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Το Δ.Σ. των αγροτών “Η ΑΝΟΙΞΗ” αποφάσισε να βγουν...

ΝΕΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Dr. Κοκκίνης
Φοίβος - Παναγιώτης
Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος
Τηλ.: 24310 30030 • Κιν.: 6974388356
e-mail: fivkok@hol.gr
Καποδιστρίου 14 • 1oς Όροφος

Ο προγραμματισμός ορίζεται για τα τέλη Ιανουαρίου
ΝΕΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
Το γραφείο μας είναι στη διάθεση των παραγωγών όλο το χρόνο για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους. Σας ενημερώνουμε ότι έχει ανοίξει το σύστημα για:
•ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ, για τυχόν διορθώσεις
στο ΟΣΔΕ 2018 έως τις 31/01/2019.

Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝ. ΤΣΙΜΠΙΔΑΣ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ Α.Π.Θ - ΕΙΔΙΚΕΥΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΣΟΥΗΔΙΑ
ΕΙΔΙΚΕΥΘΕΙΣ ΣΤΟ ΓΝΝΘΑ "Η ΣΩΤΗΡΙΑ",
Συνεργάτης 7ης Πνευμονολογικής κλινικής
Κέντρο άσθματος

Επίσης, αναλαμβάνουμε τη διεκπεραίωση:
•ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ
Η εταιρία μας σας περιμένει με τους γεωπόνους της, στη Σωκράτους 33, για την έγκυρη
πληροφόρησή σας. Τηλ.: 24310 78128 και fax:
24310 78129.

ΟΘΩΝΟΣ 2 • 42131 ΤΡΙΚΑΛΑ
22278 • Kιν.: 6944 650 447
EMAIL: info@tsimpidas.gr
site: www.tsimpidas.gr

Τ. & F. 24310

Dr ΓΙΑΝΝΗΣ Ε. ΠΑΚΑΣ
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
Αρ. Πιστ. 506925 QM08

ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
“Επιστημονικός Συνεργάτης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ & ΟΜΩΝΥΜΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ” τέως
Επιμελητής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου
Αθηνών «ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ»

Ημέρες λειτουργίας
Δευτέρα: 9π.μ.-1.30μ.μ.
Τρίτη απόγευμα: 6-9μ.μ.

Ασκληπιού 4-Τηλ/Fax:24310 38715-ΤΡΙΚΑΛΑ
Κιν: 6944587743-e mail: pakasioa@gmail.com
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Σαν Σήμερα
1820
Ο Ιωάννης Καποδίστριας, εκτιμώντας ότι μπορεί να προσφέρει περισσότερα στον Αγώνα από τη
θέση του Υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας και αμφιβάλλοντας για τις δυνατότητες της Φιλικής Εταιρείας,
δεν αποδέχεται την πρόταση
του Εμμανουήλ Ξάνθου να
αναλάβει την ηγεσία της.
1822
Η Αϊτή αναγνωρίζει
πρώτη στον κόσμο την Επαναστατική Κυβέρνηση της
Ελλάδας.
1892
Ο Τζέιμς Νάισμιθ δημοσιεύει τους πρώτους κανόνες του μπάσκετ σε άρθρο
του στην εφημερίδα «Triangle» της Μασαχουσέτης.
1950
Δημοψήφισμα διεξάγεται
από την Εκκλησία στην Κύπρο για την ένωση με την
Ελλάδα. Υπέρ της ένωσης
ψηφίζει το 95,7%.
1992
Η Ευρωπαϊκή Ένωση
συνάπτει διπλωματικές σχέσεις με τη Σλοβενία και την
Κροατία, αναγνωρίζοντας
έτσι τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας.

Τ

ην ώρα που η
χώρα πασχίζει να
σταθεί όρθια και
να βγάλει έστω το ένα
πόδι έξω από το τέλμα
που δημιούργησαν η
χρεοκοπία και τα
μνημόνια, το πολιτικό
σκηνικό κυριολεκτικά
φλέγεται εξαιτίας της
συμφωνίας των
Πρεσπών. Κόμματα
απειλούνται με
εξαφάνιση. Βουλευτές
αλλάζουν στρατόπεδα.
Συμμαχίες διαλύονται
και πλειοψηφίες
χάνονται.

Ο κυβερνητικός σχηματισμός κλυδωνίζεται, η αξιωματική αντιπολίτευση κόπτεται για να γκρεμιστεί ο
«κυβερνητικός πύργος» χωρίς, όμως, να ξέρει εάν θέλει
ή όχι να κληρονομήσει τις
«καυτές πατάτες», ενώ τα
υπόλοιπα κόμματα παρακολουθούν, είτε αμήχανα
είτε αδιάφορα, το πολιτικό
«πανηγύρι» και μετρούν τις
δυνάμεις τους για να γνωρίζουν εάν έχουν ή όχι μέλλον.
Το πολιτικό τοπίο δέκα
χρόνια μετά το ξέσπασμα
της οικονομικής κρίσης, που
αστραπιαία εξελίχθηκε σε
πολιτική και κοινωνική, παραμένει θολό, ασθενικό και
εύθραυστο.
Ομως, η χώρα για να βρει
τον δρόμο που οδηγεί στην
έξοδο από τον λαβύρινθο

λουν σταθερότητα, σύμπνοια και συσπείρωση όλων
των δυνάμεων του τόπου
για να επουλωθούν οι πληγές που προκάλεσε η κατάρρευση της οικονομίας.
Για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, για να ισορροπήσει η ζωή τους.
Οσοι αυτή την επιθυμία
της πλειοψηφίας δεν την
αντιλαμβάνονται σημαίνει
ότι δεν συμπορεύονται με
τον λαό.
Οτι ενδιαφέρονται περισσότερο για την «καρέκλα» και λιγότερο για τη
σωτηρία της χώρας.
Οσοι πιστεύουν ότι διαθέτουν μαγικές ιδιότητες
και μπορούν να διαχειριστούν τη συνεχιζόμενη κρίση, αλλά και όσες ανά πάσα
στιγμή μπορεί να εκδηλωθούν, απλά υπερεκτιμούν
τις δυνατότητές τους και
αγνοούν τις αντοχές των
ανθρώπων.
Η εποχή δεν προσφέρεται
για πειράματα και πολιτικά
παιχνίδια. Γιατί την ενδεχόμενη ήττα θα την πληρώσουν και πάλι οι πολλοί, οι
οποίοι, αν και δεν θα φταίνε,
θα κληθούν να σώσουν
όσους άνοιξαν τις τρύπες
στη βάρκα.
Οι παγίδες είναι πολλές

και οι περισσότερες έντεχνα
καμουφλαρισμένες από δήθεν συμμάχους και εταίρους.
Για αυτό ας προσέξουν
όσοι πολιτικοί πιστεύουν ότι
αποτελούν τους νέους σωτήρες της χώρας, γιατί εδώ
που βρισκόμαστε μας οδήγησαν κάποιοι προηγούμενοι σωτήρες οι οποίοι σήμερα σιωπούν, κρύβονται,
καταδικάζονται και κάποιοι
γίνονται τρόφιμοι των φυλακών.
Το πολιτικό τοπίο, που
διαμορφώνεται με τους βασικούς παίκτες να κινούνται
στο παρασκήνιο, δεν επιτρέπει αισιοδο
Και αυτό γιατί οι πολιτικοί
μας με κάθε ενέργειά τους
αποδεικνύουν ότι είναι αποφασισμένοι να κάνουν τα
πάντα, ακόμα και αυτά που
κατέκριναν μέχρι χθες, για
την καρέκλα της εξουσίας.
Για το βόλεμα.
Για μια θέση στις εξέδρες
των επισήμων. Αυτό είναι
τελικά το όνειρό τους και
είναι κοινό, είτε προσδιορίζονται ως δεξιοί είτε ως αριστεροί! Η εξουσία, αν και
δεν το ομολογούν, είναι το
μόνο που τους ενώνει!
Του Βασίλη
Τριανταφύλλου
από την REAL

Το Άγγελμα

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ Α.Ε.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Μ. ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
Α.Β.Ε.Ε.

Θεμιστοκλέους 34 • Τρίκαλα 42100
Τηλ. (24310) 24.230, 23.727
• FAX: (24310) 24953
Ε- mail:plogos@otenet.gr
ΑΦΜ. 999472292• ΔΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
AP.M.A.E. 54546/33/B/03/07

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ:

της ημέρας

Το μυστικό να σ' αγαπούν

```

Τοσουνίδης:

είναι ν' αγαπάς

«Σχιζοφρένεια
για τις καρέκλες»
```

(Αυτό στην Ελλάδα δεν
αλλάζει με καμία
κυβέρνηση!)

και να ξέρεις τη δουλειά

Αν κάποιοι εγκαταλείπουν το καράβι
μας, καλό τους ταξίδι

σου καλύτερα

```

από τον καθένα.

(Μόνο να μην βρουν… φουρτούνα!)
(G. Gourtois)

Για ενημερωτικά κείμενα
και δελτία τύπου στο e-mail:
syntaktes.plogos@gmail.com
ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Κωστής Χρήστος
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

Σωτηρίου Ευαγγελία
Μπίνας Ματθαίος
Κάκια Ευαγγελία
ΑΘΛΗΤΙΚΟΓΡΑΦΟΙ

Γιδόπουλος Παναγιώτης
Παπαθανασίου Χριστόφορος
Kόντας Άρης
ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΟΙ

Κουτρούκα Αθανασία
Aυγέρη Δήμητρα

Ο “Πρωϊνός Λόγος”
κυκλοφορεί και στην
Αθήνα
Γνωστοποιείται ότι ο “Πρωϊνός
Λόγος” διανέμεται πλέον και στην
Αθήνα.
Όποιος επιθυμεί να προμηθευτεί την εφημερίδα μας, μπορεί
να την βρει στα παρακάτω σημεία
πώλησης της πρωτεύουσας:
- Σύνταγμα: Πλατεία Συντάγματος - Ερμού
- Ομόνοια: Έβερεστ
- Ομόνοια: Γιαννακόπουλος
- Πανεπιστημίου 44 (περίπτερο)
- Ακαδημίας - Σίνα (πάγκος)
- Σταδίου 24 (περίπτερο)

Το ανέκδοτο της ημέρας
Γρήγορα, λέει η ξανθιά στο τηλέφωνο
της πυροσβεστικής.
Ένας νεαρός
προσπάθησε ν ανέβει απ το παράθυρό μου.
-Λυπάμαι κυρία μου αλλά καλέστε
την άμεσο δράση.
-Μα κύριε πυροσβέστη δεν θέλω
την αστυνομία εσάς θέλω.
Η σκάλα που έβαλε
είναι πολύ μικρή και δεν φτάνει.

Γενική πρόγνωση για σήμερα

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Σ Η Μ Ε Ρ Α
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Το κεντροαριστερό
παιχνίδι του Τσίπρα
και η κρίσιμη επιλογή της ΝΔ

Το... όνειρο της εξουσίας
έχει ανάγκη από ενωμένο
και σοβαρό πολιτικό κόσμο,
που πάνω από εξουσίες και
κόμματα θα βάζει τους ανθρώπους.
Εχει ανάγκη από πολιτικούς που θα αγωνίζονται
με σύνεση και με συνεννόηση για να μην επιστρέψει ο
εφιάλτης της χρεοκοπίας,
για να απαλλαχθεί το συντομότερο η κοινωνία από
τα βάρη της πτώχευσης,
για να δημιουργηθεί ένα
σύγχρονο, δίκαιο και αποτελεσματικό κράτος που θα
αποτελεί εγγύηση της νομιμότητας και της ορθής
διαχείρισης των χρημάτων
των φορολογουμένων.
Ενα κράτος που θα λειτουργεί προς όφελος των
πολιτών και θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της
κοινωνίας, ανεξάρτητα από
το ποιος το κυβερνά. Ενα
κράτος αυτόνομο και απελευθερωμένο από τις κομματικές χειροπέδες.
Η αστάθεια και τα «μαγειρέματα» στα κομματικά
στρατηγεία δεν ευνοούν κανέναν.
Ούτε την κοινωνία ούτε
το πολιτικό σύστημα, που
παραμένει ευάλωτο εξαιτίας
των λαθών που έχουν διαπραχθεί και στο πρόσφατο
παρελθόν. Οι πολίτες θέ-
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Τρίτη 15/1/2019
ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΠΡΩΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΠΡΟΣΚΑΙΡΑ ΙΣΧΥΡΕΣ. ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ
ΠΥΚΝΕΣ ΤΙΣ ΠΡΩΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ ΗΜΙΟΡΕΙΝΑ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ
ΥΨΟΜΕΤΡΟ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ 200 ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ 600 ΜΕΤΡΑ). ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΣΠΟΡΑΔΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΑΠΟ ΒΟΡΕΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 5 ΜΕ
7 ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ 8 ΜΠΟΦΟΡ. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 03 ΕΩΣ 08 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.
ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ 6 ΜΕ 8 ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ.

Ο πρωθυπουργός σαν έτοιμος από καιρό
μετά την περίπου αναγκαστική επιλογή του
προέδρου των ΑΝΕΛ να αποχωρήσει από
τη συγκυβέρνηση, ενέτεινε το άνοιγμα στην
κεντροαριστερά. Ποιος είναι ο πραγματικός
του στόχος και γιατί στη ΝΔ λίγοι τον αντιλαμβάνονται πλην Μητσοτάκη
Ο Αλέξης Τσίπρας παίζει έξυπνα, αυτό
οφείλει να το παραδεχθεί κανείς: Στην
πραγματικότητα δεν αποχώρησε από δική
του επιλογή ο Πάνος Καμμένος από την κυβέρνηση, αλλά ο πρωθυπουργός τον εξώθησε
στην έξοδο.
Η συγκυβέρνηση με τους ΑΝΕΛ δεν εξυπηρετούσε πια τον Αλέξη Τσίπρα. Και φρόντισε η έξοδος Καμμένου να έρθει την ημέρα
που θα μιλούσε σε εκδήλωση για τη συμφωνία
των Πρεσπών, με Δανέλλη, Μπίστη κλπ.
Έτσι πλέον ο πρωθυπουργός μπορεί να
ρίξει όλο το βάρος στο άνοιγμα στην κεντροαριστερά. Στην κατακλείδα της χθεσινής
ομιλίας του κρυβόταν όλο το ζουμί της.
Στόχος του Αλέξη Τσίπρα είναι να εμφανιστεί (εκείνος προσωπικά και όχι ο ΣΥΡΙΖΑ)
ως ο εκφραστής (και ηγέτης) του κεντροαριστερού χώρου. Διότι γνωρίζει ότι στο σύνολο του ο κεντροαριστερός χώρος μεταπολιτευτικά πάντα υπερτερεί αθροιστικά
έναντι της κεντροδεξιάς. Για αυτό και (με
την εξαίρεση του Αντώνη Σαμαρά που έγινε
πρωθυπουργός σε απολύτως ειδικές συνθήκες αναδιάταξης του πολιτικού σκηνικού
και αφού πρώτα κατάφερε να ρίξει τη ΝΔ
στο 18%)οι μόνοι δύο πρόεδροι της ΝΔ
που κατάφεραν μετά τον Κωνσταντίνο Καραμανλή να κερδίσουν εκλογές, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και ο Κώστας Καραμανλής είχαν για διαφορετικούς λόγους ο
καθένας την ανοχή ενός τμήματος της αριστεράς.
Ο Αλέξης Τσίπρας πολύ περισσότερο
θέλει να εμφανιστεί ως το αντίπαλον δέος
μίας κεντροδεξιάς,την οποία αδώνιδες και
σαμαράδες του επιτρέπουν να κατηγορεί
ότι πάει όλο και πιο δεξιά. Στόχος του πρωθυπουργού δεν είναι να εκφράσει την αριστερά, αλλά μάλλον την αντιδεξιά, απευθυνόμενος και στους κεντρώους που φρίττουν
με τις δεξιές κορώνες του αντιπροέδρου
της ΝΔ και σαμαρικών στελεχών, αλλά και
ταυτόχρονα ακόμη και σε κεντροδεξιούς
μέσω μέτρων όπως η μείωση των εισφορών
των ελεύθερων επαγγελματιών.
Αν όμως κακώς οι σαμαρικοί υποτιμούν
τον Αλέξη Τσίπρα και ονειρεύονται εκλογική
κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ, κακώς υποτιμούν
και ορισμένοι στην κυβέρνηση τον Κυριάκο
Μητσοτάκη. Ο πρόεδρος της ΝΔ απέδειξε
ότι μπορεί να παίξει στρατηγικά, στις εσωκομματικές εκλογές τις οποίες κέρδισε
πέρα από κάθε προσδοκία. Αντιλαμβάνεται
ότι αφού εχει ασφαλίσει τα δεξιά του νώτα,
ήρθε τώρα η ώρα να εστιάσει και στο κέντρο
ή έστω να ξεπεράσει τη διάκριση αριστερά- δεξιά, και το δείχνει αυτό με εξαγγελίες
για την αντιμετώπιση των τοξικομανών ή
την εισαγωγή του μαθήματος σεξουαλικής
αγωγής στα σχολεία, αλλά κυρίως με την
έμφαση στο κοινωνικό προφίλ της ΝΔ που
έδωσε στο συνέδριο. Αν μη τι άλλο γνωρίζει
πολύ καλά ότι οι αναποφάσιστοι δε συγκινούνται με τις κραυγές Γεωργιάδη- Βορίδη
κατά των “κομμουνιστών” του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά
θα ψηφίσουν αυτόν που μπορεί να δώσει
μία χειροπιαστή προοπτική στη ζωή τους.
Αλλά δυστυχώς δεν έχουν όλοι μυαλό
στη ΝΔ. Όσο για τους συριζαίους είναι εντυπωσιακό πως ο Αλέξης Τσίπρας κάνει
απόλυτο κουμάντο σε ένα κόμμα που ποτέ
δεν ήταν τόσο αρχηγοκεντρικό όσο η ΝΔ,
προχωρώντας σε επιλογές για τις οποίες
κάποτε τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ θα έστηναν
στον τοίχο τους αντιπάλους τους. Αλλά τι
να την κάνεις την αριστερή ψυχή σου όταν
υπάρχει η κεντροαριστερή εξουσία;

Της Βίκυ Σαμαρά
από το news247.gr

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ
Οι δημοσιευόμενες απόψεις συνεργατών δεν εκφράζουν απαραίτητα
και τις απόψεις της εφημερίδας μας.

ΤΡΙΤΗ

Η χαρά του Σάκη για το… διαζύγιο
με τον Καμμένο!

∫χρ.πΑπ.

Πρόβλημα θέρμανσης
για το 5ο Λύκειο Τρικάλων
Μπορεί χθες τα σχολεία να ήταν ανοιχτά, αλλά αυτοί με την… πάτησαν ήταν στο 5ο Λύκειο Τρικάλων, όπου οι διακοπές κράτησαν μια
μέρα περισσότερο! Ο λόγος; Η θέρμανση. Όπως εξήγησαν από την
διεύθυνση του σχολείου το πρόβλημα είχε ως εξής: «Απλά τις προηγούμενες ημέρες τα καλοριφέρ δούλευαν στο φουλ μέχρι και χθες
για να κρατηθούν ζεστές οι αίθουσες και το πετρέλαιο τελείωσε. Ο προμηθευτής δεν προλαβαίνει να κάνει την διανομή του πετρελαίου και
αναμένουν να γίνει το μεσημέρι της Δευτέρας». Ότι έγινε έγινε, οι μαθητές από σήμερα κανονικά στις τάξεις, εκτός και αν μας προλάβει
πάλι κανένα χιόνι!

σελίδα 3

Έτοιμος να ριχθεί στη μάχη για το
καλύτερο δυνατό
αποτέλεσμα είναι ο
υποψήφιος βουλευτής του ΚΙΝΑΛ Τρικάλων Κώστας Φαμίσης.
Παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις στην κεντρική
πολιτική σκηνή και
εκτιμώντας τι μέλλει
γενέσθαι ο έμπειρος Καλαμπακιώτης έχει ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία για την επίτευξη του καλύτερου στόχου για τον ίδιο και το κίνημα…
Ήδη συνεχίζει τις επαφές με την τοπική κοινωνία και στελέχη που θα δώσουν δύναμη στον αγώνα για να κερδίσει το ΚΙΝΑΛ τους ανθρώπους που
έφυγαν στο παρελθόν και να προσελκύσει νέους
γιατί το δικαιούται και το έχει ανάγκη ο τόπος και
οι πολίτες…
Δηλώνει λοιπόν ετοιμοπόλεμος και καλεί σε συστράτευση όλους τους δημοκράτες πολίτες του
νομού για ένα αύριο που όλοι προσδοκούμε για
εμάς και τις επερχόμενες γενιές μακριά από τις πολιτικές των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ που τελμάτωσαν την
εθνική οικονομία και τους Έλληνες…

(Από το «Ποντίκι»)

Ανάσα για τους ελεύθερους επαγγελματίες

∫Ε.Κ.
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Ετοιμοπόλεμος ο Φαμίσης

Δεν το πήρε και… βαριά το διαζύγιο με τους ΑΝΕΛ ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Τρικάλων Σάκης Παπαδόπουλος. Έτσι στο σχόλιο του για την για
την αποχώρηση του Πάνου Καμμένου και την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση έκανε μιλώντας στη Ραδιοφωνική Λέσχη
97,6 ο τρικαλινός βουλευτής και ήταν… ξεκάθαρος:
« Αναμενόμενο και καθυστερημένο είναι το διαζύγιο με τον Πάνο Καμμένο. Από τη στιγμή που επιτεύχθηκε η Συμφωνία των Πρεσπών, η προτεραιότητα που έδωσε ο ίδιος στη διαφωνία του με τη Συμφωνία, έθεσε το τέλος σε μια κυβερνητική συνεργασία. Παραμέρισε όλα τα υπόλοιπα ζητήματα, ενώ είχαμε συμφωνήσει να συνεργαστούμε για να βγάλουμε τη χώρα από τα μνημόνια, και έδωσε απόλυτη προτεραιότητα στη Συμφωνία των Πρεσπών. Θα μπορούσε να είχε αποχωρήσει και
νωρίτερα, από τον Αύγουστο ακόμα, από Υπουργός Άμυνας και να συνέχιζε με ψήφο ανοχής προς την κυβέρνηση.
Θα είναι ένα δύσκολο βράδυ αυτό της Τετάρτης, μια ‘γκραν γκινιόλ’
ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση γιατί αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε αν εξασφαλίζεται η εμπιστοσύνη άνω
των 150 βουλευτών. Είναι όμως κάτι που ο Πρωθυπουργός θέλει να
διασφαλίσει, ότι η κυβέρνηση δηλαδή έχει την εμπιστοσύνη της Βουλής και θα συνεχίσει ως τον Οκτώβριο.»

Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τους δανειστές (σ.σ. στις 21
Ιανουαρίου) αναμένεται να τεθεί η νέα ρύθμιση για τους ελεύθερους
επαγγελματίες που προβλέπει κούρεμα βασικής οφειλής, γενναίο κούρεμα των προσαυξήσεων, και έως 120 δόσεις.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα η ρύθμιση οφειλών θα απευθύνεται στους
επαγγελματίες που πτώχευσαν οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να
ενταχθούν στον εξωδικαστικό μηχανισμό καθώς δεν πληρούν τα κριτήρια βιωσιμότητας, ενώ εάν εγκριθεί, θα ενεργοποιηθεί την άνοιξη.

15

Αρχισε το ξεστόλισμα!

Πρόσβαση και στην Κόρη
Προσβάσιμη πλέον
είναι και η Κόρη της
Δημοτικής Ενότητας
(ΔΕ) Κόζιακα, καθώς
μετά από πρωτοβουλία
του Δήμου Τρικκαίων
και του αντιδημάρχου
Έργων Τάκη Παζαΐτη,
χωματουργικό μηχάνημα το περασμένο Σαββατοκύριακο εκχιόνισε
τον δρόμο από το Γοργογύρι μέχρι και το κέντρο του χωριού, ένα
έργο εξαιρετικά δύσκολο, τόσο λόγο του ύψους του χιονιού που έφτανε σχεδόν το
1 μέτρο, όσο και της μεγάλης κλίσης του δρόμου, η οποία κατά μέσο όρο είναι 10%.
Ο Σύνδεσμος Σαμαριναίων ν. Τρικάλων «Η ΚΟΡΗ», εκφράζει τις ευχαριστίες του
στον Δήμο Τρικκαίων, στον Δήμαρχο Δημήτρη Παπαστεργίου και στον αντιδήμαρχο Τάκη Παζαΐτη για την επιτυχή περαίωση του έργου αποχιονισμού και της δυνατότητας να επισκεφθεί κάποιος το όμορφο χωριό, που διαθέτει μοναδική θέα στον
Τρικαλινό και στον Καρδιτσιώτικο κάμπο.

∫ Μ.Α.Μπ.

∫χρ.πΑπ.

Λογιστικά - Φοροτεχνικά

ΖΟΥΡΜΠΑΣ Ν. - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ν. Ο.Ε.

CMYK

Με τις γιορτές των Χριστουγέννων να
αποτελούν παρελθόν, χθες τα συνεργεία του
Δήμου Τρικκαίων άρχισαν να μαζεύουν σιγά
– σιγά τόσο τα λαμπάκια που είχαν τοποθετηθεί, όσο και τη φάτνη που είχε στηθεί
στην κεντρική πλατεία. Διαδικασία που καθυστέρησε αρκετά, λόγω και της κακοκαιρίας
που σημειώθηκε τις περασμένες ημέρες.
Και του χρόνου!

∫Ε.Κ.

4 σελίδα

ΤΡΙΤΗ
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Νέα κινητοποίηση πραγματοποίησαν χθες οι Τρικαλινοί εκπαιδευτικοί

«Όχι στο εμπόριο ελπίδας των αναπληρωτών»
•Δάσκαλοι και καθηγητές ζήτησαν την απόσυρση του νομοσχεδίου διεκδικώντας μαζικούς και μόνιμους διορισμούς
ην έντονη αντίθεση
τους στο νέο
σύστημα διορισμών
εξέφρασαν, χθες, το
πρωί για ακόμα μια φορά
οι Τρικαλινοί
εκπαιδευτικοί που
προχώρησαν σε
συγκέντρωση
διαμαρτυρίας, κάτω από
τα γραφεία των
Διευθύνσεων
Πρωτοβάθμιας &
Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης.

Τ

Δάσκαλοι και καθηγητές ζήτησαν την απόσυρση του νομοσχέδιου, διεκδικώντας μαζικούς και μόνιμους διορισμούς.
Όπως τόνισε ο πρόεδρος
του Συλλόγου Εκπαιδευτικών
Π.Ε. Τρικάλων κ. Χρήστος Τρικάλης «το νέο σύστημα δεν
εξυπηρετεί τους αναπληρωτές που εργάζονται τόσα χρόνια, διότι δε λαμβάνει υπόψιν
την προϋπηρεσία, θέτοντας
άλλα κριτήρια. Ζητάμε να γίνουν διορισμοί με βάση το
βασικό πτυχίο και την προϋπηρεσία. Αντιθέτως, βάζει
τους συναδέλφους να τρέχουν να συγκεντρώνουν πτυχία».
Το ίδιο ανέφερε και ο πρόεδρος της ΕΛΜΕ Τρικάλων κ.
Νίκος Πασχάλης, λέγοντας
ότι «είμαστε υπέρ των μόνιμων
διορισμών, αλλά με κριτήρια
που δε θα υποβαθμίζουν την
προϋπηρεσία και το βασικό

γραμματισμένη για χθες συζήτηση του νομοσχεδίου “Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας με τα ΤΕΙ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας,
Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες
διατάξεις” αναβλήθηκε για το
πρωί της ερχόμενης Πέμπτης
17 Ιανουαρίου.

Μαζικοί και μόνιμοι
διορισμοί

πτυχίο. Σαφώς και θεωρούμε
σημαντική την εξέλιξη των εκπαιδευτικών, αλλά όλα αυτά

πρέπει να συμψηφίζονται».
Σε ό,τι αφορά στο ποσοστό
της απεργίας άγγιξε το 10%

στους δασκάλους.
Να σημειωθεί ότι λόγω των
πολιτικών εξελίξεων η προ-

«Το σύστημα που ανακοινώθηκε και τέθηκε σε «διαβούλευση», δεν είναι τίποτε
άλλο παρά ένα εμπόριο ελπίδας προς τους χιλιάδες αδιόριστους εκπαιδευτικούς και
περιφρόνηση των αναπληρωτών που καλύπτουν πάγιες
και διαρκείς ανάγκες της εκ-

παίδευσης στις εσχατιές της
χώρας. Συνεχίζουμε και κορυφώνουμε, αποφασιστικά και
διεκδικητικά, τον αγώνα για
την πραγματοποίηση των χιλιάδων διορισμών μόνιμων εκπαιδευτικών που έχει ανάγκη
η δημόσια εκπαίδευση, με
βάση τις θέσεις του συνδικαλιστικού κινήματος» τονίζουν
δάσκαλοι και καθηγητές.
Οι εκπαιδευτικοί διεκδικούν
μαζικούς και μόνιμους διορισμούς, προσλήψεις αναπληρωτών, μόνο όπου προκύπτουν έκτακτες ανάγκες με
συμβάσεις και πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, καθώς και την κατάργηση της ωρομίσθιας, του
θεσμού των Αναπληρωτών
Μειωμένου Ωραίου και στις
ελαστικής εργασίας.
Ευαγγελία Κάκια

Λίφτινγκ σε αθλητικές εγκαταστάσεις
•Βελτιώνει αθλητικές εγκαταστάσεις σε Τρίκαλα, Πύλη, Μετέωρα και Φαρκαδόνα η Περιφέρεια Θεσσαλίας
ι σωστοί αθλητικοί
χώροι είναι ένα
μεγάλο στοίχημα
για τους τέσσερις δήμους
της Περιφερειακής
Ενότητας Τρικάλων. Έτσι
από την Περιφέρεια
Θεσσαλίας έφτασαν καλά
νέα στον τομέα αυτό.

Ο

του Χριστόφορου

Παπαθανασίου
Στη βελτίωση των αθλητικών εγκαταστάσεων και αθλητικών χώρων σχολείων στην
Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων προχωρά η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Συγκεκριμέ-

να μετά την υπογραφή της
Προγραμματικής Σύμβασης
ανάμεσα στον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό και τους Δημάρχους
Τρικαίων, Μετεώρων, Πύλης
και Φαρκαδόνας μπαίνει σε
υλοποίηση το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΝΕΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ
ΚΕΝΤΡΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 300.000 €.
Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του κ. Κ. Αγοραστός: «Ο
αθλητισμός είναι φιλοσοφία
ζωής, που δίνει χρόνια στη
ζωή και ζωή στα χρόνια. Σε
συνεργασία με τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Τρικάλων

να παραμείνει».

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Χρήστο Μιχαλάκη, τους Περιφερειακούς Συμβούλους,
τις υπηρεσίες μας και τους
Δήμους συντηρούμε αθλητικούς χώρους, στεκόμαστε με
σεβασμό και ενδιαφέρον
στους αθλούμενους και τους
αθλητικούς συλλόγους. Οι

αθλητικές εγκαταστάσεις
πέρα από τον καθαρά αθλητικό τους ρόλο, αποτελούν
πόλο έλξης για τους κατοίκους των Δήμων, αλλά και
της ευρύτερης περιοχής. Με
τα αθλητικά έργα, τις πολλαπλές διοργανώσεις και τα

πρωταθλήματα, που διοργανώθηκαν υπό την αιγίδα της
Περιφερείας Θεσσαλίας, δημιουργήσαμε ρεύμα αθλητικού τουρισμού στην Θεσσαλία. Η Περιφέρειά μας είναι η
πρώτη αθλητική περιφέρεια
στη χώρα και εκεί επιθυμούμε

Το παρόν έργο έχει σκοπό
την εκτέλεση όλων των εργασιών που απαιτούνται για τη
συντήρηση και βελτίωση
αθλητικών εγκαταστάσεων
των Δήμων Τρικκαίων, Μετεώρων, Φαρκαδόνας και Πύλης.
Αναλυτικότερα, οι εργασίες
που θα εκτελεστούν είναι:
•περιφράξεις γηπέδων,
•επίστρωση γηπέδου μπάσκετ με συνθετικό ελαστικό
τάπητα
•μόνωση δώματος
•βελτίωση κτιριακών και
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων αποδυτηρίων
•τοποθέτηση μπασκετών
καλαθοσφαίρισης
•τοποθέτηση εστιών ποδοσφαίρου
•τοποθέτηση ορθοστατών
βόλεϊ (με δίχτυ)
•Επιστρώσεις αθλητικών
γηπέδων εσωτ. και εξωτερ
χώρων
•Εγκατάσταση προπαρασκευασμένου και με σπορά
χλοοτάπητα
•ηλεκτρομηχανολογικές
εργασίες
•λοιπές εργασίες.

τοπικά
Υπογραμμίζουν τα μέλη της Τ.Ο. Τρικάλων του ΚΚΕ

«Ο λαός να μη δώσει ψήφο
εμπιστοσύνης
στην Κυβέρνηση»
«Tο ΚΚΕ θα καταψηφίσει τόσο την
κυβέρνηση όσο και τη “Συμφωνία των
Πρεσπών”» ανέφερε ο κ. Σωτηρόπουλος
«Το κρίσιμο ζήτημα είναι
να μη δώσει ψήφο εμπιστοσύνης ο ελληνικός λαός σε
μια τέτοια κυβέρνηση, η
οποία έχει αναλάβει πολύ
συγκεκριμένες δεσμεύσεις
στο κεφάλαιο τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό». Αυτό δήλωσαν χθες,
μεταξύ πολλών άλλων τα
μέλη της Τομεακής Επιτροπής Τρικάλων του ΚΚΕ, σχετικά με το «διαζύγιο» του
πρωθυπουργού κ. Αλέξη
Ο γραμματέας της Τ.Ο.
Τσίπρα και του πρόεδρου
των «Ανεξάρτητων ΕλλήΤρικάλων του ΚΚΕ Σ.
νων» κ. Πάνου Καμμένου.
Σωτηρόπουλος
Τα μέλη του ΚΚΕ κάνουν
λόγο για αναμενόμενο «διαζύγιο», καθώς βολεύει και τους δύο, σημειώνοντας ότι «το
κρίσιμο ζήτημα είναι ότι αυτή η κυβέρνηση, με όποια σύνθεση
ή συνοδοιπόρους, έχει σκοπό να συνεχίσει την πολιτική που
τσακίζει τα λαϊκά δικαιώματα και προωθεί τα επικίνδυνα αμερικανοΝΑΤΟικά σχέδια, καρπός των οποίων υπήρξε και η “Συμφωνία των Πρεσπών”».
Όπως ανέφερε ο γραμματέας της Τ.Ο. Τρικάλων του ΚΚΕ κ.
Σωτήρης Σωτηρόπουλος ουν με έμφαση : «Για τον ελληνικό
λαό είναι παντελώς αδιάφορο το αν ο κ. Τσίπρας δεν καταφέρε
να σώσει το γάμο του με τον ακροδεξιό του εταίρο κ. Καμμένο.
Το διαζύγιο ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, παραμονές των εκλογών για να
μαζέψουν τα ασυμμάζευτα, δεν διαγράφει ούτε τον τυχοδιωκτισμό και των δύο, ούτε την τετράχρονη μνημονιακή συμβίωση
του ΣΥΡΙΖΑ με έναν ακροδεξιό εταίρο. Το αναμενόμενο «διαζύγιο» ανάμεσα στον πρωθυπουργό και τον πρόεδρο των
ΑΝΕΛ μάλλον βολεύει και τους δυο, καθώς ο Αλ. Τσίπρας θα
βρει τις ψήφους που του λείπουν από το κόμμα του Π.
Καμμένου, ενώ ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ θα διατηρήσει ένα
μέρος της Κοινοβουλευτικής του Ομάδας και θα εμφανίζεται
ότι αντιστέκεται σε μια πολιτική που τη στήριξε όλο το προηγούμενο διάστημα. Το κρίσιμο ζήτημα είναι ότι αυτή η κυβέρνηση, με όποια σύνθεση ή συνοδοιπόρους, έχει σκοπό να συνεχίσει την πολιτική που τσακίζει τα λαϊκά δικαιώματα και
προωθεί τα επικίνδυνα αμερικανοΝΑΤΟικά σχέδια, καρπός των
οποίων υπήρξε και η “Συμφωνία των Πρεσπών”».

«Υποκριτικό προσκλητήριο»
Παράλληλα, έκανε λόγο για υποκριτικό προσκλητήριο του
Πρωθυπουργού προς τις «προοδευτικές δυνάμεις», αφού ο
Αλ. Τσίπρας συνέχισε την πολιτική των προηγούμενων κυβέρνηση
και την υλοποίησε με ένα ακροδεξιό κόμμα οι βουλευτές του
οποίου τώρα γίνονται συνιστώσα όχι της συγκυβέρνησης μόνο,
γίνονται συνιστώσα από ό,τι φαίνεται του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ.
«Η “Συμφωνία των Πρεσπών” είναι μια πλευρά της συνολικότερης πολιτικής των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της ΕΕ στα Βαλκάνια
με στόχο την ένταξη αυτών των χωρών στην ευρωατλαντική
συμμαχία. Αυτή την πολιτική την υπηρέτησαν με πολύ μεγάλη
συνέπεια τόσο ο κ. Τσίπρας όσο και ο κ. Καμμένος, φτάνοντας
μάλιστα αυτή τη στιγμή να έχει μετατραπεί η Ελλάδα και τη
Θεσσαλία σε μια απέραντη στρατιωτική αμερικανοΝΑΤΟική
βάση» σημείωσε.
Ενώ, υπογράμμισε με έμφαση ότι «το ΚΚΕ θα καταψηφίσει
τόσο την κυβέρνηση, όσο και τη “Συμφωνία των Πρεσπών”.
Τον ελληνικό λαό δεν τον ενδιαφέρει ποιοι θα είναι οι νέοι συνοδοιπόροι του κ. Τσίπρα Οι εκλογές, όποτε γίνουν, είναι μια
ευκαιρία για να καταδικάσει ο λαός τόσο τους σημερινούς
όσο και τους προηγούμενους κυβερνώντες, που θέλουν να ξεπλυθούν στη λαϊκή συνείδηση, μαζί με εκείνα τα κόμματα ή
στελέχη που προετοιμάζονται για το ρόλο του μπαλαντέρ είτε
στον έναν είτε στον άλλον. Το κρίσιμο σήμερα είναι ο λαός να
μην ψάχνει τις επιμέρους μικροδιαφορές ανάμεσα στο κακέκτυπο
διπολισμού που διαμορφώνεται, αλλά να κάνει την πραγματική
διαφορά με ένα πιο ισχυρό ΚΚΕ».
Ε.Κ.
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Τα στελέχη των «Ανεξάρτητών Ελλήνων» ενόψει των πολιτικών εξελίξεων

Κρατούν στάση αναμονής
« Οι “ΑΝΕΛ” παραμένουν μια συμπαγής, λαϊκή μάζα» τόνισε ο αν. γραμματέας
Θεσσαλίας - Ηπείρου και Ιονίων Νησιών κ. Χρόνης Αγορίτσας

Μ

ε το βλέμμα στο κεντρικό
πολιτικό σκηνικό είναι τα
στελέχη των «Ανεξάρτητών
Ελλήνων» στα Τρίκαλα, μετά το
«διαζύγιο» του πρόεδρου του
κόμματος κ. Πάνου Καμμένου και
του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα.

Όπως ανέφερε ο αναπληρωτής γραμματέας Θεσσαλίας, Ηπείρου και Ιονίων
Νησιών κ. Χρόνης Αγορίτσας « οι “Ανεξάρτητοι Έλληνες” παραμένουν μια συμπαγής, λαϊκή μάζα και δεν έχουν ανάγκη
από πολιτικούς, κάτι που απέδειξε ο
πρόεδρος του κινήματος Πάνος Καμμένος με τη διαγραφής της κας Έλενας
Κουντουρά, ένα από τα σημαντικότερα
στελέχη».
Σε ό,τι αφορά στις επόμενες κινήσεις
των τοπικών στελεχών ο κ. Αγορίτσας
ανέφερε ότι συνεχίζουν δυναμικά και
κρατούν στάση αναμονής ενόψει των
εξελίξεων.
Παράλληλα, πρόσθεσε ότι μετά το
«διαζύγιο» Τσίπρα – Καμμένου πολλοί
είναι εκείνοι που εξέφρασαν την επιθυμία
να επιστρέψουν ή να εγγραφούν στο

Ο κ. Χρόνης Αγορίτσας
κόμμα

Διαγραφή Κουντουρά Κόκκαλη
Σημειωτέον, χθες σε μια επίδειξη δύναμης ο πρόεδρος του κόμματος Πάνος
Καμμένος διέγραψε την Έλενα Κουντουρά από την Κοινοβουλευτική Ομάδα
των ΑΝ.ΕΛΛ., μετά την απόφασή της να

διαχωρίσει τη θέση της και να δώσει
ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση.
Ακολούθησε ο Βασίλης Κόκκαλης, παρότι
είχε σπεύσει να διευκρινίσει μέσω ραδιοφώνου ότι ανεξαρτητοποιείται από
το κόμμα.
Ο Πάνος Καμμένος ανακοίνωσε την
απόφασή του μέσω Twitter ενώ παράλληλα ανακοινώθηκαν στην Ολομέλεια
της Βουλής δύο επιστολές του, με τις
οποίες οι δύο βουλευτές τίθενται εκτός
Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος.
Σημειώνεται ότι στην Ολομέλεια ανακοινώθηκε και επιστολή του Βασίλη Κόκκαλη, με ημερομηνία 12/01/2019, με την
οποία δηλώνει την αποχώρησή του από
την Κ.Ο. των ΑΝ.ΕΛΛ.
«Η Κα Κουντουρά με επίσημη ανακοίνωση της αποφάσισε να ανταλλάξει την
ψήφο της και το όνομα της Μακεδονίας
με την υπουργική καρέκλα. Την θέτω
από τώρα εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων», ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΑΝ.ΕΛΛ. μέσω
Twitter.
Ε.Κ.

Τονίζει ο γραμματέας της Ν.Ε. Τρικάλων του «ΚΙΝ.ΑΛ» για τις πολιτικές εξελίξεις

«Υποτιθέμενο διαζύγιο με τον κύριο Καμμένο»
• Κατά τον κ. Μανώλη το Κίνημα Αλλαγής είναι σε θέση

μάχης σε περίπτωση πρόωρης προσφυγής στις κάλπες
Με τις πολιτικές εξελίξεις να
είναι ραγδαίες , τα τοπικά στελέχη
του «Κινήματος Αλλαγής» κρατούν
στάση αναμονής ενόψει και της
ολοκλήρωσης της διαδικασίας της
ψήφου εμπιστοσύνης στην Κυβέρνηση, αύριο το βράδυ.
«Εκτιμούμε ότι κύριος Τσίπρας
έχει ήδη εξασφαλίσει την ψήφο
εμπιστοσύνης για την κυβέρνηση
του. Με άλλες ψήφους θα περάσει
τη “Συμφωνία των Πρεσπών” και
με άλλες θα εξασφαλίσει την
ψήφο εμπιστοσύνης» ανέφερε
προς τον «Π.Λ.» ο γραμματέας
της Νομαρχιακής Επιτροπής Τρικάλων του «ΚΙΝ.ΑΛ» κ. Γιώργος
Μανώλης, λέγοντας ότι «αυτό τουλάχιστον φαίνεται με βάση τις δηλώσεις στελεχών τόσο των ΑΝ.ΕΛ,
όσο και άλλων κομμάτων. Άλλωστε από ότι φαίνεται το υποτιθέμενο διαζύγιο με τον κύριο Καμμένο ήταν σε πλήρη συνεννόηση,
αφού και η Κυβέρνηση εξασφαλίζει την προσωρινή- έστω βιωσιμότητα της, και οι ΑΝ.ΕΛ διατηρούν τον αναγκαίο αριθμό βουλευτών, προκειμένου να έχουν
κοινοβουλευτική ομάδα».
Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο
να μην καταφέρει η Κυβέρνηση
να συγκεντρώσει τον απαιτούμενο
αριθμό βουλευτών, γεγονός που
θα σημάνει και πρόωρη προσφυγή
στις κάλπες ο κ. Μανώλης υπογράμμισε ότι αυτό θα δώσει και
το έναυσμα της έναρξης της προεκλογικής περιόδου.

Ο γραμματέας της Ν.Ε.
Τρικάλων του «ΚΙΝ.ΑΛ»
Γ. Μανώλης
«Το “ΚΙΝ.ΑΛ” είναι σε θέση μάχης. Έχουμε κλείσει το ψηφοδέλτιο και οι υποψήφιοι μας έχουν
ξεκινήσει ήδη τον αγώνα τους
που σταδιακά θα εντατικοποιηθεί.
Στην περίπτωση βέβαια προκήρυξης εκλογών, προφανώς θα
υπάρξει προεκλογικός συντονισμός με την ενεργοποίηση όλων
των στελεχών μας και την οργάνωση χρονοδιαγράμματος από
πλευράς μας, για δράσεις, συζητήσεις, εκδηλώσεις κλπ.» ανέφερε.
Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι
στο τέλος του μήνα αναμένεται
στα Τρίκαλα ο γραμματέας του
«Κινήματος Αλλαγής» κ. Μανώλης
Χριστοδουλάκης, όπου θα μιλήσει
σε ανοιχτή πολιτική εκδήλωση.
Η ανακοίνωση του «ΚΙΝ.ΑΛ»
Στην επίσημη ανακοίνωση του,
το «Κίνημα Αλλαγής» στα Τρίκαλα

σημειώνει ότι «Αν θα έπρεπε κανείς να περιγράψει με τρεις λέξεις
τον κυβερνητικό συνεταιρισμό ,
θα μπορούσε εύκολα να σταθεί
σε τρία «Φ» : Φαιδρότητα, Φαυλότητα Φαρσοκωμωδία. Το βέβαιο είναι ότι οι Έλληνες πολίτες
, σαφώς και δεν ξεγελάστηκαν
από τη δήθεν αποχώρηση Καμμένου. Η «πρώην» (;;) Κυβέρνηση
Συριζανελ, έδωσε άλλη μια κακοσυστημένη παράσταση , στο θέατρο του παραλόγου, που παρακολουθούμε εδώ και χρόνια. Πλέον , δεν πείθουν κανένα . Δυστυχώς όμως , μέρα με τη μέρα , ευτελίζουν και περισσότερο τους
θεσμούς , τη Βουλή , τη Δημοκρατία . Ο «παραιτημένος» πια
κυβερνητικός εταίρος και δεξιός
ψάλτης του κυρίου Τσίπρα, όχι
μόνο τον διατηρεί στην εξουσία
παραχωρώντας του όσες ψήφους
χρειάζεται, αλλά κρατά και για
τον εαυτό του, εκείνο τον αριθμό
βουλευτών που του επιτρέπει να
διατηρεί κοινοβουλευτική ομάδα
. . Και την πίτα ολόκληρη και το
σκύλο χορτάτο δηλαδή.» και προ-

σθέτει «Ο κύριος Τσίπρας από
την άλλη, αποδεικνύει για άλλη
μια φορά ότι είναι Πρωθυπουργός
πάντως καιρού, με οποιαδήποτε
συμμαχία, με οποιουσδήποτε συσχετισμούς, με οποιεσδήποτε προϋποθέσεις. Η κυβέρνηση έχει χάσει από καιρό την λαϊκή νομιμοποίηση και αποδοχή. Οι εκλογές
είναι πλέον μονόδρομος. Φυσικά,
δεν θα πόνταρε με ευκολία κάνεις
σε κάτι τέτοιο δεδομένου ότι κανείς από τα μέλη της κυβέρνησης
δεν άφησε μέχρι σήμερα την καρέκλα του για λόγους πολιτικής
διαφωνίας ή έστω πολιτικής ευθιξίας. Όσο για την επιλογή του
Πρωθυπουργού, να δώσει το
Υπουργείο Άμυνας στον αρχηγό
ΓΕΕΘΑ, εν ενεργεία Στρατιωτικό,
θα θέλαμε να τον καλέσουμε να
μελετήσει τη νεότερη ελληνική
ιστορία και να μην υποτιμά τη δύναμη των συμβολισμών στην πολιτική ζωή του τόπου. Εκτός και
αν γνωρίζει πολύ καλά τη σημασία
τους και έκανε απολύτως συνειδητά μια τέτοια επιλογή».
Ευαγγελία Κάκια
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Η αρμόδια επιτροπή ενέκρινε την πλειονότητα των έργων που είχαν κατατεθεί

Ε

υχάριστα είναι τα νέα για
τη δημοτική Αρχή
Τρικκαίων, σε ό,τι αφορά
στις προτάσεις που είχε
καταθέσει τον περασμένο
Μαΐου για το Σχέδιο Βιώσιμης
Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) των
Τρικάλων, καθώς η αρμόδια
επιτροπή ενέκρινε, στην πρώτη
φάση την πλειονότητα των
έργων.

Ως γνωστόν, το περασμένο Μάιο
είχε υποβληθεί στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ο φάκελος με 13 έργα κόστους σχεδόν 10 εκατ. ευρώ για το
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης
(ΣΒΑΑ) των Τρικάλων.
Την περασμένη εβδομάδα η αρμόδια επιτροπή απέστειλε σχετικό
έγγραφο, μέσω του όποιου γνωστοποιούνται τα έργα που εγκρίνονται,
ενώ δίνεται προθεσμία 30 ημερών,
προκειμένου να υποβληθεί εκ νέου
η πρόταση (σ.σ. με τις όποιες διευκρινήσεις και προσθέσεις), ώστε να
προχωρήσει στην επόμενη φάση.
Υπενθυμίζεται ότι το συνολικό «πακέτο» της πρόσκλησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας για Τρίκαλα και
Καρδίτσα ανέρχεται σε 15 εκατ. ευρώ,
ενώ τα έργα αφορούν στην ανάπλαση
του κέντρου της πόλης, στην αισθητική αναβάθμιση της νότιας εισόδου
της πόλης, στη στήριξη της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας με 4 διαφορετικές δράσεις κ.ο.κ.

Πέρασε το .. τεστ το ΣΒΑΑ Τρικάλων
Το συνολικό «πακέτο» της πρόσκλησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας
για Τρίκαλα και Καρδίτσα ανέρχεται σε 15 εκατ. ευρώ

Ωστόσο, δεν πήρε το πράσινο φως
το έργο που αφορούσε στην ανάδειξη
και προβολή στοιχείων δημόσιας πο-

λιτιστικής κληρονομιάς: Τρίκαλα City
Branding και η Λειτουργία Κέντρου
Ένταξης Μεταναστών, ως Παράρ-

e-mail: kalliagra.avgeri@gmail.com

-Καλαμπόκι συσκευασμένο και χύμα
-Κριθάρι συσκευασμένο και χύμα
-Σιτάρι συσκευασμένο και χύμα
-Βαμβακόπιτα σακιά
πρωτεΐνη 24%, λίπος 6%
-Τριφύλλι Pellet πρωτεΐνη 18-19%
-Ηλιάλευρο
-Ισορροπιστές εισαγωγής

-Μείγμα συντήρησης αγελάδων
ελευθέρας βοσκής ΤΙΜΗ ΕΚΠΛΗΞΗ
-Πίτυρα χοντρά
-Σογιάλευρο συσκευασμένο
και χύμα πρωτεΐνη 46-47%
-Ενσίρρωμα καλαμπόκι
-Σκυλοτροφές
-Ζεόλιθος

Συσκευασμένες Ζωοτροφές για όλα τα ζώα

Πώληση λιανική και χονδρική
CMYK

τημα στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Τρικκαίων.
Όμως, σύμφωνα με πληροφορίες
θα γίνουν προσπάθειες να προχωρήσει η ένταξη για το «Τρίκαλα City
Branding» και στην επόμενη φάση.
Επίσης, αναφορικά με τη λειτουργία
του Κέντρου Ένταξης Μεταναστών
δε έλαβε την σχετική έγκριση, διότι
το αίτημα για τη σύσταση του θα
πρέπει να υποβληθεί στο αρμόδιο
Υπουργείο.
Καταλήγοντας, να σημειωθεί ότι
εγκρίθηκαν για την πρώτη φάση της
όλης διαδικασίας τα εξής έργα: Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας & Πλατείας Εθνικής Αντίστασης. Ενοποίηση
με παρόχθια ζώνη 1,300,000.00 €,
Ανάπλαση Παρόχθιας Ζώνης Ληθαίου
Ποταμού κατά μήκος της κοίτης εντός
του σχεδίου πόλης 2,750,000.00 €,
Περιβαλλοντική & αισθητική αναβάθμιση νότιας εισόδου πόλης (Ε.Ο. Τρικάλων- Καρδίτσας) 1,500,000.00 €,
Επέκταση, αναβάθμιση πεζοδρομίων

& δημιουργία κυκλικών κόμβων
1,200,000.00 €, Ανάπλαση δημοτικού
Skate Park στον χώρο του Στρατοπέδου Παπαστάθη & δημιουργία πάρκου εναλλακτικών δραστηριοτήτων
290,000.00 €, Δημιουργία εκτεταμένου δικτύου ποδηλατοδρόμων
725,000.00 €, Στήριξη της απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης και
της αυτοαπασχόλησης εντός της περιοχής εφαρμογής της ΣΒΑΑ του Δ.
Τρικκαίων 145,000.00 €, Αναδιοργάνωση των επιχειρήσεων εντός της
περιοχής εφαρμογής της ΣΒΑΑ του
Δ. Τρικκαίων 135,000.00 €, Ενίσχυση
των ΠΜΕ και ΜΜΕ εντός της περιοχής
υλοποίησης
της
ΣΒΑΑ
1,000,000.00 €, Ενίσχυση της Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας
160,000.00 € και Λειτουργία Κοινωνικού Εστιατορίου & Ανοικτού Κέντρου Ημέρας Αστέγων 420,000.00
€.
Ε.Κ.

τοπικά

Βαθιά συγκινημένος ο Σταγών
και Μετέωρων κ. Θεόκλητος
•Το “ύστατο χαίρε” στον πρ. Ηγούμενο της Ι.Μ. Βουλκάνου Πανάρετου, ενώ
την Εξόδιο Ακολουθία τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σταγών και Μετεώρων
ε κλίμα συγκίνησης
τελέστηκε την
Κυριακή 13
Ιανουαρίου 2019, η
Εξόδιος Ακολουθία του
πρώην Καθηγουμένου
της Ιεράς Μονής
Κοιμήσεως Θεοτόκου
Βουλκάνου, μακαριστού
Αρχιμανδρίτη
Πανάρετου
Γεωργόπουλου.

Σ

Η Ακολουθία τελέστηκε
στο Καθολικό της Ιεράς Μο-

νής από τους Σεβ. Μητροπολίτες Σταγών και Μετεώ-

ρων κ. Θεόκλητο και Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομο.

Κληρικοί αλλά και πλήθος
κόσμου παραβρέθηκαν στην
Ιερά Μονή, προκειμένου να
συμπροσευχηθούν για την
ανάπαυση της ψυχής του
μεταστάντος Ιερομονάχου.
Παρέστησαν επίσης η Αντιπεριφερειάρχης Αντωνία
Μπούζα, ο Δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Τσώνης, ο
πρ. Υπουργός Γιάννης Λαμπρόπουλος, ο τ. Βουλευτής
Δημήτρης Σαμπαζιώτης και ο
Πολιτευτής Μίλτος Χρυσομάλλης.

Κοιμήθηκε ο Μητροπολίτης
Σιατίστης Παύλος
•Ένας από τους πιο αξιόλογους Μητροπολίτες της Ελλάδας,
ενώ στις 27 Δεκεμβρίου είχε βρεθεί στα Τρίκαλα και είχε μιλήσει
στην νεολαία της Ι.Μ. Τρίκκης και Σταγών
νας από τους πλέον
δραστήριους και
φωτισμένους Ιεράρχες
της Εκκλησίας της Ελλάδας ο
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Σισανίου και Σιατίστης κυρός
Παύλος εκοιμήθη σκορπώντας
συγκίνηση για την ξαφνική του
απώλεια.

Έ

του Χριστόφορου Παπαθανασίου
Ο Μακαριστός πλέον Μητροπολίτης
ήταν κοντά στην νεολαία των Τρικάλων στις 27 Δεκεμβρίου, όπου είχε μιλήσει στην εορτή για τους νέους
στον Ιερό Ναό της Ζωοδόχου Πηγής,
ενώ πολλές φορές είχε προσκληθεί
από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη
Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσόστομο.
Ενώ αρκετοί τρικαλινοί θα βρεθούν
αύριο στην Σιάτιστα ώστε να παραβρεθούν στην Εξόδιο Ακολουθία του
Δεσπότη που άφησε το στίγμα του
στην Ελληνική κοινωνία.
Η ανακοίνωση της Εκκλησίας
της Ελλάδος για Εκδημία του
μακαριστού Μητροπολίτη Σισανίου
και Σιατίστης κυρού Παύλου
Η Εκκλησία της Ελλάδος με βαθειά
συγκίνηση αναγγέλλει ότι μετέστη
προς Κύριον την Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2019, ο μακαριστός Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης κυρός Παύλος σε ηλικία 71 ετών.
Ο μακαριστός Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης κυρός Παύλος
γεννήθηκε το 1947 στην Χαλκίδα.
Σπούδασε στην Θεολογική Σχολή
του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Χειροτονήθηκε Διάκονος το 1973
και Πρεσβύτερος το 1974 και υπηρέτησε ως Εφημέριος και Ιεροκήρυξ στην Ιερά Μητρόπολη Χαλκίδος
τόσο στο Μαντούδι Ευβοίας, όσο και
στη Χαλκίδα.
Το 1998 διορίσθηκε Γραμματεύς

Η φωτογραφία του μακαριστού Μητροπολίτη Σιατίστης κύρου Παύλου
με τον Σεβ. Μητροπολίτη Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσόστομο στην εορτή της νεολαίας
της Μητρόπολης την 27η Δεκεμβρίου όπου ήταν ο βασικός ομιλητής
της Συνοδικής Επιτροπής Χριστιανικής Αγωγής της Νεότητος και εν συνεχεία της Συνοδικής Επιτροπής Γάμου και Οικογενείας, των Συνοδικών
Υποεπιτροπών των Ολυμπιακών Αγώνων, της χρηματοδοτήσεως των χριστιανικών οικογενειών της Θράκης για
την απόκτηση τρίτου τέκνου και αυτής των Καλλιτεχνικών εκδηλώσεων
της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της
Ελλάδος. Επίσης υπηρέτησε επί μία
τριετία ως Διευθυντής Κατηχήσεως
της Αποστολικής Διακονίας και Διευθυντής της Σχολής Κατηχητών και του
Φροντιστηρίου Επιμορφώσεως Κατηχητών αυτής. Διετέλεσε παραγωγός ραδιοφωνικών εκπομπών του Ρ/Σ

της Εκκλησίας της Ελλάδος.
Την 4η Μαρτίου 2006 χειροτονήθηκε Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης.
Η Εξόδιος Ακολουθία του μακαριστού Μητροπολίτου Σισα-νίου και
Σιατίστης κυρού Παύλου θα ψαλεί την
Τετάρτη 16 Ιανουαρίου στις 12.00
στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Δημητρίου Σιατίστης, προεξάρχοντος
του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου
Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου.
Τοποτηρητής της χηρευούσης Μητροπόλεως Σισανίου και Σιατίστης
ορίσθηκε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καστορίας κ. Σεραφείμ.
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ΦΑΡΣΑΛΑ

Εκτός δρόμου λεωφορείο
του ΚΤΕΛ με μαθητές
Στιγμές τρόμου έζησαν
χθες το πρωί μαθητές
από τα ημιορεινά χωριά
του δήμου Φαρσάλων
κοντά στο Ναρθάκι, όταν
το λεωφορείο που εκτελεί
το καθημερινό δρομολόγιο Ναρθάκι, Δίλοφο,
Αχίλλειο, Φάρσαλα, εξετράπη της πορείας του!
Το συμβάν έλαβε χώρα λίγο πριν τις 8 το πρωί, όταν πιθανότατα λόγω του παγετού, ο οδηγός έχασε προσωρινά τον
έλεγχο του οχήματος. Ευτυχώς, το λεωφορείο σταμάτησε “σε
κομμάτι πάγου” όπως σημειώνουν αυτόπτες μάρτυρες. Από
θαύμα δεν είχαμε τραυματισμό, όμως για δευτερόλεπτα επικράτησε πανικός στις θέσεις του οχήματος όπου επέβαιναν
νεαρά παιδιά!

Τι αλλάζει για το διορισμό
ή την πρόσληψη
τρίτεκνων στο Δημόσιο
•Διεύρυνση των ορίων ηλικίας
των μελών τρίτεκνης οικογένειας
Για τη νομοθετική ρύθμιση που αφορά στη διεύρυνση των ορίων
ηλικίας των μελών τρίτεκνης οικογένειας για διορισμό και πρόσληψη στο Δημόσιο ενημέρωσε η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, αντιπροσωπεία της
«Ομοσπονδίας Πολύτεκνων Οικογενειών με τρία τέκνα Ελλάδος»
(ΟΠΟΤΤΕ).
Με τη διάταξη, η οποία περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου για
το ΑΣΕΠ, που κατατέθηκε πρόσφατα στη Βουλή, προβλέπεται ότι
ως τέκνα τρίτεκνης οικογένειας νοούνται, ανεξαρτήτως ηλικίας
και οικογενειακής κατάστασης των λοιπών τέκνων, τα παιδιά τρίτεκνης οικογένειας που είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει
το 25o έτος της ηλικίας τους, ή το 30ό έτος εφόσον είναι φοιτητές ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους. Τα παιδιά που έχουν οποιαδήποτε αναπηρία 67% και άνω συνυπολογίζονται ισοβίως ανεξαρτήτως ηλικίας.
Ο ορισμός του μέλους τρίτεκνης οικογένειας αφορά στον διορισμό/πρόσληψη στη δημόσια διοίκηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του «νόμου Πεπονή» (2190/1994), ο οποίος προβλέπει ότι ποσοστό 10% των προκηρυσσόμενων θέσεων τακτικού προσωπικού
και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου καλύπτονται από γονείς με τρία τέκνα και τέκνα τρίτεκνης
οικογένειας.
Σήμερα, για την υπαγωγή των μελών τρίτεκνης οικογένειας σε
αυτές τις προστατευτικές διατάξεις απαιτείται και τα τρία παιδιά
μίας οικογένειας να είναι άγαμα και να είναι έως 23 ετών ή εφόσον είναι φοιτητές ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές υποχρεώσεις
τους έως 25 ετών.
Σύμφωνα με το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, οι αλλαγές κρίθηκαν αναγκαίες -κατόπιν σχετικού αιτήματος της
Ομοσπονδίας- λόγω της αύξησης του αριθμού των νέων που εγγράφονται σε προγράμματα μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, της συνακόλουθης αύξησης της διάρκειας φοίτησης στις τριτοβάθμιες
σχολές, καθώς και του μακρού χρόνου που απαιτείται σήμερα για
την εξεύρεση εργασίας.

8 σελίδα
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τοπικά

Αρχίζει η ΟΑΣΤ “Η ΑΝΟΙΞΗ”

Μέχρι 28/2 υποβάλλονται οι αιτήσεις λήψης

Οργάνωση για την δυναμική κινητοποίηση

των ενισχύσεων στο Δασαρχείο Τρικάλων

Το ΔΣ αποφάσισε την πραγματοποίηση συσκέψεων σε χωριά του Νομού, ενόψει
της καθόδου στους δρόμους αγροτικών μηχανημάτων στα τέλη Ιανουαρίου

Σ

υσκέψεις σε χωριά του ν. Τρικάλων για
την οργάνωση της δυναμικής
κινητοποίησης στα τέλη του τρέχοντα
μήνα έχει προγραμματίσει η Ομοσπονδία
Αγροτικών Συλλόγων ν. Τρικάλων (ΟΑΣΤ) “Η
ΑΝΟΙΞΗ”.

Το περασμένο Σάββατο συσκέφθηκε το ΔΣ της
ΟΑΣΤ, το οποίο αποφάσισε την πραγματοποίηση
πέντε συσκέψεων, με στόχο την καλύτερη οργάνωση
του αγώνα, αναφέρει ο πρόεδρος του φορέα Αποστόλης Θωμόπουλος.
Έτσι, τις επόμενες ημέρες θα γίνει συγκέντρωση
στην Φαρκαδόνα και ακολούθως στο Μεγαλοχώρι
και στην συνέχεια προγραμματίζονται συσκέψεις
στις Δημοτικές Ενότητες Φαλώρειας, Παλαιοκάστρου – Παραληθαίων και Γόμφων -Πιαλείων κλπ.
Στις συσκέψεις θα συζητηθούν τα θέματα των
μικρών και μικρομεσαίων αγροτών, τι έχει επιτευχθεί
στους αγώνες που έχουν γίνει μέχρι τώρα και ποιοι
είναι οι στόχοι των επερχόμενων κινητοποιήσεων
σημειώνει ο κ. Θωμόπουλος.

Τα αιτήματα
Τα αιτήματα των οποίων την ικανοποίησή των
ζητάει η “ΑΝΟΙΞΗ”
-Κατώτερες εγγυημένες τιμές για τα γεωργοκτηνοτροφικά προϊόντα, που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν εισόδημα για
επιβίωση και συνέχιση της αγροτικής δραστηριότητας. Αμεση πληρωμή των αγροτικών προϊόντων
κατά την παράδοσή τους, να σταματήσει το αίσχος
των «ανοιχτών τιμών». Φτηνά προϊόντα για τις
λαϊκές ανάγκες.
-Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος λόγω
των πολύ χαμηλών τιμών παραγωγού των προϊόντων
και των ζημιών στην παραγωγή, για τις οποίες δεν
φέρουν ευθύνη οι παραγωγοί.
-Μείωση του κόστους παραγωγής, με αφορολόγητο πετρέλαιο, μείωση της τιμής του αγροτικού
ρεύματος κατά 50%, κατάργηση του ΦΠΑ σε αγροτικά μέσα και εφόδια, ζωοτροφές, τρόφιμα, είδη
λαϊκής κατανάλωσης και υπηρεσίες, κατάργηση
των χαρατσιών.
-Κατάργηση του αντιασφαλιστικού νόμου, συντάξεις αξιοπρέπειας στα 60 χρόνια για τους αγρότες

Πρόγραμμα δασώσεων
• Στην προστασία του περιβάλλοντος
και έμμεσα στην δημιουργία καλύτερων
συνθηκών διαβίωσης στοχεύει το πρόγραμμα

Μ

και στα 55 για τις αγρότισσες, αποκλειστικά δημόσια
δωρεάν Υγεία - Πρόνοια.
-ΕΛΓΑ κρατικός φορέας που θα καλύπτει και θα
αποζημιώνει στο 100% τις ζημιές απ' όλες τις αιτίες
καταστροφής σε φυτική, ζωική παραγωγή και πάγιο
κεφάλαιο, χωρίς καθυστερήσεις.
-Να μην ισχύσουν οι περικοπές στις επιδοτήσεις
- ενισχύσεις, κατάργηση όλων των άμεσων και έμμεσων περιορισμών της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής που επιβάλλει η νέα ΚΑΠ της
ΕΕ, σύνδεση των ενισχύσεων με την παραγωγή, το
ζωικό κεφάλαιο.
-Να αυξηθεί στα 12.000 ευρώ, συν 3.000 ευρώ
για κάθε παιδί, το ετήσιο ακατάσχετο χρηματικό
όριο στα βιβλιάρια των μικρομεσαίων αγροτών.
-Καμιά κατάσχεση και πλειστηριασμός πρώτης,
δεύτερης κατοικίας ή χωραφιού, από δάνεια που
βρίσκονται στο «κόκκινο», συνολικής αντικειμενικής
αξίας μέχρι 300.000 ευρώ.
-Να μη μειωθεί το αφορολόγητο όριο που κατέκτησαν οι αγρότες στα μπλόκα. Αφορολόγητο ατομικό εισόδημα 12.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά
3.000 ευρώ για κάθε παιδί, φορολογία σε κάθε
πραγματικό εισόδημα, κατάργηση των τεκμηρίων.
-Να σταματήσουν τα «αγροτοδικεία» και η ποινικοποίηση των αγώνων, που αποσκοπούν στην τρομοκράτηση των μικρομεσαίων αγροτοκτηνοτρόφων
ώστε να πάψουν ν' αγωνίζονται για τα δίκαια και
ζωτικά αιτήματά τους, ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης και της ΕΕ.
Ματθαίος Μπίνας

έχρι 28 Φεβρουαρίου 2019 μπορούν
να υποβάλλουν οι
ενδιαφερόμενοι αιτήσεις για
το πρόγραμμα δασώσεων στο
Δασαρχείο Τρικάλων, προκειμένου να λάβουν τις προβλεπόμενες ενισχύσεις, σύμφωνα
με τον δασάρχη Χρήστο Κουλουκούρα.
Υπάρχει και η δυνατότητα
οι σχετικές αιτήσεις να υποβληθούν και μέχρι τον ερχόμενο Μάρτιο, ωστόσο, θα
υπάρξει περικοπή στην ενίσχυση επισημαίνει ο κ. Κουλουκούρας.
Όσον αφορά τα δικαιολογητικά που οφείλουν να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι,
είναι τα εξής:
- Δήλωση εφαρμογής την
οποία μπορούν νε εκτυπώσουν μέσω του πιστοποιημένου φορέα στον οποίο υπέβαλλαν την Ενιαία Δήλωση
Εκμετάλλευσης έτους 2018
(δήλωση ΟΣΔΕ).
- Το τμήμα της ενιαίας δήλωσης που αφορά στα αγροτεμάχια που έχουν ενταχθεί
στο πρόγραμμα της δάσωσης
(όχι ολόκληρη την δήλωση
ΟΣΔΕ).
- Την πρώτη σελίδα της ενιαίας δήλωσης στη οποία φαίνονται τα στοιχεία του επενδυτή.
- Φωτοαντίγραφο της 1ης
σελίδας του τραπεζικού λογαριασμού ή της ταυτότητας
αν υπάρχουν αλλαγές.
Υπενθυμίζεται επίσης ότι η
μη υποβολή της δήλωσης
εφαρμογής για ένα έτος έχει
σαν συνέπεια την μη καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης
ενώ η επανάληψη της μη υποβολής το επόμενο έτος θεωρείται ως μονομερής διακοπή της επένδυσης και συνεπάγεται την επιστροφή μέρους του ποσού των ενισχύ-

σεων που μέχρι σήμερα καταβλήθηκαν. Για την καταβολή
της ετήσιας πριμοδότησης
απαραίτητη προϋπόθεση είναι
ενημέρωση μέσω του ΚΕΠΠΥΕΛ του Μητρώου Αγροτών.

Το πρόγραμμα
Στην προστασία του περιβάλλοντος και έμμεσα στην
δημιουργία καλύτερων συνθηκών διαβίωσης στοχεύει το
πρόγραμμα δάσωσης, που
έχουν εφαρμόσει η Διεύθυνση Δασών ν. Τρικάλων και
τα Δασαρχεία Τρικάλων και
Καλαμπάκας.
«Ζούμε σε κρίσιμες εποχές
για τον πλανήτη εξαιτίας της
συνεχιζόμενης καταστροφής
των δασικών οικοσυστημάτων
και του φυσικού περιβάλλοντος γενικά, που είναι αποτέλεσμα κυρίως της αλματώδους εξέλιξης της τεχνολογίας και βιομηχανίας, αλλά
και της αύξησης του πληθυσμού και των αναγκών αυτού»
επισημαίνουν δασολόγοι και
προσθέτουν «ρυπογόνες βιομηχανίες, μέσα μεταφοράς,
πυρηνικά κ.α συνέβαλλαν και
συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό, σε συνδυασμό και των
άλλων ανθρωπογενών παρεμβάσεων στο περιβάλλον, στην
έκλυση μεγάλων ποσοτήτων
διοξειδίου του άνθρακα, κα-

θώς και άλλων δηλητηριωδών
αερίων, βασικών υπευθύνων
στην δημιουργία του φαινομένου του θερμοκηπίου».
«Αποτέλεσμα του φαινομένου αυτού είναι:
α) η υπερθέρμανση του
πλανήτη,
β) οι κλιματικές αλλαγές,
γ) η επίδραση στην εξαφάνιση ειδών του φυτικού και
ζωϊκού βασιλείου κ.α.» τονίζουν δασολόγοι και υπογραμμίζουν «στην προσπάθεια
εξεύρεσης λύσεων και λήψης
μέτρων για την αντιμετώπιση
του φαινομένου και των εξ
αυτού συνεπειών η Δασολογική Επιστήμη προβάλλει και
επικουρεί το δάσος ως κυριότερο μέσο ρύθμισης του
φυσικών διεργασιών και τούτο διότι είναι γνωστό σε όλους
ότι το δάσος επιδρά καθοριστικά στον πλανήτη και ο ρόλος του είναι αναντικατάστατος.
Γνωστές είναι ακόμη και οι
πλείστες ωφέλειες του, τόσο
σε αγαθά, όσο και σε υπηρεσίες περιβαλλοντικές και αξιοποιήσιμες τουριστικά και εμπορικά, προσφέρει εργασία
και συμβάλει στην οικονομική
και κοινωνική ανάπτυξη του
τόπου».
Ματθαίος Μπίνας

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ «ΑΓΡΟΓΑΛ»

ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 2018
Ο Αγροτικός Γαλακτοκομικός Συνεταιρισμός Μετεώρων ΑΓΡΟΓΑΛ ενημερώνει τους
παραγωγούς ότι μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων, ολοκληρώθηκε η
καταβολή της ενίσχυσης στους δικαιούχους του Μέτρου 13(Εξισωτική Αποζημίωση) για
το έτος 2018.
Κατά των αποτελεσμάτων πληρωμής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16, οι παραγωγοί δύναται να υποβάλλουν σχετική ενδικοφανή προσφυγή.
Οι προσφυγές υποβάλλονται αρχής γενομένης από την 10.01.2019 και εντός δέκα
(10) εργασίμων ημερών, δηλαδή ως και την 23. 01.2019, είτε στις Περιφερειακές Διευθύνσεις και Περιφερειακές ή Νομαρχιακές Μονάδες του ΟΠΕΚΕΠΕ, είτε στους πιστοποιημένους φορείς υποβολής αιτήσεων (ΚΥΔ).
Επίσης ενημερώνουμε τους παραγωγούς ότι έχει ανοίξει το σύστημα για ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ
ΠΡΑΞΕΙΣ, για τυχόν διορθώσεις στο ΟΣΔΕ 2018 έως τις 31/01/2019.
Για περισσότερες πληροφορίες οι παραγωγοί μπορούν να προσέλθουν στα γραφεία
του Συνεταιρισμού μας (Σιδηροδρόμου 7) .
Τηλέφωνα επικοινωνίας 2432022426, 2432078007.
Ο Πρόεδρος
Κόττης Δημήτριος

τοπικά

ΤΡΙΤΗ

Μετά την άρση απαγόρευσης από το Δασαρχείο Τρικάλων
ίρεται από
προχθές την
Κυριακή η
απαγόρευση κυνηγιού
στην περιοχή ευθύνης
του Δασαρχείου
Τρικάλων, σύμφωνα με
απόφαση του δασάρχη
Χρήστου Κουλουκούρα.

Α

Κανονικά το κυνήγι
•Περισσότερες άδειες εκδόθηκαν φέτος
σε σχέση με πέρυσι για την ΕΚΠΚ

Ωστόσο, σύμφωνα με ενημέρωση από το Δασαρχείο,
αυτό δεν σημαίνει πως μπορεί
να κυνηγηθεί οποιοδήποτε
θήραμα, καθώς για λαγούς,
ζαρκάδια, ελάφια (τα δύο τελευταία μπορούν να θηρευτούν μόνο στην Ελεγχόμενη
Κυνηγετική Περιοχή Κόζιακα)
η περίοδος έχει ήδη λήξει, ενώ
για τα αγριογούρουνα λήγει
στις 20 Ιανουαρίου και απομένει η 28η Φεβρουαρίου για
να τελειώσει η κυνηγετική περίοδος για όλα τα θηράματα.
Η άρση της απαγόρευσης
δεν περιλαμβάνει την Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή
Κόζιακα(ΕΚΠΚ), καθώς αυτή
διέπεται από διαφορετικό καθεστώς και θα υπάρξει σχετική απόφαση τις επόμενες ημέρες, αφού αξιολογηθούν οι
συνθήκες.

Η Ελεγχόμενη
Κυνηγετική Περιοχή
Κόζιακα
Όσον αφορά την ΕΚΠΞ, ο
υπεύθυνος γι’ αυτήν του Δασαρχείου Τρικάλων Νικόλαος Μανιός, επισημαίνει πως
μέχρι τώρα έχουν εκδοθεί περισσότερες άδειες απ’ ότι την
αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
Η περιοχή «Κόζιακας» είναι
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Προϋπολογισμός:

Κάτω από το στόχο
το πλεόνασμα στα
τέλη Δεκεμβρίου
ψηλότερο έλλειμμα και χαμηλότερο
πρωτογενές πλεόνασμα σε σχέση με
τους στόχους κατέγραψε ο
προϋπολογισμός στο τέλος Δεκεμβρίου 2018.

Υ

μια από τις μεγαλύτερες σε
έκταση, 483.000 στρεμμάτων,
ελεγχόμενες κυνηγητικές περιοχές της χώρας μας, στην
οποία η άσκηση κυνηγίου είναι
ελεγχόμενη και αποτελεί πόλο
έλξης όχι μόνον για τους ντόπιους κυνηγούς, αλλά και κυνηγούς από όλη την Ελλάδα
και το εξωτερικό. Είναι γνωστή
σε όλους τους πολίτες του
Νομού, αλλά κυρίως του ορει-

νού πληθυσμού,η συμβολή
της δε στην ανάπτυξη της
ορεινής τοπικής οικονομίας,αλλά και σε συναφείς με
το κυνήγι επαγγελματικούς
κλάδους, είναι πολύ σημαντική. Τα τελευταία χρόνια, λόγω
κυρίως της οικονομικής συγκυρίας αντιμετωπίζονται κάποια προβλήματα, κυρίως
λόγω έλλειψης προσωπικού
κατηγορίας Δασοφυλάκων

εξαιτίας συνταξιοδότησης του
μεγαλύτερου ποσοστού της
δύναμης, επαρκών πιστώσεων
για έργα συντήρησης -βελτίωσης της υπάρχουσας υποδομής, αλλά και μεταφορικών μέσων, για την επίλυση
των οποίων υπάρχει η ελπίδα
ότι θα προβεί η πολιτεία στα
πλαίσια των δημοσιονομικών
δυνατοτήτων της.
Ματθαίος Μπίνας

Η κυβέρνηση διαθέτει πλειοψηφία
για όλες τις κρίσιμες ψηφοφορίες
•Πολιτική παρέμβαση του Χρ. Σιμορέλη στο OPEN TV
ε πολιτική συζήτηση
στο OPEN TV, στην
εκπομπή «Ώρα
Ελλάδος 7.00» με τους Ι.
Χασαπόπουλο και Γ.
Σαραντάκο, βρέθηκε το
πρωί της Δευτέρας ο
βουλευτής Τρικάλων του
ΣΥ.ΡΙΖ.Α Χρήστος
Σιμορέλης. Η συζήτηση
εξελίχθηκε γύρω από τις
κρίσιμες πολιτικές
εξελίξεις, τη ψήφο
εμπιστοσύνης και τη
συμφωνία των Πρεσπών.

Σ

Ο κ. Σιμορέλης στην παρέμβαση του χαρακτήρισε ιδιαίτερα επιτυχημένη την εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής που πραγματοποιήθηκε
για τη σημασία της ιστορικής
συμφωνίας των Πρεσπών. Μάλιστα τόνισε πως έχει έρθει η
ώρα για ένα ευρύτερο δημοκρατικό μέτωπο, για μια μεγάλη, αριστερή, προοδευτική
συμπαράταξη. Στη συνέχεια,
ο βουλευτής εκτίμησε ότι η
Κυβέρνηση διαθέτει την απαραίτητη πλειοψηφία τόσο για
την ψήφο εμπιστοσύνης όσο
και για τη συμφωνία των Πρεσπών. Στόχος είναι η Κυβέρ-
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νηση να ολοκληρώσει το έργο
της καθώς έρχονται πολλά
νομοσχέδια με θετικό πρόσημο για την κοινωνική πλειοψηφία (αύξηση κατώτερου
μισθού, Συνταγματική Αναθεώρηση, προστασία πρώτης
κατοικίας κ.α.).
Ακόμη ο κ. Σιμορέλης δήλωσε πως ο Πρωθυπουργός
πήρε πρωτοβουλία υψηλού
πολιτικού συμβολισμού. Η
απόφαση του κ. Καμμένου να
αποσύρει την στήριξή του,
δημιουργεί μια κατάσταση
αβεβαιότητας. Ο Πρωθυπουργός θα μπορούσε να διερευνήσει διάφορες συνταγ-

ματικά αποδεκτές επιλογές
ωστόσο δεν το έκανε και επέλεξε τη ψήφο εμπιστοσύνης.
Σε κρίσιμες στιγμές, αυτή είναι η κατάλληλη επιλογή ώστε
να υπάρξουν καθαρές λύσεις
και καθαρές απαντήσεις. Πρόκειται για μια στάση γενναία,
σοβαρή που σέβεται τους θεσμούς και θέτει τους πάντες
μπροστά στις ευθύνες τους.
Την ίδια στιγμή η Ν.Δ δεν τόλμησε να καταθέσει πρόταση
δυσπιστίας.
Επιπλέον ο κ. Σιμορέλης
χαρακτήρισε ως αναληθή τα
όσα ακούγονται περί συναλλαγής και ανταλλαγμάτων σε

βουλευτές. Η Κυβέρνηση δρα
με γνώμονα τα συμφέροντα
της χώρας και της κοινωνικής
πλειοψηφίας και όχι με βραχυπρόθεσμους πολιτικούς
σχεδιασμούς. Πρόκειται για
πολύ σημαντικές ψηφοφορίες
και οι βουλευτές θα ψηφίσουν με βάση τη συνείδηση
τους. Επίσης ο βουλευτής
Τρικάλων ανέφερε ότι ενδεχόμενο ανασχηματισμού βρίσκεται αποκλειστικά στην κρίση του Πρωθυπουργού. Όσο
για τα ψηφοδέλτια του
ΣΥ.ΡΙΖ.Α αυτά θα καταρτιστούν όταν φτάσουμε στις
βουλευτικές εκλογές μέσα τις
συλλογικές διαδικασίες του
κόμματος και δεν αφορούν
την παρούσα συγκυρία. Ερωτηθείς για τη συνεργασία με
τους Ανεξαρτήτους Έλληνες,
ο κ. Σιμορέλης είπε πως ήταν
μια έντιμη συνεργασία μέσα
από την οποία καταφέραμε να
βγάλουμε τη χώρα από τα
Μνημόνια με την κοινωνία όρθια. Τα δύο κόμματα ωστόσο
προέρχονται από διαφορετικούς ιδεολογικούς χώρους
και είναι γνωστό πως έχουν
διαφορετικές απόψεις σε μια
σειρά από θέματα.

Οι στόχοι αυτοί είχαν πρόσφατα αναθεωρηθεί με
τον προϋπολογισμό του 2019 με τον πήχη να μπαίνει ψηλότερα σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις του
κρατικού προϋπολογισμού του 2018 και όπως διευκρινίζεται από αρμόδιες πηγές, δεν συνιστούν απώλεια του στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5%
του ΑΕΠ. Ενδεικτικό είναι άλλωστε ότι το πρωτογενές πλεόνασμα ανήλθε σε 3,162 δισ. όταν πέρυσι,
οπότε πέρυσι στην Γενική Κυβέρνηση είχε καταγραφεί πρωτογενές πλεόνασμα 4% ο κρατικός προϋπολογισμός του 2017 είχε εμφανίσει πρωτογενές
πλεόνασμα 1,940 δισ. ευρώ.
Σύμφωνα με το Euro2day, τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών δείχνουν υψηλότερο έλλειμμα
κρατικού προϋπολογισμού κατά περίπου 400 εκατ.
ευρώ, καθώς διαμορφώθηκε σε 2,392 δισ. ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 1,911 δισ. ευρώ. Το πρωτογενές πλεόνασμα εμφανίζει υστέρηση της τάξεως
των 450 εκατ. ευρώ καθώς διαμορφώθηκε σε 3,162
δισ. ευρώ έναντι στόχου 3,604 δισ. ευρώ.
Οι επιδόσεις αυτές έρχονται παρά το γεγονός ότι
οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού εμφανίζουν υποεκτέλεση άνω του 1 δισ. ευρώ (1,085 δισ.
ευρώ εκ των οποίων τα 513 εκατ. στο ΠΔΕ). Να σημειωθεί, ωστόσο, ότι τους προηγούμενους μήνες η
πορεία εκτέλεσης προδιέγραφε πολύ μεγαλύτερη
απόκλιση.
Βασική αιτία των αποκλίσεων φαίνεται να είναι το
γεγονός ότι δεν εισπράχθηκαν το Δεκέμβριο, όπως
είχε προϋπολογιστεί, αλλά μετατέθηκαν για τον Ιανουάριο, έσοδα 1,115 δισ. ευρώ από την επέκταση
της σύμβασης παραχώρησης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών.
Και στον τακτικό προϋπολογισμό όμως καταγράφονται υστερήσεις της τάξεως των 350 εκατ. ευρώ.
Στο μέτωπο των επιστροφών φόρων, εμφανίζονται
μειωμένες κατά 963 εκατ. ευρώ σε σχέση με το στόχο, παρά το γεγονός ότι έχουν διενεργηθεί επιστροφές ύψους 1,9 δισ. ευρώ από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών.

10 σελίδα

ΤΡΙΤΗ

15

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

τοπικά

Κοπή Βασιλόπιτας
στον Ι.Ν. Παναγίας Φανερωμένης
• Οι ενορίτες της Παναγίας Φανερωμένης Τρικάλων μετά το τέλος
της Θείας Λειτουργίας παρέμειναν για το… καλό του χρόνου!

Μ

ια από τις πιο ζωντανές και
δημιουργικές ενορίες είναι
αυτές της Παναγίας
Φανερωμένης και του Αγίου Στεφάνου
Τρικάλων. Έτσι μετά
το τέλος της Κυριακάτικης Θείας Λειτουργίας στον Ιερό Ναό της Παναγίας Φανερωμένης έκοψαν την Βασιλόπιτα για την ενορία.
Δεκάδες πιστοί βρέθηκαν στον Ιερό Ναό
και άκουσαν τις ευχές για το νέο έτος από
τον εφημέριο του Ναού, Οικονόμο Σταυρο-

φόρο Αναστάσιο Γκαβοτζήμα.
Ο τυχερός που βρήκε το φλουρί ήταν ο κ.
Αναστάσιος Παπαδημητρίου που κέρδισε μια
εικόνα της Παναγίας, αλλά και… τρία κιλά
μέλι, αφού ο π. Αναστάσιος είναι από τους
καλύτερους μελισσοκόμους!
Ενώ την ίδια στιγμή στον Ιερό Ναό του
Αγίου Στεφάνου ο Πρωτοπρεσβύτερος Εφραίμ
Γιαννάκος έκοψε για τους υπόλοιπους ενορίτες
την Βασιλόπιτα με τα… ίδια δώρα! Καλή
χρονιά σε όλους!
ΧΡ. ΠΑΠ.

CMYK

τοπικά

Π

επιτάχυνση του ΕΣΠΑ και βέβαια την προστασία της πρώτης
κατοικίας των επιχειρηματιών.
Και οι δύο πλευρές συμφώνησαν για συνέχιση της συνεργασίας Υπουργείου και ΕΣΕΕ
γύρω από τα προβλήματα της
επιχειρηματικότητας και για την
εξεύρεση κοινά αποδεκτών λύσεων.
Ο κ. Δραγασάκης αφού άκουσε με προσοχή τα αιτήματα της
ΕΣΕΕ αναφέρθηκε διεξοδικά
σε όλες τις ενέργειες που σχεδιάζει η κυβέρνηση όσον αφορά τα ζητήματα της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και
του εμπορίου και συζήτησε διάφορα θέματα με τα μέλη του ΔΣ
της ΕΣΕΕ.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ.
Υπουργός αναφέρθηκε:
Στην εξέταση ενός είδους
ακατάσχετου επιχειρηματικού
λογαριασμού,
Στην διεύρυνση των δράσεων
του ΕΣΠΑ, ώστε να περιλαμβάνουν πρακτικά προγράμματα
για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όπως η προώθηση της
«εργαλειοθήκης της επιχειρηματικότητας»,
Στις μικροπιστώσεις, των
οποίων το πλαίσιο σύντομα νομοθετείται, ως δανείων περιορισμένου ύψους προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, χωρίς εγγυήσεις,
Στην χαλάρωση των κριτηρίων του εξωδικαστικού μηχα-

νισμού με την αύξηση του εισαγωγικού ορίου ένταξης που
απαιτεί έκθεση βιωσιμότητας,
Στην ψηφιακή σύσταση επιχειρήσεων, η οποία σύντομα
θα διευρυνθεί ώστε να περιλαμβάνει και τις ατομικές επιχειρήσεις, προκειμένου να διευκολυνθεί η δημιουργία τους,
Στο νέο μοντέλο αδειοδότησης, το οποίο θα μηδενίσει τις
άδειες και θα εστιάσει κυρίως
στον έλεγχο της λειτουργίας,
Στο νέο πλαίσιο εποπτείας
της επιχειρηματικότητας με έμφαση στην πρόληψη, που θα περιλαμβάνει αναβάθμιση του
ΓΕΜΗ και των υπηρεσιών του
και διασφαλίσεις προληπτικού
χαρακτήρα.

“ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ”

11,99€
Σκυλοτροφή ενέργειας 20
από 17,99€
Γατοτροφή Premium από 24,99 μόνο 14,99€
από 2,99€
Αλεύρι τύπου πολυτελείας 5
από 12,49€
Αλεύρι τύπου 70% 25
από 11,99€
Hλιέλαιο 10
Σκυλοτροφή συντήρησης 20kg

kg

kg

λίτρα
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Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Γιάννης Δραγασάκης στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΕΕ

Κέντρο Διάγνωσης &
Θεραπείας Διαταραχών

kg
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Δέσμευση για στήριξη της
μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας:

ραγματοποιήθηκε
χθες επίσκεψη του
Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης και Υπουργού
Οικονομίας & Ανάπτυξης
κ. Γ. Δραγασάκη στην
προγραμματισμένη
συνεδρίαση του
Διοικητικού Συμβουλίου
της ΕΣΕΕ, μετά από
πρόσκληση της Διοίκησής
της. Παρόντες ήταν επίσης
ο Γ. Γ. Εμπορίου και
Προστασίας Καταναλωτή
κ. Δ. Αυλωνίτης, η Ειδική
Γραμματέας Διαχείρισης
Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ κα
Ε. Φωτονιάτα και ο Ειδικός
Γραμματέας Διαχείρισης
Ιδιωτικού Χρέους κ. Φ.
Κουρμούσης.

Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Γ.
Καρανίκας ευχαρίστησε τον κ.
Αντιπρόεδρο για την παρουσία
του στο Δ.Σ. και έθεσε υπόψη
του τις θέσεις της ΕΣΕΕ γύρω
από μείζονος σημασίας για το
εμπόριο και την μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα προβλήματα όπως: α) την ανάγκη
θεσμοθέτησης ενός ακατάσχετου επιχειρηματικού λογαριασμού· β) το ζήτημα της καλύτερης πρόσβασης των Μμε επιχειρηματιών στη χρηματοδότηση γ) τη μείωση και τον εξορθολογισμό των φορολογικών
βαρών και ε) την ανάδειξη της
δυσλειτουργικότητας των ενδιάμεσων εκπτώσεων. Ταυτόχρονα επεσήμανε το ιδιαίτερο
ενδιαφέρον της ΕΣΕΕ για την

ΤΡΙΤΗ

από

Λογοθεραπεία, Εργοθεραπεία, Ψυχοθεραπεία, Συμβουλευτική, Ειδική διαπαιδαγώγηση, θεραπευτική ιππασία, θεραπευτική κολύμβηση, ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, Τμήματα Δημιουργικής Απασχόλησης και
Φύλαξης Παιδιών.
Το κέντρο μας συνεργάζεται
με εξειδικευμένο παιδοψυχίατρο
ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Αυτισμός, Νοητική Στέρηση, ΔΕΠ-Υ, Μαθησιακές
Δυσκολίες – Λοιπές Διαταραχές

Ώρες Λειτουργίας: 11.00-21.30

Υπεύθυνες Κόγια Ι. Σοφία - Κοιν. Λειτουργός
επικοινωνίας: Αγγέλη Μαρία - Λογοθεραπεύτρια
Απόλλωνος 16, Τρίκαλα
Τηλ. 24310-78781•Κιν.: 6974273255, 6970456589
CMYK

Στην ενίσχυση της εξωστρέφειας του εμπορίου, με κύριο
άξονα την ενθάρρυνση της εξαγωγικής στροφής των μικρομεσαίων εμπορικών επιχειρήσεων.
Στη συνέχεια τον λόγο έλαβε
η Ειδική Γραμματέας κα Φωτονιάτα, εστιάζοντας κυρίως στην
πρόοδο του προγράμματος των
Ανοιχτών Κέντρων Εμπορίου, ο
Γενικός Γραμματέας Εμπορίου
και Προστασίας Καταναλωτή κ.
Αυλωνίτης ο οποίος συζήτησε
με τους Συμβούλους της ΕΣΕΕ
θέματα όπως η αποτελεσματικότητα του Κώδικα Δεοντολογίας της Αγοράς και ο Ειδικός
Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους κ. Κουρμούσης

που τόνισε τις πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις στο πλαίσιο
του Εξωδικαστικού Μηχανισμού
Ρύθμισης Οφειλών και την βελτίωση της λειτουργικότητάς
του, που αναμένεται να επιφέρουν.
Στο τέλος της συνάντησης, οι
Σύμβουλοι της ΕΣΕΕ αναφέρθηκαν στην αντοχή και δυναμική των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και επέμειναν στην ανάγκη να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις και το κατάλληλο
επιχειρηματικό περιβάλλον στήριξης τους, ώστε να έχουν την
ευκαιρία συμμετοχής σε μικρομεσαίες επενδύσεις και ουσιαστικά στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

12 σελίδα
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τον Ιερό ναό
Διονυσίου
Αεροπαγίτη
βρέθηκαν πολιτικοί αλλά
και απλοί πολίτες, για να
αποχαιρετήσουν τον
πρώην πρόεδρο της
Βουλής, Δημήτρη Σιούφα,
ο οποίος ετάφη
ακολούθως στο Α'
Νεκροταφείο Αθηνών.

Σ

Ο Δημήτρης Σιούφας, βουλευτής, υπουργός και πρώην
πρόεδρος της Βουλής, απεβίωσε στις 11 Ιανουαρίου, σε
ηλικία 75 ετών.
Το «παρών» έδωσαν μεταξύ
άλλων ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, που εκφώνησε και τον
επικήδειο, ο πρόεδρος της
Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος
Μητσοτάκης, ο πρώην πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής, ο πρόεδρος της Βουλής,
Νίκος Βούτσης, ο πρώην πρόεδρος της Βουλής, Ευάγγελος
Μεϊμαράκης, ο Πέτρος Μολυβιάτης, η Ντόρα Μπακογιάννη,
ο Ευάγγελος Βενιζέλος, η Τασία Χριστοδουλοπούλου, καθώς και στελέχη και βουλευτές
της Νέας Δημοκρατίας.
Η οικογένεια του Δημήτρη Σιούφα έκανε παράκληση αντί
στεφάνων, να γίνουν δωρεές σε
ευαγή ιδρύματα και σκοπούς.
Παράλληλα, επιθυμία της οικογένειας είναι να μην τελεστεί
η κηδεία του πρώην προέδρου
της Βουλής δημοσία δαπάνη.
Παυλόπουλος: Αποχαιρετούμε τον Δημήτρη Σιούφα ως
Άνθρωπο, Ευπατρίδη Πολιτικό
και Φίλο
Με αίσθημα οδύνης αποχαιρέτησε τον Δημήτρη Σιούφα ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας,
Προκόπης Παυλόπουλος, που
χαρακτήρισε τον εκλιπόντα
«πραγματικό Άνθρωπο, ως Ευπατρίδη Πολιτικό και ως ειλικρινή Φίλο».
«Με ταπεινή καταγωγή, γόνος μίας φτωχής και έντιμης Οικογένειας που έκλεινε μέσα
της, ως «πολύτιμο λίθο», την Ελλάδα, έζησε τα πρώτα του χρόνια στον Ελληνόπυργο της Καρδίτσας. Σπούδασε, εργάσθηκε, πολιτεύθηκε, ανήλθε στα
ύψιστα αξιώματα, αλλά ούτε
έχασε την Ανθρωπιά του ούτε
ξέχασε. Τήρησε στο ακέραιο τις
αρχές του, και πριν απ’ όλα υπερασπίσθηκε, με κάθε μέσο, την
Ελλάδα, ενώ, παράλληλα, έμεινε πάντα Άνθρωπος. Δηλαδή πιστός θιασώτης του Ανθρωπισμού, της Αλληλεγγύης, της
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Πλήθος κόσμου για το «τελευταίο
αντίο» στο Δημήτρη Σιούφα
Πρ. Παυλόπουλος: "...Είναι βέβαιο πως η ψυχή του θα πλανάται, μέσα στην
αιωνιότητα, ελεύθερη, πάνω από τα βουνά του Ελληνόπυργου..."

Δικαιοσύνης, ιδίως δε της Κοινωνικής Δικαιοσύνης», ανέφερε
μεταξύ άλλων ο Προκόπης
Παυλόπουλος.
Αναλυτικά, στον επικήδειο
λόγο, ο κ. Παυλόπουλος ανέφερε:
Αποχαιρετούμε σήμερα, με
αισθήματα οδύνης, τον Δημήτρη Σιούφα στο στερνό του
ταξίδι. Τα λόγια του αποχαιρετισμού είναι σίγουρα φτωχά, και
η ατμόσφαιρα της λύπης πολύ
βαριά για να επιτρέψουν ανώφελη μακρηγορία και λόγους
τυπικούς.
Αφήνω, λοιπόν, τα συναισθήματά μου ελεύθερα να παρακάμψουν κάθε μορφή πρωτοκόλλου και περιορίζομαι στα
εξής λίγα λόγια, από καρδιάς.
Αποχαιρετούμε τον Δημήτρη
Σιούφα ως πραγματικό Άνθρωπο, ως Ευπατρίδη Πολιτικό
και ως ειλικρινή Φίλο.

I. Πριν απ’ όλα, ο Δημήτρης
Σιούφας έζησε ως πραγματικός
Άνθρωπος στον αγώνα του για
την επί Γής καταξίωσή του. Με
ταπεινή καταγωγή, γόνος μίας
φτωχής και έντιμης Οικογένειας που έκλεινε μέσα της, ως
«πολύτιμο λίθο», την Ελλάδα,
έζησε τα πρώτα του χρόνια
στον Ελληνόπυργο της Καρδίτσας. Σπούδασε, εργάσθηκε,
πολιτεύθηκε, ανήλθε στα ύψιστα αξιώματα, αλλά ούτε έχασε την Ανθρωπιά του ούτε ξέχασε. Τήρησε στο ακέραιο τις
αρχές του, και πριν απ’ όλα υπερασπίσθηκε, με κάθε μέσο, την
Ελλάδα, ενώ, παράλληλα, έμεινε πάντα Άνθρωπος. Δηλαδή πιστός θιασώτης του Ανθρωπισμού, της Αλληλεγγύης, της
Δικαιοσύνης, ιδίως δε της Κοινωνικής Δικαιοσύνης. Γι’ αυτό,
άλλωστε, δεν ήταν μόνο η Φιλία
που τον έδενε με τον Συνάν-

θρωπο. Ήταν η αγάπη, η ειλικρινής αγάπη, για τον Συνάνθρωπο. Η καρδιά του ήταν πάντα ένα «ανοιχτό βιβλίο», που ο
καθένας μπορούσε να το διαβάσει, ακόμη δε περισσότερο
να το δανεισθεί.
II. Ο Δημήτρης Σιούφας, με
αυτά τα ανθρωπιστικά χαρακτηριστικά, υπήρξε, επιπλέον,
ένας Ευπατρίδης Πολιτικός, με
όλη την σημασία των λέξεων.
Διήνυσε, αξιοκρατικά, ένα υποδειγματικό Cursus Honorum,
έχοντας προηγουμένως εργασθεί και καταξιωθεί, επαγγελματικώς και κοινωνικώς, γεγονός που τον καθιστά υπόδειγμα
για κάθε νέο Πολιτικό.
Το υπόδειγμα αυτό γίνεται
ακόμη περισσότερο εμβληματικό, αν αναλογισθούμε ότι ο
Δημήτρης Σιούφας έμεινε πιστός, ως το τέλος, στην Παράταξη που τον ανέδειξε και την
οποία υπηρέτησε, στη Νέα Δημοκρατία.
Από απλό κομματικό στέλεχος, εξελέγη στην συνέχεια
Βουλευτής και εκλεγόταν, συνεχώς, για πάνω από τριάντα
χρόνια, στο συντριπτικώς μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ως
εκπρόσωπος της ιδιαίτερης Πατρίδας του, της Καρδίτσας.
Διετέλεσε πολλές φορές
Υπουργός, και η σταδιοδρομία
του κορυφώθηκε με την εκλογή
του ως Προέδρου της Βουλής,
το 2007. Και ήταν αυτό το ύψιστο Αξίωμα, εκείνο του Προέδρου της Βουλής, που του

επέτρεψε ν’ αναδειχθεί σε κορυφαίο Κοινοβουλευτικό Άνδρα. Και τούτο διότι ως Πρόεδρος της Βουλής υπερασπίσθηκε, στο ακέραιο, την Κοινοβουλευτική Δημοκρατία,
πρωτίστως ασκώντας τα καθήκοντά του με υποδειγματική
τήρηση του Συντάγματος και
του Κανονισμού της Βουλής.
Επί των ημερών του, η Βουλή
των Ελλήνων τίμησε όλα τα
χαρακτηριστικά της ως «Ναού
της Δημοκρατίας». Προς αυτήν
την κατεύθυνση συνέτεινε και
το γεγονός ότι ο Δημήτρης Σιούφας, ως Πρόεδρος της Βουλής, υπήρξε τόσον αμερόληπτος και συναινετικός, ώστε
ήταν εξαιρετικά δύσκολο να
διακρίνει κανείς έστω και ίχνη
της κομματικής του ταυτότητας.
Με απλές λέξεις, αποκλειστικός οδηγός της πορείας του
Δημήτρη Σιούφα, ως Πολιτικού, υπήρξε το Εθνικό και το
Δημόσιο Συμφέρον, μέσα στο
πλαίσιο του Πολιτεύματός μας
ως Προεδρευόμενης Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας.
III. Άφησα, όπως είναι ευνόητο, για το τέλος την τρίτη
μεγάλη αρετή του Δημήτρη Σιούφα, εκείνη του Φίλου. Και
ας μην ξεχνάμε ότι η Φιλία είναι
το χαρακτηριστικό του Δημήτρη Σιούφα που συμπληρώνει
τα δύο άλλα, αυτά του Ανθρώπου και του Ευπατρίδη Πολιτικού.
Δεν διεκδικώ- δεν έχω αυτό

το δικαίωμα- το μονοπώλιο της
Φιλίας του. Είναι εδώ παρόντες
αρκετοί άλλοι , οι οποίοι θα
μπορούσαν να το διεκδικήσουν
περισσότερο από εμένα. Διεκδικώ, όμως, το δικαίωμα να θεωρώ πως έζησα και εγώ την Φιλία του Δημήτρη Σιούφα στην
πιο ειλικρινή και αγνή μορφή
της, από τότε που συμπορευθήκαμε στον Πολιτικό στίβο ως
την τελική μας συνάντηση στην
Προεδρία της Δημοκρατίας,
λίγο πριν τέλος του 2018, λίγο
πριν αρχίσει η μοιραία διαδρομή του τέλους του.
Δημήτρη, θα μου λείψει πολύ
-ήδη μου λείπει- η παρουσία
σου και, κυρίως, η αμέριστη
συμπαράστασή σου και οι πολύτιμες συμβουλές σου ως
προς την άσκηση των καθηκόντων μου ως Προέδρου της
Δημοκρατίας, ιδίως αναφορικά
με την υπεράσπιση της Δημοκρατίας και της αρραγούς ενότητας του Λαού μας και του
Έθνους μας, σε κρίσιμους καιρούς και για την επίτευξη των
Ιστορικών Εθνικών μας Στόχων.
Ο Δημήτρης Σιούφας θα ταφεί εδώ, στην Αθήνα.
Όμως, είναι βέβαιο πως η
ψυχή του θα πλανάται, μέσα
στην αιωνιότητα, ελεύθερη,
πάνω από τα βουνά του Ελληνόπυργου. Αλλά θα βρίσκεται
πάντα και μαζί μας, για να μας
στηρίζει, να μας εμπνέει και να
μας διδάσκει.
Αιωνία του η Μνήμη.

Κ. Αγοραστός: «Βαθύ το αποτύπωμα του Δημήτρη
Σιούφα στην Ελλάδα και ειδικότερα τη Θεσσαλία»
Ο
Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας,
Περιφερειάρχης Θεσσαλίας παρέστη σήμερα
στην εξόδιο ακολουθία προαναγγέλλοντας ότι
στη μνήμη του αείμνηστου Προέδρου της Βουλής,
Υπουργού και Βουλευτή Καρδίτσας θα τηρηθεί ενός
λεπτού σιγή στις επόμενες συνεδριάσεις του
Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΝΠΕ και του
Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας

«Ο Δημήτρης Σιούφας αφήνει βαθύ αποτύπωμα στην Ελλάδα
και ειδικότερα τη Θεσσαλία, με το εξαιρετικά σημαντικό έργο
του καθώς και με το δημοκρατικό ήθος, την ευπρέπεια, την εργατικότητα και την αποτελεσματικότητά του», επεσήμανε ο Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ), Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός προσερχόμενος
σήμερα στην εξόδιο ακολουθία στον Ιερό Ναό του Αγίου Διονυσίου του Αεροπαγίτου.

«Ο Δημήτρης Σιούφας ανήκει στη γενιά των πολιτικών που
έδειχναν έμπρακτα το ενδιαφέρον τους σε κάθε πολίτη και ανάλωναν όλες τις δυνάμεις τους για την πρόοδο και την προκοπή της πατρίδας μας», υπογράμμισε ο κ. Κ. Αγοραστός κι ανέδειξε την προσφορά του αείμνηστου Προέδρου της Βουλής,
κορυφαίου Υπουργού και επί σειρά ετών Βουλευτή και στην ενίσχυση της Αυτοδιοίκησης και την περιφερειακή ανάπτυξη, συνδέοντας, όπως χαρακτηριστικά σημείωσε, «το όνομά του με
ιστορικής σημασίας πρωτοβουλίες και έργα για την ελληνική
περιφέρεια και ειδικότερα τη Θεσσαλία».
Ο κ. Κ. Αγοραστός μετέφερε στους οικείους του Δημ. Σιούφα τα ειλικρινή και θερμά του συλλυπητήρια και ανακοίνωσε
ότι στις επόμενες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΕΝΠΕ καθώς και του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας
θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του.
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4 Η αναμέτρηση του ΑΟΤ με τον Απόλλωνα Λάρισας δεν κατέστη
δυνατό να διεξαχθεί ούτε τη Δευτέρα, παρελθόν και ο Γκατζολάρι
•(σελ. 5)

ΜΠΑΣΚΕΤ

ΜΠΑΣΚΕΤ

Ο αγωνιστικός
χώρος ήταν
ακατάλληλος και
τελικά δεν έγινε το παιχνίδι
του ΑΟΤ με τον Απόλλωνα
Λάρισας. Από σήμερα
βέβαια η σκέψη είναι στον
αγώνα με τον Ηρακλή,
όπου θα γίνει την Κυριακή
και ελπίζουμε ότι αυτή τη
φορά το γήπεδο θα είναι
σε… ετοιμότητα! Από εκεί
και πέρα προβληματισμός
υπάρχει για την
μεταγραφική ενίσχυση,
αλλά και για τους παίκτες
που φεύγουν από την
ομάδα. Χθες ήταν η σειρά
του Γκοτζαλάρι, ενώ είναι
σαφές ότι η ποδοσφαιρική
λογική λέει ότι δεν μπορείς
να κάνεις ομάδα όταν
διώχνεις 10 παίκτες και
παίρνεις άλλους δέκα
Γενάρη μήνα! Βέβαια ίσως
να μας σώσει το γεγονός
ότι μιλάμε για την
Φούτμπολ Λιγκ και το…
χάος αυτής της
κατηγορίας! Αλλά ας το
δούμε στην πράξη πρώτα.

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΝΙΚΗ ΑΝΑΣΑ ΔΥΝΑΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΛΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ
Η Καλαμπάκα πήρε το ροζ φύλλο
αγώνα, βαριά ήττα για τους Ικάρους

Το τοπικό μπάσκετ είχε να
προσφέρει αρκετές συγκινήσεις

•(σελ. 4)

•(σελ. 3)

Ο Τάσος Αλεξανδρής του ΑΟΤ
στις επιλογές για την Εθνική Νέων

•(σελ. 6)
CMYK
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Με καλό
βηματισμό
Ένα ακόμη σπουδαίο παιχνίδι
πραγματοποίησε
ο Αντετοκούνμπο απέναντι
στην Ατλάντα
Είναι ο ηγέτης της ομάδας του και το δείχνει σε
πρώτη ευκαιρία. Το basketblog έγραψε:
Οι Μπακς επικράτησαν της Ατλάντα άνετα με 114133 με τον «Giannis» να φτάνει στο «ρελαντι» στους 33
πόντους έχοντας παράλληλα 4 ασίστ και 6 ριμπάουντ.
Από πλευράς Χοκς, ο Γιανγκ είχε 26.
Στο Νταλας, οι Μαβερικς «λυγισαν» απέναντι στους
Ουόριορς με 114-119. Ο Λούκα Ντονσίτς έκανε τρομερή
εμφάνιση με 26 πόντους, 5 ασιστ και 6 ριμπάουντ,
όμως έπεσε πάνω σε έναν «μαγικό Καρι, ο οποίος
πέτυχε 48 πόντους με 11 τρίποντα οδηγώντας στην
νίκη τους «πολεμιστές».
Σε ένα απίστευτο παιχνίδι, οι Ραπτορς επικράτησαν
των Ουίζαρντς με 138-140 στην 2η παραταση. Για τους
νικητές, ο Ιμπάκα ήταν ήρωας στο τέλος, ενώ ο Λεοναρντ
πέτυχε 41 πόντους με 11 ριμπάουντ.Για τους ηττημένους, ο ασταμάτητος Μπραντλει Μπιλ έκανε τριπλνταμπλ με 43 πόντους, 15 ασίστ και 10 ριμπάουντ
όντας ο άνθρωπος που έστειλε και τις δύο φορές το
παιχνίδι στην παράταση.
Σπουδαία εντός έδρας νίκη πήραν οι Ναγκετς επί
των Μπλέιζερς με 116-113. Για τους «σβωλους», ο
Νικόλα Γιόκιτς πέτυχε 40 πόντους με 8 ασίστ και 10
ριμπάουντ όντας καταπληκτικός για ακόμη μία φορά.
Από πλευράς Πόρτλαντ, ο Λίλαρντ σκόραρε 26 πόντους.
Το Ορλάντο, μετά την Βοστόνη, «υπέταξε» και τους
Ρόκετς με 116-109. Οι Μάτζικ κατάφεραν υπό μια
έννοια να σταματήσουν τον Χαρντεν, που ναι μεν
πέτυχε 38 πόντους με 12 ασίστ και 9 ριμπάουντ, αλλά
σούταρε με πολύ κακά ποσοστά. Για τους νικητές, οι
Γκόρντον και Βούσεβιτς είχαν από 22.
Η Φιλαντέλφια επικράτησε δύσκολα των Νικς με
105-108, παρότι, οι Σίξερς προηγήθηκαν και με 24
πόντους. Για τους 76ers, ο Σίμμονς έφτασε «μια ανάσα»
από ένα τρομερό τριπλ-νταμπλ με 20 πόντους, 22 ριμπάουντ και 9 ασίστ. Για την Νέα Υόρκη, ο Νοξ σκόραρε
31 πόντους. Τέλος, το Κλίβελαντ έακνε την έκπληξη
επί των Λέικερς επικρατώντας με 95-101 και βάζοντας
τέλος σε ένα σερί 12 ηττών. Για τους νικητές, ο Οσμάν
πέτυχε 20 πόντους, ενώ για τους ηττημένους, που
έπαιξαν χωρίς τον Λεμπρόν και πάλι, ο Κούζμα είχε 29.

Δυνατός
νεοφώτιστος
Ο Χολαργός κλέβει την παράσταση
και τα στατιστικά τον δικαιώνουν
Στον Χολαργό ανήκει η σπουδαιότερη επίδοση της
τελευταίας 20ετίας σε rookie ομάδα, καθώς το σύνολο
του Άρη Λυκογιάννη, με το ρεκόρ 7-5, κατέλαβε αυτή
την ιστορική πρωτιά.
Αναλυτικά όσα αναφέρει ο ΕΣΑΚΕ:
Πέραν όλων των άλλων που προσέφερε στον Χολαργό
η Σαββατιάτικη νίκη επί του Πανιωνίου -βαθμολογικά
και ψυχολογικά, ειδικά με τον τρόπο που ήρθε- του
έδωσε και μία ιστορική επίδοση. Η αθηναϊκή ομάδα
έκανε τον καλύτερο 1ο γύρο Πρωταθλήματος μεταξύ
των πρωτοεμφανιζόμενων ομάδων στην κατηγορία της
τελευταίας 20ετίας!
Από την περίοδο 1999-2000 δεν υπήρξε ομάδα που
να φτάσει τις επτά νίκες πρώτου γύρου, μεταξύ αυτών
που αγωνίστηκαν για πρώτη φορά στην ιστορία τους
στην πρώτη κατηγορία. Με το καλάθι του Λοβ και τη
νίκη επί του Πανιωνίου, ο Χολαργός έφτασε τις επτά
και ξεπέρασε το ρεκόρ που είχαν μέχρι χθες ο Ίκαρος
Καλλιθέας της σεζόν 2010-11 -με προπονητή μάλιστα
τον Άρη Λυκογιάννη που καθοδηγεί φέτος τον Χολαργό- και η Νέα Κηφισιά της σεζόν 2013-14.

Δωρεάν… μαθήματα
Ένα και ένα είναι τα παιχνίδια της Α1 ΕΣΑΚΕ και οι Τρικαλινοί, που
έζησαν πράγματα από μέσα τα παρακολουθούν με λεπτομέρεια

Ό

ταν ακόμη και
μπασκετικοί
άλλων χωρών
με παράδοση
στο άθλημα εκφράζονται
με κολακευτικά λόγια για
την ποιότητα του
Ελληνικού
πρωταθλήματος σίγουρα
κάτι περισσότερο θα
έχουν διαπιστώσει.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Ο μαραθώνιος της Α1 ΕΣΑΚΕ έχει την δική του ταυτότητα
και έδωσε πολλές φορές την
ευκαιρία σε αθλητές να πατήσουν γερά στα πόδι τους και
να εκτοξεύσουν την καριέρα
τους.
Στο κομμάτι αυτό υπάρχουν
πολλά παραδείγματα αθλητών
που ήρθαν στα μέρη μας σαν
άγνωστοι μεταξύ αγνώστων
αλλά με την συστηματική δουλειά και την απλόχερη στήριξη
εξελίχτηκαν εντυπωσιακά.
Ετσι δεν προκαλεί καμία έκπληξη το γεγονός ότι στις τωρινές ομάδες τους αποτελούν
πρώτα βιολιά.
Ακόμη και οι ίδιοι ομολογούν
ότι ψήθηκαν μπασκετικά στα
δύσκολα του Ελληνικού μαραθωνίου και συμπληρώνουν ότι
ο συναγωνισμός μόνο καλό
τους έκανε.
Διότι εντόπισαν τα δυνατά
τους στοιχεία και πάτησαν
σ’αυτά, ενώ εστίασαν κυρίως
στις αδυναμίες τους.
Με την τακτική αυτή απέκτησαν ένα ελκυστικό πακέτο,
που τους επιτρέπει να κινούνται
με ιδιαίτερη άνεση σε όλα τα
ματς ανεξαρτήτως της μορφής
που παίρνουν αυτά.
Αν λοιπόν η ομάδα τους έχει
ανάγκη από δυνατή άμυνα οι
παίκτες θα σπεύσουν να βάλουν τα χέρια τους στην μπάλα
για να εξασφαλίσουν την κατοχή ή να χαλάσουν το μυαλό
των αντιπάλων.
Όταν πάλι το ματς ανοίξει
οι ίδιοι αθλητές δεν έχουν πρόβλημα να διαβάσουν σωστά
τις καταστάσεις και να σκοράρουν κατά βούληση.
Με όλα αυτά τα παιχνίδια
της κορυφαίας κατηγορίας
προσφέρουν δωρεάν μαθήματα καλαθοσφαίρισης.
Η τακτική έχει αναπτυχθεί
στον μέγιστο βαθμό και οι προπονητές ζητούν αυτοματοποιημένες κινήσεις από τους εκλεκτούς τους και μάλιστα μέσα
σε ελάχιστο χρονικό διάστημα.
Κοινώς κάθε παίκτης έχει τον
ρόλο του στην ομάδα του και
από την στιγμή που τον διεκπεραιώσει όπως πρέπει βάζει
το λιθαράκι του στην επιτυχία.
Σε κάθε περίπτωση οι συναντήσεις είναι αμφίρροπες με τα
συναισθήματα να αλλάζουν
ατέλειωτες φορές.
Ακόμη και διαφορές που μοιάζουν μη αναστρέψιμες εξανεμίζονται με συνοπτικές διαδικασίες.
Δυο- τρεις καλές άμυνες να

Καλή παρουσία για τον Τσούπκοβιτις στον αγώνα
του Κολοσσού με την ΑΕΚ
βγουν, ορισμένα μεγάλα σουτ
να βρουν το διχτάκι και τότε
τα πάντα ρει.
Πολύ σωστά άπαντες περιμένουν το τελευταίο σφύριγμα
για να κάνουν το ταμείο.

Aτέλειωτες εμπνεύσεις
Ουκ ολίγοι φίλαθλοι έσπευσαν να δουν και να ξαναδούν
βίντεο με αγώνες που κρίθηκαν
στις τελευταίες φάσεις.
Ας κάνουμε μια καταγραφή
με την βοήθεια του sport 24.
O Ήφαιστος κράτησε απόρθητο το κάστρο της Λήμνου,
παρότι το Λαύριο έκανε υπερπροσπάθεια και έφτασε κοντά
στο διπλό.
Το 80-76 είχε την υπογραφή
του Σιν Εβανς, ο οποίος είχε
28 πόντους και 15 ριμπάουντ,
όμως πάνω απ' όλα πέτυχε
τους πιο καθοριστικούς πόντους της αναμέτρησης.
Εκανε το 78-76 στα 38'', όταν
ο προπονητής των φιλοξενουμένων Χρήστος Σερέλης επέλεξε να τον στείλει επίτηδες
στη γραμμή (είχε 2/5 ως τότε),
αλλά ο Αμερικανός είχε 2/2
και ουσιαστικά έκανε τη διαφορά.Ακολούθησαν δύο τάπες
του Γκότσερ σε Λαμπ και Ντέβιν και δύο βολές του Σμιθ,
για να έρθει το τελικό 80-76.
Κάπως έτσι ο Ηφαιστος έκανε το 6 στα 6 στην "καυτή"
έδρα του και έφτασε στις 7 νίκες στο πρωτάθλημα, ενώ το
Λαύριο έχασε μια μεγάλη ευκαιρία, αφού βρέθηκε να προηγείται ακόμα και με 14 πόντους στο πρώτο ημίχρονο. Για
τους νησιώτες ο Χαριτόπουλος
είχε 3 πόντους και 5 ριμπάουντ,
ενώ στην αποστολή ήταν ο
Μανωλόπουλος.
Για το Λαύριο ο Μιχάλης
Λούντζης συνεισέφερε 2 πόντους και 4 ασίστ, ενώ συμμετοχή είχε ο Περάκης.
Το ματς της χρονιάς στην
Basket League έγινε στον Χολαργό! Εκεί όπου η ομάδα του
Άρη Λυκογιάννη νίκησε τον
Πανιώνιο 74-73 χάρις σε ένα
απίστευτο εκτός ισορροπίας
floater του Τζερμέιν Λαβ την
ώρα που μηδενιζόταν το χρονόμετρο, κι ενώ στα 3,8'' είχε
προηγηθεί τρίποντο του Ντέβιον Μπέρι, που είχε κάνει το
σκορ 72-73! Κρατήθηκε το δελτίο του Γιάνκοβιτς. Για τους

νικητές άστοχος ήταν ο Τάλτον
και συμμετοχή είχε ο Σκουλίδας.
Την ένατη νίκη της σε 13
αγώνες στην Basket League
2018/19 πήρε η ΑΕΚ το απόγευμα του Σαββάτου (12/1),
καθώς επικράτησε εύκολα του
ουραγού Κολοσσού (94-79)
που με τη σειρά του έπεσε
στο 2-10. Γεγονός της αναμέτρησης ήταν φυσικά το ντεμπούτο του Τζόρνταν Θίοντορ
με τα κιτρινόμαυρα.
Ο Αμερικανός έδειξε "βαρύς"
από την πολύμηνη απραξία,
αλλά και πολύ κοντρολαρισμένος, πολύ ποιοτικός, έτοιμος
να βοηθήσει πραγματικά την
νέα του ομάδα που έχει πλέον
και τον Βασίλη Ξανθόπουλο
υγιή.
Για τον Κολοσσό ο Τσούπκοβιτς έκανε φιλότιμη προσπάθεια με 15 πόντους( (4/7 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 4/4 βολές)
αλλά δεν έφτανε.
Από την "κόλαση" του 1-15
στον... παράδεισο της δεύτερης συνέχομενης και τέταρτης
συνολικά νίκης στην Basket
League.
Ο Άρης έμεινε όρθιος στο
"Μ. Μερκούρη" και ανέβηκε
στο 4-10, καθώς επιβλήθηκε
με 76-74 του Ρεθύμνου Cretan
Kings, το οποίο υποχώρησε
στο 2-11, μιας και δεν κατάφερε να υπερασπιστεί την διαφορά των 15 πόντων (47-32)
που είχε στο 22'.
Ο Γκάρι ΜακΓκί κέρδισε τις
περισσότερες από τις μάχες
που έδωσε στο ζωγραφιστό,
ολοκλήρωσε την αναμέτρηση
έχοντας στην συγκομιδή του

13 πόντους και 10 ριμπάουντ
και ήταν ο καλύτερος παίκτης
των νικητών, καθώς κέρδισε
στην κούρσα του MVP τους
Λευτέρη Μποχωψρίδη (17 πόντοι, 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 2
λάθη, 1 κλέψιμο) και Γκάρι
Μπελ (14 πόντοι, 5 ριμπάουντ,
2 λάθη, 1 κλέψιμο).
Για τους Κρητικούς συμμετοχή είχε ο Φίλιππος Καλογιαννίδης, ενώ για τον Αρη ο
Διαμαντής Σλαφτσάκης σημείωσε 2 πόντους.
Είναι ταλαιπωρημένος, έχει
αγωνιστικά και οικονομικά προβλήματα, είναι όμως ο ΠΑΟΚ,
ένας οργανισμός με στεγανά
που ακόμη και στις δύσκολες
εποχές του ξέρει να "επιβιώνει".
Η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου επικράτησε του Περιστερίου (87-73) στο "Παλατάκι"
για τη 13η αγωνιστική της Basket League, πήγε στο 8-5 και
έριξε εκείνη του Αργύρη Πεδουλάκης στο 10-3, μία νίκη
πάνω από την ΑΕΚ.
Τρομερό το τρίτο δεκάλεπτο
του ΠΑΟΚ που είχε 11/11 σουτ
για να σκοράρει 31 πόντους,
σπουδαίοι για έναν ακόμη αγώνα οι Φιλ Γκος - Γουίλιαμ Χάτσερ που τράβηξαν το περισσότερο κουπί και κουβάλησαν
την ομάδα τους στο θετικό
αποτέλεσμα.
Ο Προμηθέας έβαλε δύσκολα στον Ολυμπιακό, ο οποίος,
όμως, στο πλαίσιο της 13ης
αγωνιστικής της Basket League
πήρε τη νίκη με 80-77 στο "Δ.
Τόφαλος".
Οι ερυθρόλευκοι με οδηγούς
τους Βασίλη Σπανούλη, Κώστα
Παπανικολάου 17π(2/3 τρίποντα, 6 ριμπάουντ) και Γιώργο
Μπόγρη έφυγαν νικητές από
το "Δ. Τόφαλος", καθώς δεν
πλήρωσαν το νωθρό τους ξεκίνημα και τα λάθη που έκαναν
στα τελευταία δύο λεπτά της
αναμέτρησης.
Για τους Πατρινούς ο Λίποβι
είχε 11π με (3/11 τρίποντα, 5
ριμπάουντ).
Η αυλαία έπεσε χθες με την
αναμέτρηση: Κύμης- Παναθηναϊκού(62-87, Κιλπάτρικ 20π).
• Ανακοινώθηκαν τα ονόματα για το Σαββατιάτικο φιλανθρωπικό στην Καλαμπάκα. Αναλυτικά σε επόμενο φύλλο.
Εξάλλου οι στιβικοί(ΓΣΤ) άνοιξαν διάδρομο στο ταρτάν για
προπόνηση.

Σε καλή φάση
Γεμάτο πρωτάθλημα κάνει ο δικός μας Κώστας Παπανικολάου, που δήλωσε για το τελευταίο ματς.
Η αλήθεια όταν έχεις μια διαφορά καλή και με την εμπειρία που έχουμε θα έπρεπε να διαχειριστούμε το
παιχνίδι διαφορετικά και το τελειώσουμε με πιο ήρεμο
τρόπο.
Ο Προμηθέας έκανε εξαιρετική προσπάθεια και έμειναν
στο παιχνίδι, διεκδικώντας το στο τελευταίο σουτ. Υπάρχει
δικαιολογία γιατί είναι το πέμπτο παιχνίδι σε 9 μέρες.
Είμαι καλά, υγιής και αυτό είναι το πιο σημαντικό για
όλα τα παιδιά. Τα σουτ άλλα θα μπουν, άλλα δεν θα
μπουν. Το σημαντικό είναι να έχει η ομάδα υγεία και να
συνεχίσουμε δυναμικά όλοι μαζί”.

τΟπιΚΑ

Ε

χει διαφημιστεί
αρκετά η Α1
ΕΣΚΑΘ τα
τελευταία χρόνια
και διόλου τυχαία.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Διότι αρκετές ομάδες επενδύουν ιδιαίτερα στην οργάνωση,
οπότε δίνουν την αίσθηση ότι
δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα
από συγκροτήματα μεγαλύτερων
κατηγοριών. Μάλιστα λέει πολλά
το γεγονός ότι όταν ανεβαίνουν
σωματεία από την Θεσσαλία εμφανίζονται ανταγωνιστικά και
στα μεγαλύτερα πρωταθλήματα
επειδή ακριβώς διαθέτουν βάσεις.
Ο φετινός όμιλος διαθέτει αρκετές χαρισματικές ομάδες, οπότε πολλές συναντήσεις αποτελούν πόλο έλξης.
Αυτό συνέβη το Σάββατο στην
αναμέτρηση των Δαναών με την
Αναγέννηση Καρδίτσας, που έληξε με διπλό 66-75.
Σε κάθε περίπτωση τα τελευταία χρόνια κάθε ημέρα είναι γεμάτη και το γεγονός αυτό κάνει
τα τοπικά σωματεία να ψάχνονται
διότι τα ροζ φύλλα θέλουν τέχνη.
Η εμπειρία δείχνει ότι ακόμη και
ένας κρίκος αν λείψει από την
αλυσίδα μπορεί να γίνει η ζημιά.
Τα τοπικά συγκροτήματα φυσικά
διαθέτουν την δική τους φιλοσοφία και οι προπονητές επιδιώκουν να πάρουν το καλύτερο
από βασικούς και εφεδρείες.
Πάνω απ’ όλα όμως τους ενδιαφέρει να παρουσιάζουν ομάδες με τα όλα τους.
Σε μεγάλο βαθμό τα τοπικά
σωματεία έχουν καταθέσει δια-

Σ

υνήθως οι
ομάδες που
κλείνουν το
κομμάτι του
πρωταθλήματος πριν τις
γιορτές σε εξαιρετική
φόρμα εμφανίζονται
στην επανεκκίνηση με
σβηστές μηχανές.

Τέτοιο λάθος δεν είχαν καμία διάθεση να πράξουν οι
Γόμφοι, που συνέχισαν από
εκεί που σταμάτησαν προσθέτοντας μια ακόμη ολοκληρωτική εμφάνιση και επιβλητική νίκη στον λογαριασμό
τους.
Το παιχνίδι με το Μουζάκι
θεωρείται παραδοσιακά γειτονικό ντέρμπι αλλά τα «Βουβάλια» είχαν χίλιους δυο τρόπους για να φτάσουν στον
αντικειμενικό τους στόχο.
Η ιστορία έγραψε 31-85 και
το σκορ μιλάει από μόνο του
όσον αφορά το έργο που διαδραματίστηκε στο παρκέ.
Για μια ακόμη φορά οι Γόμφοι επένδυσαν στην ποιότητά
τους και δικαιώθηκαν. Το έμψυχο δυναμικό απλώθηκε
καλά στον αγωνιστικό χώρο,
ενώ ζεστάθηκε γρήγορα και
έβρισκε εύκολα τον δρόμο
προς το αντίπαλο καλάθι.
Αν θελήσουμε να κρατήσουμε ένα στοιχείο από την
συγκεκριμένη αναμέτρηση
αυτό αφορά την σοβαρότητα.
Οι φιλοξενούμενοι δεν μπήκαν στο παιχνίδι με την ιδέα
ότι θα κερδίσουν μόνο με την
δύναμη της φανέλας.
Ισα- ίσα την ίδρωσαν στον
μέγιστο βαθμό και για τον
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Γαλάζια επιβράδυνση
Οι Δαναοί αν και ξεκίνησαν θετικά δεν συνέχισαν ανάλογα,
οπότε η Αναγέννηση. Κ απέδρασε με 66-75

Ο Γ. Τσικρικάς σε προσπάθειά του απέναντι στον Στ. Αργύρη
πιστευτήρια αλλά προς τιμήν
τους δεν σταματούν να ψάχνονται αναζητώντας νέους δρόμους.
Τα δεδομένα είναι απλά. Με
συμβατικές εμφανίσεις δεν είναι
δυνατόν να ανοίξουν τα φτερά.
Ετσι σε κάθε συνάντηση του μαραθωνίου οι Δαναοί συνειδητοποίησαν ότι πρέπει να καταθέτουν το 100% των αρετών τους
για να γράψουν τον επίλογο που
οραματίζονται.
Από την πλευρά τους οι φίλαθλοι τιμούν και με το παραπάνω
την κατηγορία, αφού ξέρουν ότι
και ποιότητα διαθέτει και άγρια

ομορφιά.
Είναι μαθηματικά βέβαιο ότι
στα τοπικά συγκροτήματα δεν
θα χαριστεί τίποτα, οπότε καλούνται να αναδείξουν τα χαρίσματά τους έχοντας ουσία.
Γενικά καταγράφεται ζωηρό
ενδιαφέρον για την Α1 ΕΣΚΑΘ.
Κάτι τέτοιο είναι λογικό αφού
έχουμε να κάνουμε με την κορυφαία κατηγορία του Θεσσαλικού μπάσκετ η οποία έχει μακρά παράδοση μεγάλων αγώνων,
συγκινήσεων και ανατροπών.
Πολλές φορές συγκεκριμένες
ομάδες ξεκινούν με τον χαρα-

κτηρισμό του φαβορί αλλά στου
δρόμου τα μισά χρειάζεται να
πατήσουν γκάζι για να διαφυλάξουν τα κεκτημένα τους ή να
πάρουν τις μεγάλες νίκες που
τους λείπουν.
Το κίνητρο επίσης είναι υψηλό
και μένει να δούμε ποιος θα
βάλει την σφραγίδα του στον
μαραθώνιο. Συνεπώς όσοι θέλουν να εκφράσουν τον τελευταίο λόγο θα πρέπει να παρουσιάσουν ισορροπημένα σύνολα,
ενώ κάθε έκπτωση κοστίζει.
Σίγουρα πάντως υπάρχουν
ομάδες διαφορετικών σχολών,
που άλλες δίνουν έμφαση στην
άμυνα και άλλες συνηθίζουν να
ανεβάζουν αρκετά τον μέσο όρο
πόντων. Αρκετά από τα συγκεκριμένα στοιχεία οι φίλαθλοι τα
είδαν στο ζευγάρι: Δαναών- Αναγέννησης Καρδίτσας.
Μάλιστα από την στιγμή που
δεν υπήρχε δράση σε άλλα αθλήματα λόγω του καιρού στην Μπάρα βρέθηκαν εκπρόσωποι αρκετών σπορ προκειμένου να βιώσουν από μέσα τις συγκινήσεις
ενός ντέρμπι.

Κόστισαν τα λάθη
Και οι δυο ομάδες μπήκαν στο
παρκέ για να επιβεβαιώσουν τα
όσα καλά έχουν ακούσει όλο
αυτό το διάστημα.
Οι Δαναοί θέλησαν να αξιο-

Εύκολη υπόθεση
Με φόρα ξεκίνησαν οι Γόμφοι το νέο έτος και
έφτασαν στο επιβλητικό 31-85 επί του Μουζακίου

ποιήσουν την έδρα και ξεκίνησαν
με αυτοπεποίθηση και καλά ποσοστά. Βρήκαν λοιπόν μεγάλα
σουτ από την πυροβολαρχία που
αποτελούσαν μεταξύ άλλων οι:
Κωτούλας, Τζιάννης, Νικολούσιος, Ψύρρας.
Επίσης έσπευσαν να πιέσουν
αρκετά στην αρχική φάση εκδήλωσης της αντίπαλης επίθεσης
και η τακτική τους απέφερε ορισμένα εύκολα καλάθια.
Όμως η Αναγέννηση των οικείων και εξαιρετικών: Καλλιάρα,
Στ. Αργύρη, Νότου αποδείχτηκε
σκληρό καρύδι και μάζεψε την
διαφορά. Ωστόσο οι γαλάζιοι είχαν τις λύσεις με τον Τζάνη να
κάνει με τρίποντο το 21-16.
Στα 17.5’’ ο Τσέλιος με δυο
βολές μείωσε 21-18.
Στην τελευταία επίθεση του
πρώτου δεκαλέπτου και μετά
από καλά σχεδιασμένη κομπίνα
που έγινε ο Τσικρικάς ευστόχησε
από τα πλάγια σε νεκρό χρόνο
για το 23-18. Οι επόμενες στροφές όμως δεν ήταν ανάλογες.
Οι γαλάζιοι δεν είχαν τα στατιστικά που απαιτούσε ένας τέτοιος αγώνας, ενώ αντίθετα οι
φιλοξενούμενοι ήταν ιδιαίτερα
ψύχραιμοι και ουσιαστικοί( αρχικό 0-17 και 7-22 στην β’ περίοδο
με καλή συγκομιδή στα ριμπάουντ).
Κατάφεραν λοιπόν να χτίσουν
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μια διαφορά αλλά οι Δαναοί έκαναν μια ύστατη αντεπίθεση. Πλησίασαν σε θέση βολής 42-44
αλλά και πάλι οι επιλογές τους
δεν ήταν οι ιδεατές, ενώ οι γείτονες είχαν τις λύσεις.
Δίνοντας το στίγμα του ο
κόουτς Παναγιώτου δήλωσε στην
«Σέντρα» «Ηταν ένα παιχνίδι στο
οποίο δεν μας πήγαν τα σουτ,
ενώ δεν αποφύγαμε τα λάθη.
Όταν πλησιάσαμε στους 2 πόντους υποπέσαμε σε 5 λάθη και
δεν πήγαμε μέχρι μέσα με το
σουτ να μην μας δικαιώνει.
Είναι αλήθεια βέβαια ότι τα
παιδιά προσπάθησαν αλλά επηρεαστήκαμε και από την διακοπή
του πρωταθλήματος.
Από την πλευρά της η Αναγέννηση στο ματς του Σαββάτου
ήταν καλύτερη σε συγκεκριμένους τομείς».Πάντως ο ίδιος χαρακτήρισε κρίσιμο το επόμενο
παιχνίδι με τους Γόμφους.
Ατυχος στάθηκε ο Τζιάννης
που τραυματίστηκε(καθοριστική
εξέλιξη), ενώ η διοίκηση των Δαναών ευχαρίστησε τους φιλάθλους για την στήριξη και την
Αστυνομική διεύθυνση Τρικάλων
για τα μέτρα τάξης.
Τα δεκάλεπτα: 23-18, 30-40,
49-58, 66-75
Δαναοί (Παναγιώτου-Μήτσας):
Τσικρικάς 15(2), Ψύρρας 15(3),
Παπαθεδώρου, Μικαελιάν, Νικολούσιος 4, Σαραντίδης, Χατζής,
Τζιάννης 8(1), Διαλεσιώτης 2,
Νικόπουλος 12 (2), Δήμος, Κωτούλας 10 (2)
Αναγέννηση. Κ ( ΠαππάςΚρομμύδας) :Φαλιάκης, Αντωνίου, Πανταζής 4, Χατζηγούλας,
Πεσλής, Κοβάτσεφ 3(1), Τσέλιος
20 (2), Αργύρης 19 (1), Στανόπουλος, Καλλιάρας 25 (1), Νότος
4.

πικρή εξέλιξη
Η Φαλώρεια δεν μπόρεσε να ξεπεράσει
την αντίσταση της Ελασσόνας
από την οποία έχασε 65-75

3 (1), Γκότσης 9 (1), Κ. Γκαραβέλας 6, Στεργιούλης 2,
Καλλιώρας, Χ. Γκαραβέλας.
Γόμφοι (Θ. Αλεξίου): Καγιαμανίδης 10, Λιάσκος 6 (2),
Ζαχόπουλος 10, Ροδόπουλος
6, Κουρμέτζας, Τσίγκας 20,
Μάρκος 5, Οικονόμου, Δ.
Ψύρρας 3 (1), Στρακάτσαλος
12 (1), Κουρέπης 13.

τα αποτελέσματα
Μια ακόμη παραγωγική εμφάνιση για τους Γόμφους
λόγο αυτό και ωραίο μπάσκετ
χάρηκαν και εύκολη νίκη σημείωσαν.
Η ομάδα του Μάκη Αλεξίου
έσπευσε να πιέσει από την
αρχή και πέρασε για τα καλά
στην θέση του οδηγού.
Το έμψυχο δυναμικό λύθηκε
με συνοπτικές διαδικασίες και
όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο
όλα παίρνουν τον δρόμο τους.
Φυσικά πέρα από την καλή
άμυνα ο εκπρόσωπός μας είχε
σίγουρες επιλογές στην επίθεση, οπότε η υπόθεση τελείωσε νωρίς.
Μάλιστα οι Γόμφοι χαλάρωσαν από ένα διάστημα και
μετά για να πάρει έτσι το
σκορ την τελική του μορφή.
Γενικά οι νικητές δείχνουν
ότι διάγουν τα καλά τους φεγγάρια και θέλουν να συνεχίσουν με την ίδια λογική.

Τα δεκάλεπτα: 3-17, 13-38,
18-63, 31-85
Μουζάκι (Θ. Κοσμάς): Αργύρης, Ομέρι 2, Καρατάσιος,
Κόλλιας 6, Πλαΐτης 3, Πόππης

ΑΕΛ - Αστέρας 61-62
Φοίβος - Σοφάδες 49-73
Δαναοί – Αναγέννηση. Κ 6675
Μουζάκι - Γόμφοι 31-85
Νίκαια - Αμπελώνας 68-82
Φαλώρεια - Ελασσόνα 6575.

Η Βαθμολογία
Α/Α
ΟΜΑΔΕΣ
Β
Α
Ν Η ΕΝ
ΕΚ
1
Αναγέννηση. Κ 22 11 11 0
6-0
5-0
2
Γόμφοι
20 11 9
2
4-2
5-0
3
Αμπελώνας
20 11 9
2 5-1
4-1
4
Δαναοί
19 11 8
3
3-2
5-1
5
Σοφάδες
17 10 7
3
3-1
4-2
6
Νίκαια
16 11 5
6
3-3
2-3
7
Αστέρας
15 10 5
5
3-3
2-2
8
Α.Ε.Λ
13 10 3
7
3-3
0-4
9
Ελασσόνα
13 10 3
7
2-2
1-5
10
Φαλώρεια
13 11 2
9
2-4
0-5
11
Φοίβος. Γ
13 11 2
9
1-3
1-6
12
Μουζάκι
11 11 0
11 0-5
0-6
*Στην επόμενη αγωνιστική θα παίξουν: Δαναοί- Γόμφοι,
Φαλώρεια- ΑΕΛ

Στιγμιότυπο από τον αγώνα: Φαλώρειας- Ελασσόνας
Αλλιώς περίμενε η οικογένεια της Φαλώρειας αγωνιστικά
το νέο έτος, αφού ήθελε να μπει με παραγωγικό τρόπο.
Ωστόσο δεν κατάφερε να βρεθεί στην μέρα της και
έχασε 65-75 από την Ελασσόνα.
Ηταν μια κακή ήττα από την άποψη ότι το συγκεκριμένο
παιχνίδι ήταν στους πορτοκαλί σχεδιασμούς.
Βέβαια στο επίπεδο αυτό τίποτα δεν είναι εύκολα και
ειδικά όταν ο αντίπαλος είναι έμπειρος.
Οι φιλοξενούμενοι αξιοποίησαν τα δυνατά τους χαρτιά,
είχαν ψυχραιμία και ανάγκασαν τον εκπρόσωπό μας να
ακολουθεί στο σκορ.
Μοιραία το σκηνικό αυτό γέννησε πίεση και δεν άλλαξε
η μοίρα των πορτοκαλί.
Οι Λαρισαίοι ξεκίνησαν δυνατά στο πρώτο δεκάλεπτο
με την Φαλώρεια να καλύπτει γρήγορα την διαφορά.
Ωστόσο στην πορεία δεν απέφυγε τα λάθη, που τα τιμώρησαν οι φιλοξενούμενοι.
Ετσι ο εκπρόσωπος μας θα πρέπει να ψάξει μαζεμένες
νίκες για να καλύψει την συγκεκριμένη απώλεια.

CMYK
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Ο

ι λάτρεις της
Τρικαλινής
καλαθοσφαίρισης
και ειδικά της Γ’
Εθνικής θα ήθελαν το
απόλυτο από τους
εκπροσώπους μας στον
όμιλο.
Ωστόσο η υπόθεση νίκη στην
φετινή κατηγορία κάθε άλλο παρά
εύκολη είναι.
Συνήθως τα πιο πολλά ματς
είναι ντέρμπι, ενώ μεγάλο ρόλο
παίζει η μέρα.
Στην προκειμένη περίπτωση τα
χαμόγελα ήταν για την Καλαμπάκα που έκανε κατάθεση ψυχής
για να κερδίσει 68-66 την Μελίκη.
Αντίθετα οι Ικαροι δεν μπήκαν
στο πνεύμα χάνοντας με το ευρύ
81-55 στα Γιάννενα.
Τα φώτα λοιπόν έπεσαν στον
ΑΟΚ ο οποίος εμφανίστηκε συνειδητοποιημένος στο ματς με
την Μελίκη.
Ολοι στο κιτρινομπλέ στρατόπεδο δεν ήθελαν ούτε καν να
σκεφτούν την πιθανότητα απώλειας, που θα συνιστούσε απίστευτο πισωγύρισμα και θα αδικούσε τους κόπους όλης της χρονιάς.
Ετσι οι αθλητές μπήκαν αποφασισμένοι στον αγωνιστικό χώρο
για να κυνηγήσουν κάθε φάση
και κυρίως να περιορίσουν τα
λάθη και τα νεκρά διαστήματα
στο ελάχιστο.
Το μάτι των γηπεδούχων γυάλιζε και όλοι έβαλαν πλάτη για
να μπει το νερό στο αυλάκι.
Και όλα αυτά απέναντι σε μια
ομάδα που ήταν στην ίδια μοίρα
και είχε στο μυαλό της να κάνει
την ζημιά. Προσπάθησε να αναδείξει τις δικές της αρετές αλλά
ο Κυριακάτικος ΑΟΚ είχε το απαραίτητο μέταλλο και τη νοοτροπία
του νικητή.
Ακόμη και σε στιγμές που η
μπάλα ζύγιζε πολλά κιλά οι γη-

Με αδάμαστη θέληση
Η Καλαμπάκα ήθελε πολύ το ροζ φύλλο με την Μελίκη και το πήρε με 68-66.Βαριά ήττα των Ικάρων στον ΠΑΣ Γιάννενα με 81-55

Νίκη χρυσάφι για τον ΑΟΚ απέναντι στην Μελίκη
πεδούχοι είχαν το απαραίτητο
καθαρό μυαλό για να διαβάζουν
σωστά τις φάσεις παίρνοντας τις
ιδανικές αποφάσεις.
Ηταν μια επιτυχία που την είχε
ανάγκη η Καλαμπάκα η οποία
στερήθηκε βαθμούς σε άλλα παιχνίδια αλλά στην προκειμένη περίπτωση ήταν συνεπής στην αποστολή της.
Ετσι οι κιτρινομπλέ με ανεβασμένη διάθεση θα συνεχίσουν
τον αγώνα τους ψάχνοντας και
άλλα μεγάλα αποτελέσματα.
Πάντως φάνηκε νωρίς ότι η
αγωνία θα τραβούσε σε μάκρος,
διότι και οι αντίπαλοι έδειξαν ότι
δεν θα κατέθεταν εύκολα τα όπλα.
Το συγκρότημα του Χρήστου
Κωνσταντινίδη φρόντισε να μπει
νωρίς στην θέση του οδηγού θέ-

Δεν πήγε τίποτα για τους Ικάρους στον ΠΑΣ

λοντας να πάρει το πάνω χέρι
και να μεταφέρει την πίεση στους
αντιπάλους.
Το πρώτο δεκάλεπτο ζέστανε
τους πρωταγωνιστές, που συνέχισαν με την ίδια λογική και στην
β’ περίοδο.
Ετσι πήγαν με σχετικό προβάδισμα στα αποδυτήρια.
Το σκηνικό συνεχίστηκε και
στην επανάληψη. Ο ΑΟΚ έβρισκε
τρόπους να διασπάσει την αντίπαλη άμυνα αλλά και η Μελίκη
δεν έριχνε πετσέτα.
Όμως ήταν φανερό ότι η Καλαμπάκα είχε αέρα νίκης και δεν
ήθελε με τίποτα να γκρεμίσει ότι
με κόπο έχτισε μέχρι τώρα.
Εμφανίστηκε ψύχραιμη στην
τελική ευθεία και πήρε αυτό που
ήθελε.

Καθοριστικό ήταν καλάθι του
Μασάδη στα 48’’, ενώ ο ίδιος
προηγουμένως είχε πετύχει τρίποντο και βολή.
Τα δεκάλεπτα: 14-12, 35-30,
53-49, 68-66
Καλαμπάκα (Κωνσταντινίδης):
Σπανός 10(2), Μπαλωμένος, Ρέπας, Γαϊτανίδης 6, Παουλεάνου,
Σούλκο 2, Γκαντιάς 3, Μασάδης
14, Παπακώστας 23 (2), Κιουρτσίδης 10.
Μελίκη (Ασλανίδης): Λιόλιος
2, Μαυρίδης 18(1), Μαγαλιός, Κυριακού, Καποδίστριας, Λαπατούρας 6, Καρατζάς 2, Κοτσάμπασης
17(3), Σταυρουλάκης 17(1), Πεϊμανίδης, Λέφας 4, Ρογγότης.

Κόλλησαν οι Ικαροι
Ουσιαστικά οι Ικαροι έψαχναν
το τέλειο παιχνίδι στην έδρα του

ΠΑΣ. Γιάννενα, που έδειξε ότι δικαίως οδηγεί την κούρσα.
Επίσης το ζητούμενο ήταν και
η υψηλή συγκέντρωση. Ωστόσο
οι κιτρινόμαυροι βρέθηκε σε κακό
απόγευμα και χρειάστηκε να κυνηγούν από την αρχή στο σκορ.
Το πρώτο δεκάλεπτο ήταν καταστροφικό και έκοψε τα πόδια.
Το 23-7 εκτόξευσε την ψυχολογία
των Ηπειρωτών, που είχαν πολλούς τρόπους να σκοράρουν, ενώ
ο εκπρόσωπός μας έκανε στο
διάστημα αυτό παιδικές επιδόσεις
στην επίθεση.
Κοινώς μπροστά του υπήρχε
πλέον ολόκληρο βουνό και παρά
την αντεπίθεση στην δεύτερη περίοδο ήταν φανερό πως το ματς
δεν πήγε με τίποτα στους Ικάρους(χωρίς Μούμογλου).

Ο ΠΑΣ(εξαιρετικοί οι συμπολίτες: Πάτρας αν και τραυματίας
και Πανάρας) με πολυφωνία και
διάθεση στο δεύτερο μέρος άνοιξε την ψαλίδα, ενώ οι κιτρινόμαυροι θα πρέπει να ξεχάσουν
γρήγορα το συγκεκριμένο ματς
και να ψαχτούν πολύ για να επιστρέψουν στα γνωστά επίπεδα
απόδοσης.
Τα δεκάλεπτα: 23-7, 37-28, 5843, 81-55
ΠΑΣ Γιάννινα (Κωστόπουλος):
Γεωργίου 12, Πανάρας 15(3),
Τσίρμπας 3(1), Πρέντζας 8(2),
Καραγκιολίδης 8, Μάντζιος Π. 1,
Μάντζιος Δ. 11, Πάτρας 18(1),
Πανταζής 5(1), Γιωτάκης, Πιστιόλης.
Ίκαροι (Σδράκας): Μέξης 4,
Μπαρμπαρούσης, Κολότσιος Α.
2, Βλάχος 13 (3), Κολότσιος Β.
6, Αργύρης 9, Χατζής 7, Ντούρβας, Τζιοβάρας 1, Φούντας 12,
Στάνκοβιτς 1.

Τα αποτελέσματα
ΑΟΚ Βέροιας- ΑΓΣ. Ιωαννίνων
58-65
Καλαμπάκα- Μελίκη 68-66
Δόξα. Λ- Παλαμάς 88-78
Νικόπολη- Γρεβενά 58-81
ΠΑΣ Γιάννενα- Ικαροι 81-55
Εύαθλος- Ολυμπιακός. Β 5747
Ρεπό Μαντουλίδης
Στην βαθμολογία οι Ικαροι
έχουν 14 και η Καλαμπάκα 13
πόντους. Την επόμενη αγωνιστική
οι Ικαροι φιλοξενούν τον Εύαθλο
και ο ΑΟΚ έχει ρεπό.

Πολυφωνικό σκηνικό
Στην αυλαία του δεύτερου γύρου χαμογέλασαν Μάγοι και Κρόνος, ενώ δεν έκανε καλό ποδαρικό η ΑΕΤ

Ε

ντονα
συναισθήματα
πρόσφερε η
πρεμιέρα του
δευτέρου γύρου στην Α2
ΕΣΚΑΘ.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Οι εκπρόσωποί μας προσπάθησαν να κάνουν θετικό ταμείο
αλλά δεν έπαιξαν και μόνοι τους.
Η έκπληξη προήλθε από το
φρενάρισμα της ΑΕΤ αν και ο
αντίπαλος κάθε άλλο παρά αμελητέα ποσότητα είναι.
Οι Μάγοι έκαναν σωστά την
δουλειά τους, ενώ ο Κρόνος
πήρε το ροζ φύλλο, που τόσο
έψαχνε.

Αντίο στο αήττητο
Όλα τα ωραία έχουν ένα τέλος
και από τον κανόνα δεν αποτέλεσε εξαίρεση ούτε η ΑΕΤ, που
είπε αντίο στο αήττητο.
Μέχρι την διακοπή του πρωταθλήματος οι κόκκινο πήγαιναν
τρένο και δεν έδωσαν το παραμικρό δικαίωμα αμφισβήτησης.
Σε όλα τα παιχνίδια έδειξαν
ότι διέθεταν λύσεις και ήταν σε
θέση να ανακατεύουν την τράπουλα.
Όμως μετά την διακοπή των
γιορτών πολλές φορές τα φαβορί
εκτροχιάζονται και αυτό συνέβη
και με τους κόκκινους.
Δεν είχαν λοιπόν την γνωστή
ορμητικότητα, ενώ κόλλησαν στο

Ο Κρόνος πήρε πολύτιμη νίκη επί της Δεσκάτης
αμυντικό παιχνίδι του αντιπάλου.
Το πρώτο μέρος ήταν ντέρμπι
με τα όλα του αλλά στην επανάληψη οι γηπεδούχοι πέτυχαν καλάθια ψυχολογίας φτάνοντας
στην υπέρβαση.
Σε κάθε περίπτωση ο εκπρόσωπός μας θα σπεύσει να κλείσει
άμεσα την συγκεκριμένη παρένθεση.
Την πρώτη ήττα λοιπόν γνώρισε η ΑΕΤ μετά από εννιά σερί
νίκες. Έχασε στη Λάρισα από
τον Ίκαρο Νεάπολης με σκορ
49-41. Ο αγώνας αυτός ήταν ο
πρώτος του δευτέρου γύρου.
Τα δεκάλεπτα 9-10, 20-20, 3429, 49-41

Ικαρος. Λ (Τσιρινδάνης Ν.)
Πατουλιώτης 11(1),Πάνος 3(1),
Παλάσκας 2, Σπανος , Καρακώστας, Ανδρίκος 6, Κυριακάκης ,
Κωστόπουλος 6(2), Γκορτσίλας
6, Μπίλλης 2, Αγκαφωνίδης 13(2),
Παπαλέξης
ΑΕΤ B.C. (Γκότας Χρ.) Μπράμης Κ. 11(3)., Ραμμίδης Γ. , Καταραχιάς Κ., Νίτσιος Κ., Παπαγεωργίου Α. 10(1)., Μπαλωμένος
Α. , Χρηστάκος Σ. 4., Μπαϊρακτάρης Ε. , Όκκας Α. 7(1)., Βήτας
Θ. 7., Κατούνας Γ. 2.

Συνταγή Μάγων
Κάθε παιχνίδι θέλει την δική
του προσοχή πόσο μάλλον όταν
οι ομάδες προέρχονται από διαCMYK

κοπή.
Ειδικά τα φαβορί οφείλουν να
είναι απόλυτα συγκεντρωμένα,
να κάνουν το παιχνίδι τους και
να μην δώσουν δικαιώματα για
να φτάσουν στο τέλος του δρόμου.
Οι Μάγοι ορθά σκεπτόμενοι
έλαβαν τα μέτρα τους και πήγαν
καλά προετοιμασμένοι και διαβασμένοι στο παρθενικό ματς
του νέου χρόνου.
Κοινώς εφάρμοσαν την γνωστή μπασκετική συνταγή τους
και επέστρεψαν στεγνοί από την
Λάρισα.
Λύγισαν λοιπόν την αντίσταση
των Σουφλαρίων με 51-58.
Ο αντίπαλος παρουσίασε ένα
μαχητικό σύνολο, που πάλεψε
όσο μπορούσε αλλά από ένα
διάστημα και μετά η ομάδα του
Γιάννη Τσίμα ανέβασε στροφές
και έφερε την συνάντηση στα
δικά της κυβικά.
Παράλληλα προσαρμόστηκε
και στον πλαστικό αγωνιστικό
χώρο.
Στο πρώτο μέρος έγιναν δυνατές μάχες με τις ομάδες να
συμβαδίζουν στο σκορ.
Ακολούθως όμως οι Μάγοι
έσφιξαν την άμυνά τους γεγονός
που χαροποίησε τον κόουτς και
όλα πήραν τον δρόμο τους.
Τα δεκάλεπτα: 18-21, 31-31,
36-48, 51-58
Σουφλάρια (Καστώρης) Γουναράς , Ταμπούρας , Μπιζογλου
2, Ιωαννίδης 9(1), Γιαννακόπουλος 12(2), Βλαχογιάννης 3(1),

Τουλκεριδης 2, Νουτσελάρι
17(1), Μότσιας , Λινάρδος 5,
Βησσαρίου Ε.,
Μάγοι (Τσίμας): Τσιτσάνης 8.
Διβάνης 2, Παπανδρέου 8(2),
Τόλλιος 7(1), Μπέφας 6, Καλαμπάκας 5, Κουτιβής 2, Γρηγορόπουλος 13, Γουλιώτης 3, Μερίτσης 3(1), Ευαγγέλου 1, Τσιανάκας.

Ξέσπασμα Κρόνου
Ένα νέο ξεκίνημα ήθελε να
κάνει ο Κρόνος και αυτό το πέτυχε το Σάββατο κόντρα στην
Δεσκάτη.
Μάλιστα για τους κιτρινόμαυρους η ομάδα των Γρεβενών
αποτέλεσε για μεγάλο διάστημα
κάτι σαν τον κακό δαίμονα αλλά
αυτή την φορά είχε την συνταγή
της επιτυχίας.
Ηταν φανερό πάντως ότι ο εκπρόσωπός μας ήθελε πολύ το
ροζ φύλλο και το πήρε με 7665. Πάντως το παιχνίδι μόνο εύκολο δεν ήταν αφού ο αντίπαλος
το πάλεψε γερά δείχνοντας ότι
διαθέτει αξιόλογες βάσεις.
Επίσης η ομάδα του Αρη Χριστάκου κλήθηκε να διαχειριστεί
και την δεδομένη πίεση, κομμάτι
στο οποίο βρήκε τις λύσεις.
Πραγματικά σε τέτοια ματς
χρειάζονται κάτι σαν ατσάλινα
νεύρα, αφού τα συναισθήματα
αλλάζουν πολλές φορές.
Ο εκπρόσωπός μας ξεκίνησε
με θετική αύρα και την απαραίτητη αποτελεσματικότητα.
Ετσι νωρίς- νωρίς έχτισε μια
διαφορά που έφτασε στους 10

πόντους.
Ωστόσο η συνάντηση είχε αρκετό ψωμί ακόμη. Η Δεσκάτη
δεν κατέθεσε τα όπλα και έτσι η
συνάντηση απέκτησε άγρια
ομορφιά.
Στο γ’ δεκάλεπτο ο Κρόνος
φάνηκε να βγαίνει ως έναν βαθμό
από τον συνηθισμένο τρόπο σκέψης του. Ετσι οι αντίπαλοι έσπευσαν να αξιοποιήσουν την ευκαιρία και πλησίασαν στο σκορ.
Στην τελική ευθεία οι κιτρινόμαυροι ανέβασαν και πάλι στροφές, ενώ όταν οι αντίπαλοι μείωσαν στους 5 πόντους επέδειξαν
ολύμπια ψυχραιμία ειδικά από
τις βολές φτάνοντας στη νίκη
και την διαφορά.
Ο κόουτς Χριστάκος μίλησε
για νίκη ψυχολογίας δίνοντας
σύνθημα για ανάλογη συνέχεια.
Τα δεκάλεπτα: 22-13, 43-31,
59-53, 76-65
Κρόνος: Οικονόμου, Ζαμπραϊλας 19(2), Κανελλόπουλος 19(2),
Κολώνας, Τόλης 6, Μπακάλης
13, Ντιντής, Ζησόπουλος 5, Τράκας, Γεωργούλας 6, Τσέπας 8

Τα αποτελέσματα
Ολυμπιακός. Κ - Νέοι ΑΕΛ 8271
Ίκαρος .Λ - ΑΕΤ 49-41
Σουφλάρια - Μάγοι 51-58
Κρόνος - Δεσκάτη 76-65
ΕΑΛ – Απόλλων. Κ 66-63
Στην βαθμολογία ΑΕΤ και Μάγοι έχουν 19 πόντους και ο Κρόνος 12. Την επόμενη αγωνιστική
παίζουν: Μάγοι- Κρόνος και ΑΕΤΣουφλάρια.
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αναμέτρηση ΑΟ
ΤρίκαλαΑπόλλων
Λάρισας ήταν
αδύνατο να διεξαχθεί και
τη Δευτέρα (14/01) με
αποτέλεσμα να
αναβληθεί και πάλι και να
οριστεί εκ νέου από τη
διοργανώτρια αρχή.

Του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
xristoforospap@gmail.com

Μία ακόμα εκκρεμότητα
ορισμού αγώνα προέκυψε στη
Football League. Το πρόγραμματισμένο για την Κυριακή
(13/01) παιχνίδι της 12ης αγωνιστικής μεταξύ του ΑΟ Τρίκαλα και του Απόλλωνα Λάρισας ήταν αδύνατο να διεξαχθεί και τη Δευτέρα (14/01)
εξαιτίας του χιονιού και του
πάγου στον αγωνιστικό χώρο,
οπότε η διοργανώτρια θα πρέπει να το ορίσει σε νέα ημερομηνία.
Ο διαιτητής Καραντώνης
(Ημαθίας) στην αυτοψία που
έκανε διαπίστωσε ότι ο αγωνιστικός χώρος εγκυμονούσε
κινδύνους για τη σωματική
ακεραιότητα των ποδοσφαιριστών, οπότε έκλεισε το φύλλο αγώνα. Πιθανή ημερομηνία
διεξαγωγής η 30η Ιανουαρίου
μαζί με τα υπόλοιπα αναβληθέντα της 11ης αγωνιστικής,
Δόξα Δράμας-Καραϊσκάκης,
Απόλλων Πόντου-Αήττητος
Σπάτων και Αιγινιακός-Βόλος
ΝΠΣ.
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Ο πάγος νίκησε
το ποδόσφαιρο!
Η αναμέτρηση ΑΟ Τρίκαλα - Απόλλων Λάρισας ήταν αδύνατο να διεξαχθεί
και τη Δευτέρα και πλέον αναμένεται ορισμός από την διοργανώτρια

Όπως μαρτυράνε και οι φωτογραφίες ήταν αδύνατο να γίνει το παιχνίδι του ΑΟΤ με τον Απόλλωνα Λάρισας
και την ίδια άποψη είχαν και οι διαιτητές του παιχνιδιού

Τρένο ο Βόλος
για την άνοδο!
Ο Βόλος κατέκτησε τη δέκατη νίκη του σε έντεκα παιχνίδια στη Football League,
2-1 την Παναχαϊκή. Δεύτερη
διαδοχική επικράτηση του
Ηρακλή, 2-1 τον Βόλο. Νίκες
για Πλατανιά, Δόξα Δράμας
και ΑΟΧ Κισσαμικό.
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ
12ΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
Σάββατο 12 Ιανουαρίου
Ηρόδοτος - Κέρκυρα 02 (64' Τουράμ, 79' Βίλα)
Κυριακή 13 Ιανουαρίου
Πλατανιάς - Αιγινιακός 30 (66' Τσαμούρης, 77' Μπιανκόνι, 90' Καραγκούνης)
Δόξα Δράμας - Σπάρτη 20 (29' Πέρεθ, 87' πεν. Κρητικός)
Καραϊσκάκης Άρτας - Απόλλων Πόντου 0-2 (16', 65' Σουντουρά)
Αήττητος Σπάτων - ΑΟΧ
Κισσαμικός 0-1 (56' Αρναρέλλης)
Βόλος - Παναχαϊκή 2-1 (15'
Γκαλίτσιος, 89' Μάντζης /
45+1' Μπαστακός)
Ηρακλής - Εργοτέλης 2-

1 (23' Ντούνης, 83' Περόνε /
42' Μαζουλουξής)
Τρίκαλα - Απόλλων Λάρισας ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Βόλος -----------------------31
2. Απόλλων Λάρισας ------23
3. Κέρκυρα ------------------- 23
4. Πλατανιάς -----------------22
5. Εργοτέλης ----------------17
6. Απόλλων Πόντου -------17
7. Ηρακλής -------------------16
8. Δόξα ------------------------15

9.Παναχαϊκή --------------------5
10. ΑΕ Καραϊσκάκης ------14
11. ΑΟΧ/Κισσαμικός ------12
12. Ηρόδοτος ---------------12
13. Σπάρτη -------------------11
14. Τρίκαλα -------------------10
15. Αήττητος ------------------9
16. Αιγινιακός ----------------- 9
* Ο πρώτος της βαθμολογίας ανεβαίνει στη Super
League. Ο δεύτερος δίνει
αγώνα μπαράζ με τον 13ο της
Super League.
** Οι ομάδες από την 3η

ΜΠΑΚΩΣΗΣ
EΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ

3ο χλμ. Τρικάλων-Πύλης • Τηλ. 24310 24735
Άρης • 6977 231 913
www.bakosis.gr
CMYK

έως τη 10η θέση θα συμμετάσχουν στη Super League
2.
*** Βάσει αναδιάρθρωσης
οι 4 τελευταίοι υποβιβάζονται
στη Δ' εθνική.
Οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 11-12 θα είναι στη Γ' (Football League
του χρόνου).
Ουσιαστικά υποβιβάζονται
κατηγορία και οι ομάδες που
θα τερματίσουν στις θέσεις
11-12, απλά οι 4 τελευταίοι

πέφτουν 2 κατηγορίες.
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Κυριακή
με Ηρακλή
ο ΑΟΤ
Ανακοινώθηκε το
πρόγραμμα της 13ης
αγωνιστικής
Η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε το πλήρες πρόγραμμα
της 13ης αγωνιστικής της
Football League. Τα Τρίκαλα
θα παίξουν την Κυριακή απέναντι στον Ηρακλή ενώ το Σάββατο θα διεξαχθεί το ντέρμπι
ανάμεσα στον Απόλλωνα Λάρισας και τον Βόλο.
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
Σάββατο 19 Ιανουαρίου
Απόλλων Λάρισας – Βόλος
(15:00 ΕΡΤ3, Γήπεδο Φιλιππούπολης)
ΑΟΧ Κισσαμικός – Καραϊσκάκης Άρτας (15:00, Γήπεδο
Περιβολίων)
Παναχαϊκή – Πλατανιάς
(15:00, Γήπεδο Αγυιάς)
Εργοτέλης – Αήττητος Σπάτων (15:00, Παγκρήτιο Στάδιο)
Κυριακή 20 Ιανουαρίου
Σπάρτη – Κέρκυρα (15:00,
Δημ. Στάδιο Σπάρτης)
Απόλλων Πόντου – Δόξα
Δράμας (15:00 ΕΡΤ3, Γήπεδο
Καλαμαριάς)
Αιγινιακός – Ηρόδοτος
(15:00, Δημ. «Γ. Παραλυκίδης»)
Τρίκαλα – Ηρακλής (15:00,
Δημ. Στάδιο Τρικάλων)

Παρελθόν
ο Γκατζολάρι
από τον ΑΟΤ
Μπορεί μέχρι τώρα οι μεταγραφές του ΑΟΤ να μην κάνουν κλικ, αλλά η... άνεση της
νέας διοίκησης να διώχνουν
παίκτες Γενάρη μήνα συνεχίζεται. Έτσι την Δευτέρα ήταν
η σειρά του Λάζαρου Γκατζολάρι. Η ανακοίνωση: Η ΠΑΕ
ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ ανακοινώνει την
λύση της συνεργασίας με τον
Ποδοσφαιριστή Λάζαρο Γκατζολάρι. Η Διοίκηση της ΠΑΕ
ευχαριστεί τον ποδοσφαιριστή
για ότι προσέφερε στην ομάδα
και του εύχεται καλή επιτυχία
στην συνέχεια της καριέρας
του.
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Οι επαναληπτικοί
των «16»
•Πότε ορίστηκαν οι επαναληπτικοί των
Εργοτέλη, Παναχαϊκής, ΑΟΧ Κισσαμικού
για τους «16» του Κυπέλλου Ελλάδος
Αήττητοι έβγαλαν τα πρώτα ματς των «16» του Κυπέλλου οι Εργοτέλης, Παναχαϊκή, ΑΟΧ Κισσαμικός
και την προσεχή εβδομάδα θα διεκδικήσουν την πρόκριση στα προημιτελικά απέναντι σε ΟΦΗ, ΠΑΟΚ και
ΑΕΚ αντίστοιχα. Η ΕΠΟ ανακοίνωσε το πρόγραμμα
της 2ης αγωνιστικής το οποίο έχει ως εξής:
Τρίτη 22 Ιανουαρίου
Πανιώνιος - ΠΑΣ Γιάννινα (15:00, Γήπεδο Νέας
Σμύρνης)
ΠΑΟΚ - Παναχαϊκή (19:30, Τούμπα)
Τετάρτη 23 Ιανουαρίου
Ατρόμητος - Απόλλων Σμύρνης (15:00, Δημ. Περιστερίου)
Αστέρας Τρίπολης - ΑΕΛ (17:15, Γήπεδο «Θ. Κολοκοτρώνης)
ΑΕΚ - ΑΟΧ Κισσαμικός (17:15, ΟΑΚΑ)
Ολυμπιακός - Ξάνθη (19:30, «Γ. Καραϊσκάκης»)
Πέμπτη 24 Ιανουαρίου
ΟΦΗ - Εργοτέλης (17:15, «Θ. Βαρδινογιάννης»)
Παναθηναϊκός - Λαμία (19:30, ΟΑΚΑ)

Ισοπαλία στο Μάλεμε
•Ο ΑΟΤ απέσπασε βαθμό με το 0-0 απέναντι στον Πλατανιά
ίχαν την ετοιμότητα, την
όρεξη και την αισιοδοξία.
Είχαν και τις ευκαιρίες
τους. Το μόνο που δεν
είχαν ήταν το γκολ στο Μάλεμε οι
Νέοι του ΑΟΤ. Ωστόσο κράτησαν
ανέπαφη και την άμυνά τους με
αποτέλεσμα να επιστρέψουν από
την αναμέτρηση με τον Πλατανιά με
το «λευκό» 0-0.

Ε

Οι παίκτες του Μανώλη Κοτσίρα μπήκαν «διαβασμένοι» στο παιχνίδι και με
καλή ψυχολογία μετά την πρώτη νίκη
τους στο πρωτάθλημα απέναντι στη
Σπάρτη και τα έδωσαν όλα για να επαναλάβουν την επιτυχία τους στην Κρήτη.
Αυτό δεν έγινε, αλλά αποφεύχθηκε και το
«κακό» το οποίο θα συνέβαινε αν δεχόταν γκολ στις δύο καλές προσπάθειες
που έκαναν οι γηπεδούχοι προς το τέλος
του αγώνα.
Σημασία πάντως έχει πως οι Τρικαλινοί
παίκτες δείχνουν να βρίσκουν τα πατήματά τους και από παιχνίδι σε παιχνίδι να
βγάζουν τη δουλειά που κάνουν, οπότε
η βελτίωσή τους είναι μπροστά.

Η Κ 19 του ΑΟΤ προσπαθεί και βελτιώνεται
δα Νέων. Ο Τάσος Αλεξανδρής, αγωνίστηκε στην ομάδα Κ17 της Ακαδημίας
του Ερασιτέχνη Α Ο Τρίκαλα και από φέτος ανέβηκε ακόμη ένα σκαλοπάτι στην
Κ19 ενώ προπονείται και με την επαγγελματική ομάδα.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Ο Ηρακλής στρέφει
το βλέμμα στο ματς
με τον ΑΟ Τρίκαλα
Η δεύτερη διαδοχική νίκη του Ηρακλή στο πρωτάθλημα τόνωσε το ηθικό των «κυανόλευκων». Φυσικά, αυτό που απασχολεί είναι το θέμα της εξασφάλισης ασφαλιστικής ενημερότητας, αλλά στο ποδοσφαιρικό τμήμα προσπαθούν να μείνουν συγκεντρωμένοι στη συνέχεια και στο εκτός έδρας παιχνίδι της Κυριακής (20/01) με τον ΑΟ Τρίκαλα.
Ο τεχνικός, Μανουέλ Ρόκα είδε τον Δημήτρη Στάμου να βγάζει το πρόγραμμα της Δευτέρας (14/01),
οπότε μπαίνει στο πλάνο. Την αποθεραπεία του συνέχισε ο Καλτσάς, ενώ ο Πασάς θα είναι απών λόγω
τιμωρίας. Για την Τρίτη (15/01) έχει προγραμματιστεί
ρεπό.

Πλατανιάς Κ19: Ανωμεριανάκης, Πελτέκης, Κατσαρός, Μαυραδάκης, Λάμτσε, Σμαρλάκης, Γιακουμάκης, Στεφανίδης, Δρικάκης, Αμαραντίδης, Καρβούνης,
Βαρουξάκης, Μαθιουλάκης, Γκολόκι,
Καρτάκης, Μαρκαντωνάκης, Αλιφιεράκης, Πλανάκης.
Α Ο Τρίκαλα Κ19: Μπουρούσης, Πούλιος, Γερεντές, Σκαρλέας, Γκοβίνας,
Μπαρτζιώκας, Νικλητσιώτης, Κοντογεώργος, Αλμπάνης, Αλεξανδρής, Δρόσος, Κουτσάγιας, Κερασιώτης, Τσιρογιάννης Ν., Ντόβας, Σαργιώτης, Βλάχος,
Τσιρογιάννης Γρ.

Κλήθηκε για προπόνηση στην
Εθνική (Κ 19) ο Αλεξανδρής
Το κάλεσμα σε οποιαδήποτε εθνική
ομάδα, έστω και για προπονήσεις, είναι
τιμή για τον ποδοσφαιριστή και την ομάδα που τον έχει στις τάξεις της. Ο Α.Ο
Τρίκαλα έχει κάθε λόγο να υπερηφανεύεται για τον Τάσο Αλεξανδρή ο οποί-

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Στην 6η αγωνιστική στον 1ο όμιλο της
φουτμπολ λιγκ Νέων σημειώθηκαν τα
αποτελέσματα:
ΑΟΧ Κισσαμικός – Σπάρτη
7-1
Αήττητος Σπάτων – Παναχαϊκή
1-1
Πλατανιάς – Α Ο Τρίκαλα
0-0
Ηρόδοτος – Εργοτέλης
0-2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ο Τάσος Αλεξανδρής κλήθηκε
για προπονήσεις στην Εθνική (Κ 19)

1 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ
2 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ
3 ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ
4 ΑΟΧ ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ
5 ΗΡΟΔΟΤΟΣ
6 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
7 Α Ο ΤΡΙΚΑΛΑ
8 ΣΠΑΡΤΗ

ος κλήθηκε από τον Ομοσπονδιακό Γιάννη Γκούμα, για προπονήσεις στην Κ 19
από 15 έως 17 Ιανουαρίου.Ο Τάσος Αλεξανδρής από την ομάδα Νέων Κ19 του Α
Ο Τρίκαλα, κλήθηκε για προπονήσεις
στην Εθνική Κ19. Η Ακαδημία του Ερασιτέχνη Α Ο Τρίκαλα, συγχαίρει τον Τάσο
Αλεξανδρή ο οποίος αγωνίζεται στην
ομάδα Νέων του ΑΟΤ και είναι εκπαιδευόμενος επαγγελματίας στον Α Ο Τρίκαλα, για την κλήση του στην Εθνική Ομά-
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Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Παναχαϊκή-Εργοτέλης
Σπάρτη-Ηρόδοτος
Α Ο Τρίκαλα-Αήττητος Σπάτων
Πλατανιάς-ΑΟΧ Κισσαμικός

Γ’ ΕΘΝΙΚΗ

Αύριο θα παίξουν(;)
τα Μετέωρα

•Ολυμπιακός και Νίκη
ξεκίνησαν με το δεξί

χιονιάς δεν επέτρεψε στα
Μετέωρα για δεύτερη
συνεχόμενη αγωνιστική να
βρεθούν στο γήπεδο. Στην
πρώτη βέβαια ήταν γενικό το «κακό»
αλλά την περασμένη Κυριακή δεν
έγιναν οι αγώνες Μετέωρα- Αστέρας
Ιτέας, Πιερικός- Μακρυχώρι και
Αναγέννηση Κ. – Αλμυρός.

αγωνιστικής του 4ου ομίλου της Γ’ Εθνικής θα
πραγματοποιηθούν την Τετάρτη (16/1).
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ
της 14ης αγωνιστικής καθώς και η βαθμολογία στον 4ο όμιλο της Γ’ Εθνικής:

Ο

Αναπόφευκτα λοιπόν ο αγώνας της Καλαμπακιώτικης ομάδας ορίσθηκε για αύριο,
όπως και οι άλλοι δύο. Το ερώτημα είναι αν οι
καιρικές συνθήκες επιτρέψουν κάτι τέτοιο.
Με το «δεξί» ξεκίνησαν τις αγωνιστικές
τους υποχρεώσεις για το 2019 ο Ολυμπιακός
Βόλου και η Νίκη Βόλου.
Ο Ολυμπιακός Βόλου επικράτησε στο Πανθεσσαλικό στάδιο με 4-1 του Οικονόμου Τσαριτσάνης, ενώ η Νίκη Βόλου επικράτησε με 02 στην Αγριά κόντρα στον Θησέα. Στους

Κυριακή 13 Ιανουαρίου

Αύριο θα αντιμετωπίσουν τα Μετέωρα
τον Αστέρα Ιτέας. Εφόσον το επιτρέψουν
οι γηπεδικές συνθήκες
υπόλοιπους δύο αγώνες που πραγματοποιήθηκαν σήμερα ο ΑΟ Στυλίδας ηττήθηκε με 01 από τον ΑΟ Σελλάνων, ενώ Φωκικός και Αχιλλέας Νεοκαισάρειας αναδείχθηκαν ισόπαλοι
1-1. Οι υπόλοιποι αγώνες στο πλαίσιο της 14ης

ΑΟ Στυλίδας – ΑΟ Σελλάνων
0-1
(51’ Τζέκος)
Φωκικός – Αχιλλέας Νεοκαισάρειας
1-1
(69’ πέν. Χατζηστάμου – 6’ Ίτσιος)
Θησέας Αγριάς – Νίκη Βόλου
0-2
(51’ Καρτσαμπάς, 74’ Βουκομάνοβιτς)
Ολυμπιακός Βόλ. – Οικονόμος Τσαρ. 4-1
(13’ πέν. Λώττας, 25’ Ζγκούρι, 71’ πέν. Σερτζίνιο, 85’ Καμπλιώνης – 32’ πέν. Μούλτσιας)

Τετάρτη 16 Ιανουαρίου
Αναγέννηση Καρδίτσας – ΓΣ Αλμυρού
Πιερικός – Απόλλων Μακρυχωρίου
ΑΣ Μετέωρα – Αστέρας Ιτέας

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ
1 Ολυμπιακός Β.
2 Νίκη Βόλου
3 Μετέωρα
4 Αστέρας Ιτέας
5 Αλμυρός
6 Σέλλανα
7 Μακρυχώρι
8 Θησέας Αγριάς
9 Στυλίδα
10 Πιερικός
11 Τσαριτσάνη
12 Φωκικός
13 Νεοκαισάρεια
14 Αναγέννηση Κ.
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ΤΕΡΜ.
39-7
34-4
19-10
16-12
13-10
16-14
12-14
12-18
13-27
15-16
13-22
8-19
12-22
7-34

•Δεν υπολογίζεται η 13η αγωνιστική και οι εξ’ αναβολής
αγώνες που θα γίνουν αύριο

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Κυριακή 20 Ιανουαρίου, 15:00
ΑΟ Σελλάνων – Αχιλλέας Νεοκαισάρειας
Νίκη Βόλου – ΑΟ Στυλίδας
ΓΣ Αλμυρού – Φωκικός
Απόλλων Μακρυχωρίου – Θησέας Αγριάς
Οικονόμος Τσαριτσάνης – Αναγέννηση Καρδίτσας
Αστέρας Ιτέας – Πιερικός
ΑΣ Μετέωρα – Ολυμπιακός Βόλου

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
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Αντέχει και πρωταγωνιστεί…
•Ο Αποστόλης Αλκ. Ράκος αποτελεί εδώ και πολλά χρόνια μια σταθερή αξία, ήθους
και αγωνιστικότητας στο Μεγαλοχώρι και γενικότερα στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο
υτή τη φορά δεν
θα μας
απασχολήσει
κάποιος σκόρερ.
Συνηθίζεται άλλωστε ν’
αφιερώνουμε σελίδες σ’
αυτούς που ακουμπούν
τελευταίοι τη μπάλα, πριν
καταλήξει στ’ αντίπαλα
δίκτυα και αναπόφευκτα
βρίσκονται μόνιμα στο
προσκήνιο.

Α

Του ΠANOΥ
ΓIΔOΠOYΛOΥ
gidopoulosp@yahoo.gr

Ωστόσο, ποδοσφαιρικές
«αξίες», είτε ερασιτεχνικές, είτε
επαγγελματικές. βρίσκονται
παντού στον αγωνιστικό χώρο
και προσφέρουν από το δικό
τους μετερίζι… Πρόθεσή μας –
αυτή τη φορά- ν’ ασχοληθούμε
με έναν ποδοσφαιριστή, γέννημα θρέμμα του ερασιτεχνικού
ποδοσφαίρου, σημαία για την
ομάδα του Μεγαλοχωρίου.
Τον Αποστόλη Αλκ. Ράκο.
Ένας άνθρωπος με ήθος, μέσα
κι έξω από τα γήπεδα, οικογενειάρχης, πιστός στην ομάδα
του όλα τα χρόνια (εκτός από
την περίοδο 2016-2017) που
για επαγγελματικούς λόγους
δεν μπόρεσε να ακολουθήσει
τις απαιτήσεις πρωταθλητισμού
της «Θύελλας» και φόρεσε τη
φανέλα της Μπάρας.
Δεν ανήκει στην κατηγορία
των τοπικών «σταρ» με ό,τι αυτό
συνεπάγεται, δεν έχει απασχολήσει ποτέ αρνητικά, δεν επιδίωξε ποτέ την διαφήμιση, αν
και επαγγελματικά (σιδεράςσιδηρουργός)θα τον βόλευε.
Και όμως! Αθόρυβα, αποτελεσματικά και μεθοδικά χωρίς ν’
αφιερώνει παραπάνω ώρες στα
γήπεδα λόγω δουλειάς, καταφέρνει να είναι ένας από τους
πρωταγωνιστές των γηπέδων.
Χρόνια τώρα σταθερή αξία
στο κέντρο της άμυνας του Μεγαλοχωρίου. Ενίοτε σκοράρει
από στημένες προσπάθειες.
Γεννημένος το 1982 και ξεκινώντας επίσημα από την ηλικία
των 10 χρονών με την φανέλα
της «Θύελλας» στο παιδικό και
αργότερα στο ανδρικό τμήμα,
έπαιξε ασταμάτητα και διακρίθηκε για την σταθερότητά του.
Ποτέ ο «χειρότερος» παίκτης.
Πολλές φορές στους καλύτερους…

Αρχηγός στην ομάδα του Μεγαλοχωρίου και σημαία…

Με την παιδική ομάδα του Μεγαλοχωρίου κατέκτησε το πρωτάθλημα

Με τη σημερινή ομάδα του Μεγαλοχωρίου

Οι «καλές» και οι
«κακές» στιγμές του…

κει η κατάκτηση του παιδικού
πρωταθλήματος με την «Θύελλα» και το τρόπαιο που κατακτήσαμε με την ανδρική ομάδα
το 2000-2001 απέναντι στο Νεοχώρι. Όχι τόσο γιατί γραφτήκαμε με «χρυσά γράμματα»
στην ποδοσφαιρική ιστορία,
αλλά για τα συναισθήματα που
νιώσαμε ως παρέα καθ’ όλη τη
διάρκεια της διαδρομής και στο
τέλος φυσικά.
Στις «κακές» δυσκολεύομαι
περισσότερο. Επί της ουσίας
δεν υπήρξαν. Να πω ένιωσα
«περίεργα» το χρόνο που βρέθηκα στη Μπάρα; Όχι για την
ομάδα που πήγα. Πέρασα ευχάριστα εκεί και μάλιστα κατακτήσαμε το πρωτάθλημα της Α1
Ερασιτεχνικής, ενώ φτάσαμε
με τον «Αχιλλέα» και στα ημιτελικά του κυπέλλου. Αλλά γιατί
αναγκάστηκα λόγω δουλειάς
να διακόψω μια πολύχρονη παρουσία στην ομάδα της καρδιάς
μου. Το Μεγαλοχώρι» τόνισε και
φυσικά δεν απέφυγε την ερώτηση να συγκρίνει την κατάσταση «τότε» και «τώρα» κουνώντας πρώτα το κεφάλι του σα
να ήθελε να μας δείξει την…
απόσταση, πριν ακόμα ανοίξει
το στόμα του ν’ απαντήσει.

Μετά από τόσα χρόνια αγωνιστικής παρουσίας μάθαμε ποιες «καλές» και ποιες «κακές»
στιγμές του έμειναν αν και τον
δυσκολέψαμε λίγο. Βρήκε τον
τρόπο όμως να αμυνθεί…
«Οσο παίζω ποδόσφαιρο, δύσκολα να ξεχωρίσω «καλές»
και «κακές» στιγμές. Το ποδόσφαιρο είναι ψυχαγωγία για
μένα. Ωστόσο στις «καλές» ανή-

Αν μπούμε σε μέτρο σύγκρισης ενδιαφέροντος –κυρίως- του «τότε» και του
«τώρα» υπάρχει τεράστια διαφορά. Πολλοί ίσως εστιάσουν
στην ποιότητα και την αγωνιστική συμπεριφορά γενικότερα. Αυτά τα χαρακτηριστικά
ποικίλλουν ανάλογα με τη
δουλειά και την ποδοσφαιρική

«Τότε…

γενιά. Αναφέρομαι στο ενδιαφέρον που υπήρχε σε κάθε
χωριό, στον ζήλο και στην
επιμονή όλων, μικροί και μεγάλοι, να παίξουν μπάλα. Ένα
γήπεδο δεν χωρούσε την ποδοσφαιρική μας «τρέλα». Δεν
χωρούσε πολλές φορές και το
«ταλέντο» αφού οι «μεγάλοι»
έκαναν κουμάντο. Με τον έναν
ή τον άλλον τρόπο βρίσκαμε
τη λύση και μπαίναμε και ‘μεις
στο γήπεδο. Ακόμα και παρακαλώντας… «Μάχη» γινόταν
ακόμα και να τρέχεις γύρω
από το γήπεδο να μαζεύεις τη
μπάλα.
Φανταστείτε τι γινόταν στο
Μεγαλοχώρι, μια μεγάλη κοινότητα με πολλούς εραστές
του ποδοσφαίρου.

Σήμερα…
Οι καιροί στο ερασιτεχνικό
ποδόσφαιρο άλλαξαν, όπως
συνέβη και σε πολλές άλλες περιπτώσεις στη ζωή μας. Σήμερα, ελάχιστοι ασχολούνται με
την ομάδα στο Μεγαλοχώρι,
για διάφορους λόγους. Και
αυτό έχει ως συνέπεια να «τραβάει κουπί» ένα άτομο. Ο Μουφ
(Νίκος Γεροκώστας). Αυτή είναι
η αλήθεια. Αυτό δεν σημαίνει
πως δεν αγαπούν οι συγχωριανοί την ομάδα. Απλά η αδυναμία
φαίνεται στη πράξη. Λόγω της
δουλειά μου και του χαρακτήρα
μου έχω επαφή καθημερινή με
πολλούς και όλοι μου εκφράζουν τη συμπάθεια προς την
ομάδα, αλλά… Για να μετατραπεί αυτή σε «πράξη» στήριξης,
θα πρέπει να υπάρχει ομόνοια
και κοινός στόχος, όπως μου
λένε πολλοί».

Χασιώτης, Ιακωβάκης Γ., Απ. Αλκ. Ράκος, Π. Κοτρώτσιος, Μπαλντούνας, Ντινόπουλος,
Ρακοβίτης, Ανδρέου Β., Γκαγκαστάθης. Μια από τις ποδοσφαιρικές του παρέες

Το ποδόσφαιρο
είναι διαφυγή…
Για έναν ερασιτέχνη το ποδόσφαιρο είναι ένας τρόπος
διαφυγής και όχι αντιπαλότητας. Όχι αυτοσκοπός νίκης σύμφωνα με τα λεγόμενα του Αποστόλη Αλκ. Ράκου «Το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο πρέπει να
είναι ένα είδος διαφυγής από
την καθημερινότητα. Ένα είδος άθλησης, επικοινωνίας και
ψυχαγωγίας. Και αν απ’ αυτό
προκύψουν ταλαντούχοι παίκτες θα βρουν τον δρόμο τους.
Πρέπει να το περάσουμε στους
μικρότερους, όπως έκαναν οι
μεγαλύτεροι σε μας. Δυστυχώς πολλοί μπερδεύουν πολλά
και δεν το βλέπουν έτσι… Στο
Μεγαλοχώρι ελάχιστα είναι τα
ντόπια παιδιά που ασχολούνται
με την ομάδα».

Το Μεγαλοχώρι
έχει ιστορία
Και όταν αναφερόμαστε στο
Μεγαλοχώρι ξέρουμε καλά πως
πρόκειται για μια ποδοσφαιρική
κυψέλη με ιστορία. «Το Μεγαλοχώρι, ως χωριό, έχει περισσότερους λόγους να σκύψει με
περισσότερη ευαισθησία στο
ποδόσφαιρό του και στον αθλητισμό γενικότερα. Μιας και αναφερόμαστε στο ποδόσφαιρο, η
«Θύελλα» έχει να δείξει ποδοσφαιριστές υψηλού επιπέδου,
όπως οι Κυριάκος, Βακου-

φτσής, Ιακωβάκης, Ανδρέου,
Μπαλντούνας και άλλοι, με τους
οποίους υπήρξα συμπαίκτης
και είμαι υπερήφανος και τυχερός γι’ αυτό, αφού δεν διακρίθηκαν μόνο ποδοσφαιρικά αλλά
ξεχωρίζουν και ως άνθρωποι.
Δεν μπορεί η ομάδα να μην
διατηρείται ως ζωντανό κύτταρο του χωριού με οργάνωση και
απαιτήσεις, σε ένα γήπεδο που
έχουν περάσει πολλά σωματεία, σ’ έναν χώρο που διαθέτει
κερκίδες και μπορεί να γίνει
ένα σύγχρονο αθλητικό κέντρο» τόνισε ο Αποστόλης Αλκ.
Ράκος.

Στο τέλος κερδίζει
η αγάπη…
Για έναν ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή, εργαζόμενο και οικογενειάρχη η συνεχόμενη ενασχόληση με το ποδόσφαιρο και
η συνεπής παρουσία είναι δύσκολη. Οποιος αγαπάει όμως
πραγματικά το άθλημα, κερδίζει
«Αν εργάζεσαι καθημερινά περίπου 12 ώρες, έχεις οικογένεια
με δύο παιδιά (δύο πανέμορφες
κόρες) και η γυναίκα σου δουλεύει με κυλιόμενο ωράριο καταλαβαίνεις εύκολα πόσο δύσκολο είναι να βρίσκεσαι στο
γήπεδο ως ποδοσφαιριστής,
σε συγκεκριμένες ώρες και συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Όταν
όμως υπάρχει κατανόηση από
τους ανθρώπους σου και αγαπάς αυτό που κάνεις τα κατα-

φέρνεις, γιατί αντλείς ενέργεια.
Και αυτό συμβαίνει χρόνια
τώρα» τόνισε.
Και αυτός ήταν ο καλύτερος
επίλογος- απάντηση για μας
σε όλα εκείνα τα παιδάκια, που
δεν προλαβαίνουν, που δεν παίζουν γιατί το κάνουν με το κινητό, που ψάχνουν έναν σωρό
με δικαιολογίες για ν’ αποφύγουν τον αθλητισμό γενικότερα.
Τίποτα τυχαίο λοιπόν. Ούτε
ότι η γενεά του Απ. Αλκ. Ράκου
συνεχίζει ακόμα να πρωταγωνιστεί, ούτε ότι ο ακέραιος χαρακτήρας του τον κάνει συμπαθή ακόμα και στους «αντιπάλους» του, ούτε πως μέσα
από το ποδόσφαιρο και την
προϊστορία του πατέρα του
«χτίζει» τη δική του επαγγελματική διαδρομή. Και σ’ αυτό το
κομμάτι, άριστος είναι!
Ωστόσο ο επίλογος ανήκει
στον αρχηγό του Μεγαλοχωρίου « Ο,τι αγαπάμε μπορούμε να
το κάνουμε. Η αντοχή στο χρόνο έρχεται από την προσπάθεια.
Εύχομαι σε όλους «καλή χρονιά
και υγεία» και θέλω να συγχαρώ
τον προπονητή Γιώργο Βακουφτσή για την εκπληκτική πορεια
των Μετεώρων και την συγχωριανή μας Φένια Τζέλη για τις
διακρίσεις της στο Τάεκβοντό». Τέλος θέλω να δω περισσότερη στήριξη από τους Μεγαλοχωρίτες στην αγαπημένη
μας ομάδα».

CMYK
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Σε ανοδική τροχιά
Με πολλά ψυχικά αποθέματα οι γυναίκες του Ασκληπιού
πέρασαν με 2-3 από την έδρα των Ιωαννίνων

Ε

ίναι φανερό ότι οι μηχανές
της γυναικείας ομάδας του
Ασκληπιού πήραν για τα
καλά μπροστά με τις
αθλήτριες να δίνουν ότι έχουν και
δεν έχουν ξεδιπλώνοντας το
πλούσιο ταλέντο τους.

Όμως στον αθλητισμό δεν αρκεί μόνο
η ποιότητα. Χρειάζεται και μεγάλο χαρακτήρα. Αυτόν δείχνουν οι γαλάζιες
τις τελευταίες αγωνιστικές και με την
αντεπίθεση διαρκείας καλύπτουν το χαμένο έδαφος.
Πάντως όλα τα παιχνίδια είναι άκρως
χορταστικά κάτι που αποδείχτηκε και
στο ματς του Σαββάτου.
Και μπορεί τα Γιάννενα να έχουν δυσκολέψει κατά το παρελθόν αρκετές
φορές την Τρικαλινή ομάδα αλλά στην
προκειμένη περίπτωση η ομάδα του κ.
Γεροβάϊου είχε την συνταγή για το 2-3.
Το ματς ήταν για γερές καρδιές με τα
κορίτσια του Ασκληπιού να μην πτοούνται
όταν βρέθηκαν πίσω στο σκορ.
Ισα- ίσα κυνήγησαν όλες τις μπάλες
και δικαιώθηκαν πανηγυρικά.
Α2 Γυναικών - Β' όμιλος - 13η αγωνιστική
Σάββατο 12 Ιανουαρίου
Ελασσόνα - Καβάλα 3-2 (25-18, 2518, 23-25, 23-25, 15-12)
Γιάννενα - Ασκληπιός 2-3 (25-21, 2527, 25-16, 23-25, 10-15)
Ναύαρχος Βότσης- Πεύκα 3-0 (26-24,

Σε ανοδική τροχιά οι γυναίκες του Ασκληπιού που πέρασαν από τα Γιάννενα
25-18, 25-22)
Κυριακή 13 Ιανουαρίου
Σταυρούπολη - Ελπίς 1-3(16-25, 2025, 25-21, 20-25)
Λαγκαδάς – ΕΑΛ 0-3(16-25, 20-25,
21-25)
Νέα Γενεά - Νίκη Αλεξ 3-0(25-19, 2521, 25-17)
Ρεπό ο ΓΣ Δράμας.

Και την επόμενη αγωνιστική ο Ασκληπιός παίζει εκτός έδρας(εκκίνηση δεύτερου γύρου) στην έδρα του πανίσχυρου
Ναυάρχου Βότση.
Σε πρώτη ευκαιρία θα φιλοξενήσουμε
και το επίσημο κείμενο.
Στο τοπικό η Αμιλλα κέρδισε 3-0 την
Καρδίτσα και πέρασε 2η. Την κούρσα
οδηγεί ο Φιλαθλητικός Τρικάλων.

Είχαν τις λύσεις
Οι γυναίκες του Αιόλου με συγκέντρωση κατάφεραν
να ξεπεράσουν με 55-49 το εμπόδιο της Ολυμπιάδας

Ο

σοι
παρακολουθού
ν από μέσα τον
τρόπο
δουλειάς των γυναικών
του Αιόλου αλλά και το
μεράκι τους σημειώνουν
σε πρώτη ευκαιρία ότι ο
χρόνος αποτελεί
σύμμαχο.

Διότι οι παίκτριες γνωρίζονται μεταξύ τους και καταφέρνουν να βγάλουν τις απαραίτητες συνεργασίες πιάνοντας
και τον απαραίτητο ρυθμό.
Παράλληλα σφυρηλατούν
μαχητικό πνεύμα που χρειάζεται σε αυτό το επίπεδο.
Η ομάδα της Χριστίνας Αλεξοπούλου προσπαθεί να προ-

Περιορισμένη κίνηση
Όπως ήταν αναμενόμενο μετ’ εμποδίων πραγματοποιήθηκε η αγωνιστική στην ποδοσφαιρική Α’ Εθνική Γυναικών. Το κύμα κακοκαιρίας δεν επέτρεψε το πλήρες
ξεδίπλωμα του χάρτη και πραγματοποιήθηκαν αγώνες
μόνο σε περιοχές, που το κλίμα είναι πιο ήπιο.
Από την πλευρά τους οι γυναίκες των Τρικάλων προσπαθούν να διατηρήσουν την φόρμα τους, οπότε όταν
πάρουν το πράσινο φως για δράση να συνεχίσουν με την
ίδια λογική.
Η εικόνα της αγωνιστικής έχει ως εξής:
Εργοτέλης-Αγία Παρασκευή ....................................... 2-1
Γλυφάδα-Ατρόμητος ...................................................0-0
ΠΑΟΚ-ΑΕΛ ..........................................................Αναβολή
Πανσερραϊκή-Προοδευτική ................................Αναβολή
Τρίκαλα-Άρης .....................................................Αναβολή
Εκκρεμούν πλέον οι αγώνες Ελπίδες-ΠΑΟΚ, ΑΕΛΕλπίδες (23/1), ΠΑΟΚ-Εργοτέλης ( 6/2), Άρης-Πανσερραϊκή,
ΠΑΟΚ-ΑΕΛ, Τρίκαλα-Άρης, Πανσερραϊκή-Προοδευτική
Ιωαννίνων.
Φυσικά αναβλήθηκε και το ματς για τις Νέες.

* Με δεδομένο ότι η δράση το Σαββατοκύριακο στο ποδόσφαιρο ήταν εκ των πραγμάτων περιορισμένη οι
συμπολίτες φίλαθλοι έσπευσαν να παρακολουθήσουν
άλλες αθλοπαιδιές, που είχαν το δικό τους χρώμα,
αφού ως γνωστόν οι πρωταγωνιστές μοχθούν για το
καλύτερο.
* Παράλληλα διατήρησαν ανοιχτή γραμμή με αρκετές
αντίπαλες έδρες αλλά και ουδέτερες για να μαθαίνουν
τα νέα από πρώτο χέρι. Αλλωστε και στην προκειμένη
περίπτωση ισχύει η ρήση πως: καλός πολίτης είναι ο
ενημερωμένος πολίτης.
* Τα φώτα έπεσαν λοιπόν στο μπάσκετ και στο σπουδαίο
ντέρμπι ανάμεσα στους Δαναούς και την Αναγέννηση
Καρδίτσας. Όπως ανέμεναν οι περισσότεροι η συνάντηση
είχε και πλούσιο τρίτο ημίχρονο.
* Το αγωνιστικό κομμάτι θα το διαβάσετε σε άλλη σελίδα,
οπότε από την στήλη θα εστιάσουμε σε ορισμένα άλλα
ζητήματα με οδηγό όπως πάντα τους χαμηλούς τόνους.
* Ισχυρή λοιπόν ήταν η Αστυνομική δύναμη, αφού αντικειμενικός στόχος ήταν να μην προκύψει το παραμικρό
παρατράγουδο. Πριν την έναρξη δεν έλειψαν κάποιοι
λεκτικοί διαξιφισμοί στα προπύλαια του κλειστού αλλά
γρήγορα η κατάσταση απέκτησε τον ρυθμό της.
* Στην εξέδρα βρέθηκαν πάντως αμιγώς μπασκετικά πρόσωπα αρκετά από τα οποία έχουν μεγάλη διαδρομή
στον χώρο της Θεσσαλικής καλαθοσφαίρισης και όχι
μόνον.
* Μεταξύ αυτών ήταν και ο κόουτς της Καλαμπάκας
Χρήστος Κωνσταντινίδης ο οποίος από την στιγμή που
ενημερώθηκε για την διεξαγωγή της συγκεκριμένης
συνάντησης έσπευσε να πάρει άρωμα από μέσα. Ο
ίδιος είχε πληροφορηθεί για την ποιότητα τόσο των
ομάδων όσο και των αθλητών, που έβαλαν τα δυνατά
τους.
* Το παρόν έδωσε και ο παλιός παίκτης των μπασκετικών
Τρικάλων Βαγγέλης Μπράχος. Ο ίδιος εξακολουθεί να
έχει πολλές συμπάθειες στα μέρη μας, αφού πορεύτηκε
πάντα με οδηγό το ήθος και την αξιοπρέπεια.
* Γενικά στήθηκαν αρκετά πηγαδάκια με σχολιασμό των
δεδομένων του αγώνα αλλά και αρκετών ακόμη παραμέτρων. Παρά το κρύο λοιπόν η ώρα κύλησε σαν νεράκι.
* Από την πλευρά της η Αναγέννηση Καρδίτσας εξέδωσε
ανακοίνωση με την οποία άφησε βολές προς τους Δαναούς για την μη είσοδο δικών της φιλάθλων. Με την
ευκαιρία να σημειώσουμε ότι ΜΜΕ της γειτονικής πόλης
έγραψαν ότι πούλμαν με φίλους των κιτρινόμαυρων
γύρισε πίσω στα όρια του νομού Τρικάλων.
* Το κύμα κακοκαιρίας άφησε τα σημάδια του και στο
κλειστό της Μπάρας. Ο χώρος προς τα αποδυτήρια των
διαιτητών ήταν γεμάτος νερά και επιστρατεύτηκαν κουβάδες. Ο Δήμος ξέρει το θέμα και θα απευθυνθεί άμεσα
σε ειδικό για να δώσει την λύση.
* Οσοι πρόσεξαν το ρόστερ των Γόμφων εντόπισαν
σίγουρα τον Γιώργο Κουρμέτζα, που έχει αστείρευτες
δυνάμεις και θα προσπαθήσει να βοηθήσει με την
εμπειρία του.
* Τιμή και δόξα για τους Τρικαλινούς αθλητές στίβου και
τους προπονητές τους στις βραβεύσεις της ΕΑΣ. Ο Τ.
Χαχάμης τίμησε τον Γ. Κοντονάσιο, ενώ σχολιάστηκε το
γεγονός ότι δεν βραβεύτηκε ο ιστορικός ΓΣΤ, που εκπροσώπησε επάξια την Θεσσαλία. Αναλυτικά σε επόμενο
φύλλο.
* Στην Β’ ΕΣΚΑΘ είχαμε: Φούντας- Κρόνος Τυρνάβου 4661 και Παλαμάς- Πρ. Γωνιά 72-51.
* Πρώτα μαθήματα για τους μικρούς σκιέρ του ΣΟΧΤ.

Οι γυναίκες του Αιόλου είχαν τον τρόπο να ξεπεράσουν
την αντίσταση της Ολυμπιάδας
σθέτει και ένα λιθαράκι καθημερινά για να κοιτάζει στα
μάτια όλους τους αντιπάλους.
Βέβαια αρκετοί διαθέτουν
την εμπειρία αλλά και σε αυτά
τα ματς μπορούν να προκύψουν θετικά δείγματα γραφής.
Την Κυριακή το απόγευμα
οι κυανέρυθρες φιλοξένησαν
την Ολυμπιάδα και κατάφεραν
να πετύχουν θετικό ταμείο.
Η ιστορία έγραψε Τρικαλινή
νίκη με 55-49 και το γεγονός
αυτό κρατάει ζεστά τα κορίτσια και τα δίνει ώθηση.
Πάντως και οι δυο ομάδες
CMYK

ξεκίνησαν με νευρικότητα την
αναμέτρηση στο κρύο Δημοτικό κλειστό και τα καλάθια
αποδείχτηκαν δύσκολη υπόθεση.
Σταδιακά όμως ο Αίολος
ανέβασε την ταχύτητα, πίεσε
στην άμυνα και σημείωσε και
εύκολα καλάθι.
Γενικά ο εκπρόσωπός μας
ήταν συγκεντρωμένος και στις
δυο πλευρές του παρκέ και
δικαιώθηκε.
Εννοείται ότι η δουλειά πρέπει να συνεχιστεί με την ίδια
λογική για να προκύψουν ακόμη καλύτερες μέρες.

02:00 Eurosport 2
Αυστραλιανό Όπεν
Τουρνουά Grand Slam
02:00 Eurosport 1
Αυστραλιανό Όπεν
Τουρνουά Grand Slam
02:00 FOX Sports
Avalanche - Maple Leafs
NHL
03:30 COSMOTE SPORT 4 HD
San Antonio Spurs-Charlotte Hornets

NBA Regular Season
19:00 Novasports 2HD
Μπεσίκτας - Προμηθέας Πατρών
Basketball Champions League
20:00 Novasports 3HD
Παρτίζαν - Μονακό
EuroCup
20:45 Eurosport 1
Σνούκερ: Masters Λονδίνο
Σνούκερ
21:30 Novasports 1HD
Τενερίφη - Βενέτσια

τοπικά

Κων. Δ. Αποστολόπουλου “Μαρίτσα,
η Μαμά τών Ινδών”, Εκδόσεις Γρηγόρη,
Αθήνα 2018, σελ. 1-462.
Περί το τέλος τού
2018 κυκλοφόρησε το
δεύτερο λογοτεχνικό
έργο τού Κων. Αποστολόπουλου με τα παραπάνω στοιχεία. Πρόκειται για ένα μυθιστόρημα, βασισμένο σε μια
αληθινή ιστορία με σημαντικές ελληνικές ιδιαιτερότητες, όπως είναι
η προσφορά στον άνθρωπο, το αντιρατσιστικό πνεύμα, ο καθαρός και γνήσιος αλτρουισμός και η δύναμη
της ψυχής τών απλοϊκών ανθρώπων.
Η Ελληνίδα Μαρίτσα,
η ηρωίδα αυτού του έργου, από ένα τραγικό
πρόσωπο (ως μητέρα
τοξικομανούς, ο οποίος
έφυγε από τη ζωή σε
ηλικία μόλις είκοσι επτά
ετών) μεταλλάσσεται
σε μια αγωνίστρια «μαμά τών Ινδών», δηλαδή
των νεαρών οικονομικών μεταναστών μιας
αγροτικής περιοχής τού Ωρωπού Αττικής.
Η Μαρίτσα (1926-2009) ήταν ένα πρόσωπο
αυτοθυσιαστικής προσφοράς· κατά την υπέρμετρη προσφορά της ήξερε καλά (καλύτερα
από τον καθένα) να μην κάνει διακρίσεις
στους ανθρώπους. Γι’ αυτό, ο ύμνος τιμής για
τη Μαρίτσα είναι συνάμα και ύμνος για κάθε
άνθρωπο, που δεν είναι επώνυμος και που
μέσα στην ανωνυμία και την απλοϊκότητά του
γίνεται παράδειγμα προσφοράς για όλους μας.
Όπως σημειώνει στον πρόλογό του ο δημιουργός του λογοτεχνικού αυτού ιστορήματος,
«πρωταρχικός σκοπός [αυτού του έργου] είναι να δώσει την αξία τού ‘αποτυπώματος’ πολλών ανθρώπων μέσα από τη δράση και το έργο
τους, αν και έμειναν άγνωστοι πέρα από το οικογενειακό, φιλικό και επαγγελματικό τους περιβάλλον».
Το πρώτο μυθιστόρημα του Κων. Αποστο-

λόπουλου εκδόθηκε
από τον ίδιο Εκδοτικό
Οίκο προ διετίας και
είχε ευμενέστατη υποδοχή από το αναγνωστικό κοινό και από τους
κριτικούς της Λογοτεχνίας. Ήταν ένα καλογραμμένο πολιτικό μυθιστόρημα, τολμηρό
στις αλήθειες του, και
έφερε τον τίτλο «Όταν
στέρεψαν τα ΑΤΜs». Με
αυτό ο εν λόγω λογοτέχνης σαφώς πολιτογραφήθηκε «εις των ιδεών την πόλι», όπως γράφει ο Κ. Καβάφης στο
ποίημά του «Το πρώτο
σκαλί». Πιστεύω ότι με
το δεύτερο τούτο ανθρωπιστικό του μυθιστόρημα επαξίως θα
ανέλθει πιο πάνω στην
κλίμακα της Τέχνης. Το
φιλότεχνο αναγνωστικό
κοινό θα τον δικαιώσει,
μια που η γραφή του
προδίδει εξαιρετικό ταλέντο και τα μηνύματα που εκπέμπει είναι διαχρονικά και επίκαιρα.

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΝΕΟΣ
ΜΑΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΗΣ
Ο Κων. Δ. Αποστολόπουλος γεννήθηκε στην
Καρδίτσα το 1946. Είναι ομότιμος Καθηγητής
τού Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. Μέχρι την
αφυπηρέτησή του ήταν ιδρυτής και Διευθυντής τού Εργαστηρίου Ανθρωποοικολογίας και
Αγροτικής Οικονομίας, και ιδρυτής - Διευθυντής τού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Βιώσιμης Ανάπτυξης. Σπούδασε Γεωπονικές και Οικονομικές Επιστήμες και εξειδικεύτηκε στα Οικονομικά και στην Ανάπτυξη του
Πρωτογενούς Τομέα. Ασχολείται επιστημονικά και ερευνητικά με θέματα Αγροτικής Οικονομίας, Βιώσιμης (Αειφορικής) Ανάπτυξης,
Κοινωνικής Οικονομίας, Ποιότητας Τροφίμων,
Ήπιων Μορφών Τουρισμού και Αστικής και
Αγροτικής Ανθρωποοικολογίας.

Μα τι δίνουν τα σχολεία
-ένα στείρο υλικόπου σκυμμένος στα θρανία
βλέπεις με παρωπισμό;
```
Τι να πούνε τα βιβλία
στης ανέχειας τον καιρό,
όταν η αμφιβολία
βασανίζει το μυαλό;
```
Άσε που οι όποιες γνώσεις
-έστω και της προκοπήςούτε να επιβιώσεις
δεν αρκούν, αν το σκεφτείς!
```
Γι' αυτό, κλείστε τα εγκαίρως
μπας και δείτε προκοπή
και της ξεγνοιασιάς ο έρως
ας γεμίζει την ψυχή.
```
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Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2019 9:00 μμ στη Σουίτα Art Cafe
Λέσχη Αφήγησης
Ιστοριών της Προφορικής
Παράδοσης
Καλή Χρονιά! Ο χιονιάς πέρασε και η Λέσχη Αφήγησης «Ήτανε μια φορά...» που
θα γίνεται μία Τρίτη το μήνα
από το Νοέμβριο 2018 μέχρι
το Μάρτιο 2019, πραγματοποιεί την 3η συνάντησή της.
Πρόκειται για δράση η
οποία δίνει την ευκαιρία, σε
όποιον επιθυμεί, να πει ή να
ακούσει ιστορίες της προφορικής παράδοσης, ιστορίες που συντρόφευαν από
παλιά τον άνθρωπο και έφτασαν στις μέρες μας από στόμα σε στόμα, ικανοποιώντας
την ανάγκη του ανθρώπου να
τις «επισκέπτεται» όταν αποζητά το ταξίδεμά τους.
Την Τρίτη, λοιπόν, 15 Ιανουαρίου 2019, στις 9:00 το
βράδυ, στη Σουίτα Art Cafe,
(Στρατηγού Σαράφη 18 Τρίκαλα, Τηλ: 2431 020676) θα
πούμε και θα ακούσουμε
ιστορίες που ταξίδευαν πολύ
καιρό προτού γίνουν λόγος
δικός μας.
Οι αφηγήσεις αρχίζουν
μισή ώρα, σχεδόν, μετά την
αναγραφόμενη ώρα προσέλευσης, προκειμένου να δηλώνονται οι συμμετοχές.
Η διάρκεια κάθε αφήγησης καλό είναι να μην ξεπερνάει τα 10 λεπτά, ενώ η
διάρκεια όλων συνολικά των
αφηγήσεων της βραδιάς δεν
θα ξεπερνάει τη μία ώρα.
Επισημαίνεται ότι η πα-

“Τα σχολειά
κλείστε...”
Τρόμαξαν να ξανασμίξουν
δάσκαλοι και μαθητές
και σε όλους ν' αποδείξουν
πως διψάν για διδαχές.
```
Κάτι η κακοκαιρία
-κάτι οι διακοπέςλησμονήσαν τα σχολεία
για ημέρες αρκετές.
```
Η μεγάλη απουσία
απ' της γνώσης τον ναό,
γέμισε με αγωνία
όλο το δυναμικό.
```
Είχαν τόσο νοσταλγήσει
τον μαθητικό ρυθμό
κι είχαν όντως απαυδήσει
σ' υπερθετικό βαθμό.
```
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«Ήτανε
μια φορά...»

ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

Γράφει
ο Νίκος Κατοίκος,

ΤΡΙΤΗ

Τι τα θέλεις τα πτυχία
-μάρκετινγκ και ντοκτοράαν δεν διαθέτεις “μία”,
για να πορευτείς σωστά;
```
Σ' ένα διαρκές σκοτάδι
καταλήγεις τελικά
και δεν εννοώ το βράδυ
που 'ναι όλα σκοτεινά.
```
Μοναχά με το λουκέτο
θα ασκήσεις σ' όλα βέτο,
με την κρίση αξιών,
άνομων συμφωνιών.
```
Με τα ένστικτα αγροίκου
-ποια παιδεία τελικά;είσαι κύριος του οίκου
και πασάς στα εθνικά...
```
Κική

ρουσία κάποιου στη Λέσχη
Αφήγησης δεν σηματοδοτεί
και την υποχρέωσή του να
αφηγηθεί. Μπορεί κανείς να
έρθει μόνο για να ακούσει τις
ιστορίες που θα αφηγηθούν
οι άλλοι.
Δηλώσεις Συμμετοχής
μπορούν να υπάρξουν και
επιτόπου, αλλά όποιος νωρίς
το έχει αποφασίσει και θέλει
να το κάνει μπορεί να επι-

κοινωνήσει για Πληροφορίες
και Δηλώσεις Συμμετοχής:
στο email: mirakali@otenet.gr
και στο Messenger: Maria
Katsanouli
Είσοδος ελεύθερη (μοναδική επιβάρυνση ότι παραγγείλετε).
Προγραμματισμένες Συναντήσεις:
13/11, 4/12/18 & 15/1,
5/2, 5/3 /2019.

Tελευταία πεθαίνει η ελπίδα”
ΕΛΛΑΔΑ
Άλλοι θα βρεθούν να σε σώσουνε πατρίδα
Πατρίδα μου δακρύζεις
ξεριζώνεται η καρδιά σου
γιατί από την κρίση
μεταναστεύουν τα παιδιά σου.
```
Την πίστη για σένα
μαζί τους θα κρατήσουν
μόνο με εμβατήριο
πίσω θα γυρίσουν.
```
Ο Έλληνας για την πατρίδα του
γίνεται θεριό.
Δεν αισθάνεται φοβία
ούτε πανικό.
```
Είμαστε απόγονοι
του Κολοκοτρώνη
που τον φοβόταν ο εχθρός
σαν έκλειναν οι δρόμοι.
```
Και το Μέγα Αλέξανδρο
από τη Πέλλα, απ' τη Μακεδονία

που είναι ελληνική
και είναι μόνο μία.
```
Κράτησε κι ας πονάς
μη σκύβεις το κεφάλι
κάποιοι άλλοι θα βρεθούν
να σε σηκώσουν πάλι.
```
Άντεξε πατρίδα μου
και όταν φύγει η κρίση
κράξε τα παιδιά σου από τα ξένα
η αγκαλιά σου να γεμίσει.
```
Όλοι οι Έλληνες σαν μια γροθιά
ενωμένοι
να γίνεις πατρίδα μου
ξανά ΔΟΞΑΣΜΕΝΗ.
```
ΖΗΤΩ Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΟΥ ΕΛΛΑΔΑ
```
ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΥΡΕΚΑΣ

30 σελίδα
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Ο Π. Καμμένος
διέγραψε τον Β. Κόκκαλη
από την ΚΟ των ΑΝΕΛ

Τσίπρας:

Σαφές μήνυμα στο εσωτερικό
και στο εξωτερικό η τοποθέτηση
Αποστολάκη στο Αμυνας
Τ

α μηνύματα που συνοδεύουν την
επιλογή του αρχηγού ΓΕΕΘΑ,
ναυάρχου Ευάγγελου Αποστολάκη,
για τη θέση του νέου υπουργού Αμυνας,
τόνισε ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας
κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους στο
Μέγαρο Μαξίμου.

Ο Βασίλη Κόκκαλης
Μετά την Ελενα Κουντουρά ο πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, Πάνος Καμμένος, έθεσε εκτός Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος και τον Βασίλη Κόκκαλη, ο οποίος είχε δηλώσει τη στήριξή του στην κυβέρνηση.
«Ο Βασίλης Κόκκαλης παρότι βρίσκεται σε στάδιο διαπραγμάτευσης για την ψήφο του στο Εθνικό θέμα από
την Κίνα αρκεί η πρόθεση για ανταλλαγή θέσης προκειμένου να απομακρυνθεί από την κοινοβουλευτική ομάδα
των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ», έγραψε ο Πάνος Καμμένος στο twitter.

«Εγώ μίλησα και χθες για τους λόγους και
είναι ένα σαφές μήνυμα σε ό,τι αφορά τη συνέχεια στον ευαίσθητο τομέα των Ενόπλων Δυνάμεων και της Άμυνας. Αυτό αφορά το εσωτερικό
μας», είπε ο πρωθυπουργός στον σύντομο διάλογο που είχαν μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες, κατά την έναρξη της συνάντησης με τον
κ. Αποστολάκη. «Αλλά είναι και ένα μήνυμα στο
εξωτερικό, ότι ανεξάρτητα από τις διαφορές
που μπορεί να έχουμε στο εσωτερικό μας, σε
ό,τι αφορά στην υπεράσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων
όλοι οι Έλληνες θα είμαστε ενωμένοι και θα μας βρουν ενωμένους όποια στιγμή θελήσουν να επιχειρήσουν οτιδήποτε που
θα αμφισβητήσει την κυριαρχία μας» πρόσθεσε.
Ο κ. Τσίπρας ανέφερε ότι «αυτό το μήνυμα δίνεται με τον
καλύτερο τρόπο και πιστεύω ότι και από το καινούριο πόστο
θα υπηρετήσετε με την ίδια αφοσίωση, συνέπεια, εντιμότητα,
όπως κάνατε τόσα χρόνια ως στρατιώτης και αρχηγός αργότερα
των Ενόπλων Δυνάμεων».
«Θα υπηρετώ το καθήκον μου μακριά από πολιτικούς και
κόμματα όπως και τώρα», δήλωσε σήμερα από την πλευρά
του ο κ. Αποστολάκης, ενώ χαρακτήρισε εξαιρετικά τιμητική
την πρόταση του πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα να του αναθέσει
το χαρτοφυλάκιο του υπουργείου Αμυνας. «Να είστε σίγουρος
κύριε πρόεδρε και ευχαριστώ για την τιμή και την εμπιστοσύνη»,
σημείωσε. «Είναι τιμή και καθήκον και υποχρεώση», τόνισε
συμπληρώνοντας ότι θα συνεχίσει να λειτουργεί όπως έκανε

πάντα.
«Προσπαθώντας να κάνω ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνει στις
παρούσες συνθήκες και με τη βοηθεία όλων», σχολίασε ο κ.
Αποστολάκης. «Γιατι θεωρώ», υπογράμισε, «ότι αυτήν τη στιγμή
η ενότητα είναι σημαντική υπόθεση, οι καταστάσεις που
βιώνουμε δεν αφήνουν περιθώρια για να μην είμαστε ενωμένοι.
Και ειδικά στα θέματα της εθνικής άμυνας ελπίζω ότι όλοι θα
δείξουν την ευαισθησία που χρειάζεται».
Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ προσήλθε στη συνάντηση με τη στολή
του, με τον κ. Τσίπρα να σχολιάζει με χιούμορ: «Φορέστε την
καλά σήμερα, γιατί από αύριο…». «Είναι η τελευταία φορά που
τη φοράω», ανέφερε ο κ. Αποστολάκης, με τον πρωθυπουργό
να τον ρωτά πόσα χρόνια και εκείνον να απαντά από το 1976.
«Θα σας λείψει» του είπε ο κ. Τσίπρας.
Σύμφωνα με πληροφορίες η τελετή παράδοσης - παραλαβής
και η ορκομωσία του κ. Αποστολάκη αναμένεται να γίνει σήμεραΤρίτη (15/01).

«Φεύγω με ψηλά το κεφάλι»

Το «ευχαριστώ» του Π. Καμμένου
στον Αλ. Τσίπρα από το υπουργείο

Τ

ον Πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα ευχαρίστησε
ο Πάνος Καμμένος,
όπως και όλους τους υπουργούς της κυβέρνησης, κατά τη
διάρκεια της ομιλίας του για
τον απολογισμό των πεπραγμένων του στο υπουργείο Εθνικής Αμυνας.
«Θέλω από την καρδιά μου
να ευχαριστήσω τη στρατιωτική

ηγεσία, την πολιτική ηγεσία,
τους αξιωματικούς, τους υπαξιωματικούς, τους εθνοφύλακες και τους στρατιώτες γιατί
ο καθένας και η καθεμιά έβαλαν ένα λιθαράκι στην εφαρμογή ενός προγράμματος εν
μέσω οικονομικής κρίσης, που
περιόρισε τον προϋπολογισμό
του υπουργείου Εθνικής Αμυνας κατά 60%» ανέφερε ο κ.

Καμμένος και συνέχισε:
«Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Πρωθυπουργό για
την εμπιστοσύνη που μας έδειξε αλλά και τους άλλους
υπουργούς της κυβέρνησης
και τους υπουργούς αναπληρωτές και υφυπουργούς που
πέρασαν από το υπουργείο».

«Φεύγω με ψηλά
το κεφάλι»
Νωρίτερα, μέσα σε φορτισμένο συγκινησιακά κλίμα
πραγματοποιήθηκε στο Δώμα
του ΓΕΝ η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του υπουργείου Εθνικής Άμυνας από τον

CMYK

απερχόμενο υπουργό, Πάνο
Καμμένο.
Στην τελετή παρέστησαν
σύσσωμη η στρατιωτική και
πολιτική ηγεσία του υπουργείου -εκτός του Α/ΓΕΕΘΑ, ναυάρχου Ευάγγελου Αποστολάκη,
που εκείνη την ώρα είχε συνάντηση με τον πρωθυπουργό
Αλεξή Τσίπρα.
Ο ΥΕΘΑ στην ομιλία του μεταξύ άλλων τόνισε πως φεύγει
από τη θέση του με ψηλά το
κεφάλι, ενώ σημείωσε πως θεωρεί σημαντικότερό επίτευγμα
της θητείας του τη διατήρηση
της συνοχής του στρατεύματος

παρά τις τεράστιες μειώσεις
στο προϋπολογισμό του
υπουργείου.
Ο κ. Καμμένος ευχαρίστησε
το στρατιωτικό και πολιτικό
προσωπικό για την άψογη συνεργασία που είχαν όλο αυτό
τον καιρό, προσθέτοντας,
βουρκωμένος, πως «αν έγιναν
λάθη ζητώ δημοσίως συγνώμη
αλλά θέλω να σας διαβεβαι-

ώσω ότι αυτά δεν έγιναν εσκεμμένα».
Τέλος ο κ. Καμμένος δήλωσε
πως μέχρι να γίνουν οι κρίσεις
τα καθήκοντα του απερχόμενου AΓΕΕΘΑ, ναυάρχου Ευάγγελου Αποστολάκη, αναλαμβάνει ο υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ,
αντιστράτηγος Κωνσταντίνος
Φλώρος.
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Βουλή: Σήμερα στις 10 το πρωί ξεκινάει
η συζήτηση για την ψήφο εμπιστοσύνης
ήμερα το πρωί (10 πμ) θα αρχίσει στην
Ολομέλεια της Βουλής η «μητέρα των
μαχών» για τον κ. Αλ. Τσίπρα, δηλαδή η
συζήτηση επί του αιτήματος του
πρωθυπουργού για ανανέωση της
εμπιστοσύνης της εθνικής αντιπροσωπείας
προς την κυβέρνησή του. Αυτό
αποφασίστηκε νωρίτερα σήμερα στην
διάσκεψη των Προέδρων, με την προοπτική
η κοινοβουλευτική διαδικασία να
ολοκληρωθεί αργά την νύχτα της Τετάρτης.

Σ

Η απόφαση αυτή ελήφθη μέσα σε ηλεκτρισμένο κλίμα, εξαιτίας των τελευταίων ραγδαίων εξελίξεων και με την αξιωματική αντιπολίτευση να ζητεί, μεταξύ άλλων να εξαντληθεί η προβλεπόμενη
από τον Κανονισμό τριήμερη διάρκεια της συζήτησης στην Ολομέλεια. Ωστόσο η κυβέρνηση επέμεινε και, φυσικά, πέτυχε η όλη διαδικασία να ολοκληρωθεί το αργότερο τα μεσάνυχτα της Τετάρτης.
Η διήμερη συζήτηση θα ανοίξει και θα κλείσει με
ομιλία του πρωθυπουργού, ενώ αντιστοίχως αναμένεται να μιλήσουν δύο φορές και οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί. Επίσης σχεδιάζεται να λάβουν το

πρωθυπουργός
πήρε πρωτοβουλία
υψηλού πολιτικού
συμβολισμού και μεγάλου πολιτικού ρίσκου. Σε κρίσιμες στιγμές, αυτή είναι η κατάλληλη επιλογή ώστε να υπάρξουν καθαρές
λύσεις και καθαρές απαντήσεις»,
ανέφερε ο υπουργός Επικρατείας και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Δημήτρης Τζανακόπουλος.
Συνεχίζοντας, υπενθύμισε ότι
το 2015, όταν η κυβέρνηση είχε
138 βουλευτές, η αντιπολίτευση
καλούσε τον πρωθυπουργό να
προχωρήσει με ad hoc πλειοψηφίες στην υλοποίηση της συμφωνίας για τη δημοσιονομική
προσαρμογή. «Και τότε ο πρωθυπουργός επέλεξε μια κίνηση
υψηλού πολιτικού συμβολισμού
και πολιτικού ρίσκου και αποφάσισε να πάει σε εκλογές με την
συμφωνία πάνω στο τραπέζι»,
είπε.
«Η απόφαση του κ. Καμμένου
να αποσύρει τη στήριξή του, δημιουργεί μια κατάσταση αβεβαιότητας. Ο Πρωθυπουργός αποφάσισε να επιδιώξει καθαρές λύσεις και να θέσει όλες τις δυνάμεις του Κοινοβουλίου προ των
ευθυνών τους. Η αβεβαιότητα
αυτή πρέπει να αρθεί και για
αυτό ο πρωθυπουργός πήρε την
πρωτοβουλία να ζητήσει ο ίδιος
ψήφο εμπιστοσύνης», υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μιλώντας στην τηλεόραση
του Alpha.
Εξέφρασε μάλιστα την βεβαιότητα, ότι η κυβέρνηση θα πάρει
ψήφο εμπιστοσύνης για να ολοκληρώσει το έργο της για το
οποίο, όπως είπε, απαιτείται ένα

«Ο

λόγο περί τους 60 βουλευτές.
Παραλλήλως ετέθη –δικαιολογημένα- από την αν-

τιπολίτευση ζήτημα αναβολής της σημερινής συνεδρίασης αντικείμενο της οποίας ήταν συζήτηση

και ψήφιση νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας για ζητήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στο
πλαίσιο της οποίας επρόκειτο να τεθεί προς έγκριση
και η τροπολογία για τον τρόπο διορισμού εκπαιδευτικών η οποία ως γνωστόν προκαλεί εντονότατες αντιδράσεις στο συγκεκριμένο επαγγελματικό
χώρο. Η κυβέρνηση εξ αρχής επέμενε να συζητηθεί το νομοσχέδιο, με τον κ. Ν. Βούτση να συνηγορεί.
Ωστόσο, σήμερα, ο προγραμματισμός άλλαξε και
η κυβέρνηση μαζί με την πολιτική διεύθυνση της
Βουλής να «υπαναχωρήσουν»: Αποφασίστηκε, λοιπόν, η συζήτηση του νομοσχεδίου να αναβληθεί για
την προσεχή Πέμπτη, την επομένη δηλαδή της αναμενόμενης «ανανέωσης» της παροχής ψήφου εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση.
«Η απόφαση αυτή ελήφθη για την καλύτερη προετοιμασία των κοινοβουλευτικών ομάδων, για την
αυριανή κορυφαία διαδικασία», σημείωσε σχετικά
ο Πρόεδρος της Βουλής λίγο μετά το τέλος της Διάσκεψη. μία ημέρα πριν, ο κ. Βούτσης ενημερώνοντας τον Τύπο σημείωνε: «Έχουμε μία συζήτηση για το νομοσχέδιο για την Παιδεία που θα γίνει
κανονικά όπως προβλεπόταν».

Τζανακόπουλος: Η κυβέρνηση θα πάρει ψήφο εμπιστοσύνης
και θα ολοκληρώσει τη συνταγματική της θητεία

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος,
Δημήτρης Τζανακόπουλος
χρονικό διάστημα οκτώ μηνών.
Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο
πρόωρων εκλογών, είπε ότι η
επιμονή του κ. Μητσοτάκη να
προαναγγέλλει πρόωρες εκλογές
του θυμίζει παραθρησκευτικούς
ηγέτες στις ΗΠΑ που προαναγγέλλουν κάθε μήνα το τέλος του
κόσμου και πως ο κ. Μητσοτάκης
μετατρέπει την επιθυμία του σε
πολιτική εκτίμηση.
«Από τη στιγμή που η κυβέρνηση θα πάρει την εμπιστοσύνη
της Βουλής και μάλιστα με απόλυτη πλειοψηφία, στόχος είναι η
ολοκλήρωση του κυβερνητικού
έργου γιατί έχουμε μπροστά μας
μια σειρά από πολιτικές προ-

κλήσεις όπως είναι το ζήτημα της
Συνταγματικής αναθεώρησης, η
συμφωνία με την εκκλησία, η
αύξηση του κατώτερου μισθού,
η προστασία της πρώτης κατοικίας» είπε ο κ. Τζανακόπουλος
και τόνισε:
«Αυτοί είναι οι άξονες γύρω
από τους οποίους συγκροτείται
μια κυβερνητική πλειοψηφία. Η
ψήφος εμπιστοσύνης, δεν είναι
ψήφος εμπιστοσύνης στο πρόσωπο του πρωθυπουργού αλλά
προς την κυβέρνηση για να ολοκληρώσει το έργο της. Στόχος είναι να εξαντλήσουμε τη συνταγματική θητεία της κυβέρνησης
που λήγει τον Οκτώβριο».
Ερωτηθείς για το εάν η ψήφος
εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση αποτελεί πρόκριμα και για
την ψήφιση της συμφωνίας των
Πρεσπών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είπε ότι δεν πρέπει να
συνδυάζεται η ψήφος εμπιστοσύνης με την ψήφιση της συμφωνίας των Πρεσπών».
«Πρόκειται για δυο διαφορετικές ψηφοφορίες και δεν προεξοφλεί η μία την άλλη. Η γνώμη
μου είναι ότι με βάση ότι έως
τώρα τοποθετήσεις των πολιτικών δυνάμεων, η ψήφιση της
Συμφωνίας των Πρεσπών είναι
εξασφαλισμένη από την παρούσα Βουλή», τόνισε ο κ. Τζανακόπουλος και πρόσθεσε ότι «η Συμφωνία των Πρεσπών θα έρθει

στην ελληνική Βουλή πάρα πολύ
σύντομα, μετά την ολοκλήρωση
της διαδικασίας ψήφου εμπιστοσύνης», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Κατηγόρησε επίσης τον κ. Μητσοτάκη ότι «δεν επιθυμεί βαθιά
μέσα του, η κυβέρνηση αυτή να
αποχωρήσει πριν να πάρουν το
δρόμο τους μια σειρά ζητήματα
με κορυφαίο το θέμα των Πρεσπών. Ο κ. Μητσοτάκης θέλει να
περάσει από τη Βουλή η συμφωνία των Πρεσπών. Δεν έχει το
σθένος να υποστηρίξει μια πολιτική που στο βάθος του μυαλού
του γνωρίζει ότι είναι για το εθνικό συμφέρον.
Είναι ένας ανεύθυνος πολιτικός και έχει γίνει παρακολούθημα της ακροδεξιάς ομάδας των
κυρίων Σαμαρά Βορίδη και Γεωργιάδη, οι οποίοι τον καθοδηγούν εδώ και ένα χρόνο σε συγκεκριμένη πολιτική κατεύθυνση.
Βάζει το κομματικό συμφέρον
πάνω από το συμφέρον της χώρας», ανέφερε ο κυβερνητικός
εκπρόσωπος.
Ερωτηθείς σχετικά, χαρακτήρισε «απίστευτες ανοησίες» τα
όσα λέγονται περί συναλλαγής
και ανταλλαγμάτων που δόθηκαν
σε βουλευτές.
«Ο κ. Μητσοτάκης και η ΝΔ πιο
προσεκτικοί. Η κυβέρνηση κινείται με γνώμονα τα συμφέροντα
της χώρας και της κοινωνικής

ΤΩΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

πλειοψηφίας και όχι με βραχυπρόθεσμους πολιτικούς σχεδιασμούς. Οι βουλευτές ψηφίσουν
με βάση τη συνείδησή τους. Ανταλλάγματα της ψήφου με
υπουργικούς θώκους δεν υφίστανται» τόνισε και πρόσθεσε
ότι το ίδιο ισχύει και για τη συμμετοχή βουλευτών στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ.
«Τα ψηφοδέλτια θα καταρτισθούν όταν φθάσουμε στις βουλευτικές εκλογές με τις διαδικασίες του κόμματος και αυτό δεν
αφορά τη σημερινή πολιτική συγκυρία», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο
ανασχηματισμού είπε ότι «είναι
κάτι που το κρίνει αποκλειστικά ο
Πρωθυπουργός, ενώ για το εάν
η χθεσινή παρουσία και η ομιλία
του κ. Αλέξη Τσίπρα στην εκδήλωση για τη συμφωνία των Πρεσπών στο Μέγαρο Μουσικής,
συνιστά ένδειξη για κυβερνητική
διεύρυνση με στελέχη προερχόμενα από την κεντροαριστερά,
είπε ότι στελέχη αυτού του χώρου αντιλαμβάνονται πως «η μοναδική πολιτική προοδευτική
λύση είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και σε αυτό
λειτούργησε καταλυτικά η συμφωνία των Πρεσπών.
Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να λειτουργήσει σαν το κορμό για την δημιουργία ενός προοδευτικού ρεύματος στην κοινωνία » τόνισε ο κ.

ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
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“ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ”

Τζανακόπουλος.
Κληθείς να σχολιάσει την πρόταση του κ. Καμμένου για διεξαγωγή δημοψηφίσματος για τη
συμφωνία των Πρεσπών, απάντησε πως «δημοψήφισμα για την
ονομασία μιας άλλης χώρας
ακούγεται τουλάχιστον στα δικά
μου αυτιά λίγο παράδοξο».
Συνεχίζοντας ο κυβερνητικός
εκπρόσωπος, χαρακτήρισε «εξαιρετική επιλογή του πρωθυπουργού», την ανάληψη του υπουργείου Αμυνας από τον αρχηγό
ΓΕΕΘΑ Ναύαρχο Ευάγγελο Αποστολάκη.
«Ο κ. Αποστολάκης είναι βαθιά
δημοκράτης και όσο διάστημα
βρίσκεται στην ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και νωρίτερα,
έχει επιδείξει υψηλό φρόνημα
και αίσθημα ευθύνης καθήκοντος», ανέφερε.
Ερωτηθείς τέλος για καταγγελίες βουλευτών όπως ο κ. Ζουράρις και ο κ. Παπαχριστόπουλος, ότι δέχονται απειλές, ο κ.
Τζανακόπουλος υποστήριξε ότι
δεν πρόκειται για αυθόρμητες
πρωτοβουλίες, αλά για προσπάθειες συγκεκριμένων στελεχών
της ΝΔ να δημιουργήσουν κλίμα
τρομοκρατίας και κατηγόρησε
την αξιωματική αντιπολίτευση
ότι σιωπά και «φλερτάρει με την
ακροδεξιά και υιοθετεί πρακτικές
επικίνδυνες για το δημοκρατικό
πολίτευμα».
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Αθηνούλα ήταν το
μοναδικό ξανθό
παιδί σ’ ολόκληρο
το σχολείο. Και δεν μιλάμε
για κανένα ξεπλυμένο και
αχυρένιο ξανθό αλλά για
ένα λαμπερό, χρυσό χρώμα,
που με την σειρά του έκανε
να λάμπει και ολόκληρο το
λευκό της πρόσωπο. Δεν
ήταν όμως μόνο το μαλλάκι
της, αλλά και όλες οι
αυθόρμητες κινήσεις της οι
γεμάτες τσαχπινιά και
θηλυκότητα, που όλα μαζί
έδειχναν πως το μέλλον της
Αθηνούλας σαν γυναίκα, θα
ήταν το ίδιο λαμπερό με το
φωτισμένο κεφαλάκι της.

Στην ίδια τάξη στο ένα και μοναδικό δημοτικό σχολείο του χωριού, πήγαιναν. Σε διπλανά θρανία
κάθονταν και το μόνο ευχάριστο
πράγμα που του άρεσε να κάνει
στην ώρα του μαθήματος μέσα
σε εκείνη την άχαρη αίθουσα,
ήταν να κοιτάζει την Αθηνά. Ηθελε
να την βλέπει έτσι όπως έσκυβε
επάνω στο τετράδιό της,και καθώς το μαλλί της με τις κατσαρωμένες φυσικά άκριές του, έπεφτε πάνω στο πρόσωπό της, προσπαθούσε να βρει πόσο κάνουν
τέσσερεις φορές το πέντε.
Από τότε την αγαπούσε την
Αθηνά! Βέβαια αν τον ρωτούσες
τι είναι η αγάπη, θα σου έλεγε
πως ήταν η ανάγκη να βρίσκεται
όσο περισσότερο χρόνο μπορούσε μαζί της, και πως τα βράδια που δεν μπορούσε να κοιμηθεί, να την σκέφτεται και να την
ονειρεύεται.
Εκείνη καταλάβαινε την αδυναμία που της είχε ο Παναγιώτης,
αυτό ήταν το όνομά του, το εκμεταλλευόταν και γίνονταν όσο
πιο γαργαλιστική μπορούσε μαζί
του. Μέχρι και για μικροθελήματα
τον έστελνε.
Και δεν ήταν μόνο ο Παναγιώτης που της είχε αδυναμία, αλλά
σχεδόν όλα τα αγόρια της τάξης.
Ετσι λοιπόν η Αθηνούλα με τούτα
και με εκείνα, από τότε άρχιζε
να χτίζει μέσα της, την εικόνα
της βεντέτας για τον εαυτό της.
Πέρασε ο καιρός, τελείωσαν
το δημοτικό σχολείο και πατέρας
του τον έστειλε στο γυμνάσιο
που βρίσκονταν στο διπλανό κεφαλοχώρι λίγα χιλιόμετρα μακρύτερα, μαζί και με τους άλλους
συνομήλικους, «για να μάθει
γράμματα, μπας και έβλεπε προκοπή» .Εννοείται πως μαζί τους
πήγε και η Αθηνούλα, που δεν
άργησε να γίνει όχι μόνο ο δικός
του πόθος πια, αλλά και όλων
των άγουρων αρσενικών του γυμνασίου, που συχνά όταν αναφέρονταν γι’ αυτήν, έλεγαν με
σημασία, «Η ξανθιά».
Όμως τα γράμματα του έπεσαν βαριά, και έτσι την τρίτη
χρονιά όταν έμεινε στον τόπο, ο
πατέρας του τον κράτησε στο
χωριό για να τον βοηθά, «μια
που δεν είχε μυαλό να βγάλει τα
στραβά του στο διάβασμα.»
Αλλά και η Αθηνά δεν είχε σκοπό να φάει τα νιάτα της στα θρανία. Αλλα πράγματα ποθούσε η
ψυχή της, άλλα όνειρα έκανε για
τον εαυτό της και ζήλευε εκείνες
τις ωραίες γυναίκες που έβλεπε
στα λαϊκά περιοδικά που διάβαζε.
Την ξέκοψαν λοιπόν οι δικοί της
από το σχολείο και την έστειλαν
στην πόλη σε μία μοδίστρα για
να μάθει την τέχνη.
Ο Παναγιώτης που έγινε στο
μεταξύ, Πάνος, ήθελε δεν ήθελε,
βοήθησε τον πατέρα του στις
αγροτικές δουλειές και έβοσκε
και τα λίγα ζωντανά που είχαν,
στις γύρω από τον χωριό πλαγιές,
μέχρι που ήλθε ο καιρός να πάει
στρατιώτης.
Την Αθηνά την συνάντησε μια
Κυριακή στην πλατεία του χωριού, λίγο πριν φύγει και της είπε
το νέο.
-Στείλε κανένα γράμμα και καμία φωτογραφία να δούμε αν
σου πάει η στολή, του είπε και
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ξεκαρδίστηκε στα γέλια.
-Εντάξει, είπε και κάτι αναθάρρησε μέσα του. Θα στέλνω τα
γράμματα στον ξάδελφο μου τον
Φώτη και να σου τα δίνει, έτσι
για να είμαι σίγουρος ότι θα τα
παίρνεις.
Σήκωσε τους ώμους αδιάφορα,
του είπε «στο καλό», του έδωσε
ένα πεταχτό φιλί στο μάγουλο
και απομακρύνθηκε λικνίζοντας
ολόκληρο το κορμί της, που είχε
πια μεστώσει και έμοιαζε με τα
όμορφα σώματα εκείνων των μισόγυμνων γυναικών που έβλεπε
στο λαϊκό περιοδικό που αγόραζε
κάθε εβδομάδα, και που πολύ
ήθελε να τις μοιάσει.
Ντύθηκε λοιπόν στρατιώτης
και το μόνο ευχάριστο γεγονός
που πήρε μαζί του, ήταν το φιλί
της και η ανάγκη να την θυμάται
και να την ονειρεύεται στις σκοπιές του.
Της έστειλε όπως της είχε υποσχεθεί, μερικά γράμματα με φωτογραφίες και τα νέα του, αλλά
απάντηση δεν πήρε, και πολύ
τον στεναχώρησε αυτό.
Όταν πήρε μετά από μήνες
την πρώτη του άδεια και συναντήθηκε με τον ξάδελφό του τον
Φώτη, μέσα στα άλλα τον ρώτησε
και για την Αθηνά.
-Τι θέλεις και ασχολείσαι μαζί
της ρε Πάνο. Δεν είναι για σένα
αυτή. Αλλού το έχει το μυαλό
της. Και του είπε τα νέα της. Ότι
δηλαδή εκεί που δούλευε, την
έστελνε η μοδίστρα σε ένα μαγαζί
για να παίρνει κουμπιά, φερμουάρ και τα μασουράκια που
χρειάζονταν. Εκεί γνωρίστηκε με
τον μαγαζάτορα και πίνοντας ένα

δυο καφέδες, το ένα έφερε το
άλλο και στο τέλος η Αθηνούλα
πήρε το “βάφτισμα” μέσα στο
αυτοκίνητό του. Βλέπεις ο μαγαζάτορας δεν ήταν μόνο νόστιμος και κουβαρντάς, αλλά είχε –
φαντάσου εκείνη την εποχή!- και
αυτοκίνητο. Και πολύ της άρεσε
να ταξιδεύει με αυτοκίνητο, να
ανοίγει το παράθυρο και ο αέρας
να ανεμίζει τα κατάξανθα μαλλιά
της.
Πνίγηκε μέσα στην στεναχώρια
του μαθαίνοντας το νέο, αλλά
και τι μπορούσε να κάνει. Ήπιε
δυο, τρία απανωτά ούζα μαζί με
τον Φώτη και υποσχέθηκε στον
εαυτό του πως θα την ξεχνούσε.
Αμ, δε! Σε όλη την υπόλοιπη
θητεία του η Αθηνά ήταν εκεί,
μπροστά του βράδυ, πρωί για
να του θυμίζει πως η αγάπη δεν
ξεριζώνεται τόσο εύκολα.
Όταν ξεμπέρδεψε με τον στρατό, άρχισε να σκέφτεται τι θα
έκανε στην ζωή του. Στα χωράφια
και στα ζωντανά, δεν ήθελε να
ξαναγυρίσει. Δεν έβλεπε καμία
προκοπή σ’ αυτά.
Ευτυχώς βρέθηκε μπροστά
του ένας συγγενής της μάνας
του, από χρόνια μετανάστης και
με δικό του εστιατόριο. Και εκεί
που τα συζητούσαν, του έβαλε
την ιδέα.
-Γιατί δεν έρχεσαι μαζί μου
στην Γερμανία. Στο δικό μου το
μαγαζί θα δουλεύεις.
Το αποφάσισε και πήγε. Το
κακό είναι πως κουβάλησε μαζί
του και την Αθηνά.
Λίγο πριν φύγει, φρόντισε να
την συναντήσει για τελευταία
φορά.
-Ξέρεις, θα φύγω, μεταναστεύω. Θα πάω να δουλέψω σε
ένα μαγαζί κάποιου δικού μου.
-Κατάλαβα, λαντζέρης θα γίνεις, του απάντησε και γέλασε.
Μπορεί να είναι καλά, ποιος
ξέρει. Θέλεις να σου γράφω;
Σήκωσε τους ώμους αδιάφορα.
- Και δεν γράφεις… Να μαθαίνουμε πως είναι η ζωή εκεί, ήταν
η απάντηση της και κοιτάζοντας
προσεκτικά ολόγυρα, έβγαλε ένα
πακέτο τσιγάρων και άναψε ένα
κρυφά. Βλέπεις η Αθηνούλα είχε
αρχίσει να καπνίζει .
Σε ένα καμαράκι στο πίσω μέρος του μαγαζιού κοιμόταν μαζί
με άλλους δύο, που ούτε ήξερε
από πού κρατούσε η σκούφια
τους. Αυτοί άνοιγαν το μαγαζί
και αυτοί το έκλειναν μετά από
δώδεκα μπορεί και δεκαπέντε
ώρες δουλειάς. Το σκούπιζαν,
το καθάριζαν, έκαναν όλη την
λάντζα στην κουζίνα και το βράδυ
έτρωγαν ένα πιάτο φαί.
Μερικές φορές έπεφτε κατάκοπος να κοιμηθεί, με τα παπούτσια.
Δεν του άρεσε, αλλά δεν είχε
και τίποτα καλύτερο να κάνει.
Άσε που δεν ήξερε και την γλώσ-

σα και αυτό του έκανε την ζωή
πιο δύσκολη. Ύστερα ήταν και
αυτό που του είπαν κάποιοι, πως
ήταν καλά εκεί στο εστιατόριο.
Άλλοι σαν αυτόν, είχαν χαθεί
μέσα στις στοές και στα εργοστάσια.
Έκανε υπομονή, πέρασαν κάποια χρόνια μέχρι να στρώσουν
λίγο τα πράγματα και ήλθε ο καιρός να πάρει και αυτός λίγη
άδεια και να γυρίσει στο χωριό.
Όχι, την Αθηνά δεν την ξέχασε.
Ούτε στιγμή. Αλλά όσες φορές
προσπάθησε να της γράψει, δεν
τα κατάφερνε. Τι να της έγραφε;
Πως είχε δίκαιο; Πως λαντζέρης
έγινε; Ύστερα να της έγραφε
πως την αγαπούσε ακόμα; Ήταν
σίγουρος πως θα γελούσε μόλις
το διάβαζε. Γι’ αυτό ανέβαλε το
γράμμα για μία άλλη φορά.
Στο χωριό δεν είχαν αλλάξει
και πολύ τα πράγματα. Μπόρεσε
να φέρει κάτι μικροδώρα στους
δικούς του όπως εκείνο το τρανζίστορ στην μάνα του και είδε
κάποιους παλιούς φίλους. Μαζί
και τον Φώτη. Σ’ αυτόν είπε για
όλες τις δυσκολίες και τα βάσανα
που τραβούσε, «αλλά το παλεύω
Φώτη και το ψάχνω. Κάτι καλό
θα βγει στο τέλος».
Το έφερε η κουβέντα και στην
Αθηνά. Δεν μπορούσε να γίνει
και αλλιώς!
-Δεν διορθώνεσαι με τίποτα
είπε ο Φώτης. Ρε συ, η Αθηνούλα
κάθε χρόνο προβιβάζεται και συ
την θυμάσαι ακόμα;
-Δηλαδή; ρώτησε απορημένος.
-Αύριο θα σε πάω να δεις κάτι.
Και τον πήγε . Σε ένα διπλανό
χωριό υπήρχε μία τεράστια μάντρα οικοδομικών υλικών . Άραξε
ο φίλος του το “αγροτικό” και
κάθισαν σε ένα καφενεδάκι που
ήταν μπροστά στην κεντρική είσοδο της μάντρας απ’ όπου μπαινόβγαιναν φορτηγά, και παράγγειλαν καφέδες.
Τι κάνουμε εδώ ρε Φώτη;
-Περίμενε και θα δεις.
Κόντευε απομεσήμερο, όταν
στην είσοδο της μάντρας πλησίασε μια μαύρη μερσεντές . Ο
φύλακας της πόρτας την άνοιξε
και χαιρέτησε τον οδηγό με σεβασμό.
-Το αφεντικό είναι . Πολύ κονομημένος. Ότι χτίστηκε εδώ
γύρο από την δική του μάντρα
έγινε. Είναι η ώρα που φεύγει.
Τον άκουγε δεν τον άκουγε
ποιος ξέρει. Την είδε στο κάθισμα
του συνοδηγού και το βλέμμα
του καρφώθηκε στο κατάξανθο
κεφάλι της. Είχε κατεβασμένο
το τζάμι, και το μισό χέρι της
ήταν έξω από το παράθυρο, κρατώντας ένα τσιγάρο ανάμεσα
στα δάκτυλά της.
-Παντρεμένος είναι ο τύπος.
Την έχει δήθεν για γραμματέα.
Άλλη δουλειά κάνει όμως η Αθηνούλα. Ακούς εκεί γραμματέας,

αυτή που ούτε την μισή αλφαβήτα δεν θυμάται!
Ξαναγύρισε στην Γερμανία και
στην δουλειά του και άφησε τα
χρόνια να περνούν. Η ζωή του
με τον καιρό βελτιώθηκε. Το
αφεντικό,ο συγγενής της μάνας
του, τον έκανε κάτι σαν υπεύθυνο
στο μαγαζί,έπαιρνε καλό μισθό,
αγόρασε δικό του αυτοκίνητο,
έμενε σε δικό του σπίτι και τις
οικονομίες του τις έκανε κομπόδεμα.
Και από συντροφιά; θα ρωτήσεις. Όταν πρωτοήλθε εδώ κάποιοι παλιότεροι του άνοιξαν τα
μάτια πηγαίνοντας τον σε κάτι
πληρωμένα κορίτσια. Μετά γνώρισε την Αισά. Εζησαν αρκετά
μαζί αλλά στο τέλος τον άφησε
και ξαναγύρισε στην Τουρκία .
Υστερα μπήκε στην ζωή του η
Κατρίνα. Γερμανίδα ήταν . Παντρεμένη, χωρισμένη και έπινε
λίγο παραπάνω από το κανονικό.
Είπε να την παντρευτεί και να
ανοίξει σπίτι που λένε μαζί της,
μέχρι που την έπιασε στο κρεβάτι
με άλλον. Από τότε έμεινε μόνος
και ψάχνεται.
Όταν ξαναγύρισε, πλησίαζε τα
πενήντα. Με αυτοκίνητο τελευταίο μοντέλο και φορώντας ακριβά ρούχα. Το χωριό το βρήκε
αλλαγμένο. Το καφενείο είχε γίνει
καφετέρια, είχαν ανοίξει ένα, δυό
μπαρ και στο παλιό τσιπουράδικο
μόνο τα γερόντια πήγαιναν. Οι
κεντρικοί δρόμοι είχαν ασφαλτοστρωθεί και η πλατεία δεντροφυτεμένη και με παγκάκια.
Και τον Φώτη σε καλή κατάσταση τον βρήκε. « Ας είναι καλά
οι επιδοτήσεις» του είπε. Παντρεμένος με δυο παιδιά και πήγαινε για τρίτο.
-Εσύ τι κάθεσαι και δεν παντρεύεσαι; τον ρώτησε.
-Είχα κάτι μπλεξίματα, αλλά
δεν άξιζαν για σπίτι.
Δίσταζε λόγο και μετά τον ρώτησε.
-Ρε Φώτη εκείνη η ψυχή, η
Αθηνά τι κάνει;
-Θέλεις πραγματικά να μάθεις;
Κούνησε καταφατικά το κεφάλι.
Αδιόρθωτο σε βλέπω, Πάνο.
Περίμενε να νυχτώσει ακόμα λίγο.
Μπήκαν στο αυτοκίνητο και τον
πήγε σε μία ερημιά χαμένη μέσα
στον κάμπο.
« ΟΙ ΛΑΓΝΕΣ ΑΙΓΥΠΤΙΕΣ» έγραφε η φωτισμένη πινακίδα πάνω
από τα κεφάλια τους καθώς προσπερνούσαν την αψιδωτή πόρτα
με τους δύο κακοζωγραφισμένους Φαραώ στο πλάι.
Η αίθουσα μισοσκότεινη και
κάτι κόκκινα φώτα σκορπισμένα
εδώ κι εκεί μόλις σε άφηναν να
δεις κάποιες αντρικές σκιές καθισμένες στα χαμηλά τραπέζια,
παρέα με κάποια μισοντυμένα
κορίτσια.
Τι με έφερες εδώ ρε Φώτη;
Ρώτησε χαμηλόφωνα.

-Την βλέπεις εκεί πίσω από
τον πάγκο; Είναι το αφεντικό εδώ
μέσα.
Την είδε. Μία ακατανόητη δύναμη τον έσπρωξε να την πλησιάσει. Τους αναγνώρισε αμέσως.
-Βρε καλώς τα παιδιά. Χρόνια
και ζαμάνια, Πάνο. Ούτε ένα
γράμμα πια. Και σύ Φώτη καλά
φαίνεσαι.
Τα μαλλιά της που πρέπει να
ήταν βαμμένα σκούρα, δεν έλαμπαν πια μέσα στο μισοσκόταδο,
η ράχη της γυρτή, ίχνος από την
παλιά κορμοστασιά της, είχε παχύνει και το πρόσωπό της, με
βαρύ βάψιμο . Η φωνή της βραχνή, και κάθε κουβέντα της, την
ακολουθούσε ένας τσιγαρόβηχας.
Να κεράσω, τι θα πιείτε;
-Από το καλό, έτσι; πετάχτηκε
ο Φώτης
Ήπιαν ένα, παράγγειλαν και
δεύτερο. Στο τέλος τους ρώτησε.
-Ποιος δρόμος σας έφερε εδώ.
Δεν πιστεύω να ήλθατε για κορίτσια!
-Για σένα, ήλθαμε Αθηνούλα…
-Εντάξει ρε Πάνο, σε καταλαβαίνω. Μην κοιτάς, δεν τα φέρνει
η ζωή όπως τα θέλουμε. Τουλάχιστον εγώ τα καλύτερά μου χρόνια τα γλέντησα. Εσύ, δεν ξέρω
τι έκανες…
Είπαν ακόμα μερικές αδιάφορες κουβέντες και στο τέλος
τους έδιωξε.
-Τώρα όμως δρόμο γιατί με
καθυστερείτε και άρχισε να πέφτει δουλειά, είπε περιπαιχτικά
και ξανάβηξε. Όλοι κατάλαβαν.
Κανένας τους δεν άντεχε την
συγκίνηση της στιγμής και έπρεπε να χωρίσουν.
Ξενύχτησε πάνω στο κρεβάτι
και τον πήρε ο ύπνος ξημερώματα. Ξύπνησε το απόγευμα, έκανε ένα καφέ, βγήκε έξω και άρχισε να περπατά μακραίνοντας
από το χωριό.
Εφτασε στο μέρος που κάποτε
έβοσκε τα ζωντανά του πατέρα
του. Ερημιά πια ο τόπος. Ούτε
ζώα ούτε άνθρωποι και τριγύρω
κάτι εγκαταλειμμένες και ερειπωμένες στάνες. Βρήκε τον βράχο που του άρεσε κάποτε να κάθεται και άφησε το βλέμμα του
να πλανηθεί στις χαμηλές βουνοκορφές στο βάθος του ορίζοντα.
Ο ήλιος είχε αρχίσει να κατηφορίζει και τα μάτια του γέμισαν
από το ολόχρυσο, ξανθό χρώμα
του ηλιοβασιλέματος, που σε
λίγο έγινε κατακόκκινο σαν φωτιά
πυρπολώντας τα πάντα ολόγυρα.
Λίγο πριν ο ήλιος κρυφτεί πίσω
από
τις
κορυφές
των
βουνών,ξαφνιάστηκε που ουρανός βάφτηκε με ένα μυστήριο
μωβ χρώμα που και αυτό με την
σειρά του χάθηκε αφήνοντας
πίσω ένα σκοτάδι γεμάτο μοναξιά, που συνεχώς βάθαινε.
Εκείνη την στιγμή η μνήμη του
ανακάλεσε εκείνο που κάποτε
είχε ακούσει. Πως το μωβ είναι
το χρώμα του πένθους και της
λύπης.
Αυτής της λύπης που κουβάλησε μαζί του, γυρίζοντας πάλι
πίσω στην ερημιά του μισεμού .
(Τον Φώτη έτυχε να τον χειρουργήσω μετά από χρόνια ύστερα ένα ατύχημα που είχε. Και για
να με ευχαριστήσει ένα βράδυ
με τραπέζωσε σε μία ταβέρνα
του χωριού του, και στο τέλος ο
αθεόφοβος με πήγε “για ένα
ποτό” στο μπαρ «ΟΙ ΛΑΓΝΕΣ ΑΙΓΥΠΤΙΕΣ» που είχε γίνει πιο “κοσμικό”. Πήγα και εγώ να μην του
χαλάσω το χατίρι. Ημουν και κατά
πολύ νεότερος. Εκεί, μισοπιωμένος ο Φώτης μου είπε μέσες
άκρες, αυτή την ιστορία. Αλήθεια,
ψέματα, ποιός ξέρει. Και μάλιστα
επέμενε πως μετά από λίγο καιρό
ο Πάνος και η Αθηνά χάθηκαν
και δεν έχει μάθει κανένα νέο
τους από τότε).
Christos.gim@gmail.com
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ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΤΥΦΩΝΑΣ…! Μειώνονται οι παροχές
σε χρήμα για χιλιάδες
ασφαλισμένους

Το 2015 έγιναν δύο φορές
Εθνικές Εκλογές και φυσικά
κανένας πολίτης δεν μπορούσε
να φαντασθεί ότι δύο πολιτικά
κόμματα με αντίθετες ιδεολογίες θα συμμαχούσαν για να
Συγκυβερνήσουν. Πολλοί χαρακτήρισαν την σύμπλευση
αυτή ως «αναγκαστικό γάμο»
μιάς και ο ΣΥΡΙΖΑ είχε 145 βουλευτές και οι ΑΝΕΛ ήθελαν
πολύ να γευθούν τα αγαθά της
εξουσίας.
Έτσι προέκυψε μια Κυβέρνηση παρωδία, με δύο μεγάλους πολιτικούς τζογαδόρους,
τον Τσίπρα και τον Καμμένο, οι
οποίοι επί τέσσερα χρόνια έπαιξαν στην πολιτική … ρουλέτα το
μέλλον, την αξιοπρέπεια και
την ίδια την ύπαρξη της χώρας.
Στην πραγματικότητα είχαμε
έναν διαλυμένο θίασο, όπου
παίζονταν οι παραστάσεις ενός
κακοστημένου έργου.
Από το 2015 ο πρόεδρος των
ΑΝΕΛ μέχρι χθες είχε πει πάνω
από δέκα φορές το θα «παραιτηθώ» φυσικά για διάφορα θέματα, αλλά ποτέ δεν το είχε κάνει. Του άρεσε η εξουσία και η
καρέκλα. Τώρα που το πραγματοποίησε είναι πολύ αργά.
Ο πρωθυπουργός, αφού έκανε την δουλειά του, ανεχότανε
τις επικίνδυνες δηλώσεις και
θέσεις του Καμμένου, επί τέσσερα χρόνια. Τον βόλευε η
ιστορία αυτή, για να περάσει νομοσχέδια, που διέλυσαν την
κοινωνία και την οικονομία της
χώρας. Οι δυό τους ψήφισαν
δύο Μνημόνια, προσπάθησαν
να χειραγωγήσουν τους θεσμούς της Δημοκρατίας, να βάλουν… χειροπέδες σε πολιτικούς τους αντιπάλους και έστη-

Γράφει ο Δρ.

ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ,
D.Ed, M. Ed, P.H.D.,
Πολιτευτής Τρικάλων

σαν το δικό τους κομματικό
κράτος με τους Καρανίκηδες
και τους Πετσίτες…!
Έφτασαν στο σημείο να αυτοεξευτελίζονται, να αυτοκαταργούνται και να μην εισπράττουν ίχνος σεβασμού και
υπόληψης από τους πολίτες.
Όλοι θυμούνται την πρόσφατη
δήλωση Τσίπρα, όταν ρωτήθηκε για τον πρόεδρο των ΑΝΕΛ
«Που να πάει ο Καμμένος».
Τα αταίριαστα πολιτικά… συνεταιράκια έστησαν την επαίσχυντη συμφωνία των Πρεσπών, η οποία είναι μια «Λεόντειος» συμφωνία, που βλάπτει
τα Εθνικά συμφέροντα και η
οποία θα γίνει εφαλτήριο για τις
αλυτρωτικές βλέψεις των Σκοπιανών.
Τώρα που η «καυτή πατάτα»
των Πρεσπών περνάει στα χέρια της Ελληνικής Κυβέρνησης, τώρα κατέληξε ο Πάνος

Καμμένος ότι έπρεπε να παραιτηθεί και να φέρει, φυσικά,
έναν Πολιτικό Τυφώνα στην Ελλάδα.
Την ζημιά που έκανε επί τέσσερα χρόνια δεν μπορεί να την
επανορθώσει. Μπορεί να δήλωσε πως δεν ψηφίζει το Σκοπιανό και δεν δίνει ψήφο εμπιστοσύνης στην παραπαίουσα
κυβέρνηση Τσίπρα αλλά το
κακό έγινε. Ο Τσίπρας διέλυσε
τα μικρά κόμματα και θα προσπαθήσει με τους Αποστάτες
και τους Πρόθυμους να ξεπεράσει τον σκόπελο της ψήφου
εμπιστοσύνης, γιατί και «τα λεφτά είναι πολλά» και οι μικροφιλοδοξίες πολύ επίκαιρες.
Αυτή την εβδομάδα θα παιχθεί η τελευταία πράξη του «Κύκνειου Άσματος» ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
και όλα δείχνουν πως με κατεπείγουσες διαδικασίες θα τελειώσουν σε τρεις ημέρες. Το
«αντίο» ο Καμμένος το είπε από
τα Ίμια ενώ ο Τσίπρας αγωνιά
για το παρασκήνιο και για τις
συμφωνίες, που θα γίνουν
«κάτω από το τραπέζι», για το
μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ και της κυβέρνησης.
Αναζητούνται έξι πρόθυμοι
για να στηρίξουν την Κυβέρνηση… κουρελού του Τσίπρα. Ο
άνθρωπος θέλει να φτάσει μέχρι τον Μάϊο και, εάν είναι δυνατόν, και τον Οκτώβριο, προκειμένου να ολοκληρώσει την
καταστροφή…! Οι Συριζαίοι,
βέβαια, από εδώ και πέρα θα
σέρνουν στον Καμμένο τα εξ
αμάξης…!
Θα φτάσει; Δεν πρέπει να
φτάσει, γιατί την προδοσία την
αγάπησαν πολλοί, τους προδότες, όμως, κανένας…!

•Τι αλλαγές φέρνει ο ενιαίος κανονισμός ασφάλισης του ΕΦΚΑ
Σε ενιαίους κανόνες και κοινές παροχές σε χρήμα για
όλους τους ασφαλισμένους
αναμένεται, μετά από καθυστέρηση ενός χρόνου, να προχωρήσει από φέτος ο ΕΦΚΑ με
αποτέλεσμα να βγουν μειωμένοι χιλιάδες ασφαλισμένοι και
συνταξιούχοι των πρώην ευγενών ταμείων (ΔΕΚΟ), του
Δημοσίου και αυτοαπασχολούμενοι επιστήμονες οι οποίοι τύγχαναν πλούσιων παροχών σε χρήμα, για επιδόματα
ασθένειας ή έξοδα κηδείας σε
αντίθεση με τους ασφαλισμένους άλλων ταμείων (ΙΚΑ-ΟΓΑ
κλπ) όπου οι παροχές είναι
περιορισμένες.
Η καθυστέρηση στη χορήγηση ενιαίων παροχών σε
όλους τους ασφαλισμένους
των ταμείων, με την έκδοση
ενιαίου κανονισμού παροχών,
αποδίδεται από το υπουργείο
Εργασίας στη δυσκολία του
εγχειρήματος να εξισωθούν
ανόμοιες, μέχρι σήμερα, παροχές που χορηγούν τα ταμεία
κύριας ασφάλισης πριν αυτά
υπαχθούν, προς το παρόν
μόνο διοικητικά, στον Ενιαίο
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
(ΕΦΚΑ).
Η έκδοση του ενιαίου κανονισμού παροχών, που προβλέπει ο νόμος Κατρούγκαλου, θα επιφέρει σημαντικές
αλλαγές στο ύψος των χορηγούμενων παροχών του κάθε
Ταμείου, όπως στο επίδομα

ασθενείας ή στα έξοδα κηδείας, στο επίδομα κατασκήνωσης και τοκετού αλλά και σε
άλλες παροχές, όπως στα αναπηρικά επιδόματα ή στα επιδόματα εργατικού ατυχήματος. Οι αλλαγές, σύμφωνα με
γνώστες της ασφάλισης, θα
οδηγήσουν σε παροχές εφάμιλλες των επιπέδων που χορηγεί σήμερα το πρώην ΙΚΑ.
Τι παροχές σε χρήμα
λαμβάνουν σήμερα
οι ασφαλισμένοι των πρώην
ασφαλιστικών ταμείων
- Οι ασφαλισμένοι στον κλάδο των τραπεζών (με εξαίρεση
την Εθνική Τράπεζα και την
Τράπεζα της Ελλάδας ) λαμβάνουν από το ταμείο τους για
έξοδα κηδείας έως 2.900
ευρώ, για επίδομα συμπαράστασης, δηλαδή για αμοιβή
βοηθού σε περίπτωση σοβαρής ασθένειας έως 550 ευρώ

μηνιαίως,και για παροχή ασθένειας το 100% των ημερομισθίων.
- Το πρώην ΤΑΠ-ΟΤΕ καταβάλλει στους ασφαλισμένους
και στους συνταξιούχους έως
1570 ευρώ ως έξοδα κηδείας,
450 ευρώ ως επίδομα κατασκήνωσης και έως 1000 ευρώ
ως παροχή ασθένειας.
- Το πρώην ΤΣΜΕΔΕ (ταμείο μηχανικών) καταβάλει επίδομα μητρότητας ύψους 800€
και έξοδα κηδείας 1.713,16€
- Μόνο στις περιπτώσεις βαριάς αναπηρίας και παραπληγίας (εξωιδρυματικό επίδομα)
ενώ το επίδομα κατασκήνωσης
δίνεται μετά από αίτηση από
τον ΟΑΕΔ με εισοδηματικά
κριτήρια.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Με την υπ’ αρ.11/2018 Διαταγή
του Ειρηνοδικείου Τρικάλων αναγνωρίσθηκε η ίδρυση του Σωματείου με
την επωνυμία «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ», με έδρα
τα Τρίκαλα,και επικυρώθηκε το από
26-03-2018 καταστατικό του, υπογεγραμμένο από είκοσι δύο (22) ιδρυτικά μέλη και αποτελούμενο από είκοσι οκτώ (28) άρθρα,με σκοπούς τους
αναλυτικά αναφερόμενους στο άρθρο
δύο (2) αυτού,ήτοι η προβολή, προαγωγή, διεκδίκηση, ικανοποίηση και
διασφάλιση των επαγγελματικών, οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων των μελών του, που παράγουν και
ασκούν γεωργική και θαλάσσια εκμετάλλευση και στη συνέχεια μεταπωλούν τα προϊόντα τους κλπ.
Τρίκαλα 06/06/2018
Η πληρεξούσια δικηγόρος
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08:00 ΠΡΩΤΗΕΙΔΗΣΗ(συνέχεια
εκπομπής)
09:50 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
12:00 ΕΡΤΕΙΔΗΣΕΙΣ-ΕΡΤΑΘΛΗΤΙΚΑΕΡΤΚΑΙΡΟΣ
12:50 ΑΛΛΗΔΙΑΣΤΑΣΗ
15:00 ΕΡΤΕΙΔΗΣΕΙΣ-ΕΡΤΑΘΛΗΤΙΚΑΕΡΤΚΑΙΡΟΣμετηΣταυρούλα
Χριστοφιλέα
16:00 ΔΕΥΤΕΡΗΜΑΤΙΑ
18:00 ΕΡΤΕΙΔΗΣΕΙΣ/ΔΕΛΤΙΟΣΤΗ
ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ
18:15 AMERICANTITANSCORNELIUS
VANDERBILTVSDANIELDREW
19:15 SPORTIFY
20:40 ΟΚΑΙΡΟΣΣΤΗΝΩΡΑΤΟΥ
20:55 ΚΕΝΤΡΙΚΟΔΕΛΤΙΟΕΙΔΗΣΕΩΝ+
ΑΘΛΗΤΙΚΑ+ΚΑΙΡΟΣ
22:00 VISAVIS-Α’ΚΥΚΛΟΣ(Α’
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ
ΜΕΤΑΔΟΣΗ)Eπεισόδιο11
23:00 ΗΕΠΟΜΕΝΗΜΕΡΑ
00:30 MODUS-ΟΔΟΛΟΦΟΝΟΣΜΕΣΑ
ΜΑΣ(B'KΥΚΛΟΣ)Eπεισόδιο1
01:35 AMERICANTITANS
02:25 ΑΛΛΗΔΙΑΣΤΑΣΗ
04:30 VISAVIS-Α’ΚΥΚΛΟΣ(Α’
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΜΕΤΑΔΟΣΗ)
05:30 ΣΑΝΣΗΜΕΡΑΤΟΝ20όΑΙΩΝΑ
05:50 ΠΡΩΤΗΕΙΔΗΣΗ

06:00
10:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:15
17:30
18:30
19:30
20:40
20:45
21:45
22:45
23:45
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00

06:00
07:30
09:00
12:00
14:00
15:00
16:00
17:40
18:40
19:55
21:00
22:00
00:15

ΚαλημέραΕλλάδα
ΤοΠρωινόΣτονΑΝΤ1
Ant1News
ΚωνσταντίνουΚαιΕλένης(Ε)
RoukZouk
ΚάτιΨήνεται
Ant1News
StillStanding
ΓυναίκαΧωρίςΌνομα
Ant1NewsΚεντρικόΔελτίο
Ειδήσεων
ΚλήρωσηΛαϊκούΛαχείου
ΗΕπιστροφή
ΠέταΤηΦριτέζα(Ε)
ΜιαΖωή(Kadin)
G.IJoe:ΗΓέννησηΤηςΚόμπρα
Vice-6οςΚύκλος(Ε)
ΜηΜουΛεςΑντίο(Ε)
ΤοΚαφέΤηςΧαράς(Ε)
ΚαιΟιΠαντρεμένοιΈχουνΨυχή
(Ε)
ΚαλημέραΕλλάδα

ΑλήθειεςΜεΤηΖήνα(Ε)
ShoppingStar(Ε)
ΣτηΦωλιάΤωνΚου
ΑλήθειεςΜεΤηΖήνα
ΝτετέκτιβΜονκ-4οςΚύκλος
StarNews
ShoppingStar
Elif-2οςΚύκλος
ΤροχόςΤηςΤύχης
StarNews
LethalWeapon
X-MenΗΑρχή:Γούλβεριν
ΕκδίκησηΣεΔεύτεροΧρόνο

01:15
02:30
03:15
04:15
05:00
06:00

ΑγγελικήΕκδίκηση(Kite)
PersonOfInterest
PersonOfInterest
Christine
ΜαύροΤριαντάφυλλο(Karagul)
ΑλήθειεςΜεΤηΖήνα(Ε)

06:00 ΘυρίδαΤηλεπώλησηςΤηλεαγορά
06:30 ΟιΦίλοιΜουΤίγρηςΚαιΓουίνι
(MyFriendsTiger&Pooh)
07:20 ΗΜικρήΓοργόνα(TheLittle
Mermaid)
07:45 HappyDayΣτονAlpha,VI
10:30 AlphaΡεπορτάζ
12:15 Ειδήσεις
13:00 Ελένη
15:00 ΤιΛέει;
16:50 ΔελτίοΕιδήσεωνΣτηΝοηματική
17:00 ΑστέραςΡαχούλας(Ε)
18:00 Deal,III
19:00 ΚεντρικόΔελτίοΕιδήσεων
20:00 ΈλαΣτηΘέσηΜου,ΙΙΙ
21:00 ΤοΣόιΣου,IV(Ε)
21:50 ΤοΤατουάζ,II
23:00 Grey'sAnatomy
00:00 ΜετάΤαΜεσάνυχτα
01:40 ΟιΙστορίεςΤουΑστυνόμου
Μπέκα,Ι(Ε)
02:50 ΑυτέςΕίναιΟιKardashians,XI
04:00 ΘυρίδαΤηλεπώλησηςΤηλεαγορά
04:30 Deal,III(Ε)
05:10 Εικόνες,IV(Ε)
06:00 TVMallΤηλεαγορά

06:00
10:00
11:30
14:00
15:00
15:10
16:10
19:45
21:00
00:30
01:30
02:30
05:00
06:00

06:15
07:00
08:00
09:00
14:00
15:00
17:00
18:00
18:05
19:00
20:00
21:00
21:30
22:30
23:30
00:30
01:00
01:30
03:30

Σήμερα
Αταίριαστοι
ΜαζίΣου
ΟιΕιδήσειςΤουΣΚΑΪ
ΔελτίοΣτηΝοηματική
ΌσοΈχωΕσένα
MyStyleRocks
ΤαΝέαΤουΣΚΑΪ
PowerOfLove
DeadlyWomenΝτοκιμαντέρ.
ΌσοΈχωΕσένα(Ε)
MyStyleRocks(Ε)
ΜαζίΣου(Ε)
Σήμερα

News(Ε)
BeaPredator(Ε)
ΚοινωνίακαιΠολιτισμός(Ε)
Τηλεαγορές
ΗΝύφη
ΚεντρικήΕλλάδαΚαλησπέρα
Τηλεαγορές
ΔελτίοΕιδήσεων
Τηλεαγορές
ΗΝύφη
News
ΔελτίοΕιδήσεων
ΚόντρακαιΡήξη
ΘεσσαλώνΔρώμενα
ΔυνατάκαιΕλληνικά
ΔελτίοΕιδήσεων(Ε)
Πάνωαπότα'Oρια
ΚεντρικήΕλλάδαΚαλησπέρα(Ε)
ΚοινωνίακαιΠολιτισμός(Ε)

ΔIANYKTEPEYONTA ΦAPMAKEIA
8 πρωί - 2 μεσημέρι κ 5
απόγευμα έως 8 πρωί
επομένης
Τσέλιου Κατερίνα
Εναντι Νοσοκομείου
2431074560
8:00 π.μ. - 23: 59 μ.μ.
Χαρίση Ιωάννα
Μιαούλη 19
2431031875

τηλεόραση

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Από 5 το απόγευμα
έως 10 το βράδυ
Βαρελά Χρυσούλα
Απόλλωνος 25
2431039120
Ρίζου Ντίνα
Κολοκοτρώνη 26
& Αχιλλέως
24310 23888

ΠPATHPIA ΔIANYKTEPEYONTA
Καραγιάννης ----------------------------7χλμ.Τρικάλων-Καλαμπάκας
Κωτούλας -------------------------------------------------Οδ.Καρδίτσης
Τζάρτζος--------------------------------------------------Οδ.Μετεώρων
Ευθυμίου-----------------------------------------Οδ.Τρικάλων-Λαρίσης
Γιαννακόπουλος ------------------------------------------------Διαλεκτό
Ζουλιανίτης ------------------------------------------------------Σερβωτά
Καρανίκας -----------------------------------------------------Μ.Καλύβια
Λαόπουλος--------------------------------------------------Φανερωμένη
Μπάλλας -------------------------------------------------------------Πύλη
Σκαρλέας ----------------------------------------------------------Αρδάνι
Τσιγάρας ----------------------------------------------------------Βαλτινό

00.30«ΚαλημέραΘεσσαλία»
01.40ΤοΜαγκαζίνοτηςΘεσσαλίας
03.00«ΗΩρατηςΜαγνησίας»
03.50Ξένηταινία«Τheyshoothorses
don’tthey?»
05.50Μουσικόδιάλειμμα
06.00«ΑρωμαΕλλάδος»
07.45Γεγονότα-Δελτίοειδήσεων
08.20«ΚαλημέραΘεσσαλία
09.30Τελεμάρκετινγκ
10.30«ΘεσσαλίαLIVE»
11.20Παιδικόπρόγραμμα«Ποντίκι
αστυνόμος»,«Μόγλι»
12.00«Μημουπεις»
13.00ΤΕΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
14.00Ντοκυμαντέρ«Μεταξοχώρι»
14.40ΤοΜαγκαζίνοτηςΘεσσαλίας
16.00Τελεμαρκετινγκ
17.00«ΗΩρατηςΜαγνησίας»
18.00Γεγονότα-Δελτίοειδήσεων
18.40Τελεμάρκετινγκ
19.00«Καρέ-καρέμαθήματασκίτσου»
(Ε)
19.30 Ελληνικηταινία«Αδέκαροι
ερωτευμένο»
21.00Γεγονότα-Δελτίοειδήσεων
21.45Ενλευκώ
23.00Γεγονότα-Δελτίοειδήσεων
23.40«ΘεσσαλίαLIVE»

08.30
10.00
10.30
14.00
15.00
17.00
18.00
19.00
20.00
20.30
22.30
24.00
01.30
02.00
05.00
06.30
07.00

ΠΡΩΙΝΗΑΤΖΕΝΤΑ
ΜΥΣΤΙΚΑΤΩΝΓΕΥΣΕΩΝ
ASTRAMARKET
ΚΟΝΤΡΑΚΑΙΡΗΞΗ
ΠΑΡΑΘΥΡΟΣΤΗΘΕΣΣΑΛΙΑ
ASTRAMARKET
ΚΕΝΤΡΙΚΟΔΕΛΤΙΟΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΜΥΣΤΙΚΑΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΔΕΛΤΙΟΕΙΔΗΣΕΩΝ
ASTRAMARKET
ΘΕΣΣΑΛΙΚΗΓΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΤΑΙΝΙΑ
ΔΕΛΤΙΟΕΙΔΗΣΕΩΝ
NIGHTZONE
ΠΑΡΑΘΥΡΟΣΤΗΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΔΕΛΤΙΟΕΙΔΗΣΕΩΝ
ASTRAMARKET

07.00-08.00ΚινούμεναΣχέδια
08.00–09.00ΧρώματαΕλλάδας
09.00–10.00ΌλοΥγεία
10.00–12.00Τηλεπωλήσεις
12.00–13.00ΔρόμοιτηςΠαράδοσης
13.00–15.00Τηλεπωλήσεις
15.00–16.00Ορθά–Κοφτά
16.00–18.00Τηλεπωλήσεις
18.00–18.30ΔελτίοΕιδήσεων
18.30–19.30ΚόντρακαιΡήξη
19.30–20.00Κοινωνικήσειρά
20.00–20.30ΔελτίοΕιδήσεων
20.30–22.00Μυλόπετρεςτης
παράδοσηςκαιτουπολιτισμού
22.00–23.00ΑνατρεπτικόΔελτίο
23.00–00.00ΚόντρακαιΡήξη
00.00–00.30ΔελτίοΕιδήσεων
00.30–02.00Ταάστρακαιταζώδια
02.00–06.00Τηλεπαρέα
06.00–07.00Videoclips

ΚΡΙΟΣ: Σήμεραμπορείτεναεκμεταλλευτείτετην
επικοινωνιακή σας ικανότητα προκειμένου να
προωθήσετετασχέδιασας,ναπλασάρετεκαλύτερατονίδιοσαςτονεαυτό,αλλάκαιναπείσετετουςανωτέρουςσαςότιείστεεσείςαυτοί
πουμπορούνναβρουντιςπιοευφάνταστεςκαι
δημιουργικέςλύσειςγιαταπιοδύσκολαπροβλήματα.
ΤΑΥΡΟΣ: Ηεπιρροήπουθαδεχτείτεαπότους
φίλουςσαςμπορείναείναικαταλυτικήγιατην
εξέλιξησας,γι’αυτόκαλόθαείναινααξιολογήσετεκατάκάποιοντρόπομεποιουςθασυναναστραφείτεσήμερα.
ΔΙΔΥΜΟΙ: ΟκυβερνήτηςσαςΕρμήςαπότονΑιγόκερωμπορείνασαςφέρνεισεεπαφήμεπιο
βαθιέςαλήθειεςσαςκαισεόψημετονΠοσειδώναίσωςδενμπορείτεναεκτιμήσετεποιεςαπό
αυτέςμπορείτεναμοιραστείτεκαιμεποιους,με
αποτέλεσμαναυπάρχειοκίνδυνοςναβγάλετε
μόνοισαςτα…άπλυτασαςστηφόρακαιναεκτεθείτε.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Δενξέρωπόσοουτοπικόμπορείνα
ακούγεται,αλλάτοιδανικόγιασαςσήμεραθα
ήτανναπάρετεείτετοταίρισας,είτεκάποιον
αγαπημένοφίλοσαςκαιναπάτεσεκανένανησάκι.Ναι,Γενάρημήνα!Άντεέστωσεκάποιαπαραλία.
ΛΕΩΝ: ΗόψηΕρμή-Ποσειδώναθαμπορούσενα
αποτελέσειένασημαντικόεργαλείοσταχέρια
σαςσήμερααφούευνοείιδιαίτερατηνικανότητασαςνααντιληφθείτενοήματαπουκρύβονται
πίσωαπότιςλέξειςτωνάλλων.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Οκυβερνήτηςσας,Ερμής,σχηματίζειαπότονοίκοτουέρωτακαιτηςχαράςτης
ζωήςμιαόμορφηόψημετονΠοσειδώνααπέναντι,
όπουόπουαπέναντιίσονοισημαντικοίάλλοι,σύντροφοι,φίλοι.Αυτόαυξάνειτηφαντασίασας,αλλά
καιτηδιάθεσησαςναεκπλήξετεδημιουργικάτον
άλλον,νατονφροντίσετεκαιναδημιουργήσε-

Αυτή τη βδομάδα προβάλλονται

ΑΙΘΟΥΣΑ 1:
Σε απογευματινές
προβολές
η ταινία μυστηρίου

“ESCAPE ROOM”
Σε βραδινές προβολές
η νέα ταινία
του ΚΛΙΝΤ ΙΣΤΓΟΥΝΤ

“ΤΟ ΒΑΠΟΡΑΚΙ”
βασισμένο σε αληθινή
ιστορία
ΑΙΘΟΥΣΑ 2:
Σάββατο και Κυριακή στις 6

η ταινία της Ντίσνεϊ
“Η ΜΑΙΡΗ ΠΟΠΙΝΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ”

στα ελληνικά
Σε βραδινές προβολές
στις 9 για τρίτη βδομάδα
η ελληνική κωμωδία

“ΜΠΑΤΣΕΛΟΡ 3”
Για τις ώρες στο 78775

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
CINE –ΜΥΛΟΣ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Χαρακτηρισμός μεγάλων πλοίων.
2. Το όνομα οκτώ Αγγλων
βασιλέων.
3. Ασιατική νομισματική μονάδα - Χρησιμοποιείται αντιθετικά.
4. Σύμφωνο - Συγκοινωνιακά αρχικά.
5. Περνάει από το ένα
χέρι στο άλλο.
6. Αντικαθιστά το «φτάνει»
στο «φτάνει πια» - Ακολουθείται από ρήμα.
7. Πάντοτε επικίνδυνος Από τα εκατό... τρία (αντιστρ.).
8. Αραβικό άρθρο - Είναι, κατά κανόνα, το τέλος των δικτατόρων.
9. Επιτρεπτά σε μια περίοδο.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Γαλλική πόλη, κοντά στα σύνορα της χώρας με την Ισπανία.
2. Είναι... επώνυμες - Την ερωτεύθηκε ο Ηρακλής.
3. Δεν σταματάει να δουλεύει
(γεν.) - Ομοια γράμματα.
4. Συχνά αναφερόμενα προσόντα
- Πόλη του Βελγίου.
5. Οι σουρβιές, στην καθαρεύουσα - Της κρόκης η κοινή ονομασία.
6. Και ένας τέτοιος γιατρός έχει
την πελατεία του.
7. Τόσα χρόνια έζησε η Πατρίσια
Χάισμιθ - Πληθυντικός άρθρου -

Τηλ. 24310 20090
http://cine-mylos.
blogspot.com

facebook/Δημοτικος
Κινηματογραφος
Το Κορίτσι στον Ιστό της Αράχνης

8. Μικρός μεταλλικός δακτύλιος Ο άνθρωπος, ξενικά.
9. Νύκτας χαρακτηρισμός.

ΛΥΣΗ (13-1-2019)
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΑΦΟΜΟΙΩΣΗ 2.
ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ 3. ΑΛΤ - ΑΡΕΤΗ 4.
ΟΛΑΦ – ΔΑΣΥ 5. ΥΟΡΚΗΣ - ΠΙ 6.
ΝΗΣ 7. ΤΟΤΕΜ - ΑΡΝ 8. ΕΦΟΡΙΑΚΟΥ 9. ΣΗΣ - ΛΕΙΑΣ
ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΑΛΑΟΥΙΤΕΣ 2. ΦΥΛΛΟ - ΟΦΗ 3. Ο ΣΤΑΡΑΤΟΣ 4. ΜΑ ΦΚ – ΕΡ 5. ΑΝΟ - ΛΙΜΝΗ 6. ΙΔΡΥΣΗ
- ΑΕ 7. ΩΡΕΣ - ΣΑΚΙ 8. ΠΑΤΟΣ - ΑΟΡ
9. ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ

Sudoku

Πώς παίζεται
Συμπληρώστε τους αριθμούς ώστε κάθε τετράγωνο με τα εννέα κουτάκια να έχει τους αριθμούς από
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H λύση του προηγούμενου
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1 έως 9 και κάθε οριζόντια και κάθε κάθετη στήλη να
έχει όλους τους αριθμούς από 1 μέχρι 9.
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Eπιμέλεια
I. Tσιμπερδώνη

1

4
6

εκπληκτικέςσκηνέςδράσειςσε
παγωμένο ντεκόρ, στην πόλη και
στηφύση,ωρολογιακάενορχηστρωμένες για αποτελεσματική αγωνία
Ώρες προβολών καθημερινά
(εκτόςΔευτέραςκαιΣαββάτου)
20.00&22.15.ΤηνΚυριακήμια
προβολή,στις20.00.
Γενικήείσοδος5€,φοιτητικά–μαθητικά-ανέργων4€,
Επίσης το ΣΑΒΒΑΤΟ 12/1 στις
19:55σεζωντανήμετάδοση
από την Metropolitan Opera της
Νέας Υόρκης. η σπάνια όπερα του
CILEA«ΑΝΤΡΙΑΝΑΛΕΚΟΥΒΡΕΡ».
ΣΙΝΕΑΚγιαταπαιδιάτηνΚυριακή
13/1&20/1
Φερδινάνδος
(κινούμενα σχέδια-μεταγλωττισμένη)106΄καισε3D
12.00μεσημέρι(κανονικήπροβολή)4€
17.30απόγευμα3Dπροβολή5
€ss

Ακλιτο αριθμητικό.

Για να γυμνάζεται
το μυαλό σας

ΔPOMOΛOΓIA OΣE τηλ.: 24310 27529

ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ: 05.55ανταπ.17.48απευθ.ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: 08.27απευθ.14.18ανταπ.16.15απευθ.23.55ανταπ.ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:22.04απευθ.19.46.ΑΠΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 05.11 ανταπ. 10.22 ανταπ. 16.17
απευθ.18.04ανταπ.ΠΡΟΣ ΛΑΡΙΣΑ:08.35απευθ.21.14
απευθ.ΠΡΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ:06.11.08.35.17.48.21.14
ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ: 05.30. 07.56. 13.03. 19.10.
20.30

TELEMACHOS CINEMA

στο Μύλο Ματσόπουλου

ΔHMOTIKEΣ KAI ΔHMOΣIEΣ APXEΣ Ν. TPIKAΛΩN
Nοσοκομείο 2431350100,Δήμου Tρικκαίων: 24313 51100110,Nομαρχία 27445,Nομάρχης 27938,Αναγγελία Πυρκαγιών 1591,KTEO 35852,Tμήμα Yγιεινής 46248,Tμήμα
Kοιν. Πρόνοιας 46233,OAEΔ 27459,A’ βάθμια Eκ/ση 46314,
B’ βάθμια Eκ/ση 46320,ΔEH 27281,1050,ΔEYAT 7671113,Aστικό KTEΛ 76651,ΡΑΔΙΟ Tαξί 18300(απόσταθερά
ήκινητάτηλέφωναχωρίςναπροστεθείκωδικός)ισχύουν
καιταεξής:22111,33111,TAXI Πύλης 2434022446, Φορτοταξί 70222, Tρίκυκλα 25111. KAΛAMΠAKAΣ
(24320): Δημαρχείο 22346,Kέντρο Yγείας 22222,Tαξί
2431022022, KTEΛ 22432, OΣE 22451, Πυροσβεστική
22999, ΔEH 22288, Aστυνομία 76100.ΠYΛHΣ
(24340): Δημαρχείο 22313, Kέντρο Yγείας 22870,
Aστυνομία 22277, ΔEH 41255. ΦAPKAΔONAΣ
(24330): Δημαρχείο 29023, Kέντρο Yγείας 22570,
Aστυνομία 63030, OTE 22099, Πυροσβεστική 61199,
61166.

τετιςσυνθήκεςγιαναπεράσετεωραίεςστιγμέςμαζί.
ΖΥΓΟΣ: ΗόψηΕρμή-Ποσειδώναθασαςφέρεισε
επαφήμεανθρώπουςκαιγεγονόταπουσυμβαίνουνπιθανόταταστονεργασιακόσαςχώρο
καιταοποίαθασαςκάνουννααναθεωρήσετε
καιναεκτιμήσετεδιαφορετικάκάποιαδεδομέναπουμπορείμέχριτώραναμησαςάρεσανμέσα
στοσπίτι.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Γνωρίζονταςότιγύρωυπάρχουνπολλέςεναλλακτικέςεπιλογές,αρχίζετεναπροβληματίζεστεγιατοκατάπόσοσαςκαλύπτειτο
νααρκείστεστημία.
ΤΟΞΟΤΗΣ: Θαέχετετηνευκαιρίαναμοιραστείτε
τις ανάγκες σας με τους ανθρώπους στων
οποίωντηνυποστήριξηπροσβλέπετε,αλλάκαι
ναεκφράσετετηδυσαρέσκειάσαςγιασυμπεριφορέςοιοποίεςθεωρείτεότιδημιούργησαν
κάποιααπόστασηανάμεσασας.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Ολόγοςσαςείναιφορτισμένοςσυναισθηματικάκαιμπορείτενααγγίξετετοσυναίσθηματωνακροατώνσας.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Κυρίωςοιαμφιβολίεςπουμπορεί
ναέχετεγιατονίδιοσαςτονεαυτόείναικαιοι
πιοδύσκολες,αφούστηνπροσπάθειανακαλύψετετηνόποιασύγχυσημπορείνακαταφύγετε
σεαγορέςγιατιςοποίεςαργάήγρήγοραθαμετανιώσετε,ενώπολλέςείναικαιοιπιθανότητες
κάποιοινααντιληφθούνκαιναεκμεταλλευτούν
τηνκατάστασησας.
ΙΧΘΕΙΣ: Οικαλλιτεχνικέςσαςανησυχίεςμπορούν
ναβρουντρόποναεκφραστούν,ενώμπορείτε
ναανακαλύψετεκαικάποιοκρυμμένοταλέντο
πουμπορείναέχετε,πράγμαπουθασαςβοηθήσειναδιαχειριστείτετιςανασφάλειεςσαςκαι
ναπάρετετηνενθάρρυνσηπουπροσδοκάτεαπό
τονπερίγυροσας.
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Πτώση 0,92%
στο Χρηματιστήριο
Πτωτικά κινήθηκε η χρηματιστηριακή αγορά στην πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδος, υπό το βάρος των ρευστοποιήσεων στις τραπεζικές μετοχές, ενώ σε χαμηλά επίπεδα κινήθηκε ο τζίρος. Στήριγμα στην αγορά έδωσαν οι
μετοχές της Coca Cola HBC, της Τιτάν και του ΟΤΕ.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 629,88 μονάδες,
σημειώνοντας πτώση 0,92%.
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 623,63
μονάδες (-1,90%).
Η αξία των συναλλαγών
ανήλθε στα 25,090 εκατ.
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
ευρώ, ενώ διακινήθηκαν
18.120.572 μετοχές.
. 629,88
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,49%, ενώ
ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρη0,92%
σε σε ποσοστό 1,13%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη
ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της
Jumbo (+1,32% στα 13,800
ευρώ), της Coca Cola
HBC(+1,06% στα 28,520 ευρώ), της Τιτάν (+0,98% στα
20,600 ευρώ) και του ΟΤΕ (+0,93% στα 10,900 ευρώ).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές
της Εθνικής (-5,26% στα 1,0800 ευρώ), της Πειραιώς (-5,26%
στα 0,7475 ευρώ), της Alpha Βank (-3,86% στα 1,1200
ευρώ), της Eurobank (-3,70% στα 0,5200 ευρώ) και της Ελλάκτωρ (-3,67% στα 1,2600 ευρώ).
Από τους επιμέρους δείκτες, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι δείκτες των Τροφίμων (+1,07%) και των Τηλεπικοινωνιών (+0,93%), ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν οι δείκτες των Τραπεζών (-4,17%), των Βιομηχανικών Προϊόντων (-2,05%) και της Ακίνητης Περιουσίας (2,04%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν οι μετοχές της Eurobank και της Alpha Bank, διακινώντας
9.631.340 και 1.625.924 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 5,0 εκατ. ευρώ και ο ΟΤΕ με 3,163 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 41 μετοχές, 54 πτωτικά και 31 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές Creta
Farm +11,98%, Κυριακούλης +7,78%, Κτήμα Λαζαρίδη
+7,59% και Inform Λύκος +6,49%.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές ΑΕΓΕΚ 17,71%, Ξυλεμπορία(κ) -8,18%, Ιντερτέκ -7,14% και Μουζάκης -5,71%.

Ê
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Στο προεκλογικό παιχνίδι
μπαίνει και η έκδοση ομολόγων
ε την έξοδο στις αγορές ετοιμάζεται τώρα να ενισχύσει
η κυβέρνηση το προεκλογικό της οπλοστάσιο, για να
στηρίξει το αφήγημά της ότι η οικονομία έχει
επιστρέψει στην κανονικότητα και είναι πλέον το «ατού» της,
όπως είπε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.

Μ

Τα επιτόκια βεβαίως παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, με την απόδοση
του 10ετούς να διαμορφώνεται στο 4,3%, αλλά η κυβέρνηση, όπως διαφαίνεται από δηλώσεις στελεχών της, προτίθεται να στηρίξει την απόφασή της με το επιχείρημα ότι η απόδοση ήταν ακόμη υψηλότερη όταν
έβγαινε στις αγορές η κυβέρνηση Σαμαρά το 2014 (στο 6,2% το 10ετές),
αλλά και πριν από το μνημόνιο. Το επιχείρημα αυτό, βεβαίως, παραγνωρίζει το γεγονός ότι σήμερα είμαστε σε περίοδο σχεδόν μηδενικών επιτοκίων στην Ευρώπη (0,17% το γερμανικό δεκαετές) και ότι το
σπρεντ με τα γερμανικά ομόλογα βρίσκεται στις 410 μονάδες, υψηλότερα και από το επίπεδο που βρίσκονταν όταν μπαίναμε στην κρίση, το 2010.
Η διαφορά αυτή, εφόσον διατηρηθεί, επισημαίνουν οικονομικοί παράγοντες, όχι μόνο καθιστά μακροπρόθεσμα απαγορευτικό το κόστος
δανεισμού του Δημοσίου, καθώς μπαίνουμε σε περίοδο ανόδου των
επιτοκίων διεθνώς, αλλά υπονομεύει και την ανταγωνιστικότητα των
επιχειρήσεων, το κόστος δανεισμού των οποίων ακολουθεί αυτό του
κράτους. Τα στελέχη του υπουργείου Οικονομικών διαμηνύουν, όπως
και ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, ότι περιμένουν
την κατάλληλη στιγμή, ένα «παράθυρο ευκαιρίας» για να αποτολμήσουν την έξοδο. «Δεν θα κονταροχτυπηθούμε με τα μαμούθ», σχολιάζουν. Παράλληλα, όμως, προσθέτουν ότι η κεντρική ιδέα είναι «το
ταχύτερο δυνατόν».

Πληροφορίες
Οι πληροφορίες από πηγές της αγοράς ομολόγων αναφέρουν ότι
η προετοιμασία έχει αρχίσει και αν οι συνθήκες το επιτρέψουν δεν αποκλείεται να επιχειρηθεί η έξοδος ακόμη και στο τέλος Ιανουαρίου ή πάντως μέσα στους πρώτους μήνες του χρόνου.
Αυτό προϋποθέτει, όπως προσθέτουν, ότι δεν θα επιδεινωθεί το κλίμα στο εσωτερικό και συγκεκριμένα δεν θα ξεσπάσει κρίση στην κυβέρνηση λόγω Πάνου Καμμένου και ότι θα είναι ευνοϊκό το κλίμα κατά
την αξιολόγηση των θεσμών που ξεκινάει στις 21 Ιανουαρίου. Η λίστα
της Κομισιόν, πάντως, με τις εκκρεμότητες που πρέπει να κλείσουν,
δείχνει ότι μένουν ακόμη πολλά να γίνουν, για να είναι θετική η αξιολόγησή της στις 27 Φεβρουαρίου και να δοθεί το πράσινο φως για την
επιστροφή των κερδών των ευρωπαϊκών κεντρικών τραπεζών και της
ΕΚΤ (644 εκατ. ευρώ) τον Μάρτιο.
Σε κάθε περίπτωση, η επιστροφή στις αγορές δεν προβλέπεται να
έχει τον θριαμβευτικό χαρακτήρα που είχε σχεδιαστεί πριν από ένα χρόνο. Μετά την έκδοση του 7ετούς ομολόγου, τον Φεβρουάριο του 2018,
προγραμματιζόταν η έκδοση ενός 10ετούς τίτλου, ως επισφράγισμα
της εξόδου από το μνημόνιο και της επιστροφής στην κανονικότητα.
Ομως, το 7ετές κόστισε τελικά ακριβά σε όσους τοποθετήθηκαν σ’ αυτό,
ακολούθησε η ιταλική κρίση και η Ελλάδα αποδείχθηκε ο ασθενέστερος κρίκος, με αποτέλεσμα να βγει άδοξα από το μνημόνιο, χωρίς να
επιστρέψει στις αγορές.
Με το σχέδιο για 10ετές ομόλογο να έχει μπει στο ράφι, οι κυβερνητικοί σχεδιασμοί μιλούν τώρα για έναν 5ετή τίτλο, μικρής αξίας, περίπου 2-3 δισ. ευρώ, σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές της αγοράς ομολόγων. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι θα πρόκειται για
«καθαρό» τίτλο και όχι για ανακύκλωση της έκδοσης του 2014, που λήγουν τον Απρίλιο. Δεδομένου ότι η απόδοση του 5ετούς σήμερα κινείται
στο 3,3%, μια έκδοση που θα είχε απόδοση 3,7% θεωρείται αποδεκτή,

αναφέρουν στελέχη της αγοράς, σημειώνοντας ότι τα ομόλογα της ΕΚΤ
που λήγουν φέτος έχουν επιτόκιο 5%-6,5% και αυτό των δανείων του
ΔΝΤ φτάνει ως το 4,9%, ενώ το αντίστοιχο 5ετές ομόλογο του Απριλίου του 2014 είχε απόδοση 4,7%. Η κυβέρνηση θα μπορεί να υποστηρίξει, επομένως, πως αν εκδώσει τίτλο με επιτόκιο χαμηλότερο του
4,7% δεν θα επιβαρύνει την εξυπηρέτηση του χρέους, σημειώνει παράγων της αγοράς.
Υποβοηθητική στη δημιουργία του κατάλληλου κλίματος για την έξοδο θεωρείται ότι θα είναι και η ανακοίνωση των κυβερνητικών σχεδίων
για τον περιορισμό των κόκκινων δανείων των τραπεζών. Είναι κάτι που
έχουν ζητήσει και οι θεσμοί να γίνει το συντομότερο δυνατόν, ώστε να
συζητηθεί ενόψει της αξιολόγησης του Ιανουαρίου.
Εκείνο, βεβαίως, που θα έπαιζε καταλυτικό ρόλο για την εξασφάλιση της κάλυψης μιας έκδοσης, όπως αναφέρουν πηγές της αγοράς,
θα ήταν να επιτραπεί στις ελληνικές τράπεζες, όπως έχει ζητηθεί, να
αυξήσουν το ποσό των ομολόγων που κατέχουν κατά 4 δισ. ευρώ. Είναι, όμως, κάτι που δεν θεωρείται προαπαιτούμενο, όπως σημειώνουν
πηγές του υπουργείου Οικονομικών.

Αλλαγή κριτηρίων
Πάντως, στη διάρκεια των τελευταίων μηνών, τα κριτήρια με βάση
τα οποία διαμηνύει το υπουργείο Οικονομικών ότι θα αποφασίσει μια
έξοδο αλλάζουν συνεχώς. Πλέον, είναι σαφές ότι το πολιτικό κριτήριο
θα παίξει καθοριστικό ρόλο, καθώς θεωρείται αδιανόητο να πάει η κυβέρνηση σε εκλογές χωρίς να έχει βγει στις αγορές.
Επί της ουσίας, σημειώνουν οικονομικοί παράγοντες, μια έκδοση με
τα χαρακτηριστικά που σχεδιάζεται, δεν έχει καμία ιδιαίτερη σημασία.
Δεν συνιστά επιστροφή στην κανονικότητα και δεν σηματοδοτεί την
εξασφάλιση της χρηματοδότησης της χώρας από τις αγορές μακροπρόθεσμα.

Σε προσιτές τιμές

ΑκρIβοΣ ΔημHτρηΣ

ΤΗΛ:

24310-29072
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Εξυπηρέτηση σε Τρίκαλα και Καλαμπάκα
CMYK

ANAΛAMBANOYME ΣYNTHPHΣEIΣ
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Θρασυτατοι στο εσωτερικο,
"πειθηνιες θεραπαινιδες"
στο εξωτερικο
σοι λέγαμε οτι
δύσκολα οι
Κυβερνωντες θα
ΞΕΚΟΛΛΗΣΟΥΝ απ τις
καρέκλες τους,
αποδεικνύεται εκ του
αποτελέσματος οτι
ειχαμε ΑΠΟΛΥΤΟ ΔΙΚΙΟ.
Οι αριστεροδεξιοι
πολιτικοι ειπαν ΤΟΣΑ
ΨEΜΜΑΤΑ για να
πάρουν την εξουσια, που
τώρα έτσι εύκολα δε θα
την αφησουν....

Ο

Αν θυμηθούμε τι έλεγαν
στον Ελληνικο λαο για να
ΥΦΑΡΠΑΣΟΥΝ την ψηφο του,
τοτε θα καταλάβουμε περι τινος προκειται...
Πολιτικοι "ΑΜΟΡΑΛΙΣΤΕΣ",
"ΑΡΡΙΒΙΣΤΕΣ" και "ΚΑΙΡΟΣΚΟΠΟΙ".
ΘΡΑΣΥΤΑΤΟΙ στο εσωτερικο, "ΠΕΙΘΗΝΙΕΣ ΘΕΡΑΠΑΙΝΙΔΕΣ" στο εξωτερικο.
Το GO BACK κ. Μερκελ,
έγινε WELL COME κ. Μερκελ.
Οχι μονο ΚΑΛΟΔΕΧΟΥΜΕΝΗ η Γερμανιδα Καγκελλαριος, αλλά και ΚΡΕΜΟΜΑΣΤΕ
απο τα χειλη της για μια καλη
κουβέντα, για μια φιλοφρονηση....
Κι ολα αυτά, για την... καρέκλα.... Υποθέτω οτι θα χρειασθούμε ειδικά συνεργεια
ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗΣ, στην επομενη κυβερνητικη αλλαγη...
Αυτοι που κατηγορούσαν
ως ΑΡΓΥΡΩΝΥΤΟΥΣ τους
τοτε μη κυβερνητικούς βουλευτές, που θα έδιναν θετικη
ψηφο στο Σταύρο Δημα, το
2014, τώρα οχι μονο θεωρούν κάτι τέτοιο ως ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ, αλλά ΣΥΝΑΛΛΑΣΟΝΤΑΙ πολιτικά για να κερδισουν τη στηριξη τους....
Αυτο που τοτε κατηγγειλαν
ΔΑΚΡΥΒΡΕΚΤΟΙ, τώρα το
ΟΣΙΟΠΟΙΟΥΝ....
Ποιος δε θυμάται τον περιβοητο ΧΑΙΚΑΛΗ, να ΚΑΤΑΓΓΈΛΛΕΙ αποπειρα ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ του, για να ψηφισει Προεδρο Δημοκρατιας τον Σταύρο Δημα... Ως και τις κραυγές
αγωνιας και αγανάκτησης του
Τερενς Κουικ και της Έλενας
Κουντουρα, για το ΞΕΠΟΎ-

τοπικά

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

ΛΗΜΑ της ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
μας....
Ειναι οι ιδιοι που κατηγγειλαν το Σταύρο Θεοδωράκη
και τους βουλευτές του Ποταμιου, ως ΔΙΑΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥΣ υπαλληλους ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ και ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΩΝ συμφεροντων..... Ενώ
τώρα τους ΕΚΛΙΠΑΡΟΥΝ και
τους ΚΑΛΟΠΙΑΝΟΥΝ, για να
ψηφισουν τη Συμφωνια των
Πρεσπων.....
Τα καλά και συμφέροντα,
για τους ΛΑΪΚΙΣΤΕΣ της πρώτης φοράς Αριστεράς...
Αλλά "κοντά, σιμά ειν τα
Γιάννενα", που λέει κι ο θυμοσοφος λαος μας....
Η οπως λένε στο χωριο
μου, "οσα κάνει η γιδα στο
πουρνάρια, τα βρισκει στο
τομάρι...."
Οσο και να παιζουν ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ, ο "ΚΥΒΟΣ ΕΡΡΙΦΘΗ...". Σε λιγο ΞΕΠΕΖΕΥΟΥΝ.... Ο λαος θα τους
ΠΛΗΡΩΣΕΙ πολιτικά, ανάλογα
με την προσφορά τους..... Ας
ΑΠΟΔΕΧΘΟΥΝ αυτο που έρχεται, με ΨΥΧΡΑΙΜΙΑ και
ΑΞΙΟΠΡΈΠΕΙΑ....
Ειναι το μονο που τους ΜΕΝΕΙ και μπορούν να ΚΑΝΟΥΝ....
Ηλιας Γ Βλαχογιάννης,
τ Νομάρχης και βουλευτης
Τρικάλων, Συντονιστης
του Τομέα Προστασιας
του Πολιτη της Νέας
Δημοκρατιας

Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων
Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων αποφασίζει:
- Την προσωρινή διακοπή
κυκλοφορίας οχημάτων για
το χρονικό διάστημα Δευτέρα
14/01/2019,
Τρίτη
15/01/2019 και Τετάρτη
16/01/2019 και κατά τις ώρες
07:30’ - 15:30’ των ημερών
αυτών, στις κάτωθι οδούς
του Δήμου Τρικκαίων:
1. Στην οδό Συγγρού και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Φλέμιγκ και Καρδίτσης.
2. Στην οδό Πύλης και στο
τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Διογένους και Αριστοφάνη.
3. Στην οδό Ρίτας Παππά
και στο τμήμα αυτής μεταξύ
των οδών Σαράφη και Αμαλίας.
4. Στην οδό Κουτσομηλιών
και στο τμήμα αυτής μεταξύ
των οδών Περάμου και Αινιλιανού.
5. Στην οδό Μαυροκορδάτου και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Λιακατα και
Βούλγαρη.
6. Στην οδό Κανάρη και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Ιάσωνος και Κορωνίδος.
7. Στην οδό Αθηνάς Εργάνης και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Αριστοτέλους
και Ελευθερίας.
8. Στην οδό Ζαβλανίων και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Ζηλευτής και Λαρίσης
– Τρικάλων.
9. Στην οδό Καστανιάς και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Ελληνοκάστρου και
Γαρδικίου.
10. Στην οδό Ευθυμένης
και στο τμήμα αυτής μεταξύ
των οδών Χρυσαλίδος και
Πινδαίων.
11. Στην οδό Δραγούμη
και στο τμήμα αυτής μεταξύ
των οδών Γ. Κονδύλη και
Θερμοπυλών.

12. Στην οδό Έλλης και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Μαβίλη και Φαρμάκη.
13. Στην οδό Νταή Δημητρίου και στο τμήμα αυτής
μεταξύ των οδών Δερβενακίων και Λάκμωνος.
14. Στην οδό Έλλης και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Μαβίλη και Δεινοκράτους (κατάληψη μέρους του
οδοστρωματος).
15. Στην οδό Ιάσονος και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Αθηνάς Εργάνης και
Ασκληπιού.
16. Στην οδό Στεργιοπούλου και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Μετεώρων
και Αριστοτέλους.
17. Στην οδό Παπαϊωάννου
Σοφία και στο τμήμα αυτής
μεταξύ των οδών Αβέρωφ
και Κλειδωνοπούλου.
18. Στην οδό Συμωνίδη και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Δήμητρας και Λ. Κατσώνη.
19. Στην οδό Αριστίππου
και στο τμήμα αυτής μεταξύ
των οδών Λιακάτα και Βούλγαρη.
20. Στην οδό Δεληγιώργη
και στο τμήμα αυτής μεταξύ
των οδών Κωλέττη και Κανάρη.
21. Στην οδό Κοραή Αδαμαντίου και στο τμήμα αυτής
μεταξύ των οδών Χαρ/ Τρικούπη και Κανούτα.
22. Στην οδό Μακρή Λεωνίδα και στο τμήμα αυτής
μεταξύ των οδών Βαρβάκη
και Αρσάκη.
23. Στην οδό Ορθοβουνίου
και στο τμήμα αυτής μεταξύ
των οδών Κακοπλευρίου και
Γαρδικίου.
24. Στην οδό Καλαμπάκας
και στο τμήμα αυτής μεταξύ
των οδών Μανουτίου και
Κουτσουφλιάνης (κατάληψη
μέρους του οδοστρωματος).
25. Στην οδό Μ. Αλεξάνδρας και στο τμήμα αυτής

μεταξύ των οδών Μαυροκορδάτου και Βαλαωρίτου.
26. Στην οδό Αγίας Παρασκευής και στο τμήμα αυτής
μεταξύ των οδών Νεραϊδοχωρίου και Φιλύρας.
27. Στην οδό Αρριανού και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Καρδίτσης και Αγ. Κωνσταντίνου
28. Στην οδό Καραγιάννη
Λέλα και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Ηρακλέους
Ρετου και Ηρακλέους.
29. Στην οδό Ουγκώ Βίκτωρος και στο τμήμα αυτής
μεταξύ των οδών Καποδιστρίου και Φλέμιγκ.
- Όσον αφορά τις εργασίες
οι οποίες θα λάβουν χώρα επί
των οδών:
Α) Πύλης και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Διογένους και Αριστοφάνους.
Β) Κανάρη και στο τμήμα
αυτής μεταξύ των οδών Ιάσωνος και Κορωνίδος και
Γ) Ζαβλανίων και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών
Ζηλευτής και Λαρίσης – Τρικάλων, αυτές θα πραγματοποιηθούν εναλλάξ στο κάθε
ρεύμα κυκλοφορίας και η κίνηση θα πραγματοποιείται
εκ περιτροπής από το εναπομείναν ελεύθερο τμήμα
σύμφωνα με τις υποδείξεις
του συνεργείου και την σήμανση που θα έχει τοποθετηθεί στα εν λόγω σημεία.
- Επιπρόσθετα, για τις εργασίες επί της οδού Συγγρού και στο τμήμα αυτής
μεταξύ των οδών Φλέμιγκ
και Καρδίτσης, η εταιρεία να
έρθει σε απευθείας επικοινωνία με το Αστικό Κ.Τ.Ε.Λ.
Τρικάλων για την τροποποίηση των δρομολογίων του
κατά τις ώρες πραγματοποίησης των εργασιών.
- Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από εναλλακτικές – παρακαμπτήριες οδούς, σύμφωνα με τις υποδείξεις των

τροχονόμων ή την προς τούτο υπάρχουσα σήμανση, καθώς επίσης σύμφωνα και με
τις υποδείξεις του συνεργείου εκτέλεσης εργασιών και
την σήμανση που θα τοποθετηθεί εκ μέρους αυτού.
- Με μέριμνα και ευθύνη
των εκτελούντων τις εργασίες, σε συνεννόηση με το
Τμήμα Τροχαίας Τρικάλων,
να τοποθετηθούν κατά περίπτωση οι ανάλογες πινακίδες
σήμανσης, αναγγελίας κινδύνου κ.λπ.
- Η παρούσα απόφαση είναι προσωρινή και ισχύει
μόνο, από την ανάρτησή της
στο διαδίκτυο και την τοποθέτηση της σχετικής κατά
τα ανωτέρω σήμανσης για το
προειρημένο χρονικό διάστημα.
Η ισχύς της παρούσας
στην εδαφική δικαιοδοσία
της Διεύθυνσης Αστυνομίας
Τρικάλων, αρχίζει:
• μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από
το Διοικητή του Τμήματος
Τροχαίας Τρικάλων και την
εταιρεία εκτέλεσης των εργασιών, για την ορθότητα
της τοποθέτησης της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής
σήμανσης και για την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης.
• από τη δημοσίευσή της,
σύμφωνα με το άρθρο 109
του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ.
- Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από τον Ν.2696/99
(Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και
ισχύει, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
- Η εκτέλεση της παρούσης ανατίθεται στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.-

ΒΡΕΘΗΚΑΝ - ΧΑΘΗΚΑΝ

TO NEO ΠPOΓPAMMA ΔPOMOΛOΓIΩN AΠO TO KTEΛ
TPIKAΛΩN A.E.•ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΔΕΜΑΤΩΝ: 24310 73136

ΧΑΘΗΚΑΝ γυαλιά μυωπίας. Όποιος τα βρήκε παρακαλείται να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 6974602555.
ΧΑΘΗΚΑΝ γυαλιά πρεσβυωπίας με θήκη. Όποιος τα βρήκε παρακαλείται να ειδοποιήσει στο τηλέφωνο 6944721241.
ΧΑΘΗΚΕ σκουλαρίκι χρυσό, στην Ενορία της Παναγίας Φανερωμένης. Όποιος το βρήκε παρακαλείται να ειδοποιήσει στο
τηλέφωνο 6988625918.
ΒΡΕΘΗΚΑΝ κλειδιά στην οδό Ασκληπιού έξω από το κατάστημα “Βλότζου”. Όποιος τα έχασε να επικοινωνήσει στο
τηλ.: 6976797806.
ΧΑΘΗΚΑΝ γυαλιά μυωπίας, στην Αμαλίας. Όποιος τα βρήκε παρακαλείται να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 6944443577,
θα δοθεί αμοιβή.
Στο κατάστημα ΚΡΕΣΣΟΣ, Λαρίσης 71, κάποιος ξέχασε
μπρελόκ καφέ με κλειδί αυτοκινήτου ΒMW. Να περάσει να το
πάρει από το κατάστημα.
ΒΡΕΘΗΚΕ φλασάκι λευκό, στην οδό Κονδύλη. Όποιος το
έχασε μπορεί να περάσει από τα γραφεία της εφημερίδας μας
να το παραλάβει.
ΧΑΘΗΚΑΝ βιβλιάριο τραπέζης και αστυνομική ταυτότητα
στο όνομα Αντωνίου Κωνσταντίνος. Παρακαλείται όποιος το
βρήκε να επικοινωνήσει στο τηλ.: 24310 20768.
ΧΑΘΗΚΑΝ κλειδιά αυτοκινήτου, σπιτιού κ.λπ., κοντά στην
οδό Αβέρωφ, μέχρι την ΔΕΗ. Όποιος τα βρει παρακαλείται να
τα παραδώσει στα γραφεία της εφημερίδας μας ή στο
6978173416.
ΒΡΕΘΗΚΕ σκυλί, ράτσας Πόιντερ, στον Πυργετό. Όποιος
το έχασε μπορεί να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 6970044636.
ΒΡΕΘΗΚΑΝ κλειδιά αυτοκινήτου και σπιτιού στην οδό Χατζηγάκη. Όποιος τα έχασε να περάσει από ττο πράρκινγκ της
οδού Χατζηγάκη, για να τα παραλάβει.
ΧΑΘΗΚΑΝ γυαλιά ηλίου μαύρα. Όποιος τα βρήκε να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 697506886666.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ•πΛΗΡΟφΟΡiΕΣ - ΚΡΑτhΣΕΙΣ: 24310 73130•www.ktel-trikala.gr
τΡΙΚΑΛΑ - ΑΘΗΝΑ

τΡΙΚΑΛΑ – ΒΟΛΟΣ

7.00, 10.00, 13.00, 15.30, 18.30,

7.00, 11.30, 15.00, 19.00

01.00 νυχτερινό (εκτός Σαβ. προς Κυρ.)

ΒΟΛΟΣ – τΡΙΚΑΛΑ

ΑΘΗΝΑ - τΡΙΚΑΛΑ

6.30, 11.00, 15.00, 19.00

9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.15, 16.00, 17.15, 18.00, 19.00, 20.00,
21.15, 22.15, 23.30. Σαββατοκύριακα: 5.45,
8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 15.15,
17.15, 19.00, 21.15, 23.30

7.00, 10.30, 13.30, 15.30, 18.00, 21.00

τΡΙΚΑΛΑ – ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΛΑΜπΑΚΑ – ΜΕτΕΩΡΑ

extra Παρασκευή & Κυριακή: 17.00

Καθημερινά: 5.20, 6.30 (εξπρές),
8.15 (εξπρές), 10.00, 12.00, 13.00, 14.30,
16.30, 19.00, 21.00. Σαββατοκύριακα: 6.30,
8.15, 9.30, 12.00, 14.30, 16.30, 19.00, 21.00

Καθημερινά: 9.00, 12.00, 15.00

τΡΙΚΑΛΑ - ΘΕΣΣ/ΚΗ
6.30, 10.30, 13.30, 16.00, 20.00
ΘΕΣΣ/ΚΗ - τΡΙΚΑΛΑ

ΛΑΡΙΣΑ – τΡΙΚΑΛΑ

8.30, 12.00, 15.15, 17.30, 21.00

Καθημερινά: 6.00, 6.45, 8.00, 10.00, 12.00,
13.30, 15.00 (εξπρές), 16.00, 18.00, 19.30,
21.00. Σαββατοκύριακα: 6.30, 9.00, 11.00,
14.00, 16.00, 18.00, 19.30, 21.00

τΡΙΚΑΛΑ–ΙΩΑΝΝΙΝΑ
καθημερινά: 8.30, 15.00 (Παρ. 15.30 )
ΙΩΑΝΝΙΝΑ – τΡΙΚΑΛΑ

τΡΙΚΑΛΑ – ΚΑΡΔΙτΣΑ

καθημερινά: 8.45, 15.30

Καθημερινά: 6.30, 8.05, 11.00,1 3.00, 14.00,
15.00, 16.10, 19.00, 21.15. Σαββατοκύριακα:
8.00, 10.00 (Σαβ.), 11.00 (Κυρ.), 13.00
(Σαβ.), 15.00, 17.00, 19.00, 21.15

τΡΙΚΑΛΑ–ΓΡΕΒΕΝΑ
10.30 Δευτ., Τετ., Παρ., Κυρ.
ΓΡΕΒΕΝΑ – τΡΙΚΑΛΑ

ΚΑΡΔΙτΣΑ-τΡΙΚΑΛΑ

14.30 Δευτ., Τετ., Παρ., Κυρ.

Καθημερινά: 6.30, 8.00, 10.00, 12.00, 13.50,
15.00, 17.05, 18.00, 20.30. Σαββατοκύριακα:
8.00, 10.00 (Σαβ.), 11.00 (Κυρ.), 12.00
(Σαβ.), 14.00, 16.00, 18.00, 20.30

τΡΙΚΑΛΑ - ΑΡτΑ - πΡΕΒΕΖΑ
καθημερινά (πλην Σαββάτου): 16:15
τΡΙΚΑΛΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ
Τετάρτη, Κυριακή: 14:45
τΡΙΚΑΛΑ - ΑΓΡΙΝΙΟ
Παρασκευή, Κυριακή: 16:15
τΡΙΚΑΛΑ - πΑτΡΑ
Πέμπτη, Παρασκευή & Κυριακή: 15.00

τΡΙΚΑΛΑ – πΥΛΗ
Καθημερινές: 5.30, 6.30, 8.15, 11.15 13.00,
14.00, 16.30, 18.20, 21.15
Σαββατοκύριακα: 6.30, 11.15 (Σαβ.), 13.00
(Κυρ.), 14.00, 16.30 21.15
πΥΛΗ - τΡΙΚΑΛΑ
Καθημερινές: 7.30, 8.00, 9.15, 12.00, 14.00,
15.30, 17.00, 19.00, 21.45
Σαββατοκύριακα: 7.30, 12.00 (Σαβ.), 14.45,
17.00, 21.45
τΡΙΚΑΛΑ – ΜΟΥΖΑΚΙ
Καθημερινές: 6.45, 8.15, 11.15, 13.50,
16.30, 18.20, 21.15 Σαββατοκύριακα: 6.30,
11.15 (Σαβ.), 14.00, 16.30, 21.15
τΡΙΚΑΛΑ – ΝΕΟΧΩΡΙ
Καθημερινές: 6.50, 11.05, 12.40, 13.55,
16.15, 21.05. Σάββατο: 6.50, 13.50

τΡΙΚΑΛΑ – ΚΑΛΑΜπΑΚΑ
Καθημερινά: 5.05, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 13.35, 14.15,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.15,
21.15, 22.45. Σαββατοκύριακα: 5.05, 7.00,
9.00, 11.15, 12.00, 13.00, 14.15, 15.00,
16.00, 18.00, 20.15, 22.45

πΑτΡΑ - τΡΙΚΑΛΑ

ΚΑΛΑΜπΑΚΑ – τΡΙΚΑΛΑ

Δευτέρα, Παρασκευή, Κυριακή: 15.15

Καθημερινά: 5.45, 6.45, 7.30, 8.00, 8.30,

online έκδοση
ηλεκτρονικού εισιτηρίου
για τα δρομολόγια
ΑΘΗΝΩΝ & ΘΕΣΣ/ΚΗΣ
από την ιστοσελίδα μας
www.ktel-trikala.gr

τοπικά

TΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Travel
Αριθμος μητρωου
ΕΟΤ 0727E60000037201

για κάθε προορισμό...

ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΑΣ. ΗΛ. ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ
ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΥΓΥΡΙΚΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ
27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019.
ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 7-10
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής
στο γραφείο μας ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 1 (ΕΝΑΝΤΙ ΜΑΣΟΥΤΗ ΠΑΛΙΟ ΔΕΣΠΟΤΙΚΟ)
και στα τηλ. 2431300422, 2431033570 • Κιν. 6932206098

ΠΟΛΥΓΕΝΗΣ ΔΗΜΗΡΗΣ ΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ
(A.M. EOT 0727661-005461)

Τηλ. 24310 23564-23646
Τσιτσάνη 21 - Τρίκαλα
Διήμερη εκδρομή στην Αθήνα στις 26-27 Ιανουαρίου για παρακολούθηση του θεάτρου Μακρυκωσταίοι και Κοντογιώργηδες -Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος –Ακρόπολη.

Τριήμερη εκδρομή στο Μπάνσκο της Βουλγαρίας
από 8-10 Φεβρουαρίου
Τετραήμερη εκδρομή στην ΚΩΝ/ΠΟΛΗ από
21-24 Φεβρουαρίου (βραδινή αναχώρηση σε ξενοδοχείο 4*)

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ:
Πενθήμερη εκδρομή Βελιγράδι-Βουδαπέστη-Βιέννη
από 7 έως 11 Μαρτίου
Τετραήμερη εκδρομή στην ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 8-11 Mαρτίου
(βραδινή αναχώρηση σε ξενοδοχείο 4*)
-Εκδόσεις αεροπορικών και ακτοπλοϊκών εισιτηρίων
- Μεταφορές και εκδρομές με σύγχρονα λεωφορεία

ΤΡΙΤΗ

εξουαλικώς
μεταδιδόμενα
νοσήματα, γνωστά
και ως αφροδίσια
νοσήματα ονομάζονται
ασθένειες ή μολύνσεις οι
οποίες μεταδίδονται από
άνθρωπο σε άνθρωπο
μέσω της ανθρώπινης
σεξουαλικής επαφής.

Σ

Ιδιαίτερα ευάλωτη ηλικιακή ομάδα είναι οι έφηβοι χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το
κάθε άτομο δεν μπορεί να
προσβληθεί το ίδιο εύκολα. Οι
ασθένειες αυτές κατηγοριοποιούνται ως εξής: σε βακτηριακές, σε μυκητιασικές, σε ιογενείς, σε παράσιτα και σε
πρωτοζωικές. Μερικές από
αυτές, ίσως οι πιο γνωστές, είναι: τα χλαμύδια, τα κονδυλώματα, η γονόρροια κα.

Οι γιατροί λένε...
Οι γιατροί υποστηρίζουν
ότι τα συνηθέστερα ΣΜΝ είναι
περίπου 10 αν και υπάρχουν
50 διαφορετικά είδη. Τα ΣΜΝ
δεν είναι θανατηφόρα, στην
πλειονότητα τους, ωστόσο
μπορεί να αποδειχθούν επικίνδυνα εάν δεν διαγνωστούν
νωρίς. Τα αποτελέσματα που
μπορούν να φέρουν μπορεί να
είναι ο πόνος ή η στειρότητα.
Το Κέντρο Ελέγχου και Πρό-

Τσιούτσιας Βασίλειος - φαρμακοποιός ΑΠΘ
ληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ
εκτιμά ότι κάθε χρόνο οι νέες
λοιμώξεις από ΣΜΝ αγγίζουν
τα 19 εκατομμύρια. Το 50%
των ασθενών ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 15-24.

Τι να κάνω;
Τα αφροδίσια νοσήματα στη
σημερινή εποχή μπορούν να
διαγνωστούν εύκολα και να
θεραπευτούν. Η γρήγορη διάγνωση είναι απαραίτητη με
σκοπό την αποφυγή ενδεχόμενων μόνιμων βλαβών. Τα
τακτικά τεστ Παπανικολάου
για τις γυναίκες είναι σωτήρια
καθώς τα συμπτώματα πολύ
συχνά δεν εμφανίζονται αφήνοντας τη γυναίκα σε άγνοια.
Σημαντικό επίσης ρόλο στη
μείωση εμφάνισης των νοσημάτων παίζει η επίσκεψη και
των δύο συντρόφων στο γιατρό, στην περίπτωση που ένας
από τους δύο έχει διαγνωστεί
με κάποιο τύπο ΣΜΝ.

Πώς βοηθά η
ομοιοπαθητική;
Η ομοιοπαθητική θεραπεία
στηρίζει ολιστικά το άτομο.
Ενισχύει τόσο τη σωματική
άμυνα όσο και τη ψυχοδιανοητική.
Αυτός είναι και ο λόγος που

Καποδιστρίου 24 Τρίκαλα. Τηλ. 24310 30500 •
www.kotoulastours.gr
Αρ. ΜΗ.Τ.E. 0727Ε60000016300

ΤΗΛ.:2431 035577 - 22428• FAX: 2431 079293 • KIN.: 6977 589449
www.chictravel.com.gr | email: info@chictravel.com.gr
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 0727 Ε600000 17 100
ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Mετά από 97 χρόνια με τον Οικουμενικό Πατριάρχη
και τον Μητροπολίτη Προύσης στην Τριγλία Βιθυνίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ - ΠΡΟΥΣΑ - ΤΣΑΝΑΚΑΛΕ
Από 17 - 20/01/2019

Ημερήσια εκδρομή στην Αράχωβα στο χιονοδρομικό
κέντρο Παρνασσού και στην Ι. Μ. Οσίου Λουκά του Στειριώτη. Την Κυριακή 20 Ιανουαρίου.
Απογευματινή εκδρομή στην Ι.Μ. Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην Κονταριώτισσα Πιερίας για την παρακολούθηση
του πανηγυρικού εσπερινού. Την Κυριακή 27 Ιανουαρίου.

Πληροφορίες στο γραφείο μας και στα τηλέφωνα
24310 30500, 39740, κιν. 6932222325

ΑΠΟΚΡΙΕΣ 2019
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ
ΞΑΝΘΙΩΤΙΚΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ
09-11/03/2019
(Διαμονή στο 5*ASTIR EGNATIA ALEXANDROUPOLIS GRECOTEL)

ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ
7ήμερη εκδρομή από 28/02-06/03/2019

Γίνονται δεκτά τα δελτία του εκδρομικού προγράμματος
του ΟΓΑ (τετραήμερα)
ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Αναχώρηση λεωφορείου κάθε Τετάρτη.

Όχι στον πανικό!
Ας ξεχνάμε όμως και το ψυχολογικό κόστος που δεν είναι
μικρό.
Τόσο οι γυναίκες όσο και οι

•ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ & ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
•ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ ΠΟΥΛΜΑΝ
•ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΛΙΜΟΥΖΙΝΩΝ
•ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ
•ΓΑΜΗΛΙΑ ΤΑΞΙΔΙΑ
•ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ

ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ ΥΠΕΡΠΟΛΥΤΕΛΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ
MINIBUS 19-20 ΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
Α.Μ. 0727E600000447Y1
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 14 ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ. 2431303610 - FAX: 2117702862
Email: info@efthimioutravel.gr
Web: www.efthimioutravel.gr

ΛΙΠΑΣ TRAVEL
ΜΗ.Τ.Ε.: 0727Ε60000015600

ΟΙ ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
ΜΗ.ΤΕ 0727Ε60000017701

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ
Αναχωρήσεις από Αεροδρόμιο Μακεδονία, Θεσσαλονίκη

ΛΟΝΔΙΝΟ 4-ΗΜΕΡΕΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 14/02
QUEENS PARK 3*: από 379€
CORYS HYDE PARK 4*: από 419€

ΠΑΡΙΣΙ 5-ΗΜΕΡΕΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 12/02
IBIS OPERA / BWESTERN RONCERAY 3*: από 359€

ΡΩΜΗ 3-ΗΜΕΡΕΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 14/02
ΑΝGLOAMERICANO 4*: από 199€

ΒΕΡΟΛΙΝΟ 4-ΗΜΕΡΕΣ
«Ταξίδι στη Γη του Ήλιου Του Μεσονυκτίου!»
ΒΟΡΕΙΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΚΑΙ ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑ
Οδική - αεροπορική 18ήμερη εκδρομή
Από 01/08-18/08/2019

πολλές γυναίκες έχουν βρει τη
λύση τους σε πολλά γυναικολογικά προβλήματα τα οποία
συχνά έχουν αντίκτυπο και
στη ψυχολογία τους όπως είναι το προεμμηνορροϊκό σύνδρομο ή η εμμηνόπαυση.
Τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα αφορούν μία
γενική εικόνα μόλυνσης του
γεννητικού συστήματος. Η
ομοιοπαθητική θεραπεία ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα. Εξομαλύνοντας την
παθούσα περιοχή και λειτουργώντας δυναμικά για όλο
το σύνολο των συμπτωμάτων,
βοηθά σημαντικά στην περίπτωση της υποτροπής του νοσήματος. Καταπραΰνει την περιοχή και ομαλοποιεί ξανά
όλες τις φυσιολογικές του λειτουργίες μέσω του ομοιοπαθητικού φάρμακου αποτελούμενου από φυσικές ουσίες φιλικές για τον οργανισμό μας.

άνδρες στην ιδέα ενός ΣΜΝ
αντιδρούν δυσάρεστα νιώθοντας άγχος και συχνά πανικό. Η πρόληψη είναι ένας
σημαντικός παράγοντας αποφυγής Όταν όμως ο οργανισμός έχει ήδη προσβληθεί
αυτό που έχουμε να κάνουμε
είναι η εύρεση μίας καλής λύσης. Η ομοιοπαθητική είτε
συνοδευτικά με οποιαδήποτε
άλλη θεραπεία επιθυμεί ο
ασθενής να κάνει, είτε αυτόνομα, είναι ικανή να βοηθήσει
όχι μόνο το σωματικό κομμάτι αλλά να δώσει στο άτομο
και μία καλή ψυχολογική ώθηση. Αυτή η ψυχολογική ώθηση
διαπιστώνεται αξιοσημείωτα
ευεργετική στους ασθενείς
που ακολουθούν ομοιοπαθητική θεραπεία. Και αυτό συμβαίνει γιατί όταν οργανισμός
προσβάλλεται από οποιοιδήποτε μικρόβιο ή ιό δεν ασθενεί μόνο στο σωματικό μέρος
αλλά και σε όλη του τη ψυχοδιανοητική λειτουργία, όπως
είναι φυσικό. Η ομοιοπαθητική μπορεί και συνδυάζει άριστα τη θεραπεία και στα δύο
αυτά. Αυτός είναι και ένας
λόγος της πολυετούς επιτυχίας της!

Το γραφείο Γενικού Τουρισμού ΛΙΠΑΣ TRAVEL διοργανώνει τις
παρακάτω οδικές εκδρομές:

ΒΑΣΙΛΙΤΣΑ-ΣΑΜΑΡΙΝΑ
Κυριακή 20/01/2019

ΟΡΕΙΝΗ ΑΡΚΑΔΙΑ
Τρίπολη-Βυτίνα-Στεμνίτσα-Δημητσάνα-Καλάβρυτα
3ήμερη εκδρομή 15-17/02/2019

σελίδα 37

Όπως και αν το φανταστείτε… μ’ εμάς θα το ζήσετε !!!

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΕΚΘΕΣΗ VAN GOGH ALIVE
Σάββατο 19/01/2019

ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ
Έδεσσα-Παλαιός Άγιος Αθανάσιος από 2-3/2/2019

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα
νοσήματα και ομοιοπαθητική

ΚΩΤΟΥΛΑΣ TOURS

ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ –
ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ • ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 32 ΤΡΙΚΑΛΑ
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ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 14/02
ΒΕRLIN-BERLIN 4*: από 189€

«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ»
4ήμερη εκδρομή
14-17 Φεβρουαρίου 2019
(2 διαν/σεις) ξενοδοχείο 4* με πρωινό (πλατεία ΤΑΧΙΜ),
ξεναγός

ΠΑΣΧΑ στην «ΚΕΡΚΥΡΑ»
26-29 Απριλίου 2019
(3 διαν/σεις με εορταστικό μενού)

ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ
(ΔΑΡΔΑΝΕΛΙΑ-ΣΜΥΡΝΗ-ΑΪΒΑΛΙ-ΕΦΕΣΣΟ-ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ)
6ήμερη εκδρομή
30/4-5/5/2019
4 διαν/σεις με ημιδιατροφή (μία διαν/ση στο Αϊβαλί,
δύο στη Σμύρνη και μία στα Δαρδανέλια), ξεναγός
Τo γραφείο μας είναι συνεργάτης με την WESTERN UNION
(στείλτε και λάβετε εμβάσματα από όλα τα σημεία του κόσμου)
(πληρωμές: ΕΝΦΙΑ – ΕΦΚΑ – ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΔΕΗ - ΤΗΛΕΦΩΝΑ κλπ)

***Στις τιμές δεν περιλαμβάνονται οι φόροι αεροδρομίου 145,00ευρώ***
***Οι τιμές είναι ανά άτομο σε δίκλινο δωμάτιο****

•Αεροπορικά-Ακτοπλοϊκά εισιτήρια•Κρουαζιέρες
•Γαμήλια ταξίδια•Μισθώσεις λεωφορείων•Πακέτα διακοπών

ΕΚΔΟΣΗ ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΩΝ – ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡIΩΝ –
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Γίνονται δεκτά τα δελτία του εκδρομικού προγράμματος του ΟΓΑ (τετραήμερες εκδρομές)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ –ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ: 2431073137 & 2432022250
e-mail: kteltrik@otenet.gr/ hypertourskalampaka@gmail.com

Κάθε Τετάρτη αναχώρηση λεωφορείου για την «ΓΕΡΜΑΝΙΑ»
Πληροφορίες, προγράμματα & δηλώσεις συμμετοχής στο γραφείο μας,
Κονδύλη 18 – Τρίκαλα και στα τηλ. 2431036588-30168 •e-mail: lipastr@otenet.gr

38 σελίδα
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Ιερές Αγρυπνίες
στην πόλη των Τρικάλων
από 16 έως 18 Ιανουαρίου 2019
Τις προσεχείς ημέρες στην πόλη των Τρικάλων θα τελεσθούν
οι κάτωθι Ιερές Αγρυπνίες:
Αύριο Τετάρτη 16 Ιανουαρίου, με την ευκαιρία της εορτής
του Οσίου Αντωνίου του Μεγάλου από 8:00-12:30 βραδινή στον
Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Μπάρας Τρικάλων ο Εσπερινός, ο
Όρθρος και εν συνεχεία Αρχιερατική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης και
Σταγών κ. Χρυσοστόμου.
Την ίδια μέρα θα τελεσθεί Ιερά Αγρυπνία από 9:00-12:30 βραδινή στον Πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων
Τρικάλων ο Όρθρος και εν συνεχεία Θεία Λειτουργία, με την
ευκαιρία της εορτής του Αγίου Νεομάρτυρος Γεωργίου του εξ
Ιωαννίνων.
Την Πέμπτη 17 Ιανουαρίου με την ευκαιρία της εορτής του
Αγίου Αθανασίου από 9:00-12:30 βραδινή στον Πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Μπάρας Τρικάλων ο Όρθρος και
εν συνεχεία Θεία Λειτουργία.
Την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 8:30-12:30 βραδινή, με την
ευκαιρία της εορτής του Οσίου Μακαρίου του Αιγυπτίου, στον
Ιερό Ναό Αγίου Κοσμά του Αιτωλού Τρικάλων ο Εσπερινός, ο
Όρθρος και εν συνεχεία Αρχιερατική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης και
Σταγών κ. Χρυσοστόμου.

Εσπερινός στη μνήμη
του προστάτη των Ηπειρωτών
Αύριο Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 18:00, ο Σύλλογος Ηπειρωτών Νομού Τρικάλων τελεί Μέγα πανηγυρικό
εσπερινό, μετ’ αρτοκλασίας, στον ιερό ναό της Ζωοδόχου Πηγής στα Σαράγια, στη μνήμη του ένδοξου Προστάτη των Ηπειρωτών, Νεομάρτυρα Αγίου Γεωργίου εξ’ Ιωαννίνων, ο οποίος
εδίδαξε σε όλους μας, ότι η πίστη και οι αξίες δεν πρέπει να
συμβιβάζονται και να προδίδονται για ιδιοτελείς και εφήμερους
σκοπούς. Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

ΨΗΓΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ
«Εάν τις είναι εν Χριστώ,
είναι νέον κτίσμα ...ιδού τα
πάντα έγειναν νέα» (Β' Κορ.
5:17)
Τα πρώτα 25 χρόνια της
ζωής μου ήταν σκέτη δυστυχία. Παιδί χωρισμένων
γονιών, μεγάλωσα χωρίς
αγάπη και φροντίδα. Η μάνα
μου δεν με αγαπούσε, ο πατριός μου με κακομεταχειρίζονταν, και ο πατέρας μου
με άφηνε μόνο. 15 χρόνων
έκανα ήδη χρήση ναρκωτικών.
Με έβαλαν σε αναμορφωτήριο αλλά λίγο αργότερα,
όταν έκλεψα για τη δόση
μου, με έβαλαν φυλακή. Από
τότε, δεν θυμάμαι πόσες
φορές μπήκα στη φυλακή.
Την τελευταία όμως φορά,

τοπικά

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

κατέρρευσα. Μέσα σε μια
κρίση, έπιασα τα σίδερα του
κελιού μου και φώναξα: «Είμαι χαμένος. Τίποτα πια δεν
μπορεί να με σώσει!». Τότε
κάποιος, δεν ξέρω ποιος ή
πως, έβαλε στο χέρι μου
ένα μικρό βιβλίο και μου
είπε: «Δοκίμασες ποτέ αυτό
το βιβλίο άνθρωπε μου;»
Ήταν ένα Ευαγγέλιο. Με
δίψα άρχισα να το διαβάζω.
Το φως του με φώτισε. Πίστεψα στα λόγια του. Γνώρισα τον Σωτήρα μου, τον
μοναδικό Φίλο μου, τον Φίλο
των αμαρτωλών. Το αίμα
Του με καθάρισε. Έγινα
ένας νέος άνθρωπος και
τώρα ζω μια καινούρια ευλογημένη ζωή χάρις στη δύναμη που μου δίνει.

Η κίνηση στην Ιερά Μητρόπολη
Τρίκκης και Σταγών
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών
κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ σήμερα
Τρίτη 15 Ιανουαρίου το απόγευμα στις 5:30 θα Χοροστατήσει κατά την Ακολουθία
του Εσπερινού στον Ιερό Ναό
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων. Εν συνεχεία θα
ομιλήσει καταλλήλως προς
ωφέλεια όλων και πνευματικό
ανεφοδιασμό κηρύσσοντας
την έναρξη των Εσπερινών
Κηρυγμάτων στην Ιερά Μητρόπολη Τρίκκης και Σταγών.
Την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου
το απόγευμα στις 5:30 θα
Χοροστατήσει και θα ομιλήσει κατά την ακολουθία του
Εσπερινού πανηγυρίζοντα
Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου Παραποτάμου.
Το βράδυ θα τελέσει Ιερά
Αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Μπάρας Τρικάλων επί τη μνήμη του Οσίου Αντωνίου του Μεγάλου
Την Πέμπτη 17 Ιανουαρίου
το απόγευμα στις 6 θα Χοροστατήσει και θα ομιλήσει

Έναρξη Εσπερινών Κηρυγμάτων
στην Ιερά Μητρόπολη
Τρίκκης και Σταγών
Σήμερα Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2019 θα πραγματοποιηθεί η
έναρξη των Εσπερινών Κηρυγμάτων στην Ιερά Μητρόπολη Τρίκκης και Σταγών.
Περί ώρα 5:30 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και
Ελένης Τρικάλων θα τελεσθεί Αρχιερατικός Εσπερινός Χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης και
Σταγών κ. Χρυσοστόμου. Εν συνεχεία θα ομιλήσει καταλλήλως
προς ωφέλεια όλων και πνευματικό ανεφοδιασμό.
Επίσης το βράδυ της ίδιας ημέρας ώρα 8.30 μ.μ. στον Ιερό
Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου, καί κάθε Τρίτη, θα γίνεται η σύναξη νέων, φοιτητών και εργαζομένων. Κατ’ αυτήν
θα γίνεται διάλογος για θέματα που έχουν να κάνουν με την
πνευματική αφύπνιση και τον σύγχρονο προβληματισμό.
Σας αναμένουμε μετά πολλής χαράς!
ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΚΛΕΙΝΟΒΙΤΩΝ “Η ΤΡΙΓΓΙΑ”
Ο Σύλλογος Κλεινοβιτών διοργανώνει απογευματινό και
κοπή πίτας την Κυριακή 20-1-2019 και ώρα 5.00 μ.μ. στην
αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου “Αετών Μέλαθρον”.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

ΓΙΑΝΝΗ Λ.
ΛΑΜΠΡΙΔΗ
Πτυχιούχος Παν/μιου
Ulster Μ. Βρετανίας

• κοτόπουλοκοκκινιστόμεχυλοπίτες
• χοιρινόκατσαρόλαςλεμονάτο
• συκότιμοσχαρίσιοστοφούρνολαδορίγανη
• μοσχαρίσιεςμπριζόλεςμεδενδρολίβανοστοφούρνο
• μπριάμ• ρεβύθιασούπα

κατά την ακολουθία του
Εσπερινού στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Μπάρας Τρικάλων.
Την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου το πρωί θα Λειτουργήσει και θα ομιλήσει
στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό
Αγίου Αθανασίου Μπάρας
Τρικάλων.
Το απόγευμα στις 5 θα Χοροστατήσει κατά την Ακολουθία του Μεθεόρτου Εσπερινού στον πανηγυρίζοντα
Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου
Μπάρας Τρικάλων. Εν συνεχεία, επικεφαλής του Ιερού
κλήρου και του λαού, θα προεξάρχει της Ιεράς Λιτανείας
της Ιεράς Εικόνος και του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Αθανασίου. Μετά το πέρας της Ιεράς Λιτανεύσεως θα τελέσει
το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου.
Το βράδυ θα τελέσει Ιερά
Αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίου Κοσμά του Αιτωλού Τρικάλων επί τη μνήμη του Οσίου Μακαρίου του Αιγυπτίου.

•ΔΕΧΕΤΑΙ
ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
•ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ
ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ
•ΔΕΚΤΑ ΟΛΑ
ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ
Καρανάσιου 18
Τρίκαλα
(Όπισθεν Κλινικής Παπανικολάου)

Τηλ.: 24310 78278
CMYK

IEΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Πρόγραμμα
Ενοριακής και Μυστηριακής ζωής
ΜΗΝΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
Όρθρος: 7:30 π.μ. - Εσπερινός: 5:00 μ.μ.
ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ: Συνάντηση Νέων: 8:30μ.μ
ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ: Ιερά Παράκληση: 6:00μ.μ.
ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ: Όρθρος-θεία Λειτουργία: 7:30-9:30 π.μ.
ΠΕΜΠΤΗ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
(Οσίου Αντωνίου
του Μεγάλου)
7:30-9:30 π.μ.: Όρθρος-Θεία
Λειτουργία
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
(Αθανασίου Πατριάρχου
Αλεξανδρείας)
7:30-9:30 π.μ.: Όρθρος-Θεία
Λειτουργία
ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
(Οσίου Ευθυμίου του Μεγάλου)
7:30-10:30 π.μ.: Όρθρος-Θεία
Λειτουργία

ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ:
Εις τιμήν της Υπεραγίας Θεοτόκου της επονομαζόμενης «παραμυθίας»
Την Κυριακή 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
και από ώρας 7:30μ.μ. έως 12:30
νυκτερινή, θα τελεσθεί Πανηγυρική Αρχιερατική Ιερά Αγρυπνία
προς τιμήν της Υπεραγίας Θεοτόκου της επονομαζόμενης Πα-

ραμυθίας, χοροστατούντος και
Ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου ημών κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ.
ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Πρωί 10:00 π.μ.: Ιερά Παράκληση
Απόγευμα 6:00μ.μ.: Εσπερινός
Χαιρετισμοί της Υπεραγίας Θεοτόκου
ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
(Ανακομιδή Ιερών Λειψάνων
Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου)
7:30-10:30 π.μ.: Όρθρος-Θεία
Λειτουργία
ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
(ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ)
7:30-10:30 π.μ.: Όρθρος-Θεία
Λειτουργία Ιερουργούντος του
Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου
ημών κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ ΚΑΘΕ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΡΩΙ 9.30π.μ.-12.30μ.μ.
ΑΠΟΓΕΥΜΑ 6.00-10.00μ.μ.

Το εστιατοριό μας
λειτουργεί καθημερινά
από 11:00 έως 24:00
delivery από
12:00 έως 17:00

Ζωγράφου 1 πεζόδρομος (έναντι Δημοτικής Βιβλιοθήκης)
τηλ.: 24310 78435 • what’s up: 6986 835 554
ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Σουφλέ ζυμαρικών ...................................................................5,50 €
Πρόβειο με πλιγούρι ή τραχανά ................................................6,50 €
Χοιρινό πρασοσέλινο ................................................................5,00 €
Μοσχαροκεφαλή, πατάτες τηγανητές.......................................6,50 €
Σνίτσελ κοτόπουλο στο φούρνο, ρύζι ή πατάτες.......................5,00 €
Κεφτεδάκια με πατατούλες ή με σάλτσα κόκκινη .....................5,00 €
Μπακαλιάρο σκορδαλιά ............................................................6,00 €
Μπατζίνα ή μανιταρόπιτα..........................................................5,00 €

ΣΑΛΑΤΕΣ
Κοτοσαλάτα με ζυμαρικό (λευκά ή ολικής) και λαχανικά..........5,00 €
Μαρουλοσαλάτα, φιλέτο κοτόπουλο ψητό, γραβιέρα, σως εσπεριδοειδών.......5,00 €
Μαρούλι, καρότο, άνηθο, κρεμμυδάκι φρέσκο .........................3,00 €
Χόρτα εποχής...........................................................................3,00 €
Κρεατικά της ώρας, θαλασσινά και ψάρια καθημερινά

KΥΠΡΙΑΝΟΣ
ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ
Φυσιοθεραπευτής
Ασκηθείς επί διετία
στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ
Θεσσαλονίκης
Πλήρης σύγχρονος
και ανανεωμένος
εξοπλισμός

•Δέχεται καθημερινά
με ραντεβού
•Επισκέψεις
φυσιοθεραπείας
κατ’ οίκον

Δεκτά ΕΟΠΥΥ
και λοιπά ταμεία

Bύρωνoς 9
Tηλ.: 24310 30335
Kιν.: 6932166067

•Μάρμαρα •γρανίτες
•πέτρες•σχιστόλιθοι

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ
ΜΝΗΜΕΙΩΝ
6o χλμ Τρικάλων - Καλαμπάκας
τ. 24310 85840
e-mail: info@marfal.gr
www.marfal.gr

κοινωνικά
† ΚΗΔΕΙΑ

† ΠΕΝΘΗ

Την πολυαγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά,
αδελφή και θεία

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό και θείο

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘ.
ΠΕΤΡΙΛΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΕΥΑΓ.
ΚΟΥΤΗ

Ετών 80
Θανούσα κηδεύουμε σήμερα Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 3.00μ.μ., εκ του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδας του χωριού Άγιος
Βησσαρίωνας Πύλης.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και
συνοδεύσουν την εκφορά της.
Άγιος Βησσαρίωνας Πύλης 15-1-2019
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Παναγιώτης και Κάτια Πετρίλου, Ελένη και Αλέξης Αλεξίου. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Μελίνα – Βίκη, Αθανασία, Αικατερίνη. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Σημείωση: Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίας
Τριάδας του χωριού Άγιος Βησσαρίωνας Πύλης, σήμερα
Τρίτη 15 - 1 - 2019 και ώρα 1.30μ.μ.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».

Πρώην Δήμαρχο Αιθήκων
Ετών 77
Θανόντα κηδεύσαμε την Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 4 μ.μ. εκ του Ιερού
Ναού Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων.
Όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν καθ' οιονδήποτε τρόπο
στο πένθος μας
Ευχαριστούμε θερμά
Τρίκαλα 15-1-2019
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ευθαλία Κουτή. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Αλεξάνδρα Κουτή και Βασίλειος Αγγελάκης, Ευάγγελος Κουτής. Ο ΕΓΓΟΝΟΣ:
Ιωάννης Κουτής. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Θεοδώρα Γεωργ. Κουτή,
Κωνσταντίνα Ιωαν. Κουτή, Βασίλειος Οικονόμου. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ.
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Την τελετή επιμελήθηκε το γραφείο τελετών “Παναγιώτου”.

Ιερές Πανηγύρεις

Τον πολυαγαπημένο μας πατέρα, παππού, αδελφό και θείο

στην πόλη και χωριά των Τρικάλων
από 17 έως 21 Ιανουαρίου 2019

ΗΛΙΑ ΚΟΥΡΕΜΕΝΟ

Τις προσεχείς ημέρες στην πόλη και σε χωριά των Τρικάλων
πανηγυρίζουν οι κάτωθι Ιεροί Ναοί και Παρεκκλήσια:
17 Ιανουαρίου, Οσίου Αντωνίου του Μεγάλου: Παραπόταμος.
17 Ιανουαρίου, Αγίου Νεομάρτυρος Γεωργίου εξ Ιωαννίνων: Παρεκκλήσιο Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων.
18 Ιανουαρίου, Αγίου Αθανασίου Μεγάλου: Μπάρα, Αγία
Μονή, Βαλτινό, Καρυές, Περδικορράχη, (Δροσερό, Κηπάκι, Δενδροχώρι, Πρίνος, Ξυλοπάροικο, Ρίζωμα, Αθαμανία).
20 Ιανουαρίου, Οσίου Ευθυμίου του Μεγάλου: Παρεκκλήσιο
Ιερού Προσκυνηματικού Ναού Αγίων Αναργύρων Τρικάλων, Παρεκκλήσιο Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Μπάρας Τρικάλων, Φωτάδα, (Φλαμούλι, Μικρό Κεφαλόβρυσο).
21 Ιανουαρίου, Παναγίας Παραμυθίας: Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Αγίου Νικολάου Τρικάλων.

Συντ/χου Δικηγόρου παρ' Αρείω Πάγω
Ετών 92
Θανόντα κηδεύσαμε την Παρασκευή 11
Ιανουαρίου 2019 και ώρα 11.30 π.μ. εκ του
Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων
Τρικάλων.
Όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν καθ' οιονδήποτε τρόπο
στο πένθος μας
Ευχαριστούμε θερμά
Τρίκαλα 15-1-2019
ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Γεώργιος-Μαρία, Ελευθέριος-Μαρίνα, Ευάγγελος-Μαριάννα. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Φωτεινή-Βασίλης, Ηλίας, Μαρία,
Ηλίας, Φωτεινή-Λυδία, Φωτεινή. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ
ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Την τελετή επιμελήθηκε το γραφείο τελετών “ΑΡΧΩΝ ΜΙΧΑΗΛ”.

Kήρυγμα Ευαγγελίου
Κάθε Κυριακή πρωί και ώρα 10.30 και βράδυ 7-8 μ.μ. και
κάθε Πέμπτη και ώρα 7-8 μ.μ. στην Ελεύθερη Ευαγγελική
Εκκλησία, οδός Βαλαωρίτου 4, γίνεται κήρυγμα Ευαγγελίου.
Είσοδος ελεύθερη.

ΤΡΙΤΗ

15

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

σελίδα 39

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΓΙΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΓΙΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Την 18ην Ιανουαρίου 2019 Πανηγυρίζει μεγαλοπρεπώς
ο Ιερός Ναός Αγίου Αθανασίου στην Αγία Μονή Τρικάλων.
Οι εορταστικές εκδηλώσεις θα λάβουν χώρα κατά το κάτωθι πρόγραμμα:
ΠΕΜΠΤΗ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, ΩΡΑ 5:30 μ.μ.: Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας και Θείου Κηρύγματος.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, ΩΡΑ 7:30 έως 10:30
π.μ.: Όρθρος και εν συνεχεία Πανηγυρική Θεία Λειτουργία μετά Θείου Κηρύγματος.
ΩΡΑ 5:00 μ.μ.: Εσπερινός και εν συνεχεία ο Παρακλητικός Κανόνας.
ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΤΕΛΕΤΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 53 - ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ. 24310 29095 - ΟΙΚΙΑΣ: 24310 27257
ΚΙΝ. 6973 227528

•Εκκλησιαστικά είδη • Είδη μνημείου
•Κηροπωλείο • Λουλούδια

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 22 | ΤΡΙΚΑΛΑ
6955731518 | 24310 63274
zisistegos1992@gmail.com

Τελετές

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΤΗΛ.: 6932 403 990
1) ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 54 .........................................ΤΗΛ.: 24310 26258
2) ΒΑΣ. ΤΣΙΤΣΑΝΗ 10.......................................ΤΗΛ.: 24310 27800
3) 4ο Χλμ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ...................ΤΗΛ.: 24310 38990
4) ΒΑΛΤΙΝΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ.....................................ΤΗΛ.: 24310 25207
5) ΡΙΖΩΜΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ......................................ΤΗΛ.: 24310 96200
e-mail: panagiotoumix@yahoo.gr

Χρηστίδης: Δεν υπάρχει κομματική
πειθαρχία στην ψηφοφορία
για τη συμφωνία των Πρεσπών
«Ηρθε η ώρα να αναμετρηθούμε face to face με τον κ. Τσίπρα, το
ΚΙΝΑΛ είναι ο μεγάλος του αντίπαλος του ΣΥΡΙΖΑ», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του Κινήματος Αλλαγής, Παύλος Χρηστίδης, ενώ σημείωσε ότι «η συμφωνία των Πρεσπών είναι προβληματική για τα εθνικά μας συμφέροντα».
Ο κ. Χρηστίδης τόνισε ότι «καμμένοι των Πρεσπών είναι αυτοί που
θα δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση και θα υπερψηφίσουν
την κύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών», ενώ ανέφερε πως δεν τίθεται κανένα ζήτημα κομματικής πειθαρχίας στην ψηφοφορία για τη
συμφωνία των Πρεσπών. Εξέφρασε δε την αισιοδοξία του ότι δεν θα
υπάρξει διαφοροποίηση του προέδρου της ΔΗΜΑΡ Θανάση Θεοχαρόπουλου. «Ας κάνουμε υπομονή μέχρι να γίνει η σύγκλιση της κοινοβουλευτικής μας ομάδας», πρόσθεσε.
Αναφερόμενος στη συμμετοχή προσωπικοτήτων της κεντροαριστεράς στην εκδήλωση υπέρ της συμφωνίας των Πρεσπών ανέφερε
ότι «υπάρχει μια σειρά ακαδημαϊκών πολιτικών και πολιτών που στηρίζουν τη συμφωνία των Πρεσπών, το πρόβλημα είναι ότι κάποιοι πιστεύουν ότι μπορεί να γίνει κεντροαριστερά με τον Κουίκ. Ο κ. Τσίπρας
τα τελευταία 4 χρόνια συγκυβέρνησε με τον Καμμένο, προσκλητήριο
για προοδευτικό μέτωπο με Παπακώστα δεν γίνεται».

ΤΑ ΣΠΑΣΑΜΕ

Δευτέρα 13/1 όλα τζάμπα
Μπριζόλα
χοιρινή ή
Λαιμός Ελλάς

Λουκάνικα
χοιρινά
Τρικάλων

Αρνί Ελλάς
τεμάχιο

Φέτα Ποπ
ΛΟΦΟΣ
μόνο
το κιλό

4,79
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

«ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ»

μόνο
το κιλό

3,49

μόνο
το κιλό

3,79

μόνο
το κιλό

5,99

Γάλα Όλυμπος
μόνο

0,80

Παιδής Θεόδωρος

ΓΑΜΒΕΤΑ 15 ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ:

2431071936
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