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Προβλέπεται για νεοεισερχόμενους αγρότες με τζίρο έως 10.000 ευρώ

Περιμένουν
τις εξελίξεις
>> 5

Εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων
Dr ΓΙΑΝΝΗΣ Ε. ΠΑΚΑΣ
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
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.

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

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.

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

Αρ. Πιστ. 506925 QM08
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Σαν Σήμερα
1870
Ιδρύεται στη Γερμανία η
Ντόιτσε Μπανκ, μία από τις
μεγαλύτερες τράπεζες του κόσμου.
1915
Κάνει πρεμιέρα στον αθηναϊκό κινηματογράφο «Πάνθεον» η ταινία του Κωνσταντίνου
Μπαχατώρη «Γκόλφω», με
πρωταγωνιστές τον Γιώργο
Πλουτή και τη Βιργινία Διαμάντη. Πρόκειται για την πρώτη
ελληνική ταινία μεγάλου μήκους.
1938
Η Ελλάδα νικά την Παλαιστίνη με 3-1 στο Τελ Αβίβ, με
δύο γκολ του Κλεάνθη Βικελίδη
κι ένα του Αντώνη Μηγιάκη.
Είναι η πρώτη εκτός έδρας
νίκη στην ιστορία της εθνικής
μας ομάδας ποδοσφαίρου.
1972
Έπειτα από 10 χρόνια
σκληρών διαπραγματεύσεων,
τα σύνορα της ΕΟΚ διευρύνονται, με την ένταξη της Βρετανίας, της Ιρλανδίας, της Δανίας και της Νορβηγίας.
1980
Συλλαμβάνεται στη Μόσχα
ο φυσικός Αντρέι Ζαχάροφ, ο
οποίος βοήθησε στην κατασκευή την πρώτης βόμβας
υδρογόνου για λογαριασμό της
ΕΣΣΔ, επειδή άσκησε κριτική
για τη στρατιωτική επιδρομή
των Σοβιετικών στο Αφγανιστάν.

Χ

ωρίς εκπλήξεις ή
απρόοπτα, αλλά
με ανούσιες
αντιπαραθέσεις,
προσβολές και ύβρεις
ολοκληρώθηκε η
διήμερη συζήτηση -την
οποία κάποιοι
προέβλεπαν ότι θα
εξελισσόταν σε
πολιτικό θρίλερ και
κάποιοι άλλοι σε
πολύχρωμο σόου- στη
Βουλή για την παροχή
ψήφου εμπιστοσύνης
στην κυβέρνηση.

Και επειδή για τους 300
πρωταγωνιστές ήταν δεδομένο ότι ο φωτεινός πίνακας στο τέλος θα έγραφε
«151 ΝΑΙ», οι περισσότεροι,
αν όχι όλοι οι ομιλητές, επικεντρώθηκαν στη «μάχη
των εντυπώσεων». Αναμετρήθηκαν όχι για να ενημερώσουν τους πολίτες,
αλλά για να κερδίσουν κάποια δευτερόλεπτα προβολής στα τηλεοπτικά κανάλια
και μια «λεζάντα» στις εφημερίδες.
Σχεδόν 48 ώρες τεχνητής
έντασης, απαξιωτικών χαρακτηρισμών και φθηνής
αμπελοφιλοσοφίας. Για να
γεμίσει ο χρόνος. Για να
παραμείνει ο κάθε ομιλητής
περισσότερη ώρα στο
βήμα, με ακροατήριο ελάχιστους φίλους και γνωστούς. Αφού οι περισσότεροι βουλευτές μπήκαν
στην αίθουσα με την εμφάνιση των αρχηγών για
να κάνουν το χρέος τους.
Να χειροκροτήσουν τον
ηγέτη τους και να αποδοκιμάσουν ή να ειρωνευτούν
τους αντιπάλους.
Τι θα μπορούσε να κρατήσει κανείς από αυτή την

Εργο σας είναι, κύριοι βουλευτές…
πολυαναμενόμενη συζήτηση στο Κοινοβούλιο; Κυρίως τρία πράγματα. Την
ποιότητα του λόγου, που
δεν τιμά κανέναν. Τα επιχειρήματα της πλειοψηφίας
των ομιλητών και την «καταιγίδα» των αναφορών στο
«κοινωνικό κράτος». Σχεδόν
όλοι όσοι πήραν τον λόγο
αφιέρωσαν αρκετό χρόνο
στο περίφημο κεφάλαιο
«κοινωνικό κράτος», αναμασώντας χιλιοειπωμένα
συνθήματα μόνο και μόνο
για να βγάλουν την υποχρέωση. Κι όταν αναφερόμαστε στο «κοινωνικό κράτος», εννοούμε πρωτίστως
την υγεία, την παιδεία και
την ασφάλεια, που ήταν και
είναι τα θεμέλια μιας κοινωνίας. Τρεις τομείς που
έχουν «δεινοπαθήσει» στα
χέρια των πολιτικών και καθορίζουν την ποιότητα
ζωής των πολιτών. Που
αποτελούν βαρόμετρο για
την «ταυτότητα» κάθε σύγχρονης, πολιτισμένης και
ανεπτυγμένης κοινωνίας.
Ας δούμε, όμως, μέσα
σε λίγες γραμμές σε ποιο
κοινωνικό κράτος αναφέρονταν οι «σωτήρες» του
έθνους. Σε αυτό με το
οποίο έρχονται καθημερινά
αντιμέτωποι οι πολίτες ή
σε κάποιο άλλο που βρίσκεται μόνο στη φαντασία
τους; Σε αυτό που ταλαιπωρεί συστηματικά τον κόσμο ή σε κάποιο άλλο που
υπάρχει μόνο στο κομματικό τους «παραμύθι»;
Δυστυχώς, στην Ελλάδα

του 21ου αιώνα το κοινωνικό κράτος για τους πολλούς είναι άπιαστο όνειρο.
Δεν υπήρξε ποτέ, δεν υπάρχει σήμερα και δεν θα
υπάρξει όσο οι εκάστοτε
κυβερνώντες, ανεξάρτητα
από το ποιον πολιτικό χώρο
εκπροσωπούν, δεν αλλάζουν νοοτροπίες και ρητορική. Οσο θεωρούν ότι το
κράτος είναι το μέσον για
την επανεκλογή τους και
για το βόλεμα των ημετέρων. Οσο συγκινούνται περισσότερο από την εξουσία
παρά από τις ανάγκες του
λαού.
Στην Ελλάδα του 2019,
σύμφωνα με μελέτη του
ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, διακινείται κάθε
χρόνο κάτω από το τραπέζι
1,5 δισ. ευρώ για πληρωμή
ιατρικών υπηρεσιών από
τους πολίτες. Πρόκειται για
το γνωστό σε όλους «φακελάκι», χωρίς το οποίο δύσκολα μπορεί κανείς να πορευτεί. Αυτό είναι, κύριοι
βουλευτές, το κοινωνικό
κράτος που έχετε δημιουργήσει! Αυτό διαφημίζετε οι
της κυβέρνησης και αυτό
παραδώσατε πριν από 4
χρόνια οι της αντιπολίτευσης! Αυτό είναι το έργο
σας, όπως επίσης:
Εργο σας είναι το ότι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία
φωνάζουν ότι κινδυνεύουν
ανθρώπινες ζωές εξαιτίας
των ελλείψεων. Οτι οι περισσότερες Μονάδες Εντατικής Θεραπείας παραμένουν κλειστές. Οτι τα

ράντζα έχουν κατακλείσει
θαλάμους και διαδρόμους.
Εργο σας είναι ότι ακόμη
και σήμερα υπάρχουν μαθητές που κάνουν μάθημα
σε κοντέινερ. Που κλείνουν
σχολεία στις εσχατιές της
χώρας. Που προσλαμβάνονται αναπληρωτές εκπαιδευτικοί αφού έχει περάσει
η μισή σχολική χρονιά. Που
δεκάδες πανεπιστημιακές
σχολές προσφέρουν πτυχία
χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα στους αποφοίτους.
Εργο σας είναι ακόμα
και αυτό το τραγελαφικό!
Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης διέκοψε τη λειτουργία της επειδή μια αγέλη αδέσποτων σκύλων έκανε «κατάληψη» στον περίβολο του ιδρύματος, πανικοβάλλοντας φοιτητές και
καθηγητές.
Εργο σας είναι το ότι οι
πολίτες αισθάνονται φόβο
και ανασφάλεια ακόμα και
μέσα στα σπίτια τους εξαιτίας της ανεξέλεγκτης δράσης των κακοποιών.
Αυτό είναι με λίγα λόγια
το «κοινωνικό κράτος», που
όσοι κυβερνούν το διαφημίζουν και όσοι βρίσκονται
στην αντιπολίτευση θέλουν
να κυβερνήσουν για να το
αλλάξουν, αλλά δυστυχώς
πάντα το ίδιο μένει, για να
ταλαιπωρεί και να εξοργίζει
τον κόσμο!
Του Βασίλη Τριανταφύλλου από την REAL

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

Κωστής Χρήστος
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

Το Άγγελμα

της ημέρας

Η ΕΠΟΧΗ:
```

“Ώσπερ θύρα στρέφεται
επί του στρόφιγγος, ούτως
οκνηρός επί της κλίνης αυτού”.
(Παροιμ. Κστ’ 14)
```
Ερμηνεία
Όπως η πόρτα γυρίζει
στερεωμένη πάνω στον παραστάτη
και δεν ξεφεύγει, έτσι και ο οκνηρός
στριφογυρίζει πάνω στο κρεβάτι του
και βαριέται να σηκωθεί να εργασθεί.

Θ. Θεοχαρόπουλος:

«Καταλύτης εξελίξεων η
κύρωση της συμφωνίας»
```

Δεν υφίσταται θέμα ένταξης
στο Ποτάμι

(Δεν θα μείνει
τίποτα όρθιο!)

(Άλλωστε κάποιοι φρόντισαν
να γίνει… ρυάκι!)

```

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
Δύο φίλοι πρέπει να πάνε ένα πιάνο στον τριακοστό
όροφο ενός ουρανοξύστη, επειδή το πιάνο δεν το
χωρούσε το ανσανσέρ αναγκάστηκαν να το πάνε με
τα πόδια. Ο ένας απ` τους δύο φίλους λέει:
- "Ε, φίλε! Να σου πω ένα δυσάρεστο νέο κι ένα ευχάριστο;"
- "Ναι," λέει ο άλλος.

- "Από ποιο να αρχίσω;"
- "Απ` το ευχάριστο."
- "Το ευχάριστο είναι ότι
φτάσαμε."
- "Και το δυσάρεστο;"
- "Βρισκόμαστε σε λάθος
ουρανοξύστη!"

Γενική πρόγνωση για σήμερα

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Σ Η Μ Ε Ρ Α

Τρίτη 22/1/2019
ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΔΙΚΑ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΚΥΡΙΩΣ
ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ - ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ. ΠΡΟΣΚΑΙΡΕΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΘΑ ΣΗΜΕΙΩΘΟΥΝ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΑΠΟ ΝΟΤΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 4 ΜΕ
6 ΜΠΟΦΟΡ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΤΙΑ ΤΟΠΙΚΑ 7 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 04 ΕΩΣ 15 ΒΑΘΜΟΥΣ
ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ 2 ΜΕ 3 ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ.
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Επικίνδυνες
ακρότητες
Aς μη διχαστούμε περισσότερο!
Εχουμε ήδη διχαστεί πολύ τα τελευταία χρόνια. Ο ΣΥΡΙΖΑ και οι ΑΝΕΛ
επένδυσαν στο μίσος και στον διχασμό. Εκμεταλλεύθηκαν τον σκοτεινό
κόσμο του Διαδικτύου και των μέσων
κοινωνικής δικτύωσης. Πήραν την
οργή του κόσμου, της έδωσαν φωνή,
τη φούντωσαν, την ενίσχυσαν. Διαπαιδαγώγησαν τους πολίτες στην
αρχή πως δεν υπάρχει κανένα όριο
στη διαμαρτυρία, ούτε από πλευράς
φυσικής βίας ούτε από πλευράς ρητορικής. Καλλιέργησαν έναν πρωτόγονο εθνικισμό με στόχο τη Γερμανία
και τον ρόλο της στο μνημόνιο. Στοχοποίησαν ανθρώπους και μέσα ενημέρωσης. Διέσυραν αθώους με βάση
κουτσομπολιά και μόνον, κρεμώντας
τους στα μανταλάκια.
Οταν κάποιοι λίγοι φώναζαν «προσέξτε, μην ταΐζετε το κτήνος του λαϊκισμού γιατί στο τέλος θα σας δαγκώσει και εσάς με λύσσα», γελούσαν
και μας έλεγαν: «Φοβάστε, γι’ αυτό
τα λέτε». Τώρα φοβούνται και οι
ίδιοι, καθώς βλέπουν τα δόντια του
κτήνους. Συνειδητοποιούν ότι το μίσος μπορεί ακόμη και να σκοτώσει,
όπως συνέβη με τον δήμαρχο του
Γκντανσκ και θα μπορούσε άνετα να
έχει συμβεί και στη Θεσσαλονίκη.
Ο πρωθυπουργός έκανε τη μεταστροφή του. Ηλθε κοντά με την καγκελάριο, η οποία μπορεί μάλιστα να
θεωρεί «καλύτερα ένας Τσίπρας,
παρά ένας Σαλβίνι στον Νότο». Πολύ
σωστό. Πίσω του όμως άφησε όλο
το δηλητήριο, όλη την καύσιμη ύλη
που έχυσαν οι Ταλιμπάν του στο πάτωμα.
Ο μεγάλος κίνδυνος είναι να χουλιγκανοποιηθούμε όλοι, από εδώ και
από εκεί. Βλέπω ήδη σημαντικούς
ανθρώπους να παθιάζονται χωρίς
όρια και να λειτουργούν σαν ανεξέλεγκτα «ντόμπερμαν» στον δημόσιο
διάλογο. Μπορώ να τους καταλάβω,
ειδικά όσους έχουν περάσει το απίστευτο μπούλινγκ τα τελευταία χρόνια. Το ζήτημα όμως είναι να μην
κερδίσει η αντιπολίτευση τη μάχη
του μίσους, τη μάχη της υπερβολής
και της ακρότητας, αλλά τη μάχη
της επόμενης μέρας. Οι φανατισμένοι
είναι μια χαμένη υπόθεση για κάποιους, για άλλους, όμως, δεδομένοι.
Μεγάλο μέρος της κοινωνίας είναι
μπροστά από όλα αυτά και ψάχνει
ελπίδα και σχέδιο για το αύριο. Δεν
θέλει άλλο ύβρεις και ακρότητες. Αν
θέλει άλλωστε να βρει αυτά τα στοιχεία, θα πάει στους αμιγώς αντισυστημικούς πολιτικούς που μπορούν
να βρίσουν πειστικά και χωρίς φραγμούς. Ακόμη και σήμερα που το πολιτικό κέντρο αποτελεί είδος προς
εξαφάνιση, υπάρχει ένας μεγάλος
μεσαίος χώρος που έχει αλλεργία
στην ακρότητα.
Η υπόθεση των Σκοπίων έχει διχάσει τον ελληνικό λαό. Ολοι μας
έχουμε άποψη για το αν η συμφωνία
των Πρεσπών είναι εθνικά επωφελής
ή βλαβερή. Τα τρολ μιλούν, όμως,
για ακροδεξιούς ή προδότες. Ρίχνουν
και άλλο λάδι στη φωτιά. Διχάζουν
ακόμη παραπάνω έναν λαό που είναι
ήδη βαθύτατα διχασμένος. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να μη χαθεί η μπάλα
στη δημόσια συζήτηση, και αυτό
είναι ευθύνη κυρίως των πολιτικών
μας.

Του Αλέξη Παπαχελά
από την «Καθημερινή»

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

ΤΡΙΤΗ

Σχεδιάζουν
κινητοποιήσεις

σελίδα 3

Εκατοντάδες εκδηλώσεις κοπής βασιλόπιττας έχουν αρχίσει και αναμένεται να κρατήσουν μέχρι στις αρχές
του Μαρτίου, ενώ αρχίζουν και οι χοροεσπερίδες, που λόγω κόστους και
δυσκολότερης διοργάνωσης είναι
πολύ λιγότερες.
Πρόκειται για δύο έθιμα που τηρούνται απαρέγκλιτα, το πρώτο, από
το σύνολο σχεδόν φορέων, συλλόγων
και επιχειρήσεων και έχει βαθύτατες
ρίζες στην Ελληνική κοινωνία, ενώ το
δεύτερο απ’ όσους έχουν την δυνατότητα, αλλά και έχει νόημα να το κάνουν, που όμως είναι πολύ πιο νέο,
αφού έχει λίγες δεκαετίες ιστορία.
Καλό είναι η τήρηση εθίμων και μακάρι να συνεχιστεί αυτό, όμως πρέπει
η διατήρηση να επεκταθεί και σε άλλα
έθιμα, απαραίτητα για την συνοχή του
κοινωνικού ιστού και την ομαλή συνέχιση της κοινωνίας στην πορεία του
χρόνου.

∫Ε.Κ.

Η επίθεση
της Μερεντίτη

∫χρ.πΑπ.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Έθιμα

Τις επόμενες κινητοποιήσεις τους θα
σχεδιάσουν αυτή την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου, οι Τρικαλινοί συνταξιούχοι, καθώς θα συμμετάσχουν στην πανθεσσαλική σύσκεψη που θα γίνει στη Λάρισα.
Η σύσκεψη θα γίνει στις 11 το πρωί στο
εργατοϋπαλληλικό κέντρο, όπου θα τεθεί ο προγραμματισμός των κινητοποιήσεων για το επόμενο χρονικό διάστημα.
Πάντως, παρά την όποια ηλικία τους, οι
συνταξιούχοι είναι αποφασισμένοι να
αγωνιστούν και δε το βάζουν κάτω!

Είναι γνωστό ότι η Σούλα Μερεντίτη
ακούει ΣΥΡΙΖΑ και… φουντώνει! Το
ίδιο έκανε η πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και χθες σε δηλώσεις του στην
«Λέσχη 97,6» για όλα τα θέματα της επικαιρότητας, Αναλυτικά: «Σ’ αυτό το
πολιτικό σκηνικό που ζούμε πλέον οι
βουλευτικές έδρες έχουν γίνει σαν τα
καρεκλάκια τα οποία οι μεγάλες σε ηλικία κυρίες έπαιρναν και πήγαιναν από
γειτόνισσα σε γειτόνισσα. Έτσι παίρνουν την έδρα τους κάποιοι βουλευτές
και μετακινούνται σε άλλους πολιτικούς
χώρους. Επίσης δεν ήταν σωστός ο
χρόνος να βγει τώρα ο Γιώργος Παπανδρέου και να ταχθεί υπέρ της συμφωνίας των Πρεσπών. Θα μπορούσε να
είχε πει αυτή του την άποψη δημοσίως
και πριν ένα χρόνο που είχε έρθει το
θέμα της συμφωνίας στην επικαιρότητα. Πήγε όλη κυβέρνηση του Τσίπρα να
πει χρόνια πολλά στον Αντώνη Λιβάνη,
σε έναν άνθρωπο που κοντεύει τα…
100. Γελοιότητες. Δεν θα απολογηθώ
εγώ για αυτούς που πήγαν να του
πουν χρόνια πολλά, και από τα Τρίκαλα, ίσως δεν κατάλαβαν που ήταν. Δεν
θα απολογηθώ και για αυτούς, έλεος
πια. Η πολιτική είναι χρέος και ευθύνη,
δεν είναι ότι αρπάξουμε. Γιατί πήγαν
ρωτήστε αυτούς, εγώ δεν πήγα ποτέ».
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Τι να μας κάνει εμάς ένα… Ποτάμι, είμαστε για ωκεανούς!

∫ Μ.Α.Μπ.

Είναι… γιατρός η Γεροβασίλη
δεν έδωσε εντολή για χημικά

Η καλύτερη διαφήμιση

Αρχές Φεβρουαρίου
η προκήρυξη

Τη δική του ερμηνεία για όσα έγιναν την Κυριακή στην Αθήνα
με τα χημικά προς τον κόσμο που ήταν στην πλατεία Συντάγματος
έδωσε ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Τρικάλων. Σάκης Παπαδόπουλος:
«Η συμφωνία των Πρεσπών είναι ένα σημαντικό εθνικό θέμα,
το οποίο έχει οδηγήσει σε μετάλλαξη τη Ν.Δ που πέρασε στη
σκληρή ακροδεξιά γραμμή της, αν και αρκετοί σοβαροί βουλευτές
της Ν.Δ μου λένε «ευτυχώς που αναλάβατε εσείς να λύσετε αυτό
το δύσκολο θέμα». Οποιαδήποτε άλλη συμφωνία πέραν αυτής
που έρχεται για ψήφιση θα είναι χειρότερη και θα είναι «αέρας»
στα πανιά των ακροδεξιών στοιχείων των Σκοπίων. Όσον αφορά στα επεισόδια στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη πλατεία
Συντάγματος, η ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας είναι εκείνη που
καταρτίζει τα επιχειρησιακά σχέδια και όχι η Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Δεν φαντάζομαι δηλαδή η Όλγα Γεροβασίλη,
που είναι και γιατρός, να ήταν εκείνη που έδωσε την εντολή να
πέσουν χημικά κατά την διαδηλωτών. Η αστυνομία λειτουργεί
μόνη της, και όχι κατόπιν οδηγιών από τους πολιτικούς τους προϊστάμενους, που είναι για να εποπτεύουν και όχι να χειραγωγούν
είτε αυτό είναι αστυνομία, ή δικαιοσύνη κ.ο.κ.

Η καλύτερη διαφήμιση είναι να εκφράζεται η πλειονότητα των αγοραστών ενός προϊόντος ή παροχής υπηρεσιών θετικά γι’ αυτά
και ασφαλώς το αντίθετο είναι η χειρότερη
δυσφήμηση.
Αν για παράδειγμα πολύς κόσμος επισκεφτεί μία περιοχή και το μεγαλύτερο μέρος
του μείνει ευχαριστημένο, είναι βέβαιο πως
επιστρέφοντας ο καθένας στον τόπο του θα
μεταδώσει στο περιβάλλον του θετικές εικόνες για τον τόπο, κάτι που εφόσον συνεχίζεται να παρέχονται καλά από πάσης πλευράς προϊόντα και καλές υπηρεσίες στην
πάροδο του χρόνου, θα καθιερώσει το μέρος ως προορισμός, με ευεργετικά αποτελέσματα για την οικονομία και την εργασία.
Παλιές ελληνικές πρακτικές όπως ευκαιριακή εκμετάλλευση και προσπάθεια αποκόμισης μέγιστου κέρδους με κάθε μέσο και
τρόπο, πάντα τελικά λειτουργούν αρνητικά
και επέρχεται … κρίση, ίσως και μόνιμη!

Μέχρι τον Αύγουστο του 2019 θα
έχουν γίνει γνωστά τα ονόματα των
15.000 εκπαιδευτικών που θα διοριστούν ως μόνιμοι στην Πρωτοβάθμια και
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Σύμφωνα με το “esos” το χρονοδιάγραμμα που θα θέσει το υπουργείο Παιδείας έχει ως εξής: 4.500 διορισμοί
στην Ειδική Αγωγή και στις αρχές Φεβρουαρίου θα εκδοθεί η προκήρυξη για
τις 4.500 θέσεις στην Ειδική Αγωγή,
προκειμένου να καταθέσουν αιτήσεις οι
εκπαιδευτικοί.
Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει η μοριοδότηση από το ΑΣΕΠ με βάση το νέο
σύστημα που ψηφίστηκε στη Βουλή, και
η κατάταξή τους σε ειδικότητες στη συνέχεια η δημοσιοποίηση του αξιολογικού
πίνακα.

∫χρ.πΑπ.

∫ Μ.Α.Μπ.

∫Ε.Κ.

Λογιστικά - Φοροτεχνικά

ΖΟΥΡΜΠΑΣ Ν. - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ν. Ο.Ε.
CMYK

4 σελίδα

ΤΡΙΤΗ
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Μείωση γεννήσεων
Δράσεις για και οικονομική κρίση

Σχεδιάζει το αμέσως επόμενο
χρονικό διάστημα ο Δ. Τρικκαίων

τα αδέσποτα

•«Μέσα στο επόμενο διάστημα,
η δημοτική Αρχή θα υλοποίηση και
πρόγραμμα για την επανένταξη των
αδέσποτων» ανέφερε ο κ. Ψύχος
ωρίς
καθυστερήσεις
προχωρούν οι
διαδικασίες από τη
δημοτική Αρχή
Τρικκαίων για την
αναζήτηση του χώρου
που θα λειτουργήσει
σαν καταφύγιο για τα
αδέσποτα ζώα, σε μια
προσπάθεια να μπει σε
μια σειρά η όλη
κατάσταση.

Χ

•Ο πληθυσμός μιας χώρας θεωρείται παράμετρος που επηρεάζει
το επίπεδο εθνικής ισχύος της, τόνισε ο Επίκουρος Καθηγητής
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Γιώργος Ραχιώτης

Ο

H MEIΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ
ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

Η προκήρυξη για τη δημοπράτηση του χώρου που θα στεγάσει το καταφύγιο αναμένεται να εκδοθεί μέσα στο επόμενο
διάστημα – έως το τέλος Ιανουαρίου- και αποτελεί κομμάτι
του όλου σχεδιασμού αντιμετώπισης των αδέσποτων.
Μάλιστα, την περασμένη εβδομάδα συνεδρίασε η 5μελής
επιτροπή στην οποία μετέχει ο Δήμος Τρικκαίων και Φιλοζωικές Οργανώσεις των Τρικάλων, όπου έθεσαν τις βάσεις
και τους στόχους για το τρέχον έτος.
Όπως ανέφερε, στον «Π.Λ.» ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ.
Κώστας Ψύχος το καταφύγιο που θα δημιουργηθεί, θα είναι
χώρος αποθεραπείας για τα αδέσποτα ζώα που είναι τραυματισμένα ή άρρωστα ή χρειάζονται παρακολούθηση.
Κατά τον κ. Ψύχο το καταφύγιο δε θα είναι άσυλο, απλά
θα είναι ο χώρος που θα φιλοξενεί τα αδέσποτα και στη συνέχεια – όπως ορίζει ο νόμος- θα επιστρέφουν στο σημείο
όπου έγινε η περισυλλογή τους.
« Μέσα στο επόμενο διάστημα, η δημοτική Αρχή θα υλοποίηση και πρόγραμμα για την επανένταξη των αδέσποτων,
ενώ θα τοποθετηθούν για αρχή ταΐστρες και ποτίστρες σε καίρια σημεία και στη συνέχεια, όπου χρειαστεί» υπογράμμισε.
Να υπενθυμιστεί ότι τον περασμένο Δεκέμβριο, ο Δήμος
Τρικκαίων απέκτησε αυτοκίνητο που είναι υπεύθυνο για την
περισυλλογή και τη μεταφορά των αδέσποτών προς και από
το κυνοκομείο.
Σημειωτέον, στις προθέσεις της δημοτικής Αρχής είναι η
δημιουργία πάρκων για ζώα, ενώ μέσα στο 2019 θα ξεκινήσει και το πρόγραμμα ενημέρωσης των παιδιών, σε συνεργασία με τις φιλοζωικές οργανώσεις. Η αρχή θα γίνει με τα
Λύκεια και το πρόγραμμα θα επεκταθεί και στα Δημοτικά Σχολεία.
Επίσης, θα ξεκινήσουν προγράμματα στείρωσης και εμβολιασμού – όπως έγινε πέρυσι- με τη συνεργασία εθελοντών, φιλοζωικών οργανώσεων και του Κτηνιατρικού Συλλόγου Τρικάλων.
Παράλληλα, ο κ. Ψύχος στάθηκε στην αγαστή και άριστη
συνεργασία του Δήμου με τις τρικαλινές φιλοζωικές οργανώσεις, λέγοντας ότι «προσφέρουν την αμέριστη βοήθεια τους
στην διαχείριση των αδέσποτων ζώων».
Μητρώο δεσποζόμενων
Εκτός, όμως από τα αδέσποτα, η δημοτική Αρχή επιθυμεί
να βάλει και σε μια σειρά και τα δεσποζόμενα, δημιουργώντας ένα ηλεκτρονικό μητρώο, όπου θα συμπεριλαμβάνει όλες
τις απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν στο σκύλο ή στη
γάτα.
«Θα πρέπει κάποια στιγμή και οι ιδιοκτήτες να κατανοήσουν ότι έχουν υποχρεώσεις. Μέσω του μητρώου θα μπορούμε να έχουμε μια βάση δεδομένων που θα έχει όλες τις
απαραίτητες πληροφορίες για το ζώο. Εάν είναι στειρωμένο, τσιπαρισμένο κ.ο.κ.» ανέφερε ο κ. Ψύχος.
Στο συγκεκριμένο μητρώο θα υπάρχουν πληροφορίες και
για τα αδέσποτα που κυκλοφορούν στο Δήμο.
Ευαγγελία Κάκια

μητέρας.

ι τάσεις εξέλιξης του
ελληνικού δημογραφικού
προβλήματος και ειδικότερα
οι τάσεις των γεννήσεων, των
θανάτων και της μετανάστευσης
ήταν τα κύρια θέματα που
παρουσίασε ο Επίκουρος
Καθηγητής Επιδημιολογίας και
Επαγγελματικής Υγιεινής του
Τμήματος Ιατρικής του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κύριος
Γιώργος Ραχιώτης στη πρόσφατη
διάλεξη του με θέμα «Όψεις του
Δημογραφικού Προβλήματος στην
Ελλάδα. Παρελθόν, Παρόν &
Στόχοι» στο Ινστιτούτο Δημόσιας
Υγείας του Αμερικανικού Κολλεγίου
Ελλάδος, στο πλαίσιο του Δ’
Κύκλου Διαλέξεων για θέματα
Δημόσιας Υγείας.

Υπάρχει μια τάση μείωσης των γεννήσεων στην Ευρώπη. Το φαινόμενο της
μείωσης των γεννήσεων επομένως, δεν
είναι αποκλειστικά ελληνικό. Αντίθετα, είναι ενταγμένο σε ένα ευρύτερο Ευρωπαϊκό και «Δυτικό» πλαίσιο. Η μείωση των
γεννήσεων έχει πολυπαραγοντική αιτιολογία (π.χ. αυξημένη συμμετοχή των γυναικών στο παραγωγικό δυναμικό, μεταβολές στο σύστημα προσωπικών αξιών,
οικονομικοί παράμετροι, κρατική μέριμνα
για την ενίσχυση της οικογένειας κλπ).
Στο παραπάνω πλαίσιο παρατηρείται
ήδη από τις δεκαετίες του ‘70 και του ‘80
μια τάση μείωσης των γεννήσεων και
στην Ελλάδα. Παρ’ όλα αυτά, ο πληθυσμός αυξανόταν λόγω του θετικού μεταναστευτικού ισοζυγίου (υπεροχή των εισερχόμενων μεταναστών έναντι των
εξερχόμενων), αλλά και λόγω του ότι ο
αριθμός των γεννήσεων υπερτερούσε
του αριθμού των θανάτων.
Ως αποτέλεσμα των παραπάνω δημογραφικών εξελίξεων, ο Ελληνικός πληθυσμός μεταξύ 2008-2017 μειώθηκε κατά
355.000 κατοίκους.

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Η δημογραφική ανισορροπία προσλαμβάνει χαρακτήρα προβλήματος εθνικής ασφάλειας ιδιαίτερα σε εθνικά ευαίσθητες περιοχές. Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και ειδικότερα στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης, οι θάνατοι (1425) ήταν διπλάσιοι
από τις γεννήσεις (791) το 2017.
Σημαντική είναι και η ανατροπή του ισοζυγίου στην Περιφερειακή Ενότητα
Έβρου (2031 θάνατοι, 1203 γεννήσεις),
αλλά και στα νησιά του Βορείου Αιγαίου.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ο Επίκουρος Καθηγητής Επιδημιολογίας
και Επαγγελματικής Υγιεινής του Τμήματος
Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
κύριος Γιώργος Ραχιώτης

Η προϋπάρχουσα τάση μείωσης των
γεννήσεων στην Ελλάδα επιδεινώθηκε
σοβαρά μετά την οικονομικη κρίση και
την υπαγωγή της χώρας στον μνημονιακό μηχανισμό. Το αρνητικό ισοζύγιο γεννήσεων/θανάτων και εισερχόμενης /εξερχόμενης μετανάστευσης οδηγεί σε μείωση του πληθυσμού.
Για την άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος πρέπει να δρομολογηθεί σχέδιο για την επάνοδο στη χώρα των νέων
επιστημόνων παραγωγικής ηλικίας και
υψηλής ειδίκευσης, ενώ απαιτείται και η
επαναθέσπιση κινήτρων προστασίας της
μητρότητας και των γεννήσεων, όχι μόνο
για τους πολύτεκνους και τρίτεκνους,
αλλά και για το πρώτο και δεύτερο παιδί. Τέλος, πρέπει να εκπονηθεί επειγόντως σχέδιο αποκατάστασης της δημογραφικής ισορροπίας σε ευαίσθητες περιοχές της χώρας με έμφαση στην Ελληνική Θράκη.

Σχετικά με το Ινστιτούτο
Δημόσιας Υγείας
του Αμερικανικού
Κολλεγίου Ελλάδος

Ο διευθυντής του Ινστιτούτου,
κος Παναγιώτης Μπεχράκης

Η ΕΛΛΑΔΑ ΥΣΤΕΡΕΙ ΣΤΗΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ
ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ
ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ
Η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις μεταξύ των χωρών της ΕΕ αναφορικά με την εφαρμογή πολιτικών για τη
στήριξη της μητρότητας και των γεννήσεων (π.χ. επιδοματική πολιτική, φορολογικές ελαφρύνσεις κλπ).
Δυστυχώς τα περισσότερα από τα μέτρα αυτά έτυχαν δραστικής περικοπής
κατά την περίοδο που ακολούθησε την
υπαγωγή της χώρας στο Μνημόνιο. Κατά
τη διάρκεια της ίδιας περιόδου καταργήθηκαν ευεργετικά μέτρα παλαιότερων κυβερνήσεων, με ενδεικτικά παραδείγματα την κατάργηση νόμου του 1994
για την αύξηση του αφορολόγητου για τις
πολύτεκνες οικογένειες και νόμου του
1990 για την ισόβια σύνταξη πολύτεκνης

Όπως δηλώνει χαρακτηριστικά ο διευθυντής του Ινστιτούτου, κος Παναγιώτης Μπεχράκης: «Το Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, έχει αποδείξει πλέον την
ενεργό παρουσία του στον χώρο της Δημόσιας Υγείας, τον οποίο με υψηλό αίσθημα ευθύνης υπηρετεί. Σε συνεργασία
με το Ερευνητικό Εργαστήριο George
Behrakis της Ελληνικής Αντικαρκινικής
Εταιρείας συνεχίζει τη μεγάλη εκστρατεία
smokefreegreece, έχει κερδίσει ηγετικό
ρόλο στο ευρωπαϊκό στερέωμα για τον
έλεγχο του καπνίσματος, ενώ παράλληλα συνεχίζει τις υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε γνωστά,
τρέχοντα και αναδυόμενα θέματα Δημόσιας Υγείας. Πιστεύουμε ότι προσφέρουμε την ταπεινή μας συμμετοχή στον
τόπο μας εκφράζοντας πάντοτε τη βούληση του μεγάλου δωρητή μας George
Behrakis προς τον οποίο και εκφράζουμε δημόσια τις θερμότερες ευχαριστίες
μας για την γενναιόδωρη συμβολή του
στην Δημόσια Υγεία της χώρας».
Η επόμενη προγραμματισμένη διάλεξη του Δ’ Κύκλου θα πραγματοποιηθεί
την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2018, ώρα
19:00 με εισηγητή τον Καθηγητή Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής του
ΕΚΠΑ, κύριο Γιάννη Τούντα, με θέμα
«Πρόληψη και Προληπτικές Εξετάσεις: Η
Διεθνής Εμπειρία και η Ελληνική Πραγματικότητα».
ΧΡ.ΠΑΠ.
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ΤΡΙΤΗ

22

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

σελίδα 5

Περιμένουν τις εξελίξεις

Πέθανε 14χρονη
μαθήτρια

•Η χρήση του θα προσφέρει εξοικονόμηση πόρων και
προστασία του περιβάλλοντος •Έχει υπάρξει συνεργασία
με τον Δήμο Μουζακίου και την εταιρεία παροχής αερίου, ώστε
να δημιουργηθεί δίκτυο σε περιοχές και των δύο Δήμων

•Ήταν από την Λαμία και είχε
μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό
Λάρισας όπου κατέληξε μετά από
εγχείρηση σκωληκοειδίτιδας

Σ

ε αναμονή των
εξελίξεων για το
θέμα παροχής
φυσικού αερίου στην
περιοχή αρμοδιότητάς
του βρίσκονται στον
Δήμο Πύλης.

Σημειώνεται πως ο σχεδιασμός είναι να παρέχεται το
συγκεκριμένο καύσιμο και
στον Δήμο Μουζακίου και για
τον σκοπό αυτό έχουν πραγματοποιηθεί συσκέψεις μεταξύ των δύο αυτοδιοικητικών
φορέων και της εταιρείας παροχής φυσικού αερίου.
Βούληση του Δήμου Πύλης,
που ανέλαβε την σχετική
πρωτοβουλία, είναι να δημιουργηθεί δίκτυο παροχής φυσικού αερίου στην Πύλη και
στο Παλαιομονάστηρο, καθώς
και στις επιχειρήσεις που
εδράζονται επί της οδού Τρικάλων – Πύλης, με απώτερο
στόχο σε επόμενη φάση να
επεκταθεί το δίκτυο στον
Δήμο.
Επίσης, με την έλευση του
φυσικού αερίου στην περιοχή,
ο Δήμος θα συνδέσει με το
δίκτυο τα κτίριά του (Δημαρχείο, Δημοτικά Καταστήματα,
κλπ), αλλά και τα σχολεία.
Σκοπός των δύο Δήμων εί-

Σ

υγκλονισμένη είναι η πόλη της Λαμίας
και η εκπαιδευτική κοινότητα από την
είδηση του θανάτου μιας 14χρονης
μαθήτριας.
ναι αφενός να εξοικονομηθούν πόροι τόσο για τους Δήμους, όσο και για τους δημότες, διότι το φυσικό αέριο
προσφέρει μικρότερο κόστος
θέρμανσης σε σχέση με το
πετρέλαιο αφενός και αφετέρου να προστατευθεί το περιβάλλον, μέσω της εκπομπής
λιγότερων ρύπων και κυρίως
«αερίων του θερμοκηπίου»,
που επιτυγχάνεται με την καύση του συγκεκριμένου καυσίμου.

Όσον αφορά την μεταφορά
του φυσικού αερίου στην περιοχή της Πύλης και του Μουζακίου, στον σχεδιασμό είναι
να πραγματοποιείται με βυτιοφόρα και στην συνέχεια το
καύσιμο να διοχετεύεται στο
δίκτυο από δεξαμενή στην
περιοχή, όπως στην Καλαμπάκα, ωστόσο, οι λεπτομέρειες και τα τεχνικά στοιχεία
αφορούν την ΕΔΑ και τους
μηχανικούς της. Πάντως, πολλοί κάτοικοι της περιοχής επι-

θυμούν να έχουν φυσικό αέριο
στα σπίτια τους, λόγω της οικονομίας που προσφέρει,
τόσο στην θέρμανση, όσο και
στο ζεστό νερό, αλλά και στο
μαγείρεμα, εφόσον χρησιμοποιείται η κατάλληλη συσκευή.
Όσον αφορά την έναρξη
των εργασιών, σε παλαιότερη
σύσκεψη είχε αναφερθεί πως
αυτό θα γινόταν στο τρέχον
έτος, χωρίς να έχει προσδιοριστεί ακριβής χρόνος.
Ματθαίος Μπίνας

Σύμφωνα με πληροφορίες η 14χρονη μαθήτρια
πήγε το πρωί της Παρασκευής στα Επείγοντα του
Νοσοκομείου Λαμίας με έντονους πόνους στην κοιλιά
της. Υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας όπου και υποβλήθηκε σε
χειρουργική επέμβαση σκωληκοειδίτιδας.
Η επέμβαση πήγε καλά ωστόσο για άγνωστο λόγο
η 14χρονη «έφυγε» από την ζωή. Τα ακριβή αίτια του
θανάτου της θα δείξει η νεκροψία –νεκροτομή που
θα πραγματοποιηθεί, με τους γονείς να μιλάνε για ιατρικά λάθη.

Οι μαθητές διασκέδασαν
Σ

την κατάμεστη
αίθουσα του
κέντρου
εκδηλώσεων “Αφροδίτη”
έκοψαν τη
πρωτοχρονιατική τους
βασιλόπιτα οι Σύλλογοι
Γονέων και Κηδεμόνων
των Δημοτικών Σχολείων
Οιχαλίας.

Η συνάντηση ξεκίνησε με
το καλωσόρισμα των Προέδρων των Συλλόγων κ.Μαρία Οικονόμου και κ. Ευαγγελία Μαντραφούλη η οποίες
αναφέρθηκαν στην προσπάθεια που γίνεται από μέρους
του Συλλόγου για προσφορά
και καλή συνεργασία στα θέματα των σχολείων. Μάλιστα

•Κέφι και χαρά κατά την τη κοπή της
βασιλόπιτας των Δημοτικών Σχολείων Οιχαλίας

προέτρεψαν και τους παρευρισκόμενους να γίνουν πιο
ενεργά μέλη του Συλλόγου.
Ακολούθησαν χορευτικά
τμήματα αποτελούμενα από
μικρά παιδιά από την Οιχαλία, ενώ αργότερα πραγματοποιήθηκε και λαχειοφόρος
με πλούσια δώρα στα παιδιά.
Στην εκδήλωση παραβρέθη-

καν και αρκετοί επίσημοι
προσκεκλημένοι από τα σχολεία όπως ο Δήμαρχος Φαρκαδόνας κ.Μεριβάκης, ο αντιδήμαρχος κ. Ηλίας Καραμάνος και πολύς κόσμος.
Ενώ οι φωτογραφίες από το
oichalialive.gr είναι χαρακτηριστικές.
ΧΡ. ΠΑΠ.
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Η ΤΥΡΑΣ έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα
των εργαζομένων της και
βράβευσε αριστούχους μαθητές

Μ

ε την
παρουσία 800
εργαζομένων
και μελών των
οικογενειών τους, η
γαλακτοβιομηχανία
ΤΥΡΑΣ, τηρώντας την
παράδοση, έκοψε και
φέτος την
Πρωτοχρονιάτικη πίτα
της, το μεσημέρι του
Σαββάτου, στο κέντρο
«Πολιτεία» των
Τρικάλων.

σει του συγκεκριμένου
προγράμματος μια οικογένεια θα επιδοτείται κλιμακωτά με 400 ευρώ για
το πρώτο παιδί, ενώ το
αντίστοιχο ποσό θα φτάνει
τις 4.000 ευρώ το χρόνο
για οικογένειες μετέσσερα
παιδιά.
Στην εκδήλωση βραβεύτηκαν για τις άριστες επιδόσεις τους στις εισαγωγικές εξετάσεις των ΑΕΙ,
κατά το έτος 2018, δέκα
μαθητές από την περιοχή
των Τρικάλων. Κάθε βραβείο αντιστοιχούσε σε
χρηματικό έπαθλο ύψους
2.000 ευρώ.
Η γιορτή συνεχίστηκε
και ολοκληρώθηκε υπό
τους ήχους ζωντανής λαϊκής ορχήστρας η οποία
κράτησε αμείωτο το κέφι
και τη διάθεση για χορό.
Αξίζει να σημειωθεί ότι
η ΤΥΡΑΣ πραγματοποίησε
φέτος ξεχωριστή εκδήλωση, στην αίθουσα του
Πνευματικού κέντρου, για
τα παιδιά των εργαζομένων.
Η συγκεκριμένη γιορτή
περιελάμβανε παιδική παράσταση με το γνωστό
παιδικό θίασο XANA ZOO,
παιδικό γεύμα, και όμορφα δώρα που μοίρασαν
στα παιδιά τα μέλη του
θιάσου.

Στους παρευρισκόμενους απηύθυναν ευχαριστίες και ευχές για υγεία
και ευημερία οι αδερφοί
Τάκης και Μιχάλης Σαράντης, ενώ στα οικονομικά στοιχεία της απερχόμενης χρονιάς, η οποία
ήταν θετική για την εταιρεία, αναφέρθηκε ο Στέλιος Μ. Σαράντης.
Η “ΤΥΡοκομία Αδερφών
Σαράντη” επιβραβεύοντας
την προσπάθεια των εργαζομένων της ανακοίνωσε μπόνους για το 2018
από έναν έως δύο μισθούς στον καθένα.
Παράλληλα η επιχείρηση θέσπισε από φέτος ειδικό πρόγραμμα καταπολέμησης της υπογεννητικότητας, στηρίζοντας τις
οικογένειες των εργαζομένων της με παιδιά. ΒάCMYK

τοπικά
Την πρωτοχρονιάτικη πίτα έκοψε προχθές, ο Σύνδεσμος Υδραυλικών Τρικάλων

Έτος δράσεων και
πρωτοβουλιών το 2019
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Η κοπή πίτας του
Συλλόγου Γυναικών
Αγίου Βησσαρίωνος

•Στις δράσεις και τα πεπραγμένα του προηγούμενου έτους στάθηκε
ο πρόεδρος του Συνδέσμου Υδραυλικών Τρικάλων κ. Ν. Βαλομάνδρας
να από τα πιο
δραστήρια
επαγγελματικά
σωματεία του Νομού, ο
Σύνδεσμος Υδραυλικών
Τρικάλων έκοψε
προχθές το πρωί την
πρωτοχρονιάτικη πίτα.

Ε

Η εκδήλωση έγινε στο ξενοδοχείο «Αετών Μέλαθρο»
παρουσία των μελών του, τοπικών και πολιτικών φορέων.
Σύντομο χαιρετισμό απηύθυναν ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Τρικάλων κ. Βασίλης
Γιαγιάκος που ευχήθηκε καλές
δουλειές σε όλους, τονίζοντας
ότι το Επιμελητήριο θα σταθεί
αρωγός και θα είναι δίπλα σε
κάθε επαγγελματία που έχει
την ανάγκη του.
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Συνεταιριστικής
Τράπεζας Θεσσαλίας κ. Τάσος Λάππας, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στα νέα χαμηλότοκα δάνεια που θα χορηγεί
προς τους υδραυλικούς η
τράπεζα για αντικατάσταση

επαγγελματικού αυτοκινήτου
και επαγγελματικών υλικών,
όπως επίσης και στην χορήγηση δανείων σε νοικοκυριά
για την εγκατάσταση φυσικού αερίου.
Στις δράσεις και τα πεπραγμένα του προηγούμενου έτους

στάθηκε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Υδραυλικών Τρικάλων
κ. Νίκος Βαλομάνδρας, ενώ
καθόρισε και μια σειρά δράσεων για το νέο έτος.
Ο κ. Βαλομάνδρας έκανε
ιδιαίτερη αναφορά στην έλευση του φυσικού αερίου στην

Καλαμπάκα, ενώ το επόμενο
διάστημα αναμένεται η επέκταση του σε Πύλη και Μουζάκι, γεγονός που θα επιφέρει
σημαντικά και πολλαπλά οφέλη στον κλάδο των υδραυλικών με άνοδο των εργασιών.
Ε.Κ.

Η κοπή πίτας από την Τοπική
Κοινότητα Πιαλείας
•Παρουσία του Δημάρχου Πύλης Κωνσταντίνου Μαράβα
ην πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα
έκοψε η Τοπική Κοινότητα
Πιαλείας (Δήμου Πύλης) την
Κυριακή 20 Ιανουαρίου στις 11.00 στο
κτίριο της Κοινότητας την οποία
ευλόγησε ο Πρεσβύτερος Πατέρας
Φώτιος Κωτούλας, παρουσία αρκετών
Πιαλειωτών του Δημάρχου Πύλης κ.
Κων/νου Μαράβα πλαισιωμένος από
τους συνεργάτες Αντιδημάρχους και
δημοτικούς Συμβούλους στο Δημοτικό
Συμβούλιο καθώς και ο Πρόεδρος της
Τ.Κ. Πιαλείας κ. Νίκος Λεμονάς.

Τ

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας κ. Λεμονάς
στην ομιλία του αφού καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους ευχήθηκε σε όλους Καλή
Χρονιά, αναφερόμενος και στα έργα που έγιναν στο Χωριό και αυτά που δρομολογήθηκαν
από την Δημοτική Αρχή του Δήμου Πύλης.
Επίσης δήλωσε ότι δεν θα διεκδικήσει ξανά
την Προεδρία ευχαριστώντας πρώτα τους χωριανούς του για την κατανόηση και την συνεργασία που είχαν μαζί του, καθώς και τον
Δήμαρχο Κων/νο Μαράβα για την μέχρι τώρα
συνεργασία του στην κατεύθυνση επίλυση των
προβλημάτων της Πιαλείας.

Στην συνέχεια ο Δήμαρχος Κων/νος Μαράβας ευχήθηκε και αυτός με την σειρά του
Καλή Χρονιά σε όλους, αναφερόμενος στα
έργα που έγιναν και αυτά που θα υλοποιηθούν
λίγο πριν από τις επερχόμενες Αυτοδιοικητικές Εκλογές του Μαΐου. Συνεχίζοντας ο κ. Μα-

ράβας τόνισε ότι με τον Πρόεδρο είχαμε μια
πολύ καλή συνεργασία μέσα από τις πολλές
δυσκολίες που είχαμε, επίσης δώσαμε κάποια
μικρά προνόμια σε όλους τους Προέδρους του
Δήμου μας και με τον νέο Νόμο καλλίτερη
εξουσία από ότι είχαν μέχρι σήμερα.

Πραγματοποιήθηκε η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας από τον Σύλλογο Γυναικών Αγίου Βησσαρίωνος, την Κυριακή το απόγευμα 20/1 στο «ΣΤΕΚΙ ΤΟΥ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ» στον Άγιο Βησσαρίωνα παρουσία πολλών
Γυναικών που κατέκλυσαν τον παραπάνω χώρο.
Παρόντες ήταν ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κων/νος Μαράβας, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Αγίου Βησσαρίωνος κ. Γεώργιος Τριχιάς, οι Αντιδήμαρχοι κ. Γεώργιος Τζιορτζιώτης, κ. Σωτήριος Αγγέλης, η Πρόεδρος της Τ.Κ. Πύλης κ. Μαρίνα Πανάγου, η Πρόεδρος του ΟΚΠΑΔ κ. Γεωργία Καραίσκου, ο δημοτικός Σύμβουλος κ. Νίκος Τόλιας.

8 σελίδα

ΤΡΙΤΗ

22

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

τοπικά

Προβλέπεται για νεοεισερχόμενους αγρότες με τζίρο έως 10.000 ευρώ

Το Μέτρο 6.3 Μικρές Εκμεταλλεύσεις,
τις επόμενες ημέρες

Απαλλαγή από τον ΦΠΑ “Πάει” για
•Εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων

προκήρυξη

Α

παλλαγή από
τον ΦΠΑ και
ένταξη στο
ειδικό καθεστώς των
μικρών επιχειρήσεων
προβλέπεται για
νεοεισερχόμενους
αγρότες με τζίρο έως
και 10.000 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι όσοι εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων δεν ασκούν δικαίωμα
έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους, δεν υποβάλλουν
δηλώσεις ΦΠΑ και στα λογιστικά αρχεία (στοιχεία)
που εκδίδουν υποχρεούνται
να αναγράφουν σε αυτά την
ένδειξη “χωρίς φόρο προστιθέμενης αξίας – απαλλαγή μικρών επιχειρήσεων άρθρο 39 ν. 2859/2000”.
Οι βασικές αλλαγές που
επέρχονται στο ειδικό καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθες:
- Ως προς τον προσδιορισμό των ορίου των
10.000ευρώ που αποτελεί
το κριτήριο για την υπαγωγή

•Η οικονομική ενίσχυση ανά
δικαιούχο αγγίζει τις 14.000 ευρώ

Μ
στο ειδικό καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων, για το
προσδιορισμό της αξίας των
10.000 ευρω δεν λαμβάνονται υπόψη οι μεταβιβάσεις
ενσώματων ή άυλων αγαθών
επένδυσης, καθώς και οι

απαλλασσόμενες πράξεις
χωρίς δικαίωμα έκπτωσης
- Προβλέπεται η δυνατότητα υπαγωγής των υποκειμένων στο ειδικό καθεστώς
των μικρών επιχειρήσεων
από την έναρξη των εργα-

σιών τους
- Η υπέρβαση του ορίου
των 10.000ευρώ εντός του
φορολογικού έτους καθιστά
υποχρεωτική τη μετάταξη
των υποκειμένων στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ εντός
του φορολογικού έτους
- Σε περίπτωση προαιρετικής ένταξης στο ειδικό καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων, δεν υφίσταται υποχρέωση παραμονής για δύο
έτη στο εν λόγω καθεστώς.

Καινούργιοι αγρότες
Η εφαρμογή του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης «Νέοι Αγρότες», έχει
ως φιλοσοφία την πληθυσμιακή αναζωογόνηση της
υπαίθρου και του ανθρώπινου δυναμικού που ασχολείται με τον πρωτογενή τομέα, ώστε να ενισχυθεί η
ανταγωνιστικότητα στον τομέα της γεωργίας και της
κτηνοτροφίας.
Στο εν λόγω πρόγραμμα
προβλέπεται η παροχή οικονομικής ενίσχυσης για την
διευκόλυνση της εγκατάστασης νέων παραγωγών κάτω
των 40 ετών, οι οποίοι εγκαθίστανται για πρώτη φορά
ως αρχηγοί αγροτικής εκμετάλλευσης μεγαλύτερης
από μισής Μονάδας Ανθρώπινης Εργασίας (ΜΑΕ) και
υποβάλλουν επιχειρηματικό
σχέδιο για την ανάπτυξη της
γεωργικής ή της κτηνοτροφικής τους δραστηριότητας.
Αλλά, από την μία το έντονο ενδιαφέρον που έχει
επιδειχθεί για ενασχόληση
στον πρωτογενή τομέα από
πολλά άτομα, μεταξύ αυτών
και μεγάλη μερίδα άνω των
40 ετών, και από την άλλη η
προαναφερθείσα ανάγκη για
ανανέωση του ανθρώπινου
δυναμικού στον πρωτογενή
τομέα, «οδηγούν» στην αναθεώρηση του κανόνα που
αφορά το ηλικιακό όριο.
Ματθαίος Μπίνας

έσα στις επόμενες ημέρες θα
προκηρυχθεί το Μέτρο 6.3 Μικρές
Εκμεταλλεύσεις (επιδότηση 14.000
ευρώ). Επαγγελματίες αγρότες μέχρι 61 ετών,
που δεν ξεπερνά το αγροτικό τους εισόδημα
στην τριετία κατά μέσο όρο τα 3.000 ευρώ,
ορίζονται ως δικαιούχοι του υπομέτρου 6.3.

Η οικονομική ενίσχυση ανά δικαιούχο αγγίζει τις
14.000 ευρώ. Η καταβολή του ποσού θα γίνει σε δυο
δόσεις, με το 70% του συνολικού ποσού στήριξης να
πληρώνεται αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης
ένταξης, ενώ η δεύτερη και τελευταία δόση θα καταβάλλεται εντός πέντε ετών από την ένταξη με προϋποθέσεις την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου και την επίτευξη των συναφών δεσμεύσεων και
υποχρεώσεων.

Κριτήρια
Δικαίωμα υποβολής αίτησης στήριξης και δυνατότητα
να κριθούν δικαιούχοι του Μέτρου έχουν τα φυσικά
πρόσωπα, κάτοχοι αγροτικών εκμεταλλεύσεων, εφόσον
κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης,
πληρούνται αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
1. Έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας
τους, έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και φερεγγυότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού
Κώδικα και δεν έχουν υπερβεί το 61ο έτος της ηλικίας
τους.
2. Είναι μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών εφαρμογής
του υπομέτρου 6.3,
3. Είναι αρχηγοί σε υφιστάμενες αγροτικές εκμεταλλεύσεις.
4. Είναι εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Σύστημα
Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) και έχουν υποβάλλει
Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης κατά το έτος αναφοράς της
αίτησης στήριξης στο υπομέτρο 6.3.
5. Είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες
αγρότες (όχι νεοεισερχόμενοι).
6. Έχουν ατομικό αγροτικό εισόδημα από 0,01 ευρώ
έως και 3.000 ευρώ και συνολικό οικογενειακό εισόδημα
(υποψηφίου, συζύγου και ανηλίκων τέκνων από όλες
τις πηγές) έως και 15.000 ευρώ. Το ατομικό αγροτικό
εισόδημα υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των ατομικών
αγροτικών εισοδημάτων των διαθέσιμων φορολογικών
στοιχείων των τριών τελευταίων ετών. Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα υπολογίζεται ως ο μέσος όρος
των συνολικών οικογενειακών εισοδημάτων των διαθέσιμων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των
τριών τελευταίων ετών.
7. Διαθέτουν επαρκή επαγγελματικά προσόντα ή
αναλαμβάνουν τη δέσμευση να τα αποκτήσουν μέσω
του υπομέτρου 1.1 του ΠΑΑ 2014 – 2020 εντός 36 μηνών από την ημερομηνία της απόφασης έγκρισης
πράξης.
8. Υποβάλλουν Επιχειρηματικό Σχέδιο, με ελάχιστη
διάρκεια υλοποίησης τα τρία έτη και μέγιστη τα
τέσσερα έτη με δεσμεύσεις και χρονικές προθεσμίες.
9. Δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες μη επιλέξιμων
υποψηφίων.
Ματθαίος Μπίνας

τοπικά

ε τις ευλογίες του
Σεβασμιοτάτου
Μητροπολίτη
Τρίκκης και Σταγών κ.
Χρυσόστομου
πραγματοποιήθηκε η
κοπή της βασιλόπιττας
του Συλλόγου
Ηπειρωτών ν. Τρικάλων,
προχθές την Κυριακή
στην αίθουσα
εκδηλώσεων του
ξενοδοχείου «Αχίλλειον».

Μ

Στην εκδήλωσε παρέστη
πλήθος κόσμου, ενώ την τίμησαν με την παρουσία τους
ο δήμαρχος Τρικκαίων Δημήτρης Παπαστεργίου, οι βουλευτές Τρικάλων Σάκης Παπαδόπουλος και Χρήστος Σιμορέλης, περιφερειακοί και
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Τα μέλη του Συλλόγου Ηπειρωτών ν. Τρικάλων, προχθές την Κυριακή

Έκοψαν την βασιλόπιττα
Την ευλόγησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσόστομος

δημοτικοί σύμβουλοι και πολιτευτές.

Ο Σεβασμιότατος συνεχάρη
τη διοίκηση του συλλόγου για

την δραστηριότητα του και
από την πλευρά της η πρό-

εδρος του φορέα Νίκη Χύτα
ευχαρίστησε τους παρευρι-

σκομένους για την παρουσία
τους και την στήριξή του.

Την πρωτοχρονιάτικη πίτα έκοψε προχθές το Φιλανθρωπικό Σωματείο «Οι φίλες της Αγάπης»

37 χρόνια προσφοράς και στήριξης
• Η εκδήλωση έλαβε χώρα στην «Σταγιάδειο Αίθουσα» παρουσία μελών
και φίλων που στηρίζουν το σημαντικό έργο του Σωματείου

Η ώρα της κινηματογραφικής πίτας!
Ναι, ήρθε το 2019, τελειώνει ο Γενάρης, έφτασε και η
ώρα για την κοπή πίτας της Κινηματογραφικής Λέσχης Τρικάλων. Φέτος επιστρέφουμε στα… γνωστά λημέρια, στο
φιλόξενο cine café του Μύλου Ματσόπουλου. Την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019, από τις 21:30 και μετά, σας
περιμένουμε όλους για μια βραδιά με πίτα (φυσικά) με ποτάκι, με δώρο, με την καλή παρέα όλων, μελών και φίλων
της Λέσχης, αλλά και όλων, όσοι θέλουν να γνωρίσουν τη
ζεστασιά της όμορφης κινηματογραφικής μας παρέας.
Από το ΔΣ

Κοπή πίτας
Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Ματσουκιωτών Θεσσαλίας
“Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ” σας προσκαλεί στην καθιερωμένη
κοπή βασιλόπιτας στις 27 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 12 το
μεσημέρι, στο ξενοδοχείο ART GALLERY HOTEL στην περιφερειακή οδό Καρδίτσης-Λαρίσης ΚΤΕΛ Τρικάλων.

Ο.Π.Ο.Π. Πύλης

Κοπή πίτας
ε την ευχή η χρονιά που διανύουμε
να φέρει υγεία, ελπίδα και αλληλεγγύη σε όλο τον κόσμο, προχθές
το πρωί το Φιλανθρωπικό Σωματείο «Οι φίλες
της Αγάπης» έκοψε την πρωτοχρονιάτικη
πίτα.
Η εκδήλωση έλαβε χώρα στην «Σταγιάδειο
Αίθουσα» παρουσία μελών και φίλων που
στηρίζουν το σημαντικό έργο του Σωματείου,

Μ

Σε γιορτινό αλλά και ζεστό κλίμα πραγματοποιήθηκε η κοπή της βασιλόπιττας του
ΕΜΟΤ (Εκδρομικός Μορφωτικός Όμιλος
Τρικάλων), προχθές την Κυριακή στην αίθουσα “Αίγλη” του ξενοδοχείου “Πανελλήνιο”.
Ο πρόεδρος του Συλλόγου Θανάσης
Καρατζούνης αναφέρθηκε στην ιστορία
του πρώτου συλλόγου των Τρικάλων που
δημιούργησε το 1945, ο αείμνηστος Αχιλλέας Γρηγορίου Καρανάσιος. Σήμερα, ο
Όμιλος σε επίπεδο εκδρομικό επιχειρεί μια
εναλλακτική προσέγγιση της φύσης με έμφαση στις ιδιαίτερες ξεναγήσεις και σε
μορφωτικό επίπεδο, συνεχίζει την έκδοση
του περιοδικού "Μετέωρα" (από το 1947)
και διοργανώνει πλήθος επιμορφωτικών
εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων.

ενώ την πίτα ευλόγησε ο Μητροπολίτης Τρίκκης & Σταγών κ. Χρυσόστομος που χαρακτήρισε το έργο των «Φίλων της Αγάπης» θεάρεστο. Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε
η πρόεδρος του Φιλανθρωπικού Σωματείου
«Φίλες της Αγάπης» κα. Ντίτα Μπονώτη.
Όπως είπε «Φέτος, κλείνουμε 37 χρόνια λειτουργίας του Σωματείου μας. Όλα αυτά τα
χρόνια προσπαθήσαμε, εκτός από το κύριο

σκοπό του Σωματείου να ανταποκριθούμε σε
κάθε έκκληση για βοήθεια. Διανύουμε μια ιδιαίτερα δύσκολη εποχή για αυτό θα πρέπει να
διατηρήσουμε ζωντανό το ενδιαφέρον για
τους συνανθρώπους μας».
Το πρόγραμμα συνεχίστηκε με ομιλία από
τη συγγραφέα κα Τούλα Τίγκα που μίλησε για
τη λογοτεχνία και το βιβλίο.
Ε.Κ.

Με μεγάλη επιτυχία, προχθές την Κυριακή στο ξενοδοχείο “Πανελλήνιο”

Κοπή της βασιλόπιττας από τον ΕΜΟΤ

Σας προσκαλούμε στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 27/1/2019 και
ώρα 18:00, στις εγκαταστάσεις της Ακαδημίας Αναρρίχησης (Πολυχώρος Γυμνασίου Λυκείου Πύλης)

Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Τρικάλων

ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ & ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ
Την Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 9:30 μ.μ.,
στη μουσική σκηνή ΟΡΦΕΑΣ Αμαλίας 8, Τρίκαλα (τιμή εισόδου 7€ με ποτό).

Ο ετήσιος χορός του ΚΑΠΗ
του Δήμου Μετεώρων
Το ΚΑΠΗ του Δήμου Μετεώρων προσκαλεί τα μέλη και
τους φίλους του, στο ετήσιο χορό που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 2 Φεβρουαρίου και ώρα 19:00 στο Κέντρο «Τσίκαρης», όπου θα γίνει επίσης και η κοπή της Βασιλόπιτας για το νέο έτος. Ελάτε να διασκεδάσουμε με την
ορχήστρα του Δημήτρη Κιτσόπουλου.
Τιμή Εισόδου: 10 ευρώ με φαγητό, 5 ευρώ για τα παιδιά. Θα υπάρχει λεωφορείο στο χώρο του ΚΑΠΗ για τη
μεταφορά των μελών στο κέντρο. Ώρα αναχώρησης 19:00.

10 σελίδα
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ε ιδιαίτερα μεγάλη
επιτυχία
πραγματοποιήθηκε
η κοπή της Βασιλόπιττας
της γαλακτοβιομηχανίας
“L.A. FARM A.E.” , το
περασμένο Σάββατο το
βράδυ στο κέντρο
“Memories Hall” στην Αγία
Κυριακή.

Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ.
Χρυσόστομος ευλόγησε την Βασιλόπιττα, τους ιδιοκτήτες, τους
εργαζόμενους της επιχείρησης
και τους πολυπληθείς φίλους
της, που έδωσαν το παρών.
Την εταιρεία ίδρυσε πριν 60
χρόνια ο Αθανάσιος Πλεξίδας.
Το οικογενειακό τυροκομείο
που δημιούργησε, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα έγινε
γνωστό για την υπέροχη, γνήσια
φέτα του, η οποία φτιαχνόταν
με γάλα από τα αιγοπρόβατα
της οικογένειας, αλλά και αυτά
των συγχωριανών του.
Σήμερα την εταιρεία διαχειρίζονται τα αδέρφια Σωτήριος
– Ευάγγελος – Χρήστος, οι οποίοι έχουν εκτοξέυσει τη φήμη
και την πελατεία της, ενώ ενεργό ρόλο έχουν αναλάβει οι κόρες των 2 πρώτων, Έλενα, Νάνσυ και Λένα.
Το ομαδικό πνεύμα, το ανθρώπινο δυναμικό, ο επαγγελματισμός και η ασφάλεια στον
χώρο εργασίας αποτελούν τους
κεντρικούς πυρήνες της εταιρείας. Η συνεργασία και ο αμοιβαίος σεβασμός είναι ένας βασικός άξονας που εξασφαλίζει

Η εκδήλωση κοπής της Βασιλόπιττας, της γαλακτοβιομηχανίας “L.A. FARM A.E.”

Ιδιαίτερα επιτυχημένη
•Την ευλόγησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών
κ. Χρυσόστομος, ενώ πλήθος κόσμου έδωσε το παρών

εδώ και χρόνια την επιτυχία,
την πρόοδο και την εξέλιξη. Οι
εργαζόμενοι, οι συνεργάτες

στον τομέα της έρευνας και οι
προμηθευτές εργάζονται καθημερινά, με ακεραιότητα και

CMYK

υπευθυνότητα, ώστε τα προϊόντα να φτάνουν στους καταναλωτές ασφαλή, με όλα τα
ποιοτικά και θρεπτικά συστατικά, διατηρώντας την πλούσια
γεύση τους.
Η “L.A. Farm A.E.” είναι από
τις πλέον σύγχρονες εταιρίες
τυροκομικών προϊόντων στην
ελληνική επικράτεια, η οποία
συνδυάζει τη θεσσαλική παράδοση με τις συνεχείς επενδύσεις στην τεχνολογία, όπως
οφείλει ένας ισχυρός Ελληνικός
όμιλος.
Εκτός από τις εγκαταστάσεις
παραγωγής φέτας και λευκών
τυριών, η “L.A. Farm A.E.” διαθέτει ένα υπερσύγχρονο τμήμα

συσκευασίας προϊόντων. Συνολικά, η βιομηχανία καταλαμβάνει
έκταση 160.000 τ.μ., με εγκαταστάσεις που απλώνονται σε
50.000 τ.μ. Αξίζει δε να σημειωθεί πως αυτή τη στιγμή κατατάσσεται ανάμεσα στις 500 ελληνικές επιχειρήσεις με τα μεγαλύτερα λειτουργικά κέρδη
EBITDA.
Την εκδήλωση τίμησαν με την
παρουσία τους: ο πάτερ Βασίλειος Μπούκης, εφημέριος του
Ιερού Ναού Αγίου Γρηγορίου
του Θεολόγου, Γαρδικακίου Τρικάλων, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Αγοραστός, ο Δήμαρχος Τρικκαίων κ. Παπαστεργίου, ο Δήμαρχος Πύλης κ. Μα-

• Η εταιρεία
κατατάσσεται
ανάμεσα στις
500 ελληνικές
επιχειρήσεις
με τα
μεγαλύτερα
λειτουργικά
κέρδη
EBITDA
ράβας, οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ. Μπάρδας και κ. Γακόπουλος, ο πρώην βουλευτής
και νομάρχης κ. Βλαχογιάννης,
ο πρώην βουλευτής και δήμαρχος Τρικκαίων κ. Ταμήλος, η
πρώην βουλευτής κ. Μερεντίτη,
ο πρώην δήμαρχος Τρικκαίων
κ. Λάππας, ο Πρόεδρος του
Νοσοκομείου Τρικάλων κ. Παρθένης, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Τρικάλων κ. Γιαγιάκος,
ο πρώημ Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Τρικάλων
κ. Μητσιούλης, τα Μέλη του
Επιμελητηρίου Τρικάλων κ. Τρικαλιώτης και κ. Ζαραμπούκας
και ο Πολιτευτής Νέας Δημοκρατίας κ. Λιούτας

τοπικά
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Την πρωτοχρονιάτικη πίτα έκοψε προχθές η Διοίκηση του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Τρικάλων

Χρονιά με θετικό πρόσημο το 2018
• «Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια μας για συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών
που του προσφέρουμε καθημερινά» ανέφερε ο κ. Τζατζάκης

ταν μια χρονιά
για την εταιρεία
μας που άφησε
μια σοβαρή υπόσχεση αισιοδοξίας για το μέλλον, αφού
αποτέλεσε το πρώτο έτος
μετά από αρκετά χρόνια όπου
είχαμε σημαντική αύξηση της
επιβατικής μας κίνησης και
του κύκλου εργασιών μας».
Αυτό ανέφερε, μεταξύ πολλών άλλων ο πρόεδρος του
Υπεραστικού ΚΤΕΛ Τρικάλων
κ. Βασίλης Τζατζάκης, κατά τη
διάρκεια της εκδήλωσης για
την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του μεταφορικού
φορέα.
Η εκδήλωση έλαβε χώρα
στο χώρο του “Art Gallery Hotel”, παρουσία της Διοίκησης,
των μετόχων, εργαζομένων
του Υπεραστικού ΚΤΕΛ, καθώς

«Ή

επίσης τοπικών και πολιτικών
φορέων.
Την πίτα ευλόγησαν οι Μητροπολίτες Σταγών & Μετεώρων κ. Θεόκλητος και Τρίκκης
& Σταγών κ. Χρυσόστομος,

ενώ ευχήθηκαν υγεία σε
όλους.
Υπόσχεση αισιοδοξίας
«Ήταν μια χρονιά για την
εταιρεία μας που άφησε μια
σοβαρή υπόσχεση αισιοδο-

ξίας για το μέλλον, αφού αποτέλεσε το πρώτο έτος μετά
από αρκετά χρόνια όπου είχαμε σημαντική αύξηση της
επιβατικής μας κίνησης και
του κύκλου εργασιών μας. Ελ-

πίζουμε αυτό να συνεχιστεί
προς όφελος των μετόχων
μας και για αυτό θα συνεχίσουμε ως Διοίκηση να εργαζόμαστε» ανέφερε στο χαιρετισμό του, ο πρόεδρος του

σελίδα 11

Υπεραστικού ΚΤΕΛ Τρικάλων
κ. Βασίλης Τζατζάκης, χωρίς
να παραλείψει να ευχηθεί καλή
χρονιά με υγεία, οικογενειακή
ευτυχία και καλά ταξίδια στους
οδηγούς.
Στη συνέχεια ο πρόεδρος
του μεταφορικού φορέα ευχαρίστησε όλους, όσοι με τη
δική τους καθημερινή προσπάθεια, το Υπεραστικό ΚΤΕΛ
και το 2018 μπόρεσε να ανταπεξέλθει στα προβλήματα και
να επενδύσει σε νέα μέσα και
τεχνολογίες.
Όπως είπε ως πρόεδρος
«μιας εκ των μεγαλύτερων επιχειρήσεων του Νομού, με σημαντικό οικονομικό και κοινωνικό έργο, θα συνεχίσουμε
την προσπάθεια μας για συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών
που του προσφέρουμε καθημερινά. Θέλουμε και μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα ακόμη, προσαρμοζόμενοι στις αυξημένες απαιτήσεις της εποχής μας, και το
οφείλουμε στους μετόχους
μας, στο προσωπικό μας και
στους χιλιάδες επιβάτες που
συνεχώς αυξάνουν την εμπιστοσύνη τους στο Υπεραστικό
ΚΤΕΛ Τρικάλων».
Ευαγγελία Κάκια

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
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τοπικά
Στην εκδήλωση της Ευξείνου Λέσχης Ποντίων και Μικρασιατών ν. Τρικάλων

Κοπή πίττας και γλέντι
Τις ευλογίες του έδωσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσόστομος

Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ.
Χρυσόστομος ευλόγησε την
εκδήλωση κοπής της Βασιλόπιττας της Ευξείνου Λέσχης Ποντίων και Μικρασιατών ν. Τρικάλων.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε προχθές στην

Ο

“Θράκα” στα Μεγάλα Καλύβια, σε εορταστικό και ζεστό κλίμα και παραβρέθηκε
σ’ αυτήν πλήθος κόσμου,
ενώ μετά την κοπή, οι παριστάμενοι γλέντησαν με την
ψυχή τους, χορεύοντας σε
παραδοσιακούς και σύγχρονους ρυθμούς.

«Διατροφή και υγεία για το σώμα, την ψυχή και το πνεύμα»
Δημόσια διάλεξη την Τρίτη 22 Ιανουαρίου, ώρα 5.30 μ.μ. στην οδό Ζωγράφου 2, από τον Γνωστικό Πολιτιστικό –αφιλοκερδή- Σύλλογο Samael-Lakhsmi.
άθε ασθένεια είναι
το αποτέλεσμα
λανθασμένων
επιλογών που κάνουμε
στον τρόπο ζωής μας:
στη διατροφή μας, στην
αναπνοή μας, στις
σχέσεις που
αναπτύσσουμε με τους
άλλους αλλά και με τον
ίδιο μας τον εαυτό!

θήσουν, αποσκοπούν στο να
δώσουν αντίστοιχα, τα ερεθίσματα αλλά και τον προσωπικό χάρτη αυτής της πορείας.

Κ

Ο ανθρώπινος οργανισμός
σε ευρύτερο επίπεδο, δέχεται διαφόρων ειδών τροφές:
το κοινό φαγητό, το νερό, τον
αέρα αλλά ιδιαίτερα τις εντυπώσεις. Εντυπώσεις τόσο
εξωτερικές, που προκαλούνται από εξωτερικά γεγονότα,
όσο και εσωτερικές από σκέψεις κι από συναισθήματα
που βιώνουμε...
Κάθε μία από αυτές τις
τροφές, έχει τη δική της διαφορετική ποιότητα αλλά και
τα δικά της όργανα πέψης ή
καλύτερα, έναν ιδιαίτερο τρόπο αφομοίωσης και θρέψης!
Εάν η ποιότητα της τροφής
είναι η σωστή κι αν ο μεταβολισμός της είναι πλήρης,

Όλες οι διαλέξεις είναι με
ελεύθερη είσοδο και γίνονται
κάθε Τρίτη στις 5.30 μ.μ.
στην οδό Ζωγράφου 2, πίσω
από το Πνευματικό Κέντρο.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΟΑΕΕ
(πρώην ΤΕΒΕ) Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
"Ο ΑΓΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ"
γραφεία Τζαβέλα 16 τηλέφωνο γραφείου
24310 74707
ΜΕΓΑΡΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

βιώνουμε τη βέλτιστη υγεία
σε όλα τα επίπεδα!
Κατανοώντας τον μηχανισμό με τον οποίο κάθε είδος
τροφής επιδρά στον οργανισμό μας, κάνουμε το πρώτο
βήμα για να βελτιώσουμε την
υγεία μας…
Το πρώτο βήμα μιας μα-

κριάς πορείας που είναι γεμάτη με ανατροπές και
θριάμβους, αλλαγές και νέες
ισορροπίες, όχι μόνο σε εξωτερικό, αλλά κυρίως σε εσωτερικό επίπεδο.
Μιας πορείας που θα μας
οδηγήσει να αποκτήσουμε
σωματική, κοινωνική και ψυ-

χική ευεξία και ευδαιμονία,
αλλά κυρίως να δημιουργήσουμε μια εσωτερική αρμονική σχέση με τον βαθύτερό
μας εαυτό. Δηλαδή την Αυτογνωσία!
Το πρώτο αυτό εισαγωγικό
θέμα αλλά και η σειρά των 22
μαθημάτων που θα ακολου-

Ο Πρόεδρος και το Δ. Συμβούλιο
του Σωματείου μας ΟΑΕΕ (πρώην
ΤΕΒΕ) Ν Τρικάλων
Σας προσκαλούν στην κοπή της
πρωτοχρονιάτικης πίτας του Σωματείου
που θα γίνει την Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 12 το μεσημέρι
στο "ΚΕΝΤΡΟ" ΣΤΕΦΑΝΗΣ στο 5ο
χιλιόμετρο Τρικάλων - Καλαμπάκας
ο Πρόεδρος το Δ. Συμβούλιο
Γεώργιος Ρώσσης
τηλέφωνο "ΚΕΝΤΡΟΥ" 24310 85410

CMYK
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4 Τα Μετέωρα με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Σκόνδρα
νίκησαν τον μέχρι την Κυριακή πρωτοπόρο Ολυμπιακό
Βόλου, στο αντίο-συγκίνησης του Γιώργου Βακουφτσή
•(σελ. 7)

ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΛΙΓΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΝΙΚΗ ΒΑΛΜΑΣΟ
Άγευστος ο ΑΟΤ έμεινε στο 0-0
με τον επίσης χλωμό Ηρακλή
•(σελ. 5)

Για τα Μετέωρα η
νίκη της Κυριακής
κόντρα στον
Ολυμπιακό Βόλου είναι
από τις πιο σημαντικές της
ιστορίας της ομάδας της
Καλαμπάκας. Όχι ότι δεν
έχει πετύχει νίκες και
απέναντι σε άλλους
ισχυρούς αντιπάλους, αλλά
το γεγονός ότι κερδίζει μια
ομάδα που ήταν στην
κορυφή της βαθμολογίας
και με επαγγελματικό
ρόστερ δείχνει τη δουλειά
που γίνεται στην
Καλαμπάκα. Διοίκηση,
προπονητής, παίκτες και
φίλαθλοι. Είναι κρίμα
βέβαια που από σήμερα ο
Γιώργος Βακουφτσής – για
επαγγελματικούς λόγους –
δεν θα είναι στον πάγκο.
Από την άλλη όμως
αναλαμβάνει ο
Τσουκαλίδης που έρχεται
με όρεξη για να δώσει
συνέχεια στις επιτυχίες και
μπορεί να το πετύχει αυτό.

Οι Ίκαροι πήραν το ροζ φύλλο αγώνα
και βλέπουν πιο αισιόδοξα την συνέχεια
•(σελ. 4)

ΤΟ ΚΑΜΑΡΙ
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΟΝΗΣ
Ο Άρης Αγίας Μονής έκλεισε
40 χρόνια ζωής και το γιόρτασε
•(σελ. 8)
CMYK
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Φυσιολογική εξέλιξη
Οι γυναίκες του Ασκληπιού
αν και πάλεψαν υποτάχθηκαν(3-0) στην ποιότητα
του πρωτοπόρου Ναυάρχου Βότση
Την πιο δύσκολη αγωνιστική στον φετινό μαραθώνιο
είχαν το Σάββατο οι γυναίκες του Ασκληπιού.
Κλήθηκαν λοιπόν να αντιμετωπίσουν εκτός έδρας τον
πρωτοπόρο Ναύαρχο Βότση.
Πρόκειται για μια ομάδα που διαθέτει απίστευτο βάθος,
ποιότητα και δολοφονικό ένστικτο.
Από την αρχή της χρονιάς θρονιάστηκε στην κορυφή
και δεν την αφήνει με τίποτα.
Παρά την φιλότιμη προσπάθεια λοιπόν η ομάδα του
Ν. Γεροβάϊου υποτάχθηκε 3-0 σε μια φυσιολογική εξέλιξη.
Σε κάθε περίπτωση το ματς της 14ης αγωνιστικής
αποτέλεσε μεγάλο σχολείο και τα Τρικαλινά κορίτσια
συνέλεξαν πλούσιες παραστάσεις, που θα σπεύσουν να
τις ξεδιπλώσουν στα ματς που έχουν σημαδέψει.
Σάββατο 19 Ιανουαρίου
ΓΣ Δράμας - Ακαδημίες Πρωταθλητών Πεύκων 0-3
(17-25, 17-25, 16-25)
ΑΠΣ Ναύαρχου Βότση - ΑΣ Ασκληπιός 3-0 (25-16, 2520, 25-13)
ΓΣ Ένωση Ελασσόνας - ΓΣΓ Νίκη 0-3 (21-25, 20-25,
16-25)
Κυριακή 20 Ιανουαρίου
ΑΣ Γιάννενα - ΑΣ Ελπίς 1-3(22-25, 22-25, 26-24, 2426)
ΕΟ Σταυρούπολης - ΕΑ Λαρίσης 3-2(25-21, 18-25, 2511, 22-25, 15-13)
ΑΣΚ Λαγκαδά - ΑΟ Καβάλας 0-3(26-28, 16-25, 21-25)
Ρεπό ο ΜΑΣ Νέα Γενεά.
Την προσεχή αγωνιστική ο Ασκληπιός επιστρέφει σπίτι
του φιλοξενώντας τα Πεύκα. Το επίσημο κείμενο σε
επόμενο φύλλο.

Είχαν την συνταγή
Οι Νέες των Τρικάλων με καλά πατήματα και
ουσία πέρασαν με 1-3 από τον Διγενή Καρδίτσας
Στα χνάρια των γυναικών βαδίζουν οι νέες των Τρικάλων
και αφήνουν υποσχέσεις για το μέλλον.
Πέρα από το ταλέντο τους δείχνουν μεγάλη ωριμότητα
και αυταπάρνηση.
Επίσης δίνουν το 100% κάνοντας σωστή προσαρμογή.
Φυσικά υπολόγισαν ιδιαίτερα τον Διγενή Καρδίτσας,
που είναι μια φρέσκια αλλά με ενθουσιασμό ομάδα και
επικράτησαν στο γειτονικό Αρτεσιανό 1-3.
Μετρούν λοιπόν 3 στα 3 και είναι φανερό ότι έχουν
δυναμική.
Η ομάδα του Γ. Λουλέ έβαλε τις βάσεις προηγούμενη
με 0-2.
Ο αντίπαλος μείωσε με την Τσιμπίδα αλλά τον τελευταίο
λόγο τον είπαν οι κυανέρυθρες.
Τα κυανέρυθρα γκολ σημείωσαν Τσόγκα, Πλακιά ενώ
το άλλο ήταν αυτογκόλ.
Διγενής (Απ. Παπακώστα): Χατζηλαζάρου, Παπαδημητρίου, Β. Τσέλιου (46′ Οδ. Κουτσώνα), Παπαθανασίου
(25′ Καραμήτρου), Β. Αλεξίου (55′ Φ. Μπαλατσούκα), Φ.
Κουτσώνα, Τοπούζη, Δ. Τσιμπίδα, Σιδηροπούλου, Αθ.
Τσέλιου, Αλ. Κωστοπούλου (70′ Μπούρα).
Νέες Τρικάλων: Δραγούτσου,Μπέου(70’ Καραντάκου),
Καραλή(90’Σαλταγιάννη),Ευαγγελάκου,Σταμούλη(55’
Πλακιά),Ράκου,Γεωργούλα,Κωστοπούλου,Τσόγκα,Στεργιούλη,Μπουκουβάλα(85’Πιπερά)
Εξάλλου σε εξ αναβολής αγώνες για την Α’ Εθνική είχαμε: Προοδευτική- ΑΕΛ 3-4, Αρης- Πανσερραϊκή 6-0.

Ολοι στάζουν μέλι για το πρόσωπο της
επικαιρότητας.
Ο θρίαμβος του Στέφανου Τσιτσιπά στο
αυστραλιανό όπεν επί του Ρότζερ Φέντερερ
ήταν μια είδηση με παγκόσμια απήχηση και
δεν άφησε ασυγκίνητο κανέναν.
Ούτε τον Λούκα Μπάνκι, ο οποίος αφιέρωσε
μερικές στιγμές στη συνέντευξη Τύπου για
να αποθεώσει τον Έλληνα πρωταθλητή! Απο-

Οπτική απόλαυση
Ατέλειωτους άσους από το μανίκι βγάζουν οι παίκτες της Α1 ΕΣΑΚΕ
και οι Τρικαλινοί λάτρεις δεν κόβουν τους δεσμούς

Α

πό την στιγμή που
τα Τρίκαλα
πέρασαν από την
Α1 ΕΣΑΚΕ οι φίλοι
της ομάδας έγιναν από
τους πιο πιστούς της
κατηγορίας.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Γιατί με το μπασκετικό ένστικτο που τους διακρίνει ξέρουν
ότι σε κάθε αγωνιστική θα απολαύσουν πλούσιο υλικό. Ειδικά
φέτος τα συναισθήματα είναι
έντονα, αφού άλλοτε κραταιές
ομάδες δείχνουν να έχουν ξεχάσει το μπάσκετ που ήξεραν.
Ετσι έχουν κολλήσει βαθμολογικά και γίνονται ενέσεις ψυχολογίας μήπως και πάρουν τα
πάνω τους. Τα στατιστικά δεν
είναι με το μέρος τους, ενώ οι
αλλαγές διαδέχονται η μια την
άλλη. Είναι φανερό ότι προπονητές και παράγοντες κάνουν
τις κινήσεις στην σκακιέρα προκειμένου να αλλάξουν τους συσχετισμούς.
Αλλοι μιλούν για ηλεκτροσόκ
που είναι να γίνει πριν είναι
αργά. Κάποια πράγματα φάνηκαν νωρίς σχετικά με τις δυσκολίες συγκεκριμένων ομάδων
αλλά οι γνώστες του είδους πίστευαν ότι αξιοποιώντας την
εμπειρία τους θα κάλυπταν την
απόσταση. Ωστόσο η πράξη
άλλα δείχνει.
Ακόμη και όταν φτάνουν στην
πηγή δεν πίνουν νερό και η απογοήτευση μεγαλώνει. Θυμίζουν
λοιπόν κάτι από τα περσινά Τρίκαλα που σε πολλά ματς ήταν
στο πνεύμα του αγώνα αλλά
έλειψε η αύρα, οπότε πήραν
την κάτω βόλτα.
Φέτος τα φώτα πέφτουν
στους νεοφώτιστους, που δείχνουν ότι και καλά οργανώθηκαν
και φιλοδοξίες διαθέτουν.
Πάνω απ’όλα ευτύχησαν να
συνεργαστούν με αξιόλογους
παίκτες, που δίνουν την αίσθηση
ότι ζουν για τα μεγάλα σουτ.
Βέβαια το ομαδικό πνεύμα
ξεχειλίζει και έτσι έφτιαξαν καλή
βαθμολογική βάση. Συνεχίζοντας με την ίδια λογική μπορούν
να τρελάνουν αρκετό κόσμο,
που είχε συνηθίσει τα φρέσκα
συγκροτήματα να είναι μαζεμένα και να αρκούνται σε συγκεκριμένο αριθμό νικών.
Με την βοήθεια του sport 24
να μεταφέρουμε κλίμα.
Στην Πάτρα όλοι είχαν διάθεση να τρέξουν και να σκοράρουν, κανείς όμως να παίξει
άμυνα. Ο Προμηθέας ποτέ δεν
είπε... όχι στο συγκεκριμένο
concept που εκτυλίχθηκε στο
"Δημήτρης Τόφαλος". Η ομάδα

Ανεβαίνει ο Αρης του πρώην αρχηγού των Τρικάλων Δ. Σλαφτσάκη
του Μάκη Γιατρά βρέθηκε στο
πιο παραγωγικό απόγευμα της
χρονιάς, έλεγξε το παιχνίδι σε
όλο το δεύτερο ημίχρονο και
έφτασε εν τέλει στη νίκη επί
του Κολοσσού με 101-95 στο
πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής
της Α1.
Οι Χολ (20 πόντοι), Μέιερ (17
πόντοι), Παρκς (16 πόντοι),
Μπράουν (16 πόντοι) και Κασελάκης (10 πόντοι) σκόραραν διψήφιο αριθμό πόντων από πλευράς Προμηθέα, που επέστρεψε
στις νίκες έπειτα από διαδοχικές
ήττες στην Πάτρα και βελτίωσε
το συνολικό ρεκόρ του σε 9-5
(4-3 εντός έδρας). Στην αντίπερα όχθη, οι Μπράουνινγκ (22
πόντοι), Ντιγκς (18 πόντοι), Κάρτερ (15 πόντοι), Δημάκος (12
πόντοι), Τσούπκοβιτς (12 πόντοι)
ήταν οι πρώτοι σκόρερς του
Κολοσσού, ο οποίος μετράει
πλέον 4 σερί ήττες και έχει 0-7
μακριά από την Ρόδο, παραμένοντας στην τελευταία θέση της
βαθμολογίας.
Οι δύο ομάδες αποθέωσαν
το επιθετικό μπάσκετ. Μάρτυρας μας και η στατιστική. Ο
Προμηθέας και ο Κολοσσός
σούταραν μαζί με ποσοστό
65,8% στα δίποντα (50/76) και
με 46,8% στα τρίποντα (22/47).
Ο Κολοσσός είχε βέβαια και
11/22 βολές.
Αν οι Ρόδιοι ήταν λίγο πιο εύστοχοι, θα είχαν περισσότερη
τύχη για τη νίκη.
Από πλευράς γηπεδούχων ο
πρώην παίκτης των Τρικάλων
Ολεξάντρ Λίποβι είχε 8 πόντους
με 2 τρίποντα. Στον αντίποδα ο
Σλάβεν Τσούπκοβιτς του Κολοσσού πέτυχε 12, ενώ κατέβασε 7 ριμπάουντ.

Συνεχίζουν δυναμικά
Ο Άρης έχοντας την έντονη
συμπαράσταση των φιλάθλων
και ύστερα από την καλύτερη
εμφάνιση του Βασίλη Τολιόπουλου με τα χρώματά του επιβλήθηκε του Λαυρίου πιο δύσκολα
από ό,τι δείχνει το τελικό αποτέλεσμα (84-70) και βελτίωσε
το ρεκόρ της στην Α1. Η ομάδα
του Γιάννη Καστρίτη πήρε την

3η διαδοχική νίκη της "διπλώνοντας" το Λαύριο, το οποίο
υποχώρησε στο 4-10.
Ο Λευτέρης Μποχωρίδης για
ακόμα ένα παιχνίδι έδωσε πολλές λύσεις στην ομάδα του, ενώ
το ίδιο έπραξε και ο Γκάρι ΜακΓκί που κέρδισε τις περισσότερες
από τις "μάχες" που έδωσε στο...
ζωγραφιστό.
Ο Λάκι Τζόουνς, ο Δημήτρης
Σλαφτσάκης και ο Δημήτρης
Φλιώνης σε διαστήματα της αναμέτρησης ήταν καθοριστικοί ,
αλλά το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη πηγαίνει στον Βασίλη Τολιόπουλο. Ο 23χρονος
γκαρντ σημείωσε τους 9 από
τους 17 πόντους (5/9) στην τέταρτη περίοδο οδηγώντας την
ομάδα του στη νίκη.
Από πλευράς κιτρινόμαυρων
ο τελευταίος αρχηγός των Τρικάλων Διαμαντής Σλαφτσάκης
έγραψε 10 πόντους, ενώ για το
Λαύριο άποντος έμεινε ο Λούντζης.
Τρικαλινοί φίλαθλοι πάντως
που βρέθηκαν στο Αλεξάνδρειο
συνομίλησαν με Καστρίτη- Λούντζη. Τεράστιο βήμα παραμονής
στην Basket League έκανε το
απόγευμα του Σαββάτου (19/1)
η Κύμη, η οποία επικράτησε
του Πανιωνίου (92-82) στο κλειστό της Χαλκίδας για να πάει
στο 3-11, να πιάσει την ομάδα
της Νέας Σμύρνης και να υπερτερεί σε πιθανή ισοβαθμία καθώς την είχε κερδίσει και στην
πρεμιέρα, στο κλειστό της οδού
Αρτάκης.
Σπουδαίο ντεμπούτο για τον
Ματ Γουίλιαμς με τη φανέλα
της Κύμης, εκπληκτικός ο Σκοτ
Σαγκς, γέμισε τη στατιστική του
ο ΤζέΚουαν Λιούις, την ώρα που
οι Ντέβιον Μπέρι - Νώντας Παπαντωνίου έκαναν καταπληκτική
δουλειά για τον Πανιώνιο, με
τον Τζόι Ντόρσεϊ να χάνει για
ένα ριμπάουντ το double-double. Τρομερός ο Σκοτ Σαγκς,
ένας πολύ ποιοτικός Αμερικανός
που αρχίζει να δικαιώνει τους
ανθρώπους που τον επέλεξαν
το περασμένο καλοκαίρι όταν
το Λαύριο προτίμησε τον Βασίλη

Καθολική αποθέωση
κάλυψε μάλιστα ότι ο Τσιτσιπάς είναι φίλος
της ΑΕΚ!
«Για τους νέους αθλητές είναι σημαντική
μια μέρα σαν την Κυριακάτικη που ο Τσιτσιπάς
κέρδισε τον Φέντερερ, είναι σημαντικό νέοι

αθλητές της γενιάς μας να βλέπουν τον Τσιτσιπά να νικάει τον Φέντερερ.
Με εντυπωσίασε ο τρόπος που προσέγγισε
τον αγώνα.
Καταλαβαίνω ότι δεν μπορείς να έχεις με-

Χαραλαμπόπουλο από εκείνον,
όμως ο τίτλος του πολυτιμότερου της αναμέτρησης πρέπει
να πάει στον Ματ Γουίλιαμς που
στο ντεμπούτο του με την ομάδα
της Εύβοιας σκόραρε 21 πόντους με 7/10 τρίποντα.
Για την Κύμη συμμετοχή είχε
ο Πουλιανίτης.
Με τέτοιον Χάτσερ δεν θα
μπορούσε να χάσει στην Κρήτη
ο ΠΑΟΚ... Ακόμα κι αν προερχόταν από ταξίδι και αγώνα για
το Basketball Champions
League, ακόμα κι αν ήταν φανερά εκτός ρυθμού επί ένα ημίχρονο. Όταν ο Αμερικανός
γκαρντ πήρε μπροστά, ο "δικέφαλος" ακολούθησε και νίκησε
στο "Μελίνα Μερκούρη" το Ρέθυμνο88-78, σημειώνοντας την
τέταρτη συνεχόμενη εκτός
έδρας νίκη στην Basket League.
Ο Γουίλιαμ Χάτσερ (37 πόντοι)
και ο Φιλ Γκος (15 πόντοι) πέτυχαν 40 από τους 54 πόντους
του ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο και ήταν αυτοί που οδήγησαν
εκ του ασφαλούς τους "μελανόλευκους" στην 9η νίκη σε 14
αγώνες.
Για το Ρέθυμνο ο Καλογιαννίδης είχε συμμετοχή.
Με τη ψυχή στο στόμα...
Ο Ολυμπιακός χρειάστηκε να
βάλει μερικά μεγάλα καλάθια ο
Στρέλνιεκς στο τέλος του κανονικού αγώνα και να κυριαρχήσει ο Νίκολα Μιλουτίνοβ κάτω
από τα δύο καλάθια για να νικήσει τον συγκλονιστικό Χολαργό 73-68 στην παράταση και να
αποφύγει το στραπάτσο στο
κλειστό "Αντώνης Τρίτσης". Αυτή
ήταν η 8η συνεχόμενη νίκη για
τους "ερυθρόλευκους", που
έχουν πλέον 13-1 έπειτα από
14 αγωνιστικές στην Basket
League.
Για τους συγκινητικούς φέτος
γηπεδούχους ο πρώην παίκτης
των Τρικάλων Γκάρι Τάλτον είχε
8 πόντους με 7 ριμπάουντ, ενώ
ο Σκουλίδας συνεισέφερε 3.
Από πλευράς Πειραιωτών ένα
ακόμη μεστό παιχνίδι έκανε ο
δικός μας Κώστας Παπανικολάου έγραψε 10 με 2.
Τη δέκατη νίκη της σε 14
αγωνιστικές της Basket League
2018/19 πήρε η ΑΕΚ, που επικράτησε του Περιστερίου στο
ΟΑΚΑ (96-70) και το έπιασε στην
τρίτη θέση. Οι κιτρινόμαυροι
πήραν και τη διαφορά που χρειάζονταν (είχαν ηττηθεί με τρεις
στο ματς του Α' γύρου), με αποτέλεσμα να υπερτερούν σε πιθανή ισοβαθμία στο τέλος της
κανονικής περιόδου.
Η αυλαία έπεσε χθες με την
αναμέτρηση: Ηφαίστου- Παναθηναϊκού. (62-84).
• Ξανά MVP με μοιρασιά ο
Βασιλειάδης.

γάλη πίεση όταν παίζεις κόντρα σε έναν
τέτοιο θρύλο. Αυτός όμως είχε προσωπικότητα, είχε… κότσια, προσπαθούσε να χαμηλώσει τον ρυθμό από την αρχή.
Έκανε τον Φέντερερ, ένα από τους πιο
ήρεμους αθλητές του κόσμου, να αγχωθεί.
Δεν ξέρω από τένις, αλλά ήταν καταπληκτικό.
Είχε υψηλή αυτοπεποίθηση και χωρίς καμιά
στιγμή να μην τα παρατάει.

ΤΟπιΚΑ
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Εφεση στα διπλά

Ο

λες οι
συναντήσεις
στην κορυφαία
κατηγορία της
Θεσσαλίας έχουν
ξεχωριστό χρώμα.
Ωστόσο τα ντέρμπι
διαθέτουν ειδικό βάρος
και όλοι φροντίζουν να
εξαντλούν τις
πιθανότητες για να
βάζουν θετικό πρόσημο.

Οι Γόμφοι ξεκίνησαν δυνατά από την αρχή και έσπασαν μια ακόμη
έδρα κερδίζοντας 50-64 στο τοπικό ντέρμπι τους Δαναούς

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Πόσο μάλλον όταν οι εκπρόσωποί μας αποδεδειγμένα διαθέτουν δυνατότητες και βρίσκονται σε αξιόλογη βαθμολογική θέση, οπότε επιθυμούν
διακαώς να μένουν σταθερά
ψηλά.
Υπό το πρίσμα αυτό αντιμετώπισαν την Κυριακάτικη αναμέτρηση οι Δαναοί και οι Γόμφοι, δηλαδή δυο ομάδες που
κατέθεσαν προ πολλού διαπιστευτήρια και φροντίζουν σε
κάθε συνάντηση να διανθίζουν
το παιχνίδι τους εξαντλώντας
τις πιθανότητες επιτυχίας.
Οι φιλοξενούμενοι εμφανίστηκαν στην μέρα τους και πέτυχαν διπλό χρυσάφι με 50-64.
Εκ των πραγμάτων με αναμμένες μηχανές συνεχίζουν την
προσπάθειά τους οι τοπικές
ομάδες της Α1 ΕΣΚΑΘ θέλοντας να αναδείξουν στο έπακρο
τα ιδιαίτερα στοιχεία που τα
χαρακτηρίζουν.
Ασφαλώς όσο κυλούν οι αγωνιστικές περιορίζονται τα περιθώρια λαθών, οπότε οι παίκτες
οφείλουν να κάνουν αψεγάδιαστες εμφανίσεις.
Πάνω απ’ όλα όμως απολαμβάνουν αυτό που κάνουν. Δεν
βλέπουν την ώρα να εμφανιστούν στο παρκέ και εκεί τα δίνουν όλα για όλα εφαρμόζοντας
πιστά τις οδηγίες των προπονητών τους.
Όταν μάλιστα εκτελεστεί στο
έπακρο ο σχεδιασμός, τότε συνήθως το ταμπλό γράφει εντυπωσιακά.
Σχεδόν σε κάθε αγωνιστική
διεξάγονται ανοιχτά παιχνίδια
κάτι που ίσχυσε και στις αναμετρήσεις της 12ης αγωνιστικής, που κόμισε ενδιαφέρον
υλικό στο φίλαθλο κοινό.
Γενικά η Α1 έχει την δική της
φωνή και οντότητα, οπότε κάθε

Οικογενειακή υπόθεση στο Τρικαλινό ντέρμπι. Τελικά ο Δ.
Ψύρρας(Γόμφοι) χαμογέλασε απέναντι στον Θ. Ψύρρα(Δαναοί)
περίοδο προκύπτουν διαφορετικά δεδομένα και έντονος συναγωνισμός.
Το κίνητρο συνεπώς είναι
υψηλό, οπότε κάθε αγωνιστική
παρουσιάζει τα δικά της μυστικά
και ντοκουμέντα, αφού οι νίκες
θέλουν κυρίως τρόπο αλλά και
αγωνιστική επαγρύπνηση.
Δεν είναι όμως μόνο οι επιχώριες ομάδες που βάζουν
ψηλά τον πήχη και θέλουν να
γυρίσουν σελίδα.
Και τα στελέχη των υπόλοιπων σωματείων όταν εμφανίζονται στον αγωνιστικό χώρο
δεν μπαίνουν για να χάσουν.
Φροντίζουν λοιπόν να παίζουν
το μπάσκετ της ζωής τους και
έτσι σε πολλές περιπτώσεις η
αγωνία τραβάει σε μάκρος.
Και φέτος το πρωτάθλημα
συγκεντρώνει την προτίμηση
μεγάλης μερίδας φιλάθλων,
αφού βλέπει ότι γίνεται καλή
δουλειά, ενώ μετέχουν συγκροτήματα, που έχουν δώσει το
στίγμα τους στην Τρικαλινή καλαθοσφαίριση.
Πολύ σωστά πάντως οι ομάδες εκτός από το σήμερα κοιτάζουν το μέλλον επιδιώκοντας
να προσφέρουν ευκαιρίες σε

Το ήθελε πολύ και το πάλεψε πολύ.
Ωστόσο στο μπάσκετ τα μικρά πράγματα κάνουν την διαφορά.
Ετσι η Φαλώρεια που έφτασε στην
βρύση δεν ήπιε νερό χάνοντας 55-61
από την ΑΕΛ. Η Τρικαλινή ομάδα έψαχνε ένα μεγάλο αποτέλεσμα για να
ξεκολλήσει αλλά μέτρησαν οι λεπτομέρειες.
Ετσι οι πορτοκαλί καλούνται να
βρουν το κουράγιο και να επανέλθουν,
αφού και ταλέντο διαθέτουν και σωστή
δουλειά κάνουν.
Μέσα από τέτοιες καταστάσεις οι
πιτσιρικάδες ψήνονται στα δύσκολα
και μπορούν να ανοίξουν τα φτερά
τους.
Ηταν πάντως ένα γεμάτο παιχνίδι
με τον εκπρόσωπό μας να ξεκινάει
καλά αλλά ο αντίπαλος αντέδρασε.
Στην δεύτερη περίοδο το ματς ήταν
ντέρμπι ολκής και στο γ’ δεκάλεπτο η
Φαλώρεια έδειξε αέρα νίκης.
Ωστόσο τον τελευταίο λόγο είπε η
ΑΕΛ με τον έμπειρο Γκαμπέτα να κάνει
την ζημιά.
Τα δεκάλεπτα: 13-18, 30-30, 4744, 55-61
Διαιτητές: Δημουλάς - Γκαρτζονίκας
Χ.

νέα πρόσωπα επιλέγοντας μοντέρνο τρόπο παιχνιδιού.
Συγκεκριμένοι σύλλογοι δείχνουν να έχουν έφεση στον τομέα αυτό αλλά το σημαντικό
είναι ότι λίγο πολύ όλες οι ομάδες επιχειρούν φρεσκάρισμα.
Βέβαια δεν λείπουν και τα
έμπειρα στελέχη, που ξέρουν
τα κατατόπια καλύτερα από τον
καθέναν.
Το σωστό πάντρεμα λοιπόν
μπορεί να κάνει την διαφορά.
Πάντως όλες οι ομάδες θέλουν στήριξη ειδικά στις δύσκολες στροφές.
Γιατί κάποια πράγματα δεν
μπορούν να διεκπεραιωθούν
από την μια στιγμή στην άλλη.
Ομολογουμένως η αφομοίωση
μπασκετικών δεδομένων θέλει
εύλογο χρονικό διάστημα.
Επίσης η εμπειρία δείχνει ότι
πρέπει να βρεθεί αντίδοτο και
για τα σκαμπανεβάσματα.
Για τον λόγο αυτό οι προπονητές θέλουν να παρουσιάζουν
σύνολα που θα κάνουν την μικρότερη δυνατή αγωνιστική κοιλιά αλλά και να πάρουν το καλύτερο από κάθε παίκτη.
Στο θέμα αυτό φαίνεται να
υπάρχει μεγαλύτερο βάθος στο

ρόστερ, οπότε το σκηνικό επιτρέπει αισιοδοξία για την συνέχεια, που αναμένεται καυτή.
Πολύ σωστά πάντως οι συντελεστές κοιτάζουν την δική
τους δουλειά και κρατούν χαμηλούς τόνους.
Φέτος πάντως οι Τρικαλινές
παρουσίες στον όμιλο καταθέτουν ιδέες και έτσι οι φίλαθλοι
αποχωρούν γεμάτοι.
Γενικά βγάζουν μπόλικη ενέργεια στο παρκέ θεωρώντας ότι
με τον τρόπο αυτό θα αυξήσουν
τις πιθανότητες επιτυχίας.
Πάντως μεγάλες κουβέντες
μην περιμένετε από τα στελέχη
των Τρικαλινών ομάδων που
μετέχουν στην Α1ΕΣΚΑΘ.
Ακόμη και αν πιστεύουν όσο
τίποτα άλλο στον στόχο είναι
μαθηματικά βέβαιο ότι δεν θα
τάξουν λαγούς με πετραχήλια
και θα συνεχίσουν να ψάχνονται
στον μέγιστο βαθμό.
Η φιλοσοφία τους είναι γνωστή και σωστή. Τους ενδιαφέρει
να προχωρούν βήμα- βήμα κάνοντας τις σχετικές προσαρμογές κατά την διάρκεια των
παιχνιδιών.
Γιατί κανένα ματς δεν μοιάζει
με το προηγούμενο κάτι που
σημαίνει ότι οι ομάδες που θέλουν να συλλέξουν όσο το δυνατόν περισσότερα ροζ φύλλα
θα πρέπει να είναι απόλυτα
συγκεντρωμένες.
Επίσης δεν έχουμε να κάνουμε με επαγγελματικά σωματεία,
οπότε πάντα υπάρχουν αποκλίσεις.
Σε κάθε περίπτωση το κίνητρο είναι υψηλό και ορισμένες
εμφανίσεις ομάδων ανοίγουν
την όρεξη.
Φυσικά τα πάντα περνούν
μέσα από την τοποθέτηση στέρεων βάσεων.
Καμία ομάδα δεν είναι χαμένη
από χέρι και αν βρεθεί στην
μέρα της και επιβάλλει τον ρυθμό της μπορεί να γείρει την ζυγαριά προς το μέρος της ση-

μειώνοντας αποτελέσματα που
συζητούνται στα στέκια.
Συνεπώς το σύνολο των παιχνιδιών είναι ανοιχτό σε προβλέψεις και πολλές φορές η
μπίλια κάθεται σε διαφορετικό
χρώμα.
Πραγματικά το έμψυχο δυναμικό των ομάδων είναι συγκινητικό από την αρχή ως το
τέλος, παρότι έχει γεμάτο πρόγραμμα.
Είναι ομολογουμένως εντυπωσιακή η φρεσκάδα που βγάζουν οι πρωταγωνιστές, αφού
αγαπούν αυτό που κάνουν και
σέβονται όσους τους επέλεξαν.
Και στο ντέρμπι λοιπόν η αγωνιστική αυταπάρνηση έπιασε
ταβάνι, κάτι που εκτίμησαν ιδιαίτερα οι φίλαθλοι.

Σε καλή βραδιά
Είναι εντυπωσιακό αυτό που
συμβαίνει με τους Γόμφους.
Συνήθως οι περισσότερες ομάδες στηρίζονται στην δύναμη
της έδρας τους αλλά αυτοί σημειώνουν ηχηρά διπλά.
Να θυμίσουμε ότι άλωσαν
τους Σοφάδες αλλά και τον Αμπελώνα, οπότε το καλό γι’ αυτούς τρίτωσε αφού στάθηκαν
όρθιοι και στην έδρα των Δαναών.
Μάλιστα τα «βουβάλια» κατάφεραν να εξασφαλίσουν και
την διαφορά αφού με το 50-64
υπερκάλυψαν την ήττα τους
στον πρώτο γύρο με 58-62.
Φάνηκε πάντως από την αρχή
ότι οι φιλοξενούμενοι ήταν ζεστοί, αφού πέτυχαν μεγάλα καλάθια, ενώ έδειξαν απίστευτη
προσήλωση στο αμυντικό κομμάτι.
Κατάφεραν λοιπόν να αναχαιτίσουν τα βαριά χαρτιά των
Δαναών(μετρούν διαδοχικές ήττες από: Σοφάδες, Αναγέννηση,
Γόμφους) και το γεγονός αυτό
αποτέλεσε μεγάλο παράσημο.
Και στην επίθεση όμως σκόραραν από κοντά και μακριά,
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οπότε ενθουσίασαν τους φίλους
τους που έσπευσαν να τους
στηρίξουν.
Οσο για τους γαλάζιους χρειάστηκε να κυνηγούν από την
αρχή το σκορ και δεν μπόρεσαν
να αλλάξουν το σκηνικό.
Οι Γόμφοι έκαναν ονειρεμένο
ξεκίνημα με 0-7 δείχνοντας τις
προθέσεις τους, ενώ λίγο αργότερα το σκορ έγινε 2-13 με
τον Κουρέπη και 2.15 με τον Δ.
Ψύρρα στα 4.47. Μείωσε ο Κωτούλας αλλά οι φιλοξενούμενοι
έκλεισαν τα πρώτο δεκάλεπτο
8-22 μετά από ζευγάρι βολών.
Εβαλαν έτσι τις βάσεις και
στην πορεία παρά την πίεση
των Δαναών με ψυχραιμία και
διαχείριση πέτυχαν τον στόχο
τους.
Στα δύσκολα σημεία του αγώνα ο τραυματισμός του Γ. Τσικρικά στο κεφάλι 6.42 πριν την
λήξη της γ’ περιόδου, οπότε
μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
για ράμματα και πήρε εξιτήριο.
Στο Νοσοκομείο μεταφέρθηκε και ο κόουτς των Γόμφων
Μ. Αλεξίου εξαιτίας μιας μικρής
αδιαθεσίας. Εκανε εξετάσεις
και πήρε εξιτήριο, οπότε όλα
πήγαν καλά και στις δυο περιπτώσεις.
Φυσικά η εφημερίδα μας τους
εύχεται να είναι πάντα σιδερένιοι.
Γεμάτη πάντως ήταν η ιατρική
λίστα και για τις δυο ομάδες.
Ετσι για τους Δαναούς έσφιξε
τα δόντια του ο Τζιάννης, κλινήρης ήταν ο Νικόπουλος, ενώ
από γαστρεντερίτιδα ταλαιπωρήθηκαν: Θ. Ψύρρας, Παπαθεοδώρου, Δήμος. Για τους Γόμφους προβλήματα τραυματισμών αντιμετώπισαν: Δ. Ψύρρας, Καγιαμανίδης, ενώ ο Μάρκος έχει την μέση του.
Τα δεκάλεπτα : 8-22, 24-32,
34-42, 50-64
Διαιτητές: Πιτσίλκας - Γιατρόπουλος.
Δαναοί (Παναγιώτου-Μήτσας) : Τσικρικάς 10 (2), Παπαθεοδώρου 7 (2), Μικαελιάν, Νικολούσιος 3(1), Σαραντίδης,
Χατζής, Τζιάννης 8, Ψύρρας 1,
Διαλεσιώτης, Τάλλαρος, Δήμος
10, Κωτούλας 11 (2)
Γόμφοι ( Αλεξίου) : Καγιαμανιδης 14, Ζαχόπουλος(1) 12,
Ροδόπουλος 5, Τσίγκας 1,
Κουρμέτζας 2, Μάρκος, Οικονόμου, Ψύρρας 7(1), Στρακάτσαλος 10(2), Κουρέπης 13,
Λιάσκος.

Λύγισε στο τέλος
Η Φαλώρεια αν και είχε το πάνω χέρι για μεγάλο
διάστημα τελικά έχασε από την ΑΕΛ με 55-61
Φαλώρεια (Παλάτος ) Μπαλτός ,
Κωνσταντούλας 6(2), Μαλακασιώτης
, Μιχαηλίδης 5(1), Σπάθης 2, Βιττεμπέργιεν, Κατσαδούρος 6(2), Δούγγαρης , Μπακάλης 2, Πατιτάκης 3(1),
Διαλεσιώτης 13, Τζήμας 18(4).

ΑΕΛ:(Βαγιόπουλος-Μαίος) Ταμπάρης 5, Τουρναβίτης 2, Σκριάπας , Παπαδούλης , Μπίνας 11, Δελής 6,
Γκαμπέτας 32(4), Παναγιώτου 5.

Τα αποτελέσματα
Φαλώρεια - ΑΕΛ ....................55-61

Η Βαθμολογία
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ΟΜΑΔΕΣ
Αναγέννηση. Κ
Γόμφοι
Αμπελώνας
Δαναοί
Σοφάδες
Αστέρας
Νίκαια
Ελασσόνα
Α.Ε.Λ
Φαλώρεια
Φοίβος. Γ
Μουζάκι

Β
24
22
22
20
19
17
17
16
16
14
14
12

Α
12
12
12
12
11
11
12
12
12
12
12
12

Ν
12
10
10
8
8
6
5
4
4
2
2
0

Η
0
2
2
4
3
5
7
8
8
10
10
12

ΕΝ
6-0
4-2
5-1
3-3
3-1
3-3
3-4
3-3
3-3
2-5
1-4
0-6

ΕΚ
6-0
6-0
5-1
5-1
5-2
3-2
2-3
1-5
1-5
0-5
1-6
0-6

Στιγμιότυπο από την Κυριακάτικη προσπάθεια της Φαλώρειας απέναντι στην ΑΕΛ
Νίκαια - Αστέρας ..................80-83
Μουζάκι - Αμπελώνας ............51-86
Ελασσόνα - Σοφάδες ............74-88
Δαναοί - Γόμφοι ....................50-64
Φοίβος – Αναγέννηση. Κ .......46-74

Η επόμενη αγωνιστική(13η)

Αναγέννηση. Κ --------------- Ελασσόνα
Γόμφοι ----------------------------- - Φοίβος
Αμπελώνας ----------------------- - Δαναοί
Αστέρας ------------------------- - Μουζάκι
ΑΕΛ----------------------------------- - Νίκαια
Σοφάδες--------------------- - Φαλώρεια .
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Σ

την ανάλυση που έκαναν οι
Ικαροι κατά την διάρκεια της
εβδομάδας ήξεραν ότι ο
Εύαθλος είναι από τις πιο
παραδοσιακές δυνάμεις του χώρου.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Πρόκειται για μια ομάδα με μαχητικό
πνεύμα και ορισμένους πολύπειρους καλαθοσφαιριστές, που δεν ξεχνούν με τίποτα
την τέχνη του σκοραρίσματος όσα χρόνια
και αν περάσουν.
Εκ των πραγμάτων λοιπόν ο εκπρόσωπός
μας συνειδητοποίησε ότι θα είχε μπόλικη
δουλειά και θα έπρεπε να αναδείξει στο
έπακρο τις αρετές του περιορίζοντας παράλληλα τα λάθη στο ελάχιστο.
Η Κυριακάτικη αναμέτρηση είχε αρκετό
ενδιαφέρον, αφού φάνηκε από τα πρώτα
λεπτά ότι η ομάδα του Πολυκάστρου δεν
ήρθε στην Μπάρα για να παραδοθεί αμαχητί.
Αλλωστε τόσα χρόνια έχει μάθει να προσαρμόζεται στα δεδομένα των αγώνων
της Γ’ Εθνικής.
Ως εκ τούτου οι κιτρινόμαυροι κλήθηκαν
να κάνουν σωστή διαχείριση και κυρίως
να διατηρήσουν το μυαλό τους ειδικά στα
σημεία που οι φιλοξενούμενοι είχαν απ’
ευθείας σύνδεση με το καλάθι και πέτυχαν
πόντους που πόνεσαν.
Όμως το ροζ φύλλο ήταν επιτακτική
ανάγκη και ήρθε με 66-60

Εντονα συναισθήματα
Αρκετοί φίλοι του μπάσκετ κάνουν το
λάθος να θεωρήσουν ότι τα εντός έδρας
παιχνίδια μπορούν να εξελιχτούν σε εύκολη
υπόθεση.
Ειδικά φέτος όμως τίποτα δεν χαρίζεται
και για να μπορέσει ο γηπεδούχος να περάσει στην θέση του οδηγού θα πρέπει να
εκτελέσει σωστά μια σειρά πραγμάτων.
Παράλληλα οι Ικαροι έπρεπε να βρουν
αντίδοτο και για το άγχος, αφού όταν το
θέλω και το πρέπει μπαίνει μπροστά ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι η μπάλα ενίοτε
ζυγίζει πολλά κιλά.

Ο

νόμος των φαβορί
επικράτησε στην 11η
αγωνιστική της Α2
ΕΣΚΑΘ. ΑΕΤ και Μάγοι
μοιάζουν με σιαμαίες ομάδες,
αφού οι ερυθρόλευκοι ήταν
μεθοδικοί και αποτελεσματικοί
στον αγώνα τους, ενώ οι Μάγοι
είχαν σωστή προσέγγιση και
λύσεις στο τοπικό ντέρμπι με
τον Κρόνο.

Παραγωγικοί Μάγοι
Εδώ και καιρό οι Μάγοι έχουν βρει τον
βηματισμό τους και θέλουν να πάνε με
την ίδια λογική μέχρι τέλους. Παρότι μπροστά τους είχαν τοπικό ντέρμπι με τον
Κρόνο δεν άλλαξαν συνήθειες και έφτασαν
στο εντυπωσιακό 84-62.
Τέτοια ματς θέλουν μεγάλη προσοχή,
αφού έχουν αρκετές ιδιαιτερότητες. Αλλωστε όλοι θέλουν να κερδίζουν, ενώ από
την άλλη οι φιλοξενούμενοι προέρχονταν
από καλή εμφάνιση.
Το στοιχείο που κρατούν οι πορτοκαλί
είναι σίγουρα η σοβαρότητα. Φρόντισαν
λοιπόν να προσεγγίσουν σωστά την αναμέτρηση. Γενικά οι γηπεδούχοι είχαν αρχή,
μέση, τέλος και σωστή ισορροπία και στις
δυο πλευρές του παρκέ.
Και μπορεί οι Μάγοι να φημίζονται για
την καλή τους άμυνα αλλά μετά από έναν
κύκλο παιχνιδιών λύθηκαν και στην επίθεση.
Μέλημα άλλωστε της τεχνικής ηγεσίας
είναι να αξιοποιεί το σύνολο των αθλητών.
Σ’ ένα μακρύ πρωτάθλημα χρειάζονται
άπαντες, οπότε πρέπει να είναι σαν έτοιμοι
από καιρό για συμμετοχή.
Πραγματικά οι φίλοι των Μάγων βλέπουν
ότι το συγκρότημα διαθέτει αρκετούς τρόπους μπασκετικής έκφρασης, πάθος και
αυτοματισμούς.
Ετσι οι αντίπαλοι έχουν δύσκολη δουλειά
να αναχαιτίσουν αθλητές, που ξέρουν καλά
τα μυστικά του τοπικού.
Η αναμέτρηση ξεκίνησε έχοντας όλα τα
στοιχεία του τοπικού ντέρμπι. Οι Μάγοι
θέλησαν να αξιοποιήσουν την έδρα τους
αλλά ο Κρόνος αποδείχτηκε σκληρό καρύδι
στο πρώτο δεκάλεπτο.
Ωστόσο στην συνέχεια οι γηπεδούχοι
άρχισαν να βρίσκουν ρυθμό, να πιέζουν

Εβγαλαν αντίδραση
•Σε παιχνίδι με υψηλό συντελεστή δυσκολίας οι Ικαροι έκαναν
καλό επίλογο κερδίζοντας 66-60 τον μαχητικό Εύαθλο
Στις περιπτώσεις αυτές χρειάζονται σίγουρα χέρια, απόλυτη συγκέντρωση και
αξιόλογα στατιστικά με υποδειγματικά τελειώματα. Σε κάθε περίπτωση ο αγώνας
της Μπάρας πρόσφερε έντονα συναισθήματα.
Το ιδανικό σενάριο θα ήταν οι Ικαροι να
έμπαιναν στο παρκέ με κεκτημένη ταχύτητα
και να έχτιζαν καλή διαφορά.
Όμως δεν έπαιζαν μόνοι τους. Ο Εύαθλος εμφανίστηκε χωρίς άγχος, ενώ σε
μεγάλο διάστημα αξιοποίησε την δεδομένη
εμπειρία του.
Γενικά έπαιξε μυαλωμένα και σε σημαντικά διαστήματα του παιχνιδιού έβαλε δύσκολα στον εκπρόσωπό μας.
Η πρώτη προειδοποιητική βολή ήρθε
με το 0-3, για να ακολουθήσει ένα ακόμη
τρίποντο για το 0-6 στα 8.37.
Οι Ικαροι είχαν ξεκινήσει με: Αλ. Κολότσιο, Φούντα, Αργύρη, Βλάχο, Μέξη.
Το πρώτο Τρικαλινό καλάθι ήρθε από
τον Αλ. Κολότσιο, που βρέθηκε στην κατάλληλη θέση μετά από άστοχο τρίποντο
του Βλάχου.
Ακολούθως ο Μέξης μείωσε σε 4-6 και
ο Βλάχος με μπάσιμο πραγματοποίησε το
6 όλα 8.42 πριν την λήξη.
Όμως ο Εύαθλος είχε εκνευριστική ευστοχία στο διάστημα που οι κιτρινόμαυροι
έβρισκαν απαντήσεις και δρόμο προς το
καλάθι.
Γρήγορα- γρήγορα έκαναν το 6-12 4.22
για να απαντήσουν: Αλ. Κολότσιος και Μέξης. Ο εκπρόσωπός μας πέρασε για πρώτη
φορά μπροστά 2.27 πριν την λήξη της περιόδου με τρίποντο του Στάνκοβιτς (1312).
Αμεση όμως ήταν η απάντηση των φι-

Με έκρηξη στην τελευταία
περίοδο οι Ικαροι λύγισαν
τον Εύαθλο
λοξενουμένων με τι άλλο παρά με τρίποντο(13-15).
Αυτό ήταν και το σκορ του πρώτου δεκαλέπτου, αφού ο Βλάχος σούταρε υπό
ασφυκτική πίεση και δεν βρήκε στόχο. Και
στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου ο
Εύαθλος έδειξε συνέπεια.
Στα 8.37 ήταν μπροστά με 13-20 με τον
μπαρουτοκαπνισμένο Ημερίδη να έχει κρύο
αίμα και εκ των πραγμάτων οι Ικαροι έπρεπε
να κυνηγούν συνέχεια.
Ο Βλάχος μείωσε με τρίποντο 16-20
αλλά και πάλι οι αντίπαλοι είχαν απαντήσεις
για το 18-25, ενώ ακολούθησαν 3/3 βολές

του Γ. Φούντα(21-25).
Ο Εύαθλος ευστοχούσε ακόμη και σε
τρίποντα με ταμπλό για τα ο 21-28, ενώ
λίγο αργότερα ο Βλάχος με 2 τρίποντα
έκανε αρχικά το 26-29 3.00 πριν την λήξη
και 29 όλα στα 2.28.
Και πάλι το Πολύκαστρο απάντησε με
τρίποντο έχοντας εκνευριστική ευστοχία,
ενώ οι Ικαροι έψαχναν τρόπους αμυντικής
θωράκισης.
Πάντως οι φιλοξενούμενοι δεν έχαναν
το προβάδισμα και 1.17 πριν το τέλος το
ταμπλό έγραφε 29-34. Ο Ντ. Αργύρης με
τρίποντο μείωσε 32-34 στα 40’’ και ακο-

Μένουν σταθερά ψηλά
•Συνέχισαν την προέλασή τους ΑΕΤ και Μάγοι, αφού
είχαν συνταγή στα Σαββατιάτικα παιχνίδια της Α2 ΕΣΚΑΘ
Στα γνωστά επίπεδα απόδοσης
και ουσίας επέστρεψε η ΑΕΤ

Οι Μάγοι είχαν τις λύσεις στην τοπική αναμέτρηση με τον Κρόνο
CMYK

πάνω στην μπάλα, να έχουν συνετές επιλογές και καλή συγκομιδή στα ριμπάουντ,
οπότε έχτισαν καλή διαφορά και δεν ξανακοίταξαν πίσω.
Οσο για τον Κρόνο(διατύπωσε παράπονα
αν και δεν το συνηθίζει για την διαιτησία
με 4 τεχνικές ποινές και αντιαθλητικά) στοχεύει σε συγκεκριμένα παιχνίδια και με
αλτρουϊσμό μπορεί να κάνει τις προσπεράσεις που θέλει.
Τα δεκάλεπτα: 16-13, 44-32, 66-41, 8462
Διαιτητές: Δημουλάς - Ροδόπουλος
Μάγοι (Γουλιώτης-Πασχάλης): Ζέρβας
3(1), Γρηγορόπουλος 16, Παπανδρέου 6,
Διβάνης 8, Τόλλιος 16(2), Κουτιβής, Τσιανάκας 3, Μπέφας 13(1), Ευαγγέλου 8, Καλαμπάκας 4, Τσιτσάνης 7, Μερίτσης.
Κρόνος (Χριστάκος): Ψόχιος 2, Ζαμπραιλας 2, Κανελλόπουλος 7(1), Κολώνας
8, Χρήστου 10(2), Μπακάλης 2, Βαρμπομπίτης 6(1), Ντιντής, Ζησόπουλος 1, Γεωργούλας 12(3), Τσέπας 12.

λούθως ο Ημερίδης με 2 βολές πέτυχε το
32-36.
Αυτό ήταν και το σκορ ημιχρόνου, αφού
οι δυο τελευταίες προσπάθειες των ομάδων
δεν βρήκαν στόχο.
Και στην γ’ περίοδο το σκηνικό δεν άλλαξε και το παιχνίδι θύμιζε ντέρμπι ολκής.
Στις εμπνεύσεις και στις καλές στιγμές
του ενός απαντούσε ο άλλος με τον Εύαθλο
όμως να καταφέρνει να διατηρήσει μικρό
προβάδισμα στην ολοκλήρωση του διαστήματος. Όλα τα λεφτά λοιπόν ήταν το
τελευταίο δεκάλεπτο.
Εκεί οι Ικαροι έβγαλαν αντίδραση και
εγωϊσμό, ενώ υλοποίησαν τα θέλω του
κόουτς Σδράκα(προφύλαξε Χατζή) ειδικά
στο αμυντικό κομμάτι.
Κατάφεραν να βρουν λοιπόν το αντίδοτο
στην παραγωγικότητα του Ευάθλου. Ασφαλώς η διασφάλιση των μετόπισθεν έδωσε
ώθηση και στην επίθεση, όπου με καθαρό
μυαλό σημειώθηκαν καλάθια ψυχολογίας
και όλα πήραν τον δρόμο τους με επιστροφή χαμογέλων.
Τα δεκάλεπτα: 13-15, 32-36, 44-45, 6660.
Διαιτητές: Σελεβός, Παπαθανασίου
Ικαροι (Σδράκας): Κολότσιος Α. 6, Μέξης
4, Βλάχος 17(5), Κολότσιος Β., Αργύρης
14(4), Χατζής, Ντούρβας 9(3), Τζιοβάρας,
Φούντας 11(1), Μπαρμπαρούσης 2, Στάνκοβιτς 3(1).
Εύαθλος (Παπαδόπουλος Γ.): Παπαδόπουλος Σ. 7(1), Ημερίδης 21(1), Αθανασίου 6(2), Γιαμπατζίδης, Γκαντίδης 5(1),
Τσελέκης 4, Σιδηρόπουλος 6(2), Κουτούλας
11(3).

Τα αποτελέσματα
Μελίκη- ΑΟΚ Βέροιας
74-61
ΑΓΣ Ιωαννίνων- Δόξα Λ.
62-66
Παλαμάς- Νικόπολη
84-72
Γρεβενά- ΠΑΣ Γιάννενα
71-65
Ικαροι- Εύαθλος
66-60
Ολυμπιακός Β.- Μαντουλίδης
77-89
Ρεπό: Καλαμπάκα
Στην βαθμολογία οι Ικαροι έχουν 16
βαθμούς και η Καλαμπάκα 13. Την επόμενη αγωνιστική παίζουν: ΜαντουλίδηςΙκαροι, ΑΟΚ Βέροιας- Καλαμπάκα.

Αποφαστική ΑΕΤ
Οι αξιόλογες ομάδες φαίνονται από τις
αντιδράσεις τους μετά από άτυχα αποτελέσματα. Η οικογένεια της ΑΕΤ έκανε την
αυτοκριτική της μετά την απώλεια στην
έδρα του Ικάρου Λάρισας και επανήλθε
στους γνωστούς ρυθμούς στους οποίους
συνήθισε τους φιλάθλους τους.
Με μια πειστική εμφάνιση σε όλους τους
τομείς η ομάδα του Χρήστου Γκότα δεν
έδωσε το παραμικρό δικαίωμα στα Σουφλάρια κάτι που μαρτυρά και το τελικό
68-39.
Ο εκπρόσωπός μας είχε παίκτες που
γυάλιζε το μάτι τους και αντιμετώπισαν
την συνάντηση ως τελικό. Αλλωστε ήξεραν
ότι ο αντίπαλος έχει κάνει ζημιές κατά το
παρελθόν και πολύ σωστά πήραν τα μέτρα
τους.
Οι εμπνεύσεις καλά κρατούσαν, ενώ οι
γηπεδούχοι που είχαν πολυφωνία βρίσκονταν πάντα ένα τουλάχιστον βήμα πιο μπροστά από τους αντιπάλους.
Όπως το συνηθίζουν επένδυσαν στην
σφιχτή άμυνα, οπότε έβγαλαν τον αντίπαλο
από το πλάνο του και έκαναν εύκολη την
δική τους ζωή.
Αν εξαιρέσουμε το πρώτο δεκάλεπτ ο
στο οποίο οι αντίπαλοι πρόβαλαν αντίσταση
στην συνέχεια η ΑΕΤ λύθηκε πλήρως και
δεν έδωσε το παραμικρό δικαίωμα αμφισβήτησης της ανωτερότητάς της.
Συνεπώς με ανεβασμένο ηθικό θα πορευτεί για νέα αλυσίδα θετικών αποτελεσμάτων.
Τα δεκάλεπτα: 15-10, 33-22, 53-29, 68-39
Διαιτητές: Γκαρτζονίκας Κ. - Λίλης
ΑΕΤ (Γκότας Χρ.): Μπράμης Κ. 7(1).,
Χρηστάκος 8, Σαβουλίδης 4, Νίτσιος Κ. 2,
Παπαγεωργίου Α. 13, Αμπράζης 12, Μπαλωμένος Α. 2, Μαντούδης Γ. 1, Μπαϊρακτάρης Ε., Όκκας Α. 11(1)., Βήτας Θ. 2,
Κατούνας Γ. 6.
Σουφλάρια (Καστώρης): Νουτσελάρι
19(2), Παπαντριαφύλλου, Μπίζογλου 6(1),
Ιωαννίδης 7(2), Μαντζανης, Μπεξεβάνος
2, Βησσαρίου 5(1).

Τα αποτελέσματα
Δεσκάτη - ΕΑΛ
Μάγοι - Κρόνος
ΑΕΤ - Σουφλάρια
Νέοι ΑΕΛ – Ίκαρος Λ.
Απόλλων Κ. – Ολυμπιακός Κ.

66-71
84-62
68-39
48-62
66-64
(56-56κ.α.)
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Χλωμός και άγευστος
άτι πρέπει να
αλλάξει εδώ
και τώρα αν ο
ΑΟ Τρίκαλα
θέλει να κερδίσει την
παραμονή στην
κατηγορία. Το 0-0 κόντρα
στον Ηρακλή κράτησε
τον ΑΟΤ σταθερά κάτω
από τη ζώνη του
υποβιβασμού, αλλά δεν
είναι μόνο αυτό.

Κ

Του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
xristoforospap@gmail.com

•Φοβισμένος
ο ΑΟ Τρίκαλα
έμεινε στο 0-0
κόντρα στον
Ηρακλή και
είναι σταθερά
στις θέσεις
υποβιβασμού
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Μείωσε την διαφορά
η Κέρκυρα
Η Κέρκυρα νίκησε 2-1 τη Σπάρτη και ανέβηκε στη δεύτερη θέση της Football League. Ισόπαλος (0-0) στα
Τρίκαλα ο Ηρακλής και η Δόξα Δράμας στην Καλαμαριά
με τον Απόλλωνα Πόντου. "Διπλό" του Ηροδότου στο Αιγίνιο (0-1).
Απόλλων Λάρισας - Βόλος .......................................1-1
(69' Πολέτο - 3' Ηλιόπουλος)
ΑΟΧ Κισσαμικός - Καραϊσκάκης Άρτας ..................1-0
(66' Κουσκουνάς)
Παναχαϊκή - Πλατανιάς ............................................1-0
(81' Ελευθεριάδης)
Εργοτέλης - Αήττητος Σπάτων ................................3-1
(23' Έφορντ, 36' Κουατένγκ, 75' Ροβίθης - 54' Σταματάκης)

Κυριακή 20 Ιανουαρίου
Αιγινιακός - Ηρόδοτος .............................................0-1
(47' Αργκιλέσι)
Σπάρτη - Κέρκυρα ....................................................1-2
(90'+1' Τιεντσέ - 54' Μότα, 74' Τουράμ)
Απόλλων Πόντου - Δόξα Δράμας ............................0-0
Τρίκαλα - Ηρακλής ...................................................0-0

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ο Γκουγκούδης σε μια προσπάθεια του από τον αγώνα της Κυριακής

Ντεμπούτο με τον ΑΟΤ έκανε ο Ντόσης
Η ομάδα φοβισμένη, χλωμή
και χωρίς σπίθα για την επιτυχία. Ασορτί βέβαια με το…
κακό χάλι του αγωνιστικού
χώρου του δημοτικού σταδίου. Και βέβαια η μεταγραφική
ενίσχυση δεν φαίνεται να είναι... ουσιαστική, αφού ουσιαστική βοήθεια δεν πήραν
στον αγώνα της Κυριακής.
Με άλλα λόγια; Αν θέλει ο
ΑΟΤ να βρεθεί στην δεκάδα
θα πρέπει να αλλάξει αγωνιστική συμπεριφορά.

Η εικόνα του αγώνα
Πρώτη εντός έδρας ισοπαλία
για τον ΑΟ Τρίκαλα και πρώτη
εκτός για τον Ηρακλή. Το μεταξύ τους 0-0 την Κυριακή
(20/01) ήταν λίγο έως πολύ
αναμενόμενο δεδομένου ότι ο

αγωνιστικός χώρος ήταν κάκιστος και δεν βοήθησε καθόλου
τις δύο ομάδες. Έτσι, Τρικαλινοί και Θεσσαλονικείς έχασαν
πολύτιμο έδαφος, αν και ο Γηραιός ήταν αυτός που ανέβασε
στροφές στο δεύτερο 45λεπτο
και δικαιούταν τη νίκη.
Με νέα πρόσωπα τους Ντόση, Ζακουανί παρατάχθηκε ο
ΑΟΤ στην προσπάθειά του να
κατακτήσει το 3ο διαδοχικό
εντός έδρας τρίποντο στο
πρωτάθλημα. Όσο για τον
Γηραιό; Ο Μανουέλ Ρόκα προτίμησε σύστημα 3-5-2 και έδωσε φανέλα βασικού στον νεοαποκτηθέντα Βιτλή. Ο κακός
αγωνιστικός χώρος δεν βοήθησε, πάντως, για να παιχτεί
καλό ποδόσφαιρο και οι καλές

Ο Ράντι πέρασε ως αλλαγή στον αγώνα με τον Ηρακλή
φάσεις μπροστά στις δύο
εστίες ήταν πολύ λίγες.
Η καλύτερη στιγμή του ΑΟΤ
ήρθε στο 26' όταν μετά από
εκτέλεση κόρνερ του Τριανταφυλλάκου ο Τσιάρας αστόχησε
μόνος με κεφαλιά, ενώ στο 42'
ο Ηρακλής απείλησε με τον
Κλέιτον, αλλά ο Ταΐρης απομάκρυνε. Οι φιλοξενούμενοι
έχασαν μεγάλη ευκαιρία με τον
Ρόβα στο 47' και στο 50' ο
Κλέιτον δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί το λάθος του Γκότοβου για να ανοίξει το σκορ.
Οι δύο προπονητές έδειξαν
διάθεση να φρεσκάρουν τη
μεσοεπιθετική τους γραμμή
και στο 55' ο Συμελίδης πέρασε στο ματς για τον ΑΟΤ,
ενώ ο νεοαποκτηθείς Νιαμπουγιού αντικατέστησε τον
Ρόβα. Οι Θεσσαλονικείς ήταν
σαφώς βελτιωμένοι στο δεύτερο 45λεπτο, ενώ στο 68'
διαμαρτυρήθηκαν –αδίκωςγια πέναλτι σε μαρκάρισμα
στον Περόνε.
Παρά την πίεση που άσκησε
ο Γηραιός δεν κατάφερε να
φτάσει στην 3η διαδοχική του

νίκη, ενώ στο 85' έχασε νέα
μεγάλη ευκαιρία για να φύγει
από τη θεσσαλική πόλη με
το «διπλό». Πλέον ο ΑΟΤ έχει
έναν πόντο... λιγότερο από
τη Σπάρτη και παραμένει σε
τροχιά υποβιβασμού, ενώ ο
Ηρακλής είδε τη διαφορά του
από τη 2η θέση να αυξάνεται
στους 9 πόντους.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ (Θωμάς Γράφας): Ταΐρης, Πάνος, Ντόσης,
Γκότοβος, Συριόπουλος, Τσιάρας, Τριανταφυλλάκος, Τσιμίκας (55' Συμελίδης), Ζακουανί (66' Ράντι), Γκουγκούδης (82' Κούλπας), Καπός.
ΗΡΑΚΛΗΣ
(Μανουέλ
Ρόκα): Βοσνιάδης, Κουτρομάνος, Βιτλής (86' Πτηνόπουλος), Γιαννίτσης, Ζιαμπάρης,
Κωστούλας, Καζναφέρης, Ρόβας (58' Νιαμπουγιού), Ντούνης, Κλέιτον (71' Παναγιωτούδης), Περόνε.
Διαιτητής: Τσέτσιλας (Γρεβενών)
Βοηθοί: Παγούρας, Δελής
(Βοιωτίας).

1. Βόλος ........................................................................32
2. Κέρκυρα ....................................................................26
3. Απόλλων Λάρισας .....................................................24
4. Πλατανιάς .................................................................22
5. Εργοτέλης .................................................................20
6. Παναχαϊκή .................................................................18
7. Απόλλων Πόντου ......................................................18
8. Ηρακλής ....................................................................17
9. Δόξα Δράμας ............................................................16
10. ΑΟΧ Κισσαμικός .....................................................15
11. Ηρόδοτος ................................................................15
12. Καραϊσκάκης ...........................................................14
13. Σπάρτη ....................................................................11
14. Τρίκαλα ...................................................................11
15. Αήττητος Σπάτων .....................................................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 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.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (14η)

Σάββατο 26 Ιανουαρίου
Βόλος - Ηρακλής (15:00 ΕΡΤ3, Γήπεδο Νεάπολης)
Πλατανιάς - Απόλλων Λάρισας (15:00, Δημ. Περιβολίων)

Κυριακή 27 Ιανουαρίου
Απόλλων Πόντου - Σπάρτη (15:00, Γήπεδο Καλαμαριάς)
Κέρκυρα - Αιγινιακός (15:00, ΕΑΚ Κέρκυρας)
Δόξα Δράμας - ΑΟΧ Κισσαμικός (15:00, Γήπεδο Δόξας)
Καραϊσκάκης Άρτας - Εργοτέλης (15:00, Δημ. Αγίων
Αναργύρων)
Αήττητος Σπάτων - Τρίκαλα (15:00 ΕΡΤ3, Δημ. Στάδιο
Σπάτων)

Δευτέρα 28 Ιανουαρίου
Ηρόδοτος - Παναχαϊκή (15:00, Παγκρήτιο Στάδι)

ΜΠΑΚΩΣΗΣ
EΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ

3ο χλμ. Τρικάλων-Πύλης • Τηλ. 24310 24735
Άρης • 6977 231 913
www.bakosis.gr
CMYK
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ετά το 0-0 του
ΑΟ Τρίκαλα
με τον
Ηρακλή, ο
τεχνικός των Θεσσαλών
ανέφερε στη
συνέντευξη Τύπου:
«Δεν έχουν τελειώσει οι
μεταγραφικές κινήσεις,
θέλουμε άλλους δύο
παίκτες, φωνάζει αυτό
στο γήπεδο».

Μ

Για το παιχνίδι: «Ήταν ένα
παιχνίδι το οποίο είχε μεγάλο βαθμό δυσκολίας για μας.
Ένας ματς στο οποίο θέλαμε
το τρίποντο. Οι δύο ομάδες
είχαν από ένα ημίχρονο, είχαμε εμείς πιο καθαρό μυαλό στο πρώτο 45λεπτο, παίξαμε από τα πλάγια όπως το
είχαμε σχεδιάσει. Στην επανάληψη ο Ηρακλής πατούσε
καλύτερα στο γήπεδο χωρίς να κάνει όμως την μεγάλη φάση».
Για τον αμυντικό προσανατολισμό της ομάδας του:
«Προσπαθήσαμε να πάρουμε
το ματς, αλλά όταν δεν μπορείς να κερδίσεις, πας να
μην χάσεις το ματς».

Χρειάζεται ενίσχυση
•Ο Θωμάς Γράφας δήλωσε ότι ο ΑΟΤ θα προχωρήσει και σε άλλες προσθήκες
Για την αγωνιστική συμπεριφορά της ομάδας: «Είμαι ικανοποιημένος από τα
παιδιά, θέλαμε το τρίποντο
αλλά έπαιξε ρόλο και η έλλειψη ρυθμού που είχαμε,
καθώς κάναμε προπόνηση
στο κλειστό λόγω των καιρικών συνθηκών. Κρατάμε την
προσπάθεια και συνεχίζουμε
για να πετύχουμε τον στόχο
μας. Καλή συνέχεια στον
Ηρακλή».
Για την περίπτωση του
Συμελίδη που έκλεισε στον
Βόλο: «Είναι μέλος της ομάδας ο Συμελίδης. Μας επηρεάζει σίγουρα, δεν είναι
καλό που βγήκε. Ναι, μας
επηρεάζει δεν μπορούμε να
κάνουμε κάτι άλλο».
Για τον Γιουκαρή επιβεβαίωσε ότι θέλει να φύγει:

Η τοποθέτηση
του Μανουέλ Ρόκα

«Ο Γιουκαρής θέλει να φύγει
από τα Τρίκαλα από την στιγμή που ήρθε. Μετά από 20
μέρες ήθελε να φύγει, δεν
μπορεί να μείνει στα Τρίκαλα,
δεν μπορείς να κρατήσεις
έναν παίκτη με το ζόρι σε μία
ομάδα».
Ο Αντώνης Τσιάρας εκπροσώπησε τους παίκτες
του ΑΟ Τρίκαλα στη συνέντευξη Τύπου, αναφέροντας:
«Σήμερα είχαμε να αντιμετωπίσουμε μία πολύ καλή
ομάδα. Προσεγγίσαμε καλά
το παιχνίδι, χάσαμε ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο,
αλλά δεν μπορέσαμε να πάρουμε το τρίποντο. Πρέπει να
μαζέψουμε βαθμούς για να
ανέβουμε όσο το δυνατόν
περισσότερο στον βαθμολογικό πίνακα».

Ο Θωμάς Γράφας και ο Αντώνης Τσιάρας ανέλυσαν τον αγώνα

Β’ Ερασιτεχνική

Παραληθαίοι, άλλης εποχής!
•Κέρδισαν τις Καρυές με 5-1 •Με νίκη συνέχισε και το Ριζαριό

Ο Ηρακλής δεν κατάφερε να σκοράρει στο εκτός
έδρας παιχνίδι με τα Τρίκαλα, αναμέτρηση που ολοκληρώθηκε τελικά στο 0-0.
Ο τεχνικός του Γηραιού, Μανουέλ Ρόκα, σχολίασε μετά
τη λήξη του ματς: «Στο πρώτο ημίχρονο δεν είχαμε τις φάσεις για να απειλήσουμε την αντίπαλη ομάδα, όμως στο
δεύτερο μέρος ήμασταν σαφώς ανώτεροι και είχαμε τις
στιγμές, που αναζητούσαμε, ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε γκολ και να φτάσουμε στη νίκη. Σε έναν τέτοιο
πρωτάθλημα, είναι πολύ κρίσιμο το να αξιοποιείς τις ευκαιρίες σου, γιατί ένα γκολ είναι πολύ πιθανόν να σημαίνει τρεις βαθμούς. Κι εμείς δεν πρέπει να χάνουμε τις ευκαιρίες μας για τρίποντα. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη
αποτελεσματικότητα».
Για τους νεοαποκτηθέντες, Βιτλή, Νιαμπούγιου, σχολίασε: «Το ευχάριστο είναι ότι τα παιδιά αυτά προσαρμόζονται πολύ γρήγορα στα δεδομένα της ομάδας και μας
βοηθάνε άμεσα. Διαρκώς θα γίνονται και καλύτεροι».

Πήγε Διγενή
Δεν πήγε τελικά στον ΑΟ Τρίκαλα και στην Κ19 ο Ευθύμιος Αλεξίου ο οποίος αγωνιζόταν στην Αναγ. Καρδίτσας
και στην Γ’ Εθνική, καθώς η μεταγραφή «χάλασε».
Ο ταλαντούχος μεσοεπιθετικός θα αγωνιστεί για τον Διγενή Νεοχωρίου και παράλληλα θα συνδυάσει και τις σπουδές του στο ΤΕΦΑΑ Τρικάλων. Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή με πάρα πολλές δυνατότητες εξέλιξης. Πέρυσι αγωνίστηκε με μεγάλη επιτυχία στο πρωτάθλημα της
Α ερασιτεχνικής με την Κ17 ΑΟΤ.

Οι Παραληθαίοι ξεπέρασαν με ευρεία νίκη τις Καρυές
εν πρόσφερε συγκινήσεις η 15η αγωνιστική
της Β’ Ερασιτεχνικής και συγκεκριμένα οι
αγώνες του 1ου ομίλου, αφού οι
αναμετρήσεις του 2ου δεν ορίσθηκαν λόγω
ακαταλληλότητας των γηπέδων.

Δ

Τόσο το Ριζαριό, όσο και οι Παραληθαίοι συνέχισαν την
προσπάθειά τους με νίκες. Ο «Γίγας» πέρασε νικηφόρα από
την Χρυσαυγή κερδίζοντας όπως ήταν αναμενόμενο τον
Αστέρα με 4-0. Εκεί που «έπεσε» η προσοχή ήταν στο Ρίζωμα με τους Παραληθαίους να πετυχαίνουν σπουδαία νίκη
κερδίζοντας με το ευρύ σκορ 5-1 τις Καρυές, δείχνοντας
πως η ετοιμότητα και η σοβαρότητα δεν εγκαταλείπουν τους
παίκτες του Μάκη Ζαβλανού.
Με νίκη προχώρησε και το Ζάρκο κερδίζοντας 2-1 την αξιόμαχη Αγία Κυριακή. Σπουδαία ήταν και η νίκη του Κεραμιδίου στις Καρυές επί των Αμπελακίων με 3-2.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Κηπάκι-Άγ. Οικουμένιος ......................................................1-1
Ζάρκο-Αγ. Κυριακή .............................................................2-1
Αστέρας-Ριζαριό .................................................................0-4
Αμπελάκια-Κεραμίδι ............................................................2-3
Παραληθαίοι-Καρυές ..........................................................5-1
Γριζάνο-Κρήνη .....................................................................6-2
Βασιλική-Πετρωτό ...............................................................2-0
Ακαδημία1-Λόγγος ..............................................................3-1
Ρεπό: Αρδάνι

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ
1 Ριζαριό
2 Παραληθαίοι
3 Ζάρκο
4 Καρυές
5 Κεραμίδι
6 Αρδάνι
7 Αμπελάκια
8 Κηπάκι
9 Αγ. Οικουμένιος
10 Βασιλική
11 Αγ. Κυριακή
12 Γριζάνο
13 Κρήνη
14 Ακαδημία 1
15 Πετρωτό
16 Λόγγος
17 Αστέρας

Β
31
29
25
23
22
21
21
19
18
16
16
15
11
9
7
3
3

Ν
10
9
7
7
6
6
6
5
5
4
4
4
2
2
2
1
1

Ι Η
1
1
2
1
4
1
2
3
4
3
3
3
3
3
4
4
3
5
4
4
4
4
3
5
5
6
3
7
1
9
0 11
0 11

ΤΕΡΜ.
50-11
44-14
25-10
26-18
28-22
26-19
19-20
22-19
28-25
16-15
21-23
25-23
14-36
16-23
8-26
10-33
6-47

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (27/1, 11.00)
Ζάρκο.......................................- ....................................Κηπάκι
Αγ. Κυριακή .............................- .................................Αστέρας
Αρδάνι......................................- ..............................Αμπελάκια
Ριζαριό .....................................- ..........................Παραληθαίοι
Κεραμίδι...................................- ...................................Γριζάνο
Καρυές.....................................- .................................Βασιλική
Κρήνη.......................................- ..............................Ακαδημία1
Λόγγος.....................................- .................................Πετρωτό
Ρεπό: Άγ. Οικουμένιος

Γ’ ΕΘΝΙΚΗ
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Εκαναν… θόρυβο!
•Τα Μετέωρα κέρδισαν 2-0 τον Ολυμπιακό Βόλου
και κέρδισαν πανάξια το χειροκρότημα
•«Γλυκόπικρο» αντίο από τον Γιώργο Βακουφτσή
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Μόνη στη κορυφή
η Νίκη Βόλου
Η Νίκη Βόλου πραγματοποιώντας μια πολύ καλή
εμφάνιση στο Πανθεσσαλικό «σκόρπισε» με 8-0
την Στυλίδα και έμεινε μόνη πρώτη στη βαθμολογία
με 38 βαθμούς, μετά και το στραβοπάτημα του Ολυμπιακού Βόλου που ηττήθηκε με 2-0 στην Καλαμπάκα από τον ΑΣ Μετέωρα και γνώρισε την πρώτη του
φετινή ήττα στο πρωτάθλημα.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της
15ης αγωνιστικής καθώς και η βαθμολογία στον 4ο
όμιλο της Γ’ Εθνικής, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι
στιγμής:

Κυριακή 20 Ιανουαρίου

Ο Νίκος Σκόνδρας και οι συμπαίκτες του «ταπείνωσαν»
τον Ολυμπιακό Βόλου

Φάση από τον Κυριακάτικο αγώνα

πορεία των
Μετεώρων στο
πρωτάθλημα της Γ’
Εθνικής είχε
αναγκάσει πολλούς να την
προσέξουν και να την…
παραδεχτούν. Μίλησαν
άλλωστε οι αριθμοί του
πρώτου γύρου και σαφώς η
εικόνα που παρουσίασε η
ομάδα τόσο απέναντι στα
φαβορί όσο και απέναντι
στους υπόλοιπους
αντιπάλους.

έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του
Λώττα, με τη μπάλα να φεύγει πάνω
από το οριζόντιο δοκάρι του Ζαρόπουλου.

Η

Πέτυχαν και δεύτερο
γκολ τα Μετέωρα
στο δεύτερο μέρος

Επιμέλεια: ΠaNoΣ
ΓIΔoΠoYΛoΣ
gidopoulosp@yahoo.gr

Η τρίτη θέση με ένα παιχνίδι λιγότερο και μια αγωνιστική σε…
αναβολή είναι η απόδειξη. Προχθές
η ομάδα του Γιώργου Βακουφτσή
έκανε το «κάτι» παραπάνω κερδίζοντας τον Ολυμπιακό Βόλου της
«Football Leauge” με 2-0, επιτυχία
που μέχρι τώρα δεν έχει καταφέρει
καμιά ομάδα στον όμιλο μιας και οι
Βολιώτες πήγαν αήττητοι στην Καλαμπάκα.
Δικαιολογημένη η ικανοποίηση
όσων εμπλέκονται με το Καλαμπακιώτικο συγκρότημα αλλά και των
φιλάθλων σε όλο το νομό βλέποντας μια νεοφώτιστη ομάδα να στηρίζεται στη σοβαρότητα, στη δουλειά και κυρίως στα δικά της παιδιά
να τα καταφέρνει περισσότερο και
απ’ όσο η ίδια περίμενε, δίνοντας
έτσι διάφορες απαντήσεις.
Οι γηπεδούχοι δεν φοβήθηκαν το
παιχνίδι, κοίταξαν κατάματα τους
αντιπάλους τους και όταν δημιούργησαν τις προϋποθέσεις δεν
δίστασαν να «χτυπήσουν» τους φιλοξενούμενους και μάλιστα δύο
φορές με τον Νίκο Σκόνδρα ο οποίος αποδεικνύει πως έπρεπε να βρίσκεται στην κορυφαία ομάδα του
νομού μας, όπως και άλλα παιδιά.
Ο Ολυμπιακός Βόλου ήταν κυρίαρχος στο πρώτο ημίχρονο, διότι είχε την κατοχή της μπάλας με το
μέρος του και δημιούργησε πολλές
ευκαιρίες τόσο από τις πτέρυγες,
όσο και από τον άξονα, με τον Ζαρόπουλο να καταφέρνει να αποκρούσει με οποιοδήποτε τρόπο.
Ωστόσο, οι φιλοξενούμενοι κόντρα
στη ροή του παιχνιδιού και έπειτα
από γλίστρημα του Παπουτσογιαννόπουλου, κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ στο 37’ με τον Λίτσο.
Στο δεύτερο μέρος, ο διαιτητής
κ. Πάνος, ακύρωσε τέρμα του Καμπλιώνη στο 47’ ως αντικανονικό, ενώ
οι φιλοξενούμενοι ζήτησαν πέναλτι σε ανατροπή του Σκοπελίτη στο
51’. Αυτό ήταν το τελευταίο παιχνί-

«Αντίο» με νίκη χάρισμα είπαν οι παίκτες των Μετεώρων
στον προπονητή τους Γιώργο Βακουφτσή
δι του Γιώργου Βακουφτσή στο
πάγκο των Μετεώρων αφού για
προσωπικούς λόγους θα βρεθεί
στην Ολλανδία. Στις δηλώσεις του
στο «Goalpost» μεταξύ άλλων τόνισε: «Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε
ένα πολύ δυνατό αντίπαλο, αλλά τα
παιδιά τα κατάφεραν πολύ καλά.
Αξίζαμε το αποτέλεσμα, έχουμε
δουλέψει πολύ όλη τη χρονιά και
έχουμε φτάσει σε ένα καλό επίπεδο. Ο Ολυμπιακός Βόλου είναι μία
εξαιρετική ομάδα. Είχε πολύ καλές
στιγμές στο παιχνίδι και διαθέτει
εξαιρετικούς παίκτες. Ευτυχώς για
μας ο αντίπαλος δεν κατάφερε να
κάνει γκολ τις ευκαιρίες που δημιούργησε.
Είναι δύσκολο για μένα που φεύγω από την ομάδα και αφήνω πίσω
τέτοιους καλούς παίκτες. αλλά θα
είμαι κοντά στα Μετέωρα και εύχομαι τα καλύτερα, όπως και στον
Ολυμπιακό Βόλου. Τα Μετέωρα
έχουν εξαιρετικούς παίκτες και
όταν αντιμετωπίζουν ομάδες με
πολύ καλούς ποδοσφαιριστές
έχουν ένα επιπλέον κίνητρο να δείξουν κάτι παραπάνω».

Ο αγώνας
Ο Ολυμπιακός Βόλου ήταν πιο κινητικός στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, όμως, η πρώτη καλή
στιγμή στο παιχνίδι ανήκε στους γηπεδούχους. Στο 14’ ο Λίτσος λίγο
έλειψε να ανοίξει το σκορ με κοντινή προβολή, έπειτα από σέντρα
του Ιωαννίδη από τη δεξιά πλευρά,
με τη μπάλα να φεύγει ελάχιστα δίπλα από το δεξί δοκάρι του τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων.
Ωστόσο, η απάντηση των «ερυθρόλευκων» ήταν άμεση. Στο 16’ ο
Λώττας σούταρε από καλή θέση, με
τη μπάλα να φεύγει λίγο πάνω από
το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του

Ζαρόπουλου. Ένα λεπτό αργότερα,
ο Ναζίμ κέρδισε τους αντιπάλους
του στον αέρα, αλλά η μπάλα από
την κοντινή κεφαλιά που επιχείρησε, έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του
Λώττα, απομακρύνθηκε από τους
αμυνόμενους των Μετεώρων.
Στη συνέχεια, ο Ολυμπιακός Βόλου ανέβασε και άλλο την απόδοσή
του, δημιουργώντας και άλλες ευκαιρίες για γκολ. Στο 20’ ο Σκοπελίτης που ξεκίνησε την προσπάθεια
του από την αριστερή πλευρά, συνέκλινε αρχικά προς το κέντρο,
ενώ στη συνέχεια δοκίμασε το σουτ
με τον Ζαρόπουλο να αποκρούει
δύσκολα, αλλά να διατηρεί ανέπαφη την εστία του. Μετά από δύο λεπτά, ο Σαχινίδης έβγαλε σέντρα από
τη δεξιά πλευρά, με τον Καμπλιώνη
να πλασάρει μέσα από τη μικρή περιοχή και τον τερματοφύλακα των
γηπεδούχων να μπλοκάρει τη μπάλα.
Στο 33’ ο Σερτζίνιο εκτέλεσε το
φάουλ της ομάδας του, με τη μπάλα να βρίσκει σε παίκτη των Μετεώρων και να καταλήγει κόρνερ.
Στο επόμενο λεπτό ο Ολυμπιακός
Βόλου απώλεσε μεγάλη ευκαιρία
για να ανοίξει το σκορ, με τον Ναζίμ. Ο Λώττας εκτέλεσε το κόρνερ,
με τον κεντρικό μέσο των «ερυθρόλευκων» να πιάνει την κεφαλιά
από κοντά και τον Ζαρόπουλο να
πραγματοποιεί νέα μεγάλη επέμβαση.
Στο 37’ η τύχη γύρισε την πλάτη
στον Ολυμπιακό, καθώς ο Παπουτσογιαννόπουλος έχασε τη μπάλα, λόγω γλιστρήματος, με αποτέλεσμα να την πάρει ο Λίτσος που
στη συνέχεια τη μεταβίβασε στον
Σκόνδρα, ο οποίος με κοντινό πλασέ έγραψε το 1-0. Στην τελευταία
καλή φάση του πρώτου 45λέπτου,
ο Ρόκας έπιασε κοντινή κεφαλιά,

Δύο λεπτά από την έναρξη του
δευτέρου ημιχρόνου, ο Καμπλιώνης
χρίστηκε σκόρερ, αλλά το γκολ
του ακυρώθηκε, καθώς θεωρήθηκε
ότι βρισκόταν σε αντικανονική θέση.
Στο 48’ οι γηπεδούχοι έχασαν μεγάλη ευκαιρία, με τον Ιωάννου να
στέλνει από πλεονεκτική θέση άουτ,
με το σκορ να παραμένει στο 1-0.
Στο 69’ ο Σερτζίνιο έγινε αποδέκτης της μπάλας από πάσα του
Λώττα, αλλά το σουτ που επιχείρησε κατέληξε άουτ. Στο 75’ οι γηπεδούχοι πέτυχαν και δεύτερο τέρμα, το οποίο λιγόστεψε τις ελπίδες
του Ολυμπιακού για νικηφόρο αποτέλεσμα. Ο Ιωάννου έβγαλε ωραία
μπαλιά στο Σκόνδρα, ο οποίος ήταν
αμαρκάριστος και με ωραίο σουτ
σημείωσε το 2-0.
Στη συνέχεια ο Ολυμπιακός Βόλου προσπάθησε να πιέσει, με τον
Σκοπελίτη να βγάζει τη σέντρα από
την αριστερή πλευρά και τον Σαχινίδη να πιάνει την κοντινή κεφαλιά,
με τον Ζαρόπουλο να του λέει και
πάλι «όχι». Με τη συμπλήρωση των
«ενενήντα», ο Φλίγκος έπιασε το
σουτ, έπειτα από μπαλιά του Οικονομόπουλου, με τη μπάλα να περνά λίγο δίπλα από το δεξί δοκάρι
του τερματοφύλακα των Μετεώρων.
Στην τελευταία φάση του αγώνα,
ο Οικονομόπουλος έβγαλε τη σέντρα από την αριστερή πλευρά, με
το Ναζίμ να πιάνει την κοντινή κεφαλιά και τη μπάλα να φεύγει εκτός
εστίας. Έτσι, ο Ολυμπιακός υπέστη
την πρώτη ήττα του στο πρωτάθλημα και υποχώρησε στη 2η θέση
του βαθμολογικού πίνακα, ενώ τα
Μετέωρα πέτυχαν την πιο σπουδαία
τους νίκη. Εως τώρα…

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΜΕΤΕΩΡΑ: Ζαρόπουλος, Ιωαννίδης (86’ Μανώλης), Ζήσης, Φορτούνης, Γεωργάκης, Παπαευθυμίου,
Λίτσος (68’ Πολυζόπουλος), Οζούνογλου, Σκόνδρας (79’ Συράκος),
Κιάκος, Ιωάννου (90’ Μαρούδας).
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ: Γιακουμής, Παπουτσογιαννόπουλος (67’
Φλίγκος), Σκοπελίτης, Λεάντρο, Οικονομόπουλος, Ναζίμ, Ρόκας (79’
Παπαϊωάννου), Καμπλιώνης, Σαχινίδης, Λώττας (79’ Ζγκούρι), Σερτζίνιο.
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Πάνος (Ηπείρου)
Στεφούλης, Μωυσιάδης (Γρεβενών).

ΑΟ Σελλάνων – Αχιλλέας Νεοκαισάρειας ................1-1
(54’ Τσιρογιάννης – 88’ Κραγιόπουλος)
Νίκη Βόλου – ΑΟ Στυλίδας .......................................8-0
(5’, 36’ Ιορδανίδης, 19’ Φάμπιο, 33’, 48’, 53’ Κέρι, 62’ πέν.
Βουκομάνοβιτς, 90’ Παπαδήμας)
ΓΣ Αλμυρού – Φωκικός .............................................0-0
Απόλλων Μακρυχωρίου – Θησέας Αγριάς ..............1-2
(47’ Τσιμπούκας – 35’ Δημητριάδης, 84’ Γιαουπλάρι)
Αστέρας Ιτέας – Πιερικός ........................................2-1
(71’ Σεΐχι, 73’ Αλεξίου – 58’ Ναρίνογλου)
ΑΣ Μετέωρα – Ολυμπιακός Βόλου ..........................2-0
(38, 75’ Σκόνδρας)
Οικονόμος Τσαριτσάνης – Αν. Καρδίτσας ........3-0α.α.

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ
Β
Ν Ι Η
ΤΕΡΜ.
1 Νίκη Βόλου
38
12 2 0
42-4
2 Ολυμπιακός Β.
35
11 2 1
39-9
3 Μετέωρα
24
7 3 3
21-10
4 Αλμυρός
23
6 5 3
16-10
5 Αστέρας Ιτέας
22
6 4 3
18-13
6 Θησέας Αγριάς
20
6 2 6
14-19
7 Σέλλανα
19
5 4 5
17-15
8 Μακρυχώρι
17
5 2 7
13-17
9 Πιερικός
16
4 4 6
17-18
10 Τσαριτσάνη
16
4 4 6
16-22
11 Στυλίδα
14
4 2 8
13-35
12 Φωκικός
12
2 6 6
8-19
13 Νεοκαισάρεια
11
2 5 7
13-23
14 Αναγέννηση Κ.
1
0 1 13
7-40
Εκκρεμεί η 13η αγωνιστική και ο αγώνας ΑΣ Μετέωρα
– Αστέρας Ιτέας της 14ηςαγωνιστικής που έχει ορισθεί για
τις 30 Ιανουαρίου.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Τετάρτη 23 Ιανουαρίου, 15:00
ΑΟ Σελλάνων
–
Φωκικός
ΑΟ Στυλίδας
–
Θησέας Αγριάς
Νίκη Βόλου
–
Πιερικός
ΓΣ Αλμυρού
–
Ολυμπιακός Βόλου
Απόλλων Μακρυχωρίου –
ΑΣ Μετέωρα
Αστέρας Ιτέας
–
Οικονόμος Τσαριτσάνης
Αχιλλέας Νεοκαισάρειας – Αν. Καρδίτσας
3-0α.α.

Ευχαριστήριο
του ΔΣ Μετεώρων
Η Διοίκηση του Α.Σ. Μετέωρα νιώθει την ανάγκη
να ευχαριστήσει τους φιλάθλους του νομού μας για
την ένθερμη στήριξη στην ομάδα και την κοσμιότατη συμπεριφορά. Είναι κάτι που το έχει πραγματικά
ανάγκη ομάδα και της δίνει δύναμη να συνεχίσει. Τέτοια απογεύματα «χτίζουν χαρακτήρα», γινόμαστε
όλοι ένα και δείχνουν πόσο μεγάλη δύναμη έχει αυτή
η πόλη αν είμαστε όλοι μαζί μακριά από μικροπρέπειες και σκοπιμότητες.
Με την ευκαιρία θέλουμε να αποχαιρετήσουμε και
να ευχαριστήσουμε από τα βάθη της ψυχής μας τον
Κο Γιώργο Βακουφτσή για ό,τι έχει δώσει σ’ αυτή την
ομάδα. Τα λόγια είναι περιττά για την προσφορά του.
Την έχτισε, τη δούλεψε, την πίστεψε, την αγάπησε.
Ευχόμαστε στο φίλο μας το Γιώργο καλό ταξίδι, καλή
δύναμη και υπομονή. Μην στεναχωριέσαι το ποδόσφαιρο θα σε «καλέσει» σύντομα κοντά του… Εις το
επανιδείν.

CMYK
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Αντοχή στον χρόνο
•Ζεστή σύναξη από τον Αρη Αγίας Μονής, που με το υλικό
που ετοίμασε γοήτευσε τους φίλους του, ενώ τίμησε χορηγούς

Χαρακτηριστικά στιγμιότυπα από την πολυφωνική εκδήλωση της Αγίας Μονής

Μ

ια πολυεκδήλωση με
μεράκι έστησαν οι
άνθρωποι μιας
ιστορικής ομάδας του

νομού.

Το υλικό που παρουσίασαν ήταν συλλεκτικό και όλοι ταξίδεψαν σε χρόνια
δοξασμένα έχοντας όμως το βλέμμα
στο μέλλον.
Γενικά από την σύναξη έφυγαν πολλά
μηνύματα.
Η φετινή κοπή πίτας του Άρη Αγίας
Μονής στην καρδιά της συνοικίας, στο
Καφέ Χόβολη, ήταν αφιερωμένη στους
χορηγούς της ομάδας που στηρίζουν
χρόνια τώρα την προσπάθεια της ομάδας, αλλά και στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων και τον Δήμο Τρικκαίων
που με τις συνεχείς παρεμβάσεις τους
μετέτρεψαν σε κόσμημα το γήπεδο της
Αγίας Μονής.
Επί των τιμών ήταν ο πρόεδρος Ηλίας
Λάζος, α ακούραστος Κώστας Παπαδήμας και σύσσωμο το ΔΣ σε μία ζεστή
βραδιά όπου παραβρέθηκαν όλοι όσοι

αγαπούν τον Άρη. Στην εκδήλωση βρέθηκαν ακόμη ο Δήμαρχος Τρικκαίων Δημήτρης Παπαστεργίου, ο πρόεδρος της
ΕΠΣΤ κ. Μπουτζιώλης με μέλη του ΔΣ,
οι αντιδήμαρχοι Τάκης Παζαϊτης (άξιο
τέκνο της συνοικίας και παλιός παίκτης
της ομάδας), Σοφία Αλεστά, ο αντιπρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου Αχιλλέας
Ζήρας, οι πολιτευτές της Ν.Δ. Σάκης Λιούτας, Μικέλης Χατζηγάκης, οι δημοτικοί
σύμβουλοι Γιάννης Κωτούλας, Χρήστος
Γούλας και πολλοί ακόμη.
Την βραδιά πλαισίωσε μουσικά η ορχήστρα του Βασίλη Καλατζή ενώ κάποια
στιγμή ξεσήκωσε το κοινό με την ερμηνεία του και ο Αλέξης Λάλος.
Τυχερός της βραδιάς ήταν ο ποδοσφαιριστής του Άρη Κώστας Κυρου ο
οποίος βρήκε το φλουρί στην πίτα που
αντιστοιχούσε σε χρηματικό ποσό.
Ο Κατάλογος των Βραβευθέντων Φορέων και Επιχειρήσεων:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
1 ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΜΠΟΥΛΟΓΙΩΡΓΟΣ

ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΙΑΦΑΡΙΚΑΣ
ΧΑΛΒΑΔΟΠΟΙΪΑ ΤΑΤΣΙΟΣ
ΤΡΙΚΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
TRIKKI TRANS ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΓΚΟΥΜΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΔΙΚΤΑΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΧΑΛΒΑΔΟΠΟΙΪΑ ΓΟΥΝΑΡΗΣ
BELWOOD ΜΠΕΛΟΪΑΣ ΣΗΜΗΤΡΗΣ
ΣΤΑΜΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΡΤΙΚΑ
Ο ΦΟΥΡΝΟΣ ΤΟΥ ΚΟΓΙΑ (ΛΑΜΠΡΟΣ
ΒΗΣΣ. ΚΟΓΙΑΣ)
ΦΑΛΤΑΚΑΣ ΑΘΑΝ. & ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΒΙΟΛΑΝΤΑ ΜΠΙΣΚΟΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΜΠΟΥΛΟΓΕΩΡΓΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΟΠΑΠ
ΝΤΑΛΑΓΕΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΑΚΑΥΣΟΞΥΛΑ
ΙΧΘΥΟΠΟΛΙΣ ΜΠΙΖΙΟΣ
ΛΑΝΑΡΑ ΑΦΟΙ
ΠΕΤΡΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΟΥΓΚΑΡΗΣ-ΚΑΚΑΡΟΝΤΖΑΣ
EXCELSIOR CAFE ΝΤΟΥΜΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
MY COFFEE ΚΟΚΟΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Σαν στο σπίτι τους
•Οι δόξες του Ελληνικού ποδοσφαίρου και μπασκετ ένιωσαν οικεία στην Καλαμπάκα
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βλεπαν και δεν χόρταιναν οι Καλαμπακιώτες φίλαθλοι και όχι μόνον τα ιερά τέρατα ποδοσφαίρου
και μπάσκετ που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και αγωνίστηκαν για την ενίσχυση
του 1ου Ειδικού σχολείου.
Ολοι έγιναν μια παρέα και έλεγαν τα καλύτερα για την φιλοξενία.
Πάνω απ’ όλα χάρηκαν την πρωτοβουλία
και φυσικά θα έχουν ανοιχτή γραμμή και
στο μέλλον.
Σε επόμενο φύλλο θα παραθέσουμε επιπρόσθετο υλικό.

Λόγια καρδιάς από τον Μητροπολίτη Σταγών και Μετεώρων κ. Θεόκλητο και τον
Περιφερειάρχη κ. Αγοραστό έχοντας δίπλα τους ιερά τέρατα ποδοσφαίρου και μπάσκετ
CMYK

* Το διήμερο που πέρασε τα φώτα ήταν στραμμένα στην
Καλαμπάκα η οποία αποδεδειγμένα αγαπάει τον αθλητισμό και σε πρώτη ευκαιρία παρουσιάζει απίστευτες
εμπνεύσεις. Μάλιστα οι πρωτοβουλίες καλύπτουν όλα
τα γούστα. Ετσι το κοινό έχει πολλά σημεία αναφοράς
και ειδικά η νεολαία.
* Κάποιες κινήσεις πάντως ενέχουν συλλεκτικό χαρακτήρα,
όπως η πάσα ανθρωπιάς, που πέτυχε τον σκοπό της.
Δεν είναι διόλου εύκολο να συγκεντρωθούν στον ίδιο
χώρο τόσες λαμπρές προσωπικότητες, που έχουν να
παρουσιάσουν απίστευτη αθλητική διαδρομή.
* Για την σημαντική κοινωνική πρωτοβουλία όμως άπαντες
είπαν αμέσως το μεγάλο ναι και επιβεβαίωσαν το αναμφισβήτητο ήθος τους. Δικαίως κατέχουν εξέχουσα θέση
στην καρδιά του κόσμου.
* Από την πλευρά τους τα Μετέωρα πραγματοποίησαν
συγκλονιστική εμφάνιση απέναντι στον Βόλο. Ο εκπρόσωπός μας είχε ξεκάθαρο προσανατολισμό και τεράστια
θέληση. Εννοείται ότι το λαμπρό αποτέλεσμα έπαιξε
σε όλα τα ΜΜΕ εκτός νομού αλλά και στις αναλύσεις
των ειδικών.
* Σε κάθε περίπτωση οι κιτρινομπλέ τίμησαν την φανέλα
τους και αξίζει να συνεχίσουν με την ίδια λογική και ταπεινότητα. Γιατί πλέον μετά την σπουδαία αυτή επιτυχία
αναμένεται να δεχθούν μεγάλη αγωνιστική πίεση από
τους αντιπάλους.
* Οσο για τον Κώστα Φορτούνη διαθέτει αποδεδειγμένα
το πακέτο όλο. Δεν είναι μόνον ότι κάνει πράγματα και
θαύματα με την μπάλα στα πόδια, οπότε το ένα κολακευτικό πρωτοσέλιδο διαδέχεται το άλλο.
* Το πιο σημαντικό είναι ότι παραμένει βαθιά ανθρώπινος.
Στο σημείο αυτό να επικαλεστούμε μια φράση που
είχαμε ακούσει στα πρώτα του βήματα από τους δασκάλους τους: Πρόκειται για παιδί διαμάντι και το αποδεικνύει σε πρώτη ευκαιρία.
* Κόντρα στον ΠΑΣ Γιάννενα έκανε κίνηση fair play.
Πέταξε λοιπόν έξω την μπάλα ενώ την είχε στην κατοχή
του ο Ολυμπιακός επειδή τραυματίστηκε ο Μπουκουβάλας. Βλέποντας αυτή την κίνηση ο παίκτης της Ηπειρωτικικής ομάδας Σιόντης έσπευσε να βγάλει το καπέλο
στον Καλαμπακιώτη άσο των ερυθρολεύκων.
* Μαζεμένες παράλληλες εκδηλώσεις φιλοξενήθηκαν
το διήμερο στα Τρικαλινά κλειστά και έτσι το πρόγραμμα
τράβηξε σε μάκρος κουράζοντας ακόμη και τους πιο
υπομονετικούς.
* Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι εκδηλώσεις βόλεϊ ήταν
μακράς διαρκείας, οπότε η αναμέτρηση μπάσκετ ανάμεσα
στην Φαλώρεια και την ΑΕΛ, που ήταν να ξεκινήσει στις
19.00 τελικά εκκίνησε μετά κόπων και βασάνων στις
20.20. Ακόμη τρέχουμε να τα προλάβουμε όλα.
* Πάντως οι φίλαθλοι που πέρασαν από τις έδρες των
αγώνων είχαν να το λένε για την διάθεση και την
ποιότητα αγοριών και κοριτσιών.
* Σε τρελά φεγγάρια βρίσκεται ο Στέφανος Τσιτσιπάς ο
οποίος χάρη στην ποιότητα και στο αγωνιστικό του
θράσος βρήκε το κουμπί ακόμη και για τον τεράστιο
Φέντερερ. Δικαίως ο τενίστας από το γειτονικό Προάστιο
βρίσκεται στην πρώτη γραμμή.
* Εντονη κινητικότητα καταγράφηκε στον χώρο της Β’
ΕΣΚΑΘ. Αρχικά η Πράσινη Γωνιά έδωσε τον εξ αναβολής
αγώνα με τον Ν. Κεραυνό από τον οποίο έχασε 60-94.
Την Κυριακή στο καπάκι είχαμε Τρικαλινό ντέρμπι. Τελικά
η Φούντας ΒΑ επικράτησε 58-54 της Πρ. Γωνιάς.
* Σε παιδικό: ΑΕΤ- Αίολος 1 38-96.
* Για την κοπή πίτας ΣΟΧΤ ενημέρωση σε επόμενο φύλλο.

00.30: COSMOTE SPORT 4 HD
Memphis Grizzlies-New Orleans Pelicans,
NBA Regular Season
02:00 Eurosport 1
Αυστραλιανό Όπεν
Τουρνουά Grand Slam
02:00 FOX Sports
Sharks - Capitals, NHL
04:00 Eurosport 1
Αυστραλιανό Όπεν
Τουρνουά Grand Slam
05:30 COSMOTE SPORT 4 HD
Los Angeles Lakers-Golden State Warriors, NBA Regular Season
10:15 Eurosport 1
Αυστραλιανό Όπεν
Τουρνουά Grand Slam
15:00 COSMOTE SPORT 1 HD
Πανιώνιος ΓΣΣ-ΠΑΣ Γιάννινα
Κύπελλο Ελλάδας

19:00 COSMOTE SPORT 6 HD
Λοτζ-Κονελιάνο
CEV Champions League βόλεϊ
19:00 Novasports 1HD
Μπάνβιτ - Αβελίνο
Basketball Champions League
19:30 COSMOTE SPORT 1 HD
ΠΑΟΚ-Παναχαϊκή ΓΕ
Κύπελλο Ελλάδας
19:30 Novasports 2HD
Προμηθέας Πατρών - Στρασβούργο
Basketball Champions League
21:30 Novasports 3HD
Βενέτσια - Βόννη
Basketball Champions League
21:30 Novasports 2HD
Λε Μαν - Νίζνι
Basketball Champions League
21:55 Novasports 1HD
Μονακό - Μετς

τοπικά

ΤΡΙΤΗ

ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
Γιώργου Π. Κωνσταντάκου «Η ελληνική κρίση πολιτικό δοκίμιο», Καρδίτσα 2018, σελ. 19195
Γράφει ο Καθηγητής Φιλολογίας Νίκος Κατοίκος
ερί το τέλος τού τρ. έτους 2018 εκδόθηκε με τα ανωτέρω στοιχεία
ένα σημαντικό βιβλίο τού Καρδιτσιώτη Πολιτικού Μηχανικού Γιώργου Π.
Κωνσταντάκου, διακεκριμένου επιστήμονα
και διανοητή, γνωστού στο ευρύ κοινό για
τη συμβολή του στην αποκατάσταση 150
μνημείων, για τους κοινωνικούς αγώνες του
και για την ανιδιοτελή και ξεκάθαρη πολιτική σκέψη του, που μας παραπέμπει στα
κρυστάλλινα νερά τών Αγράφων, από όπου
κατάγεται ο συγγραφέας.
Θεωρώ ευτυχές γεγονός την έκδοση
αυτού του βιβλίου από τις Εκδόσεις Φάος,
με επιμέλεια της ιστορικού Φιλολόγου κ.
Κρύστας Λάππα. Μια σπάνια πολιτιστική ευκαιρία αποτέλεσε η παρουσίασή του το
βράδυ τής 1-12-2018 στο Κέντρο τού Παυσιλύπου. Οι τρεις παρουσιαστές (η επιμελήτρια του βιβλίου, ο ηθοποιός Μάκης
Χάρμπας και ο Μηχανικός Σεραφείμ Πολύζος) ανέλυσαν κατανοητά και με πληρότητα το περιεχόμενο και τα μηνύματα που
φέρνει αυτό το βιβλίο. Η από στήθους αντιφώνηση του συγγραφέα στο τέλος τής παρουσίασης ήταν εμπνευσμένη και εντυπωσιακή. Αποτελεί μνημείο πολιτικού λόγου και
θα ήταν ευτύχημα, αν κάποιος την έχει μαγνητοφωνήσει.
Μολονότι από ετών διαμένω οικογενειακώς στην Καλαμπάκα, φρόντισα να παρακολουθήσω την παρουσίαση του βιβλίου
στην κατάμεστη αίθουσα του Παυσιλύπου,
έχοντας ήδη μελετήσει ολόκληρο το βιβλίο,
που όντως είναι έμφορτο μηνυμάτων πολιτικών, κοινωνικών, εθνικών, οικονομικών, οικολογικών, θρησκευτικών, πνευματικών και
άλλων.
Το δοκίμιο αυτό προδίδει τη συνθετική
ικανότητα και το συγγραφικό ταλέντο τού
συμπολίτη, φίλου και παλαιού μαθητή μου
Γιώργου Κωνσταντάκου. Το κυριότερο: Ο
Γιώργος γράφει «ελεύθερα» και «αληθινά»,
τουτέστιν «εθνικά», «ελληνικά». Ο λόγος του
απηχεί την «ελληνικότατη» σκέψη του, που
σαφώς συγκρούεται με τη δεινή πραγματικότητα του σήμερα. Διαβάζοντας κανείς
αυτό το πόνημα, αυθόρμητα αναθυμάται τις
υποθήκες τριών Πατέρων τού Έθνους μας:
α) «Όποιος ελεύθερα συλλογάται, συλλογάται καλά» (Ρήγας Φεραίος). β) «Θέλει
αρετήν και τόλμην η ελευθερία» (Ανδρέας
Κάλβος). γ) «Το Έθνος πρέπει να μάθει να
θεωρεί εθνικό ό,τι είναι αληθινό» (Διονύσιος
Σολωμός). Εύκολα ο αναγνώστης νιώθει το
ανώτερο ήθος τού συγγραφέα και την ξεχωριστή αγάπη και πίστη του στην ελληνικότητα της Περιφέρειας, τη στιγμή που πολλοί άλλοι προσφέρουν την εθελοδουλεία
τους στο αμαρτωλό «Εθνικό» Κέντρο.
Ορθώς ο Γιώργος Κωνσταντάκος χαρα-
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κτηρίστηκε ως μια άγρυπνη πνευματική και
δημοκρατική συνείδηση. Μπορεί όμως επάξια να πάρει και τον χαρακτηρισμό τού «ελληνοπρεπούς διανοουμένου τής Περιφερείας». Έχοντας η Επαρχία τέτοιους ελευθερόφρονες και δημοκρατικούς διανοουμένους, διαθέτει πολιτική, πνευματική, κοινωνική και ηθική δύναμη και μπορεί να προκόψει, οδηγώντας στην εθνική ανάκαμψη
και ολόκληρη τη χώρα, που περιέπεσε, ως
μη ώφειλε, σε μια πολύπλευρη και παρατεταμένη κρίση. Πώς προέκυψε αυτή η κρίση και πώς μπορεί να ξεπεραστεί, μπορούμε
να το δούμε στο εν λόγω βιβλίο.
Επανερχόμενος στη σημαδιακή εκδήλωση της 1ης Δεκεμβρίου 2018, έχω να
προσθέσω ότι εκεί στην αίθουσα του Παυσιλύπου δόθηκε μια ευκαιρία σε εμάς τους
απλούς πολίτες, καθώς και στους πολιτευθέντες ή πολιτευομένους, να μετανοήσουμε για τις «πολιτικές αμαρτίες» μας και
να αποκτήσουμε «ελληνική σκέψη και συμπεριφορά». Το πώς, μας το δείχνουν οι
«πνευματικοί άνθρωποί» μας και οι λίγοι
«διανοούμενοί» μας, που ευτυχώς υπάρχουν
ακόμη δίπλα μας και αγωνίζονται, και γι’
αυτό δεν μπορούμε να χάσουμε όλες τις ελπίδες μας!
ΜΕΡΙΚΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ
ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
1. «Ο Αριστοτέλης υπογράμμισε τη σημασία τής ισχυρής μεσαίας τάξης» (σελ. 27).
2. «Η δημοκρατία που μεταμορφώνει
τους εργαζομένους σε υπεύθυνους πολίτες,
είναι η βασική προϋπόθεση της οικονομικής
και κοινωνικής ανόρθωσης» (σελ. 55).
3. Χωρίς συντεταγμένη κοινωνία είναι
αδύνατη οποιαδήποτε εξέλιξη στο Κράτος

Μάθημα LEGO EV3 με το Γενικό
Λύκειο Καλαμπάκας
Οι μαθητές της Α' Λυκείου
του ΓΕΛ Καλαμπάκας μαζί
με καθηγητές τους, επισκέφθηκαν τη Βιβλιοθήκη τη
Δευτέρα 21 Ιανουαρίου, για
μία πρώτη εισαγωγή στον
κόσμο της διδασκαλίας
STEM με τη χρήση LEGO
EV3 Mindstorms.
Έπειτα, κατασκεύσαν και
προγραμμάτισαν δικά τους
μοντέλα.

Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας

και στη δημόσια ζωή» (σελ. 62).
4. «Οι αντισυστημικοί, απολαμβάνοντας
όλα τα αγαθά τού συστήματος, διαδηλώνουν στην πρώτη γραμμή κατά των συστημικών»! (σελ. 65).
5. «Κατά τη στελέχωση του κρατικού μηχανισμού και των θεσμών ποτέ σε κανέναν
δεν έγινε πρόταση να αναλάβει κάποια
θέση, όσο ικανός κι έμπειρος και αν είναι»
(σελ. 67).
6. «Οι παραγωγικές δυνάμεις τής χώρας
βιώνουν έναν πρωτόγνωρο κοινωνικό αποκλεισμό» (σελ. 73).
7. «Οι εκπρόσωποι των Κλασικών Γραμμάτων και της Ορθόδοξης Θεολογίας χρεώνουν στον πρώιμο και στον ύστερο εκδυτικισμό ημιμάθεια και άγνοια του πολιτισμικού περιεχομένου τών Ελλήνων» (σελ.
74).
8. «Μετά τον πόλεμο μια νέα τάξη ξεπήδησε από τα υπόγεια της κοινωνίας. Κατέκλεψε τη βοήθεια του Σχεδίου Μάρσαλ και
εμπορεύτηκε ασύστολα τον πόνο τών αγωνιστών τής Αντίστασης» (σελ. 78).
9. «Οι ίδιοι άνθρωποι είναι το Κόμμα, το
Κράτος, ο Συνδικαλισμός, η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι προμηθευτές τού Δημοσίου!
Τη μέρα είναι με τους απεργούς και το βράδυ με την εργοδοσία»! (σελ. 83).
10. «Τα Κόμματα είναι εθελοντικές Ενώσεις ατόμων που στρατεύονται σε κοινούς
στόχους και οράματα. Δεν νοείται πληρωμένη συμμετοχή, γιατί τότε αυτή δεν θα είναι ελεύθερη. Γι’ αυτό, πρέπει να καταργηθεί η κρατική επιχορήγηση των Κομμάτων» (σελ. 84).
11. «Χρειάζεται να οριστούν ξανά οι συντεταγμένες ενός νέου χωροταξικού σχεδιασμού και μιας νέας περιφερειακής ανάπτυξης» (σελ. 102).
12. «Η χώρα μας πρέπει να διατυπώσει
ένα νέο αγροτικό ιδεώδες για την ύπαιθρο,
τη γεωργία και την κοινωνία: Η Ελλάδα να
τρέφεται από τα δικά της προϊόντα» (σελ.
108).
13. «Σύμφωνα με μια πρόσφατη αναλυτική μελέτη «ένας Δήμος, με μια καλά σχεδιασμένη διαχείριση του δάσους του, μπορεί να έχει ένα ελάχιστο όφελος περί τα
300.000 ευρώ τον χρόνο ανά 10 τετρ. χιλιόμετρα δάσους» (σελ. 117).
14. «Η κρίση δημιούργησε έναν νέο ανθρωπότυπο: Αυτόν που νοιάζεται μόνο για
τον εαυτό του» (σελ. 183).
15. «Δεν υπάρχει λοιπόν άλλος δρόμος
εκτός από το να κοιτάξουμε λίγο ψηλά στην
Τέχνη, στην Επιστήμη, στις αξίες τού ατομικού και συλλογικού βίου, καθώς και στο
ηθικό περιεχόμενο της Πολιτικής» (σελ.
195).
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Παρουσιάζεται
το βιβλίο
του Μικέλη Χατζηγάκη

Κορυφαία στελέχη της ΝΔ θα έρθουν στα Τρίκαλα
στις 3 Φεβρουαρίου για να παρουσιάσουν το βιβλίο του
Μικέλη Χατζηγάκη «Προτάσεις ενός Σύγχρονου Φιλελεύθερου». Η πρώην υπουργός Όλγα Κεφαλογιάννη, ο
Βουλευτής Καρδίτσας και γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ Κώστας Τσιάρας και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός θα είναι οι
3 ομιλητές. Τον πρόλογο του βιβλίου έγραψε ο Αντιπρόεδρος της ΝΔ Κωστής Χατζηδάκης ο οποίος αναφέρθηκε
με τα καλύτερα λόγια για τον Τρικαλινό πολιτικό και την
συνεργασία που είχαν στα πλαίσια του Κυβερνητικού προγράμματος.
Το βιβλίο του Μικέλη Χατζηγάκη περιέχει τις προτάσεις του για την επίλυση των πιο βασικών προβλημάτων τόσο στην κεντρική πολιτική σκηνή όσο και στα Τρίκαλα. Όπως ο ίδιος λέει «Πολιτική σημαίνει προτάσεις που
οδηγούν σε λύσεις.
Αφού, επί 3 χρόνια μελέτησα τα προβλήματα, τώρα καταθέτω τις προτάσεις μου – από το ασφαλιστικό μέχρι την
εξωτερική πολιτική - για το πως μπορεί να βελτιωθεί η ζωή
των συμπολιτών μου. Θεωρώ πως η πολιτική πρέπει επιτέλους να φύγει από τις φωνές ακραίων και ξεπερασμένων και να μεταφερθεί στο γήπεδο της ουσίας και των προτάσεων.
Με αυτό το βιβλίο προσπαθώ να συμβάλω σε αυτό το
κομμάτι και να φανώ, όσο μπορώ, χρήσιμος για τα Τρίκαλα
και τον τόπο μου».
Η παρουσίαση θα γίνει την άλλη Κυριακή στις 12.00 το
μεσημέρι στο Πνευματικό Κέντρο Τρικάλων. Το βιβλίο επιμελήθηκαν οι εκδόσεις Ι. Σιδέρης.

“Όλα είναι ένα ψέμα...”
Άστατο το κάθε τι
που συνέχει τη ζωή,
ανακύκλωση και βάλε
ως το ύστατο φινάλε.
```
Ο αγώνας διαρκής
ν' απολαύσεις αγαθά
ή να ανταποκριθείς
σε τερτίπια σοβαρά.
```
Όμως όλα καταλήγουν
στο μηδέν, στο πουθενά,
σαν τα τρόφιμα
που λήγουν
και τα ρίχνεις στον κουβά.
```
Μα αν δείξεις τσαγανό
με ακμαίο ηθικό
και σε διακρίνει μένος,
ίσως να 'βγεις

κερδισμένος.
Μοναχά ο αφελής
-ντόμπρος και ειλικρινήςείναι “Νικολό καρτέρει”
και χαμένος από χέρι.
```
Τρέχα-γύρευε, που λεν
ξύπνιοι, δυναμικοί
και τα μάτια σου τον κλαιν
σαν δειλό και δυστυχή.
```
Αν δεν πάρεις σθεναρά
τη ζωή στα σοβαρά,
χάνονται οι ευκαιρίες
από λάθη κι αβλεψίες.
```
Γιατί τότε εξαρτάσαι
-πρόβατο απολωλόςκαι ισόβια πλανάσαι
έρημος κι ελεεινός.

Πάρε τη ζωή στα χέρια
έξυπνα και στιβαρά,
δίχως να κοιτάς τ' αστέρια
ή να ρίχνεις τα χαρτιά.
```
Κόβοντας με το σπαθί
κάθε “Γόρδιο δεσμό”,
όλοι στέκουν προσοχή
και σε έχουνε “Θεό!”
```
Έστω και εικονικά
κάνουν όλοι τεμενά,
το κασέ σου θ' ανεβεί
άσχετα απ' την “τιμή”.
```
“Ήρωα” θα σε βαφτίσουν
κι ας μην πέτυχες πολλά
κι “ανδριάντα”
θα σου στήσουν
που ενέργησες σωστά...
Κική

30 σελίδα
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ΝΔ για συμφωνία Πρεσπών:

Οριστικό τέλος στην ΚΟ του Ποταμιού
- «Ανεξάρτητοι» Ψαριανός και Αμυράς

Δεν θα γίνει αποδεκτή
καμία διαδικασία fast track Τ
Η
ΝΔ θα δώσει τη μάχη προκειμένου
να γίνει κατανοητό ότι η Συμφωνία
των Πρεσπών είναι επιζήμια και ο
κάθε βουλευτής να αναλάβει τις ευθύνες
τους, αναφέρουν πηγές του κόμματος,
ενόψει της έναρξης της διαδικασίας
κύρωσης της Συμφωνίας των Πρεσπών.

Οι ίδιες πηγές προειδοποιούν εξάλλου ότι
όλα θα πρέπει να προχωρήσουν με τρόπο που
δεν θα αλλοιώνει τους συσχετισμούς των δυνάμεων στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, όπως
αυτές έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία 24ωρα
και σε κάθε περίπτωση ότι δεν γίνεται αποδεκτή
οιαδήποτε διαδικασία fast track.
Συγκεκριμένα πηγές της ΝΔ ανέφεραν πριν
από λίγο:
«Καθώς ακούμε από πρωί διάφορες φημολογίες για διαδικασίες εξπρές και διαδικασίες fast
track, εννοείται ότι η ΝΔ, όχι απλώς θα κάνει τα
πάντα για να ανατρέψει αυτή τη διάθεση, εφόσον
εκδηλωθεί.
Είναι γνωστό ότι οποιαδήποτε διαδικασία, του
επείγοντος ή του κατεπείγοντος, αποφασίζεται,
όχι από τη Διάσκεψη των Προέδρων αλλά από
την Επιτροπή, δηλαδή εν προκειμένω την Επιτροπή Εξωτερικών και Εθνικής Αμυνας, στην
οποία δεν διαφαίνεται πλειοψηφία κυβερνητική.
Με την οικειοθελή απομάκρυνση του κ. Γιώργου Αμυρά, εξυπακούεται ότι πλέον οι ανεξάρτητοι βουλευτές είναι 16, ο κ. Δημήτρης Καμμένος
είναι ο ένας ανεξάρτητος βουλευτής που μετέχει
στην επιτροπή και εφόσον εκδηλώσουν την επιθυμία τους, περισσότεροι του ενός βουλευτές,
να συμμετέχουν στη δεύτερη θέση ανεξάρτητου
που θα πρέπει να υπάρξει στην Επιτροπή Εξωτερικών και 'Αμυνας πλέον, πρέπει να γίνει κλήρωση.
Δεν μπορεί να αποφασίζει ο κ. Βούτσης ποιος
βουλευτής θα είναι ο ανεξάρτητος που θα
μετέχει για να διαμορφωθεί μια κοινοβουλευτική
πλειοψηφία, μέσα σε αυτή την επιτροπή».

Οι ίδιες πηγές προσθέτουν ότι «προφανώς,
και με μειοψηφική εισήγηση ένα σχέδιο νόμου
μπορεί να έρθει στην ολομέλεια, αυτό όμως δεν
έχει ξανασυμβεί για θέμα τόσο σημαντικό όπως
η Συμφωνία των Πρεσπών.
Έχει συμβεί πράγματι δύο τρεις φορές στη
μεταπολίτευση να πάει με μειοψηφική εισήγηση
στην Ολομέλεια σχέδιο νόμου αλλά όχι για
ζήτημα εθνικού συμφέροντος. Θα δώσουμε συνεπώς μια πολύ μεγάλη μάχη και στη Διάσκεψη
των Προέδρων που επίκειται αλλά και για να
προχωρήσει η διαδικασία με τον χρόνο που
χρειάζεται και για να γίνει κατανοητό ότι αυτή η
Συμφωνία είναι επιζήμια και για να αναλάβουν
όλοι οι βουλευτές, κάθε ένας, την ευθύνη του.
Αυτή τη στιγμή επίκειται η Επιτροπή. Εκεί θα
μετρήσουμε τα κουκιά μας. Δεν θα δεχθούμε
καθ΄οιονδήποτε τρόπο διαδικασία επείγοντος.
Όταν ο πρωθυπουργός ζητάει debate από τη
βήμα της Βουλής, δεν μπορεί να κάνει fast truck
διαδικασία και να κρύβεται στη Βουλή».

Χρειάζεται 10 βουλευτές για να συστήσει νέα ομάδα

ο οριστικό τέλος της ΚΟ
του Ποταμιού έφερε η
ανεξαρτητοποίηση του
Γιώργου Αμυρά, μειώνοντας τον
αριθμό των βουλευτών που τάσσονται στο πλευρό του Σταύρου
Θεοδωράκη στους 4 και λίγο αργότερα στους... 3, καθώς ο Γρηγόρης Ψαριανός με ανάρτησή
του στο Facebook δήλωσε ότι
από σήμερα είναι «ανεξάρτητος».
Σύμφωνα με τον Κανονισμό της
Βουλής, ένα κόμμα που έχει σχηματίσει Κοινοβουλευτική Ομάδα
μετά από εκλογές, μπορεί να την
διατηρήσει αν καταφέρει να μείνει
με 5 συνολικά βουλευτές. Όμως
μετά την ανεξαρτητοποίηση Δανέλλη, Αμυρά ο αριθμός των βουλευτών πέφτει κάτω από το κατώτατο όριο, με αποτέλεσμα την
άμεση διάλυση της ΚΟ.
Όπως αναφέρει στο άρθρο 15
ο Κανονισμός της Βουλής:
1. O ελάχιστoς απαιτoύμενoς
αριθμός Boυλευτών για τη συγκρότηση μιας Koινoβoυλευτικής
Oμάδας oρίζεται σε δέκα (10).
2. O κατά την πρoηγoύμενη
παράγραφo ελάχιστoς αριθμός
Boυλευτών για τη συγκρότηση
Koινoβoυλευτικής Oμάδας περιoρίζεται σε πέντε (5), αν τo Kόμμα
με τo oπoίo εκλέχθηκαν και στo
oπoίo εξακoλoυθoύν να ανήκoυν
έλαβε μέρoς στις γενικές εκλoγές
από τις oπoίες πρoήλθε η Boυλή,
με συνδυασμoύς στα δύo τρίτα
(2/3) τoυλάχιστoν των εκλoγικών
περιφερειών της χώρας και συγκέντρωσε πoσoστό τoυλάχιστoν
τρία τoις εκατό (3%) τoυ συνoλικoύ αριθμoύ των έγκυρων ψήφων
oλόκληρης της επικράτειας.
Σε περίπτωση, πάντως, που ο
κ. Θεοδωράκης θελήσει να συστήσει εκ νέου την Κοινοβουλευτική του Ομάδα (θα θεωρείται
πως είναι νέα) θα πρέπει να βρει
συνολικά 10 βουλευτές που θα

Κέντρο Διάγνωσης &
Θεραπείας Διαταραχών

“ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ”

Σκυλοτροφή συντήρησης 20kg

από

Σκυλοτροφή ενέργειας 20kg

από

Γατοτροφή Premium από 24,99

μόνο

Αλεύρι τύπου πολυτελείας 5kg

από

Αλεύρι τύπου 70% 25kg

από

Hλιέλαιο 10λίτρα

από

11,99€
17,99€
14,99€
2,99€
12,49€
11,99€

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

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

τον στηρίξουν. Κάτι αντίστοιχο
εξάλλου είχε συμβεί το 2012, όταν
ο Χάρης Καστανίδης και η Λούκα
Κατσέλη είχαν συστήσει δική τους
κοινοβουλευτική ομάδα στο πλαίσιο του κόμματος που είχαν ιδρύσει μετά την καταψήφιση του δεύτερου μνημονίου. Μετά τον Γιώργο Αμυρά και τη διάλυση της ΚΟ
του Ποταμιού ο Γρηγόρης Ψαριανός δηλώνει από σήμερα «ανεξάρτητος».
«Η χώρα μας περνάει την δυσκολότερη και πιο επικίνδυνη περίοδο εδώ και πολλές δεκαετίες
και οι τύχες της βρίσκονται στα
χέρια της χειρότερης κυβέρνησης
από τα χρόνια της Χούντας», αναφέρει ο Γρηγόρης Ψαριανός, σε
ανάρτησή του στο Facebook.
«Ανεξάρτητος» ο Ψαριανός
Υπενθυμίζεται ότι το πρωί ο
κ. Ψαριανός είχε αφήσει ανοιχτό
το ενδεχόμενο το κενό του Γ.
Αμυρά να καλυφθεί από τον Θανάση Θεοχαρόπουλο, ο οποίος
διεγράφη από το ΚΙΝΑΛ. Με αυτόν
τον τρόπο το Ποτάμι θα διατηρούσε τον απαραίτητο αριθμό
βουλευτών για ΚΟ. Προφανώς,
το σενάριο αυτό δεν προχώρησε,

η ομάδα του Ποταμιού έμεινε με
4 βουλευτές και ο Γρηγόρης Ψαριανός δηλώνει... ελεύθερος.
Η ανάρτηση του Γρηγόρη Ψαριανού στο Facebook:
«Λοιπόν Φίλοι μου,
σας ευχαριστούμε όλους και
προσωπικώς έναν-ένα για την στήριξη και την συμπόρευσή σας
με ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ,
το οποίο από σήμερα δεν συμπεριλαμβάνεται στα κοινοβουλευτικά κόμματα.
Δυστυχώς, με αλλεπάλληλα
δικά μας λάθη, ατυχείς επιλογές
και κακούς χειρισμούς καταφέραμε να μηδενίσουμε σχεδόν το
7% των ψηφοφόρων που αρχικώς
πίστεψαν και έλπιζαν σε μάς.
Μακάρι για όλους τα πράγματα
να γίνουν καλύτερα
Η χώρα μας περνάει την δυσκολότερη και πιο επικίνδυνη περίοδο εδώ και πολλές δεκαετίες
και οι τύχες της βρίσκονται στα
χέρια της χειρότερης κυβέρνησης
από τα χρόνια της χουντας.
Εύχομαι σε όλους μας καλή
συνέχεια και καλύτερες επιλογές
εις το εξής».
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Το βράδυ της Πέμπτης η κρίσιμη ψηφοφορία
για τη συμφωνία των Πρεσπών

προσεχής Πέμπτη
αναδεικνύεται,
εκτός απροόπτου,
ως η κρισιμότερη ημέρα
για τη Συμφωνία των
Πρεσπών, αφού ορίστηκε
κατά τη σημερινή
Διάσκεψη των Προέδρων
ως η καταληκτική ημέρα
για την ψήφιση-κύρωση
της Συμφωνίας από την
Ολομέλεια. Βάσει του
σχεδιασμού, η συζήτηση
αρχίζει σήμερα το
απόγευμα και θα
ολοκληρωθεί αύριο Τρίτη
στην Επιτροπή
Εξωτερικών Υποθέσεων.

Η

Η διαδικασία στην Ολομέλεια αναμένεται να αρχίσει
στις 10 το πρωί της Πέμπτης
και η κρίσιμη ψηφοφορία σχεδιάζεται για την νύχτα της
Πέμπτης.
Η ώρα διεξαγωγής της δεν
ορίστηκε και θα εξαρτηθεί
από το πότε θα εξαντληθεί ο
κατάλογος των ομιλητών που
θα ζητήσουν να εγγραφούν
για να τοποθετηθούν από του
βήματος της Ολομέλειας.
Της κατ’ αρχήν αυτής απόφασης, είχε προηγηθεί μαραθώνιος παρασκηνιακών διεργασιών, κυρίαρχος στόχος
των οποίων ήταν αφενός ο καθορισμός των συσχετισμών
στην αρμόδια κοινοβουλευτική Επιτροπή (που φάνηκε να
διαταράσσεται εξαιτίας των
διαλυτικών εξελίξεων στο Ποτάμι και την διαγραφή Αθ. Θεοχαρόπουλου από το ΚΙΝΑΛ),
όπως επίσης και η συμφωνία
επί της διάρκειας που θα (πρέπει να) έχουν συνολικά οι κοι-

νοβουλευτικές διαδικασίες.
Της παράξενης για τα κοινοβουλευτικά χρονικά κινητικότητας που αφορούσε διαμόρφωση ισορροπιών τέτοιων
ώστε να υπάρχει στην εν λόγω
κοινοβουλευτική Επιτροπή
πλειοψηφία υπέρ της Συμφωνίας, σημειώνονται τα ακόλουθα:
Πρώτον, ο κ. Σπ. Δανέλλης
τοποθετήθηκε ως ανεξάρτη-

τος πλέον βουλευτής μέλος
της Επιτροπής. Ως προς αυτό,
ωστόσο, τα δεδομένα άλλαξαν αργά το μεσημέρι, καθώς ο κ. Ν. Βούτσης κατά
την διάρκεια ενημέρωσης των
κοινοβουλευτικών συντακτών
ανέφερε ότι ουσιαστικά ακυρώνει σχετική πρωινή απόφασή του, και ο κ. Δανέλλης,
μαζί με τους κ. Γρ. Ψαριανό
και Γ. Μαυρωτά –που έχουν

Γεροβασίλη για επεισόδια:

Υπήρχε σχέδιο κατάληψης της Βουλής
«Έγιναν απόπειρες να μπουν στη Βουλή από τις πέντε εισόδους», σημείωσε

Η υπουργός Προστασίας του Πολίτη,
Όλγα Γεροβασίλη

Για οργανωμένο σχέδιο κατάληψης της Βουλής έκανε
λόγο η υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Όλγα Γεροβασίλη, σχολιάζοντας τα επεισόδια που σημειώθηκαν στο
πλαίσιο του συλλαλητηρίου για τη Μακεδονία. «Έγιναν
απόπειρες να μπουν στη Βουλή από τις πέντε εισόδους.
Υπάρχουν πάρα πολλές καταστροφές και καταστροφές
που έγιναν με εργαλεία», σημείωσε η κ. Γεροβασίλη.
Απαντώντας σε ερώτημα αν υπήρξε σχέδιο κατάληψης
της Βουλής σημείωσε:
«Κατά την εκτίμηση μου ναι. Όπως εύστοχα παρατήρησε
και ο πρόεδρος της Βουλής ήταν μία γενική πρόβα γι’ αυτά
τα οποία σκέφτονται, για αυτά που προετοιμάζουν οι ακροδεξιοί και οι Χρυσή Αυγή με τους παρακρατικούς. (….)
Ήταν οργανωμένο σχέδιο κατάληψης της Βουλής περί αυτού πρόκειται». «Η Αστυνομία χρησιμοποίησε το ελάχιστο
που μπορούσε για να τους απωθήσει. Οι διαδηλωτές με
ειρηνικές διαθέσεις πρέπει να καταλάβουν ότι όσοι έκαναν τα επεισόδια είναι αυτοί που δεν ενδιαφερόντουσαν
για την υγεία τους», σημείωσε η κ. Γεροβασίλη μιλώντας
στο News 24/7.

εκδηλώσει ενδιαφέρον να είναι μέλη της Επιτροπής, σχεδιάστηκε να μπει σε κλήρωση,
από την οποία προέκυψε ότι
ως ανεξάρτητα μέλη της Επιτροπής θα μετέχουν οι κ. Δανέλλης και Μαυρωτάς.
Δεύτερον ο κ. Π. Καμμένος
ζήτησε και πέτυχε να αντικαταστήσει τον κ. Κ. Κατσίκη, ο
οποίος ως τώρα εκπροσωπούσε τους ΑΝΕΛ.
Η διαγραφή Θεοχαρόπουλου (η οποία δεν είχε επισήμως γνωστοποιηθεί στο γραφείο του Προέδρου της Βουλής, την ώρα της ενημέρωσης
των δημοσιογράφων από τον
κ. Βούτση) θα έχει ως επίπτωση την κατά έναν βουλευτή μείωση της εκπροσώπησης του ΚΙΝΑΛ.
Ολα αυτά σημαίνουν ότι
«διασφαλίστηκε» με χειρισμούς ειδικής πολιτικής σημασίας η υπέρ της Συμφωνίας
πλειοψηφία και στην Επιτροπή. Αξιοσημείωτοι είναι αυτοί
οι χειρισμοί, δεδομένου ότι το
τελευταίο 48ωρο πυρετωδώς
κυκλοφορούσε στα κομματικά
και τα δημοσιογραφικά γραφεία η (νεότερη) θέση του
ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με την
οποία ο Κανονισμός της Βουλής «δείχνει» πως η ύπαρξη ή
μη πλειοψηφίας επί νομοθετήματος σε συνεδρίαση Επιτροπής, δεν έχει καθοριστική

ΤΩΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

σημασία, καθώς η ψήφιση για
την έγκριση ή όχι, διεξάγεται
στην Ολομέλεια.
Ταυτόχρονα, επιβεβαιώθηκε
η πληροφορία ότι ο κ. Π. Καμμένος ζήτησε να αντικαταστήσει εκείνος τον βουλευτή
των ΑΝΕΛ στην Επιτροπή
Κ.Κατσίκη.
Οι πρώτες αντιδράσεις για
Σπύρο Δανέλλη
Το ενδιαφέρον στράφηκε
από το πρωί στην αποψινή
πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής, δεδομένου ότι η αξιωματική αντιπολίτευσης ζητεί
να αποσύρει ο κ. Βούτσης
την αρχική απόφασή του για
τοποθέτηση του κ. Δανέλλη
ως ανεξάρτητου στην Επιτροπή, με τον εκπρόσωπο της
ΝΔ στην Διάσκεψη κ. Κ. Τσιάρα να λέει πως αν δεν γίνει
κλήρωση και για τη θέση που
καταλαμβάνει ο κ. Δανέλλης,
θα τίθεται ζήτημα «κοινοβουλευτικής εκτροπής».
Ο γραμματέας της ΚΟ της
ΝΔ πρόσθεσε: «Σε μια υπόθεση τόσο κρίσιμη δεν μπορούν να ακολουθούνται διαδικασίες που εγείρουν ερωτηματικά για πιθανές σκοπιμότητες. Επιμένουμε ότι για
τις κενές θέσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων
και Αμυνας, η πλήρωσή τους
θα πρέπει να γίνει με κλήρωση». Το χρονικό των εξελίξεων
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Με συνέπεια εκεί
που μας χρειάζεστε

Έγκριτο μέλος συνδέσμου
ταπητοκαθαριστηρίων

“ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ”

δίδει την εντύπωση ότι η υπαναχώρηση του κ. Βούτση από
την αρχική απόφασή του να
τοποθετήσει τον κ. Δανέλλη
με απόφασή του στην επιτροπή, προκλήθηκε από την
εντονότατη αντίδραση τουλάχιστον της ΝΔ.
Πριν αρχίσει, εξάλλου, η
πρωινή Διάσκεψη των Προέδρων, πηγές του κόμματος
της αξιωματικής αντιπολίτευσης προειδοποιούσαν ότι δεν
θα γίνει αποδεκτή οποιαδήποτε φημολογούμενη μεθόδευση εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ
και του κ. Βούτση, είτε για αλλοίωση των συχετισμών στην
Επιτροπή, είτε για διαδικασίες-εξπρές κατά τη συζήτηση
στην Ολομέλεια.
«Πρόκειται για ζήτημα εθνικής σημασίας και όχι απλό
θέμα», σημείωναν οι ίδιες πηγές για να προσθέσουν: «Χρειάζεται επαρκής χρόνος για
να καταλάβουν όλοι οι βουλευτές τί πρόκειται να ψηφίσουν. Το τριήμερο είναι επαρκής χρόνος».
Στον απόηχο και αυτών των
επισημάνσεων, στους διαδρόμους καταγράφηκε εκ
νέου η εκτίμηση πως η ΝΔ είναι έτοιμη ακόμα και για κατάθεση προτάσεως μομφής,
προκειμένου να διασφαλιστεί
ο επιζητούμενος «επαρκής
χρόνος» για συζήτηση ουσίας
στην Ολομέλεια.
Τούτων δοθέντων ο Πρόεδρος της Βουλής απαντώντας με καυστική διάθεση στην
κρκτική που δέχεται, είπε:
«Ενημερώστε τα κόμματα ότι
δεν υπάρχουν κοινοβουλευτικά πραξικοπήματα, ούτε
«εκτροπές».
Ενα παράπλευρο θέμα που
ανέκυψε, τέλος, αφορά τον εκ
των αντιπροέδρων της Βουλής Σπ. Λυκούδη.
Ο κ. Λυκούδης που είχε
εκλεγεί στην θέση αυτή ως
στέλεχος του Ποταμιού, φέρεται από τη στιγμή που διαλύθηκε η ΚΟ (μετά την ανεξαρτητοποίηση του Γ. Αμυρά)
να γνωστοποίησε στα υπόλοιπα μέλη της Διάσκεψης
την πρόθεσή του να παραιτηθεί της θεσμικής θέσης του,
εάν κριθεί πως κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο, δεδομένου
πως δεν υφίσταται πλέον το
κόμμα του με βάση τα κοινοβουλευτικά δεδομένα.
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Από την Eurobank

Στα «αζήτητα» δύο εκατομμύρια ευρώ

Άφαντος ο μεγάλος νικητής του
Πρωτοχρονιάτικου Λαχείου

Για όγδοη φορά βραβεύεται το
3ο Λύκειο Τρικάλων «ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ»

Ε

Σχεδόν ένας μήνας έχει περάσει από την κλήρωση του
Πρωτοχρονιάτικου λαχείου και τα δύο εκατομμύρια ευρώ
του Μεγάλου Λαχνού περιμένουν ακόμα «υπομονετικά».
Ο μεγάλος νικητής δεν έχει δηλώσει ακόμα το παρών
και τα σενάρια για την ταυτότητά του και την ιστορία
φουντώνουν. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τυχερό λαχείο
έχει αγοραστεί στην Αττική. Οπότε, όσοι έχουν αγοράσει
λαχείο από την περιοχή της Αττικής και δεν το έχουν
ελέγξει ακόμα, θα πρέπει να σπεύσουν άμεσα!
Δεν είναι λίγες οι φορές, πάντως, που έχουν σημειωθεί
τραγελαφικά περιστατικά με τυχερούς παίκτες που ξέχασαν να ελέγξουν τα λαχεία τους ή ακόμα χειρότερα
τα έχασαν ή τα πέταξαν.
Παραλίγο να πετάξει 250.000 ευρώ στα σκουπίδια
Πρόσφατα, μάλιστα, ένας τυχερός από τη Μακεδονία
παραλίγο να πετάξει 250.000 ευρώ στα σκουπίδια! Ανάμεσα στα πέντε «σπασμένα» λαχεία του Πρωτοχρονιάτικου
Λαχείου που είχε αγοράσει, βρέθηκαν δύο που κέρδιζαν
από 250.000 ευρώ. Μέσα στην παραζάλη των κερδών, ο
τυχερός Μακεδόνας παραλίγο να πετάξει το ένα από τα
δύο μαζί με τα άλλα που είχε αγοράσει, αφού μετά το
πρώτο «χαμόγελο» της τύχης δεν πίστευε ότι θα έχει
κερδίσει κάτι άλλο. Ευτυχώς, αποφάσισε την επόμενη
ημέρα να τα ελέγξει όλα, τυπικά, και τότε ήταν που δεν
πίστευε στα μάτια του!

πί σειράν 16

ετών η
Eurobank
βραβεύει τους
μαθητές που
αριστεύουν και
εισέρχονται με υψηλή
βαθμολογία σε σχολές
των ΑΕΙ και ΤΕΙ.
Συγχρόνως δίνει
τιμητική πλακέτα στο
σχολείο από το οποίο
αποφοίτησε ο
αριστούχος που
πρώτευσε στον νομό.
Από το 3ο Λύκειο Τρικάλων «ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ»
αποφοίτησε το 2018 η αριστούχος που πρώτευσε
στον νομό Τρικάλων και είναι η Ελισάβετ Ανδρεανίδη
που εισήχθη στην Ιατρική
Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων.
Ο Διευθυντής κ. Ευάγγελος Αργυρόπουλος και
οι Υποδιευθυντές κ. Νικόλαος Μπραζιτίκος και ο κ.
Μιχαήλ Χατζηδάκης με την
τιμητική πλακέτα.
Στα 16 έτη κατά τα οποία

η Eurobank βραβεύει τους
μαθητές και τα σχολεία,
το 3ο Λύκειο Τρικάλων
«ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ» βραβεύεται για όγδοη φορά
και είναι στην πρώτη θέση
τόσο στον Νομό Τρικάλων
όσο και στην Θεσσαλία.
Η τιμητική πλακέτα
που απονεμήθηκε
στο 3ο Λύκειο Τρικάλων
«ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ»

Οι ΑΝΕΛ και το «Επιχείρημα της Ολισθηρής Πλαγιάς»
Μέρος 2ο
γ. Οι αδυναμίες
«Η αδυναμία του επιχειρήματος της «ολισθηρής πλαγιάς» βρίσκεται «στην αισθητή
απουσία οποιασδήποτε αιτιολόγησής του γιατί το Α οδηγεί
αναπόφευκτα στο Ω. Όσοι επικαλούνται το επιχείρημα επιθυμούν να στρέψουν την προσοχή στις φρικτές συνέπειες
του Ω, που συχνά περιγράφεται με τον πιο απεχθή τρόπο,
ελπίζοντας ότι η παράλειψη
οποιασδήποτε συζήτησης των
πλεονεκτημάτων του Α θα περάσει απαρατήρητη. Κατά συνέπεια, τη θέση της λογικής
επιχειρηματολογίας παίρνει η
ρητορική. Για παράδειγμα, το
κατά πόσο είναι συνετό να επιτρέψουμε στους γονείς να επιλέγουν το φύλο των παιδιών
τους πρέπει να εξεταστεί αυτόνομα, κι αν διαπιστωθεί ότι
είναι απαράδεκτο, θα πρέπει
αναμφισβήτητα να απορριφθεί. Αν διαπιστωθεί ότι η πρακτική καθαυτή είναι αβλαβής,
θα πρέπει ίσως να αναλογιστούμε αν όντως οδηγεί αναπόφευκτα σε κάποια άλλη πρακτική που είναι απαράδεκτη.
Ωστόσο, κάτι τέτοιο είναι δύσκολο να υποστηριχθεί καθώς
στην πραγματική ζωή, όπου
υπάρχει όντως κίνδυνος ανεξέλεγκτης διολίσθησης, είναι
γενικά δυνατόν να εισαχθούν
κανόνες και κατευθυντήριες
γραμμές που θα την αποτρέψουν» (Ben Dupre: 50 φιλο-

σοφικές θεωρίες για τη ζωή
και τον κόσμο).
Το αδύνατο σημείο του επιχειρήματος της ολισθηρής
πλαγιάς είναι η ασάφεια
αλλά και η αυθαίρετη σχέση
– σύνδεση μεταξύ των άκρων
(Α-Ω).
Αν και η αφετηρία (Α) και
το τέρμα (Ω) έχουν σημαντική
διαφορά – απόκλιση, εντούτοις κάποιοι τείνουν να τα
ταυτίζουν με αποτέλεσμα να
θυσιάζεται η «καλών προθέσεων» αφετηρία (Α). Γι’ αυτό,
λοιπόν, απαιτείται η ανίχνευση
των «αιτιακών συνδέσμων»
μεταξύ των επιμέρους σταδίων (Β,Γ,Δ,…..Ψ). Συνιστά,
δηλαδή, αυθαιρεσία (λογική)
να υποστηρίζουμε πως η διάσπαση του ατόμου και η εξίσωση E=m.c2 (Αϊνστάιν) ενοχοποιούνται για τη ρήξη της
ατομικής βόμβας στη Χιροσίμα – Ναγκασάκι…. Άρα η
επιστήμη να μην προβαίνει
σε τέτοιες έρευνες και ανακαλύψεις…..

δ. Ολισθηρή πλαγιά
και Ωφελιμισμός
Βέβαια, το επιχείρημα της
«ολισθηρής πλαγιάς» είναι ως
ένα βαθμό προϊόν της θεωρίας του Ωφελιμισμού που
θεμελίωσαν οι J. Bentham και
J.S. Mill. Σύμφωνα με αυτόν
απώτατος στόχος κάθε ανθρώπου ή κοινωνικού συστήματος είναι «η μεγαλύτερη
ευτυχία για τον μεγαλύτερο
δυνατό αριθμό ανθρώπων».
Άρα μια πράξη – συμπεριφο-

ρά αποτιμάται ως θετική στο
βαθμό που οι συνέπειές της
είναι ευεργετικές στο μέγιστο
δυνατό βαθμό ατόμων. Η ηθική, δηλαδή, αξιολόγηση μιας
επιλογής είναι συνάρτηση της
ωφέλειας που προκαλεί. Όταν
αυτή απουσιάζει, τότε και η
επιλογή ακυρώνεται ακόμη κι
αν έχει ηθικό υπόβαθρο ή
«καλές προθέσεις».
«Η καλύτερη πράξη είναι
αυτή που προκαλεί την περισσότερη ευτυχία» (Mill)
Με αυτό το δεδομένο του
Ωφελιμισμού εμπλέκεται και
το επιχείρημα της «Ολισθηρής
πλαγιάς», που επιβάλλει την
ενδελεχή εξέταση του αποτελέσματος για την αξιολόγηση της ηθικότητας μιας
πράξης. Η δυνητική επικινδυνότητα μιας πράξης μπορεί
να λειτουργήσει αποτρεπτικά
στην ανάληψη κάθε πρωτοβουλίας για ανανέωση και
πρόοδο. Ο φόβος ενός πιθανολογούμενου αρνητικού αποτελέσματος δρα ανασταλτικά
στην επιλογή μιας θέσης, που
αν και ως θέση καθαυτή συνιστά τον ορισμό της ηθικής.
Η απαξίωση, όμως, μιας
πρωτοβουλίας κάτω από το
φόβο ενός επικίνδυνου αποτελέσματος οδηγεί σε έναν
sui generis συντηρητισμό που
υποσκάπτει τα θεμέλια του
νέου, του προοδευτικού και
του ρηξικέλευθου.
Άλλοι, όμως, διατείνονται
πως το επιχείρημα της «Ολισθηρής πλαγιάς» προφυλάσσει το άτομο και την κοινωνία

πληθυσμιακή διάβρωση (στάδιο x, y) και τελικά στον αφελληνισμό της χώρας μας (στάδιο Ω); Αυτά τα ερωτήματα
και διλήμματα θέτει το επιχείρημα της ολισθηρής πλαγιάς και προκαλεί προβληματισμούς και αναδεικνύει τον
ηθικό σχετικισμό ως αξίωμα.

ε. Η μύτη
της καμήλας

ΗΛΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ
από επιλογές που μπορούν
να βλάψουν ανεπανόρθωτα
το κοινωνικό σύνολο. Δεν αρκούν, λένε οι υπέρμαχοι της
ολισθηρής πλαγιάς, οι καλές
προθέσεις, αλλά τα αποτελέσματα.
Ο κατάλογος των εφαρμογών της λογικής του επιχειρήματος της «ολισθηρής πλαγιάς» είναι μεγάλος και ακουμπά διαχρονικά φιλοσοφικά
και ηθικά ερωτήματα αλλά
και την καθημερινότητα,
όπως: ευθανασία, άμβλωση,
παιδαγωγική, θανατική ποινή, κλωνοποίηση…..βιοηθική. Ακόμη – ακόμη και τη στάση μας ως κοινωνία – κράτος
– έθνος απέναντι στους μετανάστες. Π.χ. Κρίνεται ως
κορυφαίο δείγμα ανθρωπισμού το άνοιγμα των συνόρων
στους μετανάστες (στάδιο Α).
Αν, όμως, αυτό οδηγήσει στην

«Μια γλαφυρή εκδοχή του
επιχειρήματος της ολισθηρής
πλαγιάς, που χρησιμοποιείται
σπάνια και υποτίθεται ότι βασίζεται σε έναν αραβικό μύθο,
παρουσιάζει με μια χαρούμενη
ματιά τους ιδιόμορφους κινδύνους της νομαδικής ζωής.
Οι ολέθριες συνέπειες του να
«αφήσεις τη μύτη της καμήλας να μπει στη σκηνή» - ιδιαίτερα καθώς η μύτη δεν είναι
σε καμία περίπτωση το πιο
προσβλητικό μέρος μιας καμήλας – απεικονίζονται με
τρόπο χαριτωμένο από τη Λίντια Χάουαρντ Σιγκούρνεϊ, Αμερικανίδα ποιήτρια του δέκατου ένατου αιώνα.
Κάποτε στο εργαστήρι του
δούλευε ένας τεχνίτης
Με χέρι νωθρό κι άτονη
σκέψη.
Όταν μέσα απ’ το ανοιχτό
παράθυρο
Να! – μια καμήλα το πρόσωπό της πρόβαλε.
«Η μύτη μου κρυώνει», γόγγυξε δειλά.
«Ω, άσε με πλάι σου να τη
ζεστάνω».
Αφού λέξη αρνητική δεν

λέχθηκε,
Μπήκε η μύτη, μπήκε το
κεφάλι,
Κι όσο σίγουρα η μέρα
ακολουθεί τη νύχτα,
Ακολούθησε κι ο μακρύς,
ευέλικτος λαιμός,
Κι έπειτα, σαν απειλητική
αντάρα,
Μέσα χώθηκε ολόκληρη η
άχαρη μορφή.
Ολόγυρα κοίταξε άναυδος
ο αφέντης,
Κι αγριοκοίταξε τον αγενή
εισβολέα,
Βέβαιος, όσο πιο κοντά
πλησίαζε,
Ότι χώρος δεν περίσσευε
για τέτοιο καλεσμένο,
Αλλά με έκπληξη, την άκουσε να λέει,
«Αν δεν βολεύεσαι, τον
δρόμο σου να πάρεις,
Γιατί εγώ εδώ να μείνω επιλέγω».
Ως νεανικές καρδιές, που
η χαρά σας γέννησε,
Τον μύθο αυτό τον αραβικό
μη τον περιφρονείτε.
Στης κακής συνήθειας την
πιο πρώιμη πονηριά,
Μη δίνετε ακρόαση, μηδέ
χαμόγελο, μηδέ ματιά,
Τη σκοτεινή πηγή σφραγίστε πριν εκβάλει,
Κι ούτε ποτέ τη μύτη καμήλας να ανεχθείτε. (Ben
Dupre «50 φιλοσοφικές θεωρίες για τη ζωή και τον κόσμο»).
ΤΕΛΟΣ
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Το Α’ εξάμηνο του 2019
και η Αγιά με φυσικό αέριο
ην Παρασκευή 18.01.2019
πραγματοποιήθηκε
συνάντηση, στο
Δημαρχείο Αγιάς μεταξύ του
Δημάρχου, κ. Γκουντάρα Α.,
του Γενικού Διευθυντή της ΕΔΑ
ΘΕΣΣ, κ. Μπακούρα Λ. και
στελεχών της ΕΔΑ ΘΕΣΣ.

Τ

O Δήμαρχος κ. Γκουντάρας, τόνισε ότι η σύνδεση της Δημοτικής
Κοινότητας Αγιάς με το Δίκτυο Διανομής Φυσικού Αερίου είναι ένα σημαντικό έργο για την περιοχή που
πρόκειται να γίνει πραγματικότητα εντός του 2019.
Δήλωσε ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από Οικιακούς και Εμπορικούς Καταναλωτές και αναφέρθηκε στην εξοικονόμηση ενέργειας από
την οποία θα επωφεληθούν τα δημοτικά κτίρια με την σύνδεση τους
στο δίκτυο φυσικού αερίου.
Για την εγκατάσταση του Σταθμού
Αποσυμπίεσης και Διανομής Φυσικού
Αερίου (CNG) της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, η Δημοτική Κοινότητα Αγιάς έχει ήδη
προχωρήσει στην παραχώρηση χρήσης Δημοτικού χώρου, κατόπιν έγκρισης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδος.
Εντός του μηνός Μαρτίου θα ξεκινήσουν οι εργασίες κατασκευής του,
με στόχο την τροφοδότηση της περιοχής το πρώτο εξάμηνο του 2019.
Ο Γενικός Διευθυντής της ΕΔΑ
ΘΕΣΣ, κ. Μπακούρας Λεωνίδας, δήλωσε ότι η Τροφοδότηση της Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς θα πραγματοποιηθεί εντός του α’ εξαμήνου
του 2019. Έχει ολοκληρωθεί ο βασικός σχεδιασμός του δικτύου φυσικού
αερίου, συνολικού μήκους 1.800 μέ-

πί τρία έτη το τροπάριο του
Μητσοτάκη είναι να γίνουν
εκλογές και καθημερινά
καταστροφολογεί. Από κοντά και η
Φώφη να επικαλείται εκλογές εδώ
και τώρα, ταυτιζόμενη πλήρως με
την ακροδεξιά ρητορική του
Κυριάκου. Είναι, βέβαια,
ολοφάνερο ότι αυτή της η τακτική
που είναι δέσμια του Βενιζέλου και
του Λοβέρδου και παρακολούθημα
της ΝΔ θα την πληρώσει πολύ
ακριβά. Δεν είναι τυχαίο ότι δεν
την καλούν τα σοσιαλδημοκρατικά
κόμματα της Ευρώπης στα
συνέδριά τους.

Ε

Αφού λοιπόν προσδοκούσαν ότι μετά
την αποχώρηση του Καμμένου θα έπεφτε η κυβέρνηση και για μία φορά ακόμα απογοητεύτηκαν γιατί ο Τσίπρας ζήτησε ψήφο εμπιστοσύνης και τον έλαβε, τώρα επενδύουν στο τεράστιο
εθνικό θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών.
Ποια είναι η διαπίστωση? Ότι όλα τα
κόμματα πλην ΣΥΡΙΖΑ, πρώην Συνασπισμός, έχουν αλλάξει θέση 180 μοίρες στο παραπάνω ζήτημα.
Και να θυμίσω και τον Κων/νο Μητσοτάκη στη συμφωνία με τον Γκλιγκόροφ για σύνθετη ονομασία με το
πακέτο Πινέιρο, που σε δέκα χρόνια,
έλεγε, ποιος θα θυμάται το όνομα,
όμως δεν πρόκανε γιατί τον έριξε ο
Σαμαράς, ο σημερινός καθοδηγητής

τρων, ενώ αναμένεται στο προσεχές
διάστημα να συνεχιστεί η επέκταση
του, η οποία θα ανέλθει το 2022 στα
6 χιλιόμετρα και τα συμβόλαια θα ξεπεράσουν τα 600, ένα έργο επένδυσης ύψους των 1,49 εκ. €.
Επιπροσθέτως, εντός του 2019 θα
τροφοδοτηθούν τόσο τα 4 δημοτικά
κτίρια που βρίσκονται εντός του βασικού σχεδιασμού, όσο και οι υποψήφιοι καταναλωτές που εκδήλωσαν
μεγάλο ενδιαφέρον. Ενημερωτικές
δράσεις θα πραγματοποιούνται συνεχόμενα στην περιοχή της Αγιάς,
τόσο με την διανομή φυλλαδίων όσο
και με την εξυπηρέτηση πελατών,
μέσω της κινητής μονάδας εξυπηρέτησης πελατών που διαθέτει η
ΕΔΑ ΘΕΣΣ, με στόχο πάντοτε την κάλυψη του μεγαλύτερου μέρους της

περιοχής.
Οι πολίτες για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους, μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις σύνδεσης στο
Δήμο Αγιάς, στα γραφεία της ΕΔΑ
ΘΕΣΣ στη Λάρισα και στον τηλεφωνικό αριθμό 11 150, καθώς και στο
site της εταιρείας www.edathess.gr.
Τέλος, σύμφωνα πάντα με το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης
Δικτύου Διανομής της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, το
α’ εξάμηνο του 2019 θα τροφοδοτηθούν τρεις επιπλέον νέες περιοχές
της Θεσσαλίας, ο Παλαμάς και οι Σοφάδες του Νομού Καρδίτσας καθώς και η περιοχή της Νέας Αγχιάλου
του Νομού Μαγνησίας.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.

Θάρσειν χρει
του Κυριάκου.
Όσον αφορά το ΚΙΝΑΛΛ, πρώην ΠΑΣΟΚ, με την ενδιάμεση συμφωνία αναγνώριζαν τον όρο Μακεδονία με τον τίτλο Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία
της Μακεδονίας.
Περιττό δε να πω ότι 140 χώρες
έχουν αναγνωρίσει αυτό το κράτος ως
Δημοκρατία της Μακεδονίας και όσοι
εκ των γειτόνων μας επισκέπτονταν τη
χώρα μας τα διαβατήριά τους και οι
σφραγίδες που βάζουν στα διαβατήρια
και των Ελλήνων επισκεπτών ή περαστικών ήταν Δημοκρατία της Μακεδονίας.
Όσον αφορά το ΚΚΕ, να θυμίσω τα
λόγια της Αλέκας Παπαρήγα, δεν μας
ενδιαφέρει το όνομα, αρκεί στο σύνταγμά τους να μην έχουν αλυτρωτικές
βλέψεις.
Σήμερα που και το σύνταγμά τους
άλλαξαν και το όνομά τους, σύμφωνα
με όσα διεκδικούσε η Ελλάδα, όλοι αυτοί βρίσκουν προφάσεις εν αμαρτίαις
ασκούντες μικροκομματική πολιτική,
επενδύοντας στον υπερεθνικισμό, και
μάλιστα χρησιμοποιώντας τρομοκρατικές μεθόδους εποχής βίας, νοθείας
και γκοτζαμάνηδων.
Θα περίμενε ο Έλληνας πολίτης να
βγει και να πάρει θέση ο Κ. Καραμαν-

λής, πρώην πρωθυπουργός, και η Ντόρα Μπακογιάννη για την εθνική γραμμή που διαπραγματεύονταν για σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό και erga omnes, καθώς επίσης και ο πρώην πρωθυπουργός Κ. Σημίτης και ο Δ. Αβραμόπουλος και να
μην αφήνουν να σπεκουλάρουν οι
κάθε λογής πατριδοκάπηλοι.
Αλλά αποδεικνύεται, για μια φορά
ακόμη, ότι θέλει αρετή και θάρρος η
ελευθερία και αυτοί ούτε το θάρρος
έχουν ούτε την ελευθερία.
Δέσμιοι και αιχμάλωτοι της ευθυνοφοβίας τους αρνούνται αυτήν την κρίσιμη ώρα να βγουν από το καβούκι
τους και να πουν με τόλμη στον ελληνικό λαό αλλά και στα κόμματά τους ότι
η συμφωνία των Πρεσπών απελευθερώνει και τους δύο λαούς από τους
εθνικισμούς και τις προκαταλήψεις
και ανοίγει τεράστιο δρόμο για τη συνανάπτυξη, δίνει δε τη δυνατότητα
στη χώρα μας να παίξει πρωτεύοντα
ρόλο στην ειρηνική συνύπαρξη των
λαών των Βαλκανίων.
Επιτέλους, τολμήστε, το στόμα σας
ανοίξτε!
Γιάννης Σίμος
μέλος της ΝΕ Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ
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Δακρυγόνα στους διαδηλωτές
για τη Μακεδονία, ανοχή
στους "μπαχαλακηδες"
Το σημερινό μεγαλειώδες
συλλαλητήριο των Πανελληνων στην πλατεία Συντάγματος, σε συνέχεια των προηγουμένων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και σε δεκάδες πόλεις της Ελλάδος, αποδεικνύει τη μεγάλη αντίθεση
των Ελλήνων στη Συμφωνία
των Πρεσπων.
Δυστυχώς για την Πατρίδα
μας, η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και των πολιτικών γυρολογων, η ΧΕΙΡOΤΕΡΗ από τη Μεταπολίτευση μέχρι σήμερα, πιστή στις ιδεοληψίες της και στα "κελευσματα" ξένων Κέντρων, παραχωρεί "Μακεδονική" εθνοτητα
και γλώσσα στους Βόρειους γείτονες, χωρίς ντροπή και κυρίως
χωρίς συνείδηση του μεγάλου κακού που προκαλεί στον Ελληνισμό.
Μιλάμε για μια μια θνησιγενη και ετεροβαρη σε βάρος των συμφερόντων της χώρας Συμφωνία, που θα προκαλέσει πολλά μελλοντικά δεινά στην Πατρίδα μας.
Η αναφορά στη ρηματικη διακοινωση σε "Μακεδονικό λαό και
Μακεδονικό λαό της διασποράς", είναι πέρα και πάνω κι απ αυτή
την χειριστη Συμφωνία και παραπέμπει ευθέως σε προβλήματα
προ των πυλών για τον Ελληνισμό.....
Δυστυχώς αυτά είναι ψιλά γράμματα για τους Κυβερνωντες,
οι οποίοι σπεύδουν να ψηφίσουν με συνοπτικές διαδικασίες τη
Συμφωνία των Πρεσπων, αδιαφορώντας για τις συνέπειες,
αλλά και για τις έντονες αντιδράσεις της μεγάλης πλειονότητας
του Ελληνικού λαού.
Η ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της Ελληνικής Αστυνομίας που δείχνει πρωτοφανή ανοχή στους παντός είδους "μπαχαλακηδες", επέτρεψε σε μια δεκαδα κουκουλοφορων και προβοκατορων να αμαυρώσουν τη μεγάλη συγκέντρωση στο Κέντρο των Αθηνών και τη χρησιμοποίησε σαν άλλοθι για εκτεταμένη χρήση χημικών κατά οικογενειαρχων και μικρών παιδιών, με σκοπό τη διάλυσή της....
Κάτι τέτοιο το περιμέναμε από την ηγεσία του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, αλλά ΟΧΙ από τη φυσική ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας. Η οποία συλλαμβάνει με πρωτοφανή ταχύτητα
και ευκολία τους αφισσοκολητες πολιτικών προσώπων και τους
διαμαρτυρομενους κατά του Πρωθυπουργού στο Μέγαρο μουσικής, ενώ αφήνει τους συνήθεις ταραχοποιους ανενοχλητους....
Ευχόμαστε το μήνυμα των Ελλήνων που αντιδρούν στη Συμφωνία, να αποτρέψει την ψήφιση της από τη σημερινή Βουλή των
Ελλήνων, για να δώσει έτσι τη δυνατότητα στην επόμενη Κυβέρνηση να την επαναδιαπραγματευθει εκ του μηδενός, προς
όφελος της Μακεδονίας μας...

Ηλίας Γ Βλαχογιάννης
τ. Νομάρχης και βουλευτής Τρικάλων,
Συντονιστής του Τομέα Προστασίας του Πολίτη
της Νέας Δημοκρατίας.

Γεννηματά για Θεοχαρόπουλο:

Η στάση του υπηρετεί τον

κ. Τσίπρα και τους σχεδιασμούς του
Την απόφασή της να καταψηφίσει τη συμφωνία των Πρεσπών,
στηρίζοντας ομόφωνα τις πολιτικές πρωτοβουλίες της Φώφης
Γεννηματά για την επίσπευση των διαδικασιών και τη μετεξέλιξή του σε ενιαίο φορέα, επιβεβαίωσε η Κοινοβουλευτική Ομάδα
της Δημοκρατικής.
Εκτός των βουλευτών παρόντες στη συνεδρίαση της ΚΟ ήταν
ο δήμαρχος Αθηναίων και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου Γιώργος Καμίνης, η ευρωβουλευτής Εύα Καϊλή, και ο πρώην υπουργός Φίλιππος Σαχινίδης.
Η Φώφη Γεννηματά ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι η συμφωνία
των Πρεσπών δεν εξυπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα, και πως «δεν
προηγήθηκε εθνική συνεννόηση και διάλογος για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, αλλά η κυβέρνηση εργαλειοποιεί αυτή τη συμφωνία
με στόχο την εξυπηρέτηση στενά κομματικών συμφερόντων».
Για τη στάση του Θανάση Θεοχαρόπουλου να υπερψηφίσει την
συμφωνία των Πρεσπών, η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής,
σημείωσε ότι «εξ αντικειμένου υπηρετεί τον κ. Τσίπρα και τους
σχεδιασμούς του και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Γι’ αυτό ο κ.
Θεοχαρόπουλος ετέθη εκτός Κοινοβουλευτικής Ομάδας».
Υπενθύμισε ότι δεν τέθηκε θέμα κομματικής πειθαρχίας,
αλλά ζήτησε στάση ευθύνης από όλους εξηγώντας ότι η «υπευθυνότητα, που είναι "ισχυρότερη" από την κομματική πειθαρχία.
Γι΄ αυτό και προειδοποίησα ότι σε διαφορετική περίπτωση θα
υπάρξουν συνέπειες».
Η κ. Γεννηματά τόνισε ότι το μήνυμα είναι: «Δεν αποδέχομαι
όμως και ποτέ δεν θα αποδεχθώ στρατηγικές που συγκρούονται με την απόφαση του Συνεδρίου μας για αυτόνομη πορεία της
παράταξής μας. Είμαστε απέναντι και στον κ. Τσίπρα και στον
κ. Μητσοτάκη».
Η επικεφαλής της ΚΟ της ΔΗΣΥ αποδέχθηκε ότι «ο πολυκομματικός φορέας αντί να ενισχύσει τον πλουραλισμό, οδήγησε
σε σύγχυση» γι’ αυτό εξήγησε ότι επέλεξε την επίσπευση των βημάτων για την ολοκλήρωση των λειτουργιών του Κινήματος Αλλαγής ως ενιαίου φορέα της δημοκρατικής προοδευτικής παράταξης.
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09:50 Απευθείας
12:00 ΕΡΤΕιδήσεις-ΑθλητικάΚαιρός
12:50 ΆλληΔιάσταση
15:00 ΕΡΤΕιδήσεις-ΑθλητικάΚαιρός
16:00 ΔεύτερηΜατιά
18:00 ΕΡΤΕιδήσεις-Δελτίοστη
Νοηματική-Αθλητικά-Καιρός
18:15 ΙστορικέςΑναπαραστάσεις
19:00 Ποδόσφαιρο:ΠΑΣΛαμίαΠαναθηναϊκός(Ζ)
20:55 ΚεντρικόΔελτίοΕιδήσεωνΑθλητικά-Καιρός
22:00 VisaVis
23:00 ΗΕπόμενηΜέρα
00:30 Modus
01:20 Ποδόσφαιρο:ΠΑΣΛαμίαΠαναθηναϊκός(Ζ)
03:10 ΙστορικέςΑναπαραστάσεις
03:40 Modus
04:30 VisaVis
05:30 ΣανΣήμερα
05:50 ΠρώτηΕίδηση

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

06:00
07:30
09:00
12:00
14:00
15:00
16:00
17:40
18:40
19:55
21:00
23:00
00:50
02:45
05:30

ΚαλημέραΕλλάδα
ΤοΠρωινό
ANT1News
ΚωνσταντίνουκαιΕλένης(Ε)
ΡουκΖουκ
ΚάτιΨήνεται
ΑΝΤ1News-Δελτίοστη
ΝοηματικήΓλώσσα
StillStanding
ΓυναίκαΧωρίς'OνομαE81
ANT1News
ΗΕπιστροφήE59
ΠέτατηΦριτέζαE27
ΜιαΖωήΚ2Ε13
ΤοΔώρο
Vice
ΜημουΛέςΑντίο
ΤοΚαφέτηςΧαράς(Ε)
ΚαιοιΠαντρεμένοι'Eχουν
Ψυχή(Ε)

Beethoven's5th
ShoppingStar(Ε)
ΣτηΦωλιάτωνΚουΚου
ΑλήθειεςμετηΖήνα
ΝτετέκτιβΜονκΚ5Ε1
StarNews
ShoppingStar
ElifΚ2Ε255
ΤροχόςτηςΤύχης
StarNews
MasterChef
Lucy
MasterChef
PersonofInterest
Christine

06:00
06:30
07:20
07:45
10:30
12:15
13:00
15:00
16:50

TVMall
ΟιΦίλοιΜουΤίγρηςκαιΓουίνι
ΗΜικρήΓοργόνα
HappyDayστονAlpha
AlphaΡεπορτάζ
Ειδήσεις
Ελένη
ΤιΛέει;
ΔελτίοΕιδήσεωνστη
ΝοηματικήΓλώσσα
TotalDreamerE1
Deal
ΚεντρικόΔελτίοΕιδήσεων
'EλαστηΘέσημουΚ3Ε76
ΤοΣόισουΚ5Ε23
ΤοΤατουάζΚ2Ε123

17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
21:50
00:10
02:10 ΑυτέςΕίναιοιKardashians
Κ11Ε8
04:00 ΘυρίδαΤηλεπώλησης
04:30 Deal
05:10 Εικόνες(Ε)

06:00
10:00
11:30
14:00
15:10
16:10
19:45
20:57
21:00
00:30
01:30
02:30
05:00

Σήμερα
Αταίριαστοι
ΜαζίΣου
ΟιΕιδήσειςτουΣΚΑΪ
'Oσο'EχωΕσέναE87
MyStyleRocks
ΤαΝέατουΣΚΑΪ
ΤαΜυστικάτωνΜικρομεσαίων
Επιχειρήσεων.Ready?
PowerofLove
DeadlyWomen
'Oσο'EχωΕσένα
MyStyleRocks
ΜαζίΣου

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

News(Ε)
BeaPredator(Ε)
ΚοινωνίακαιΠολιτισμός(Ε)
Τηλεαγορές
ΗΝύφη
ΚεντρικήΕλλάδαΚαλησπέρα
Τηλεαγορές
ΔελτίοΕιδήσεων
Τηλεαγορές
ΗΝύφη
News
ΔελτίοΕιδήσεων
ΚόντρακαιΡήξη
ΘεσσαλώνΔρώμενα
ΔυνατάκαιΕλληνικά
ΔελτίοΕιδήσεων(Ε)
Πάνωαπότα'Oρια
ΚεντρικήΕλλάδαΚαλησπέρα
(Ε)
03:30 ΚοινωνίακαιΠολιτισμός(Ε)

00.30«ΚαλημέραΘεσσαλία»
01.40ΤοΜαγκαζίνοτηςΘεσσαλίας

ΔIANYKTEPEYONTA ΦAPMAKEIA
8 πρωί – 2 μεσημέρι
και 5 απόγευμα έως 8
πρωί επομένης
Νίτσα Πένυ
Δεσποτικού
2431020333
08:00 π.μ. – 23:00 μ.μ.
Τσιπουλάκος Κων/νος
Κεντρική Πλατεία

τηλεόραση
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2431021345
Από τις 5 το απόγευμα
έως τις 10 το βράδυ
Τσιουτσιάς Βασίλης
Ασκληπιού 36
2431029828
Τσιρώνης Παύλος
Μιαούλη 16
2431031875

ΠPATHPIA ΔIANYKTEPEYONTA
ΚόσσυβαςΒασ. -------------------------------οδόςΚαρδίτσης
Τσιόγκας -------------------------------------------------Φωτάδα
ΤζάρτζοςΒαγ.------------------------------------οδόςΛαρίσης
Νταιλιάνης ----------------------------------οδόςΚαλαμπάκας
Βότσιος-------------------------------------------------Μέλιγκος
Καλκαντέρας------------------------------------------------Φήκη
Κωλέτσιος---------------------------------------------------Πύλη
Κωτούλας-------------------------------------------Μεγαλοχώρι
Ρέππας ------------------------------------------------------Νομή
Οικονόμου -----------------------------------Μικ.Κεφαλόβρυσο

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-καρέμαθήματα
σκίτσου»(Ε)
19.30Ελληνικηταινία«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
παράδοσηςκαιτου
πολιτισμού
22.00–23.00ΑνατρεπτικόΔελτίο
23.00–00.00ΚόντρακαιΡήξη
00.00–00.30ΔελτίοΕιδήσεων
00.30–02.00Ταάστρακαιταζώδια
02.00–06.00Τηλεπαρέα

ΚΡΙΟΣ: Ησεληνιακήέκλειψηαγγίζειτοκομμάτιεκείνοτηςζωήςσαςπουσαςγεμίζειχαρά.Έτσι
απότημίαμπορείναδημιουργήσειπροβλήματασταερωτικάζητήματαήστιςσχέσειςσαςμε
ταπαιδιάήακόμακαινασαςφέρειένα…
ΤΑΥΡΟΣ: Ησεληνιακήέκλειψηαγγίζειτοσπίτι
καιτηνοικογένειασας.Εκείείναιπολύπιθανό
ναδείτενασυμβαίνουνσημαντικάγεγονότακαι
αλλαγές, ενδεχομένως και μέχρι τον Μάρτη.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Ησεληνιακήέκλειψηαγγίζειτιςπαγιωμένεςαντιλήψειςσας,πράγματαπουθεωρούσατεδεδομένακαιόσοκιανμιατέτοιαδιαδικασίασυνήθωςείναιαπαιτητικήκαιδύσκολη
γιαέναΔίδυμοείναιαπαραίτητη,αφούείναιστο
αίμασαςηανάγκηναβλέπετεσταπράγματαπτυχέςπουωςτώρααγνοείτε,νααλλάζετεκαινα
εξελίσσεστε.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Ησεληνιακήέκλειψηαγγίζειτοντομέατωνοικονομικώνσας,κινητοποιώνταςσας
ταυτόχροναστοναβρείτελύσειςγιαναανταπεξέλθετε,αλλάκαιγιανανιώσετεπερισσότερο
άνετοικαιασφαλείς.Στιςσχέσειςσας,ερωτικές και επαγγελματικές, δεν είναι ώρα για
τσαμπουκάδες.
ΛΕΩΝ: Η8ηκαιτελευταίαέκλειψηστονάξονα
Λέοντα-Υδροχόουτατελευταία2χρόνιαπουαναστατώνειτηζωήσαςμετονένανήτονάλλοτρόποσυμβαίνεισήμερακαιμπορείνααποτελέσει
άλλοέναδυνατόcrashtestγιατιςσχέσειςκαι
τιςσυνεργασίεςσας.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Ησεληνιακήέκλειψηαγγίζειθέματα
πουαφορούντηνεργασιακήσαςκαθημερινότητα
καιτηνυγεία,ιδίωςτηνψυχική.Σεαυτούςτους
τομείςείναιπουθαπρέπειναεπικεντρώσετετο
ενδιαφέρον σας και να δείτε αν υπάρχουν
ανάγκεςσαςπουθάβετεμετάμανίαςκάτωαπ’
τοχαλάκικιανυποτιμάτετοστρεςπουμπορεί
ναβιώνετεκαθημερινάπροσπαθώνταςναανταποκριθείτεστορόλοσας.

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
Αυτή τη βδομάδα προβάλλονται

ΑΙΘΟΥΣΑ 1:
Σε απογευματινές
προβολές
η νέα παιδική ταινία

“ΑΣΤΕΡΙΞ - ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ
ΤΟΥ ΜΑΓΙΚΟΥ ΖΩΜΟΥ”
Σε κανονικές προβολές
η νέα ταινία του
ΝΑΙΤ ΣΙΑΜΑΛΑΝ

“GLASS”
ΣΑΜΙΟΥΕΛ
ΤΖΑΚΣΟΝ-ΜΠΡΟΥΣ
ΓΟΥΙΛΙΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ 2:
Προβάλλεται η νέα
ελληνική
κωμωδία του
ΝΙΚΟΥ ΖΑΠΑΤΙΝΑ

“ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΝΟΝΑ”
Για τις ώρες στο 78775

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
CINE –ΜΥΛΟΣ
στο Μύλο Ματσόπουλου

OΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Εισαγωγή και αυτό.
2. Συμφωνία του Μανώλη
Καλομοίρη.
3. Προστακτική... παραδειγματισμού (αντιστρ.).
4. Διαθέτει ειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό.
5. Κάτι που λέμε σε ένα
ένα χωριστά.
6. Από τα οκτώ τα... μισά
(αντιστρ) - Ιαπωνικό παραδοσιακό θέατρο - Πατρίδα
του αρχαίου σοφιστή Πρόδικου.
7. Σύντμηση μεγάλου ποσού - Συμπληρώνει τον σταυρό σε
έργο του Αγγέλου Τερζάκη.
8. Σε στρατιωτικό ταιριάζει (αντιστρ.) - Ο,τι και το 6 β' οριζοντίως.
9. Δεν εμπνέει εμπιστοσύνη (με
άρθρο).
ΚΑΘΕΤΑ
1. Πολυπύρηνο κύτταρο.
2. Φιλικό ή... υβριστικό - Αρχαίο
επίρρημα με τη σημασία του «πάραυτα».
3. Μεγάλη η συμβολή του στην
αποκάλυψη του μινωικού πολιτισμού - Συχνά προηγείται του «παρακαλώ».
4. Εργο του το «Αλεξανδρινό
κουαρτέτο» (αντιστρ.) - Του «Φ»
δορυφόροι.
5. Λέγεται και μεσημβρινός (με άρθρο).

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

facebook/Δημοτικος
Κινηματογραφος

Ο Υποψήφιος
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H λύση του προηγούμενου
8

9

9

1 έως 9 και κάθε οριζόντια και κάθε κάθετη στήλη να
έχει όλους τους αριθμούς από 1 μέχρι 9.

3

1

3

Eπιμέλεια
I. Tσιμπερδώνη

2

4
3

Φερδινάνδος
(κινούμενα σχέδια-μεταγλωττισμένη) 106’ και σε 3D
12.00 μεσημέρι (κανονική
προβολή) 4 €
17.30 απόγευμα 3D προβολή 5 €

Sudoku

Συμπληρώστε τους αριθμούς ώστε κάθε τετράγωνο με τα εννέα κουτάκια να έχει τους αριθμούς από

9

Από τα πιο συμπαθητικά
πολιτικά δράματα των τελευταίων χρόνων
με Πολυπρισματική εστίαση, θαυμάσια ατμόσφαιρα και
ερμηνείες.
Ώρες προβολών καθημερινά (εκτός Δευτέρας)
20.00 & 22.15. Την Κυριακή
μια προβολή, στις 20.00.
Γενική είσοδος 5 €, φοιτητικά –μαθητικά- ανέργων 4 €,
ΣΙΝΕΑΚ για τα παιδιά την
Κυριακή
20/1

6. Θα τα βρείτε στην... τύχη (αντιστρ.) - Βρίσκονται στο... Τόκιο Ποίημα του η «Ανάμπελ Λι».
7. Υπάρχουν και τέτοια αυγό.
8. Ο αιώνας των πρώτων Σταυροφοριών - Πολυάνθρωπα σύνολα.
9. Ο συντάκτης του σημαντικότερου Ανθολογίου της αρχαίας ελληνικής γραμματείας (με άρθρο).
ΛΥΣΗ (20-1-2019)
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΣΗΜΕΙΩΤΟΝ 2.
ΑΒΑΝΤΑΖ3. ΜΗΛΑ - ΡΑΣΟ 4. ΛΕΞΙΚΟΥ 5. ΟΝΑΡ - ΜΑΙΑ 6. ΥΔΡΙΑ - ΕΡΑ
7. ΜΑΡΑ - ΕΝ 8. ΤΣΕ - ΠΡΑΣΟ 9. ΑΙ
- ΤΑΜΑ
ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΣΑΜΨΟΥΝΤΑ 2. ΗΒΗ
- ΝΔ - ΣΙ 3. ΜΑΛΛΑΡΜΕ 4. ΕΝΑΕΡΙΑ
5. ΤΙ - ΑΡΠΑ 6. ΩΑΡΙΑ - ΑΡΜ 7. ΤΖΑΚΙΑ - ΑΑ 8. ΣΟΑΡΕΣ 9. ΝΟΟΥΜΕΝΟΝ

Για να γυμνάζεται
το μυαλό σας

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.

ΖΥΓΟΣ: Απότηνάλλημπορείνασαςκάνεινα
αναθεωρήσετεαφενόςτουςστόχουςπουμπορείναέχετε,αφετέρουθασαςβάλεισεμιαδιαδικασίανααξιολογήσετεκαικάποιεςφιλικέςσχέσειςπουυποψιάζεστεεδώκαικαιρόότιδεσας
προσφέρουνκάτι,αλλάκαιμέρηκαιομάδεςστις
οποίεςδραστηριοποιήστεστονελεύθεροχρόνοσας.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Ησεληνιακήέκλειψηαγγίζειθέματαβαθιάσυναισθηματικά,αφούοιενδοοικογενειακέςσυγκρούσειςφέρνουνστοφωςγεγονότα
πουσυνέβησανεναγνοίασαςκαιταοποίαίσως
δενέχετεπλέοντοπεριθώριοναταδιαχειριστείτε.
ΤΟΞΟΤΗΣ: Μπορείναπροκύψουνανατροπέςσε
συζητήσειςκαισυμφωνίεςπουμπορείναείχατεκάνειτοπροηγούμενοδιάστημα,τιςοποίες
όμωςθαπρέπειναχειριστείτεμεψυχραιμία,αν
θέλετεναβγείτεκατάτοδυνατόνλιγότεροχαμένοι.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Ησεληνιακήέκλειψηγιαεσάςθα
εγείρειθέματαοικονομικήςανασφάλειας,υποχρεώσεωνπουδενμπορούνναπεριμένουν,αλλά
καιχρεώνπουκουβαλάτεαπότοπαρελθόνκαι
απαιτούντηνανταπόκρισησας.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Δεχρειάζονταιμεγαλοστομίεςκαι
ριψοκίνδυνεςαποφάσεις,είτεαυτόσημαίνειγια
παράδειγμαότιξεκινάτεμιανέασχέση,είτεσημαίνειότιαφήνετετηδουλειάσαςγιαναπάτε
κάπουαλλού.Προφανώςκαιναπάτε,αλλάμελετημένεςκινήσεις.
ΙΧΘΕΙΣ: Ησημερινήέκλειψησχετίζεταιγιασας
μεθέματαπουαφορούντοντρόποζωήςσαςκαι
τιςαλλαγέςπουπρέπεινακάνετεπροκειμένου
νααποκτήσετεκαλύτερηποιότηταζωής.Μπορείνααναγκαστείτεναξεκινήσετεκάποιαδίαιτα,γι’αυτόκαλόθαήτανναξεκινήσετεαπόμόνοισαςπριναυτόκαταστείαναγκαίο.
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Mικρά κέρδη στο Χρηματιστήριο
Με μικρά κέρδη έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά στη
χθεσινή συνεδρίαση, εν μέσω χαμηλής συναλλακτικής
δραστηριότητας.
Υπεραπέδωσαν οι μετοχές της ΔΕΗ, της Ελλάκτωρ,
των ΕΛΠΕ και της Μυτιληναίος, ενώ με σημαντικές απώλειες έκλεισαν οι τραπεζικές μετοχές.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 619,27 μονάδες,
σημειώνοντας ήπια άνοδο 0,31%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 614,44 μονάδες (-0,47%) και
υψηλότερα στις 620,28 μονάδες (+0,47%).
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 29,530 εκατ. ευρώ,
ενώ διακινήθηκαν 20.574.449 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε οριακή άνοδο σε ποσοστό
0,04%, ενώ ο δείκτης της
μεσαίας κεφαλαιοποίησης
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
ενισχύθηκε σε ποσοστό
. 619,27
1,41%.
Από τις μετοχές της
υψηλής κεφαλαιοποίησης,
τη μεγαλύτερη άνοδο κα0,31%
τέγραψαν οι μετοχές της
ΔΕΗ (+6,42% στα 1,3590
ευρώ), της Ελλάκτωρ
(+5,90% στα 1,2920
ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
ευρώ),
της
Fourlis
(+4,99% στα 4,000 ευρώ),
της Μυτιληναίος (+3,39%
στα 7,930 ευρώ) και των ΕΛΠΕ (+3,38% στα 7,650 ευρώ).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Πειραιώς (-5,79% στα 0,618 ευρώ), της Εθνικής (-3,16% στα 0,9200 ευρώ), της Eurobank (-2,86% στα
0,4760 ευρώ) και της Alpha Bank (-2,11% στα 0,9300
ευρώ).
Από τους επιμέρους δείκτες, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι δείκτες του Εμπορίου (+3,85%) και των Βιομηχανικών Προϊόντων (+2,58%), ενώ τις μεγαλύτερες
απώλειες σημείωσαν οι δείκτες των Τραπεζών (-2,76%)
και των Πρώτων Υλών (-1,60%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank, διακινώντας 5.401.075 και
3.624.942 μετοχές, αντιστοίχως. Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 3,389 εκατ.
ευρώ και η Ελλάκτωρ με 3,206 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 60 μετοχές, 41 πτωτικά και 28 παρέμειναν σταθερές. Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι
μετοχές: Ειδησεοφωνική Ελλάς +16,47%, Τεχνική Ολυμπιακή +13,64%, Revoil +10,00% και Creta Farm +8,50%.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Τζιρακιάν
-12,70%, Forthnet -12,50%, Καραμολέγκος -9,80% και ΑΕΓΕΚ -7,89%.

Ê

Γ.Δ

επέρασαν τους 3.000 οι
οφειλέτες ασφαλιστικών
ταμείων που υπέβαλαν,
από τον περασμένο Δεκέμβριο και
μέχρι σήμερα, αίτηση στην αντίστοιχη ηλεκτρονική πλατφόρμα
του ΕΦΚΑ, για διαγραφή των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους, οι
οποίες θα πρέπει, λόγω "εύλογης
αμφιβολίας", να τους διαγραφούν,
καθώς τους επιβλήθηκαν αδίκως
από επιπλέον ασφαλιστικό φορέα (π.χ ΟΑΕΕ), πέραν του βασικού όπου ήταν υποχρεωμένοι να
ασφαλίζονται όταν ασκούσαν διπλή επαγγελματική δραστηριότητα.
Οι αιτήσεις διαγραφής ληξιπρόθεσμων οφειλών ,που ξεπερνούν ακόμη και τις 100.000 ευρώ,
υποβάλλονται στον ΕΦΚΑ σε
εφαρμογή νόμου του υπουργείου
Εργασίας που ψηφίστηκε πέρυσι και ο οποίος προβλέπει τη
διαγραφή, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, ληξιπρόθεσμων οφειλών που δημιουργήθηκαν έως
στα τέλη του 2016 από επαγγελματίες με διπλή απασχόληση σε
ένα από τα δύο ταμεία όπου
ασφαλίζονταν υποχρεωτικά, χωρίς μάλιστα, σε αρκετές περιπτώσεις να το γνωρίζουν (κυρίως
για καταβολή εισφορών στον
ΟΑΕΕ).
Με την υποβολή των αιτήσεων
από τους οφειλέτες και στη συνέχεια τον έλεγχό του φακέλου
τους από το Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλισης, ανοίγει ο "δρόμος" για την μερική ή την ολική
διαγραφή αμφισβητούμενων
ασφαλιστικών οφειλών που καταλογίστηκαν σε βάρος δεκάδων
χιλιάδων ελευθέρων επαγγελματιών (μηχανικών, αγροτών, μικροεπιχειρηματιών κλπ) και δημοσιογράφων που διατηρούσαν

Ξ

Διαγράφονται χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία
Αφορούν μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και δημοσιογράφους

επί χρόνια παράλληλη ασφάλιση, κυρίως ως μισθωτοί και ελεύθεροι επαγγελματίες.
Η απαλλαγή από ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές αφορά παλαιούς ασφαλισμένους που
εργάζονταν στο παρελθόν ταυτόχρονα ως μισθωτοί και ελεύθεροι επαγγελματίες η εμφανίζονται
ως υποχρεωμένοι να πληρώνουν
ασφάλιστρα σε 2 ταμεία (π.χ ΟΓΑ
και ΟΑΕΕ για αγρότες που είχαν
και εμπορική δραστηριότητα).
Οι περισσότεροι από αυτούς
αμέλησαν, όταν ξεκίνησαν να
ασκούν παράλληλη επαγγελματική δραστηριότητα, να προσκομίσουν στον πρώην ΟΑΕΕ έγγραφο
απαλλαγής, ως ασφαλισμένοι σε
άλλο ταμείο π.χ ως μισθωτοί στο
πρώην ΙΚΑ, ώστε να μην καταβάλουν εισφορές σε δύο ασφαλιστικά ταμεία.
Μάλιστα, εξ αιτίας αυτής της
διαδικασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη, το Κέντρο Είσπραξης Ανεξόφλητων Οφειλών (ΚΕΑΟ) "πάγωσε" τις διαδικασίες αναγκαστι-

κής είσπραξης οφειλών από δεκάδες χιλιάδες οφειλέτες αυτής
της κατηγορίας, όπως ασφαλι-

σμένων με παράλληλη απασχόληση, της υπαγωγής νέων ασφαλισμένων με ενεργό δελτίο παροχής υπηρεσιών στο ΙΚΑ αλλά
και στον ΟΑΕΕ, των μικροεπιχειρηματιών, μικροξενοδόχων και
αγροτών που υπάγονταν στον
ΟΓΑ και είχαν απαλλακτικά από
τον ΟΑΕΕ, των μηχανικών που
ήταν ασφαλισμένοι στο ΤΣΜΕΔΕ
και στον ΟΑΕΕ (γιατί είχαν αναπτύξει εμπορική δραστηριότητα),
και παλαιών δημοσιογράφων που,
εκτός από μισθωτοί στο ταμείο
τους, εμφανίζονται να έχουν χρέη
στον ΟΑΕΕ καθώς διατηρούσαν
και μπλοκ παροχής υπηρεσιών.

Εξωδικαστικός συμβιβασμός: 60.000
επιχειρήσεις και επαγγελματίες
ζητούν ρύθμιση των χρεών τους
Αισιοδοξία στο οικονομικό επιτελείο
Αισιόδοξα, ότι θα αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των επιχειρήσεων και των αυτοαπασχολούμενων που καταφεύγουν στον εξωδικαστικό συμβιβασμό για διευθέτηση των ληξιπρόθεσμων των χρεών τους σε τράπεζες, εφορίες και ιδιώτες
πιστωτές, εμφανίζονται τελευταία τα αρμόδια στελέχη του οικονομικού επιτελείου. Κι αυτό γιατί πλέον στην αυτοματοποιημένη διαδικασία θα μπορούν να υπαχθούν μεγαλύτερο ύψος οφειλών μέχρι 300.000 ευρώ, αντί των 50.000 ευρώ που
ίσχυε αρχικά.
Από την έναρξη εφαρμογής του νόμου τον Αύγουστο του 2017 έως το τέλος
του 2018, ξεκίνησαν τη διαδικασία κατάθεσης και συμπλήρωσης αίτησης υπαγωγής στο νόμο 59.061 επιχειρήσεις, ομόρρυθμοι εταίροι, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες. Στο διάστημα αυτό, έχουν υποβληθεί 6.033 αιτήσεις και
έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τη διαδικασία και ρυθμίσει τα χρέη τους με ευνοϊκό
τρόπο 1.260 οφειλέτες, δηλαδή περίπου 1 στους 5 που υπέβαλαν αίτηση στον
εξωδικαστικό μηχανισμό, ενώ οι υπόλοιποι βρίσκονται σε διάφορα στάδια της διαδικασίας (π.χ. διαπραγμάτευση με τους πιστωτές).
Ειδικότερα τα αποτελέσματα έχουν ως εξής.
1) Επιχειρήσεις και ομόρρυθμοι εταίροι
Στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού διακανονισμού υποβλήθηκαν 2.293 αιτήσεις
και εξ αυτών ήδη 145 επιχειρήσεις έχουν πλέον ρυθμίσει τα χρέη τους προς ΑΑΔΕ,
ΕΦΚΑ, τράπεζες και προμηθευτές.
2) Ελεύθεροι επαγγελματίες
Στην ίδια πλατφόρμα υποβλήθηκαν 3.428 αιτήσεις ελευθέρων επαγγελματιών
και 983 εξ αυτών έχουν πλέον ρυθμίσει τις οφειλές τους προς ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ.
3) Αγρότες
Στην πλατφόρμα υποβλήθηκαν 312 αιτήσεις με σκοπό τη ρύθμιση των χρεών προς ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ και ΟΓΑ και εξ αυτών 132 αγρότες έχουν ήδη ρυθμίσει
τις οφειλές τους προς ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ.

Σε προσιτές τιμές

ΑκρIβοΣ ΔημHτρηΣ

ΤΗΛ:

24310-29072
697-6670157
TPIKΑΛA

Τηλ.: 24310 88217 • Κιν.: 6983 287 352
Εξυπηρέτηση σε Τρίκαλα και Καλαμπάκα
CMYK

ANAΛAMBANOYME ΣYNTHPHΣEIΣ
ΠOΛYKATOIKIΩN

36 σελίδα

ΤΡΙΤΗ

22

εσωτερικά

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

ΠΟΑΣΥ:

Οι προχθεσινές εικόνες δεν
συνθέτουν μια σοβαρή διοίκηση
στον τομέα της δημόσιας τάξης

Μηνυτήρια αναφορά για τα
χημικά στο συλλαλητήριο
κατέθεσε ο ΙΣΑ
Ιατρικός Σύλλογος
Αθηνών κατέθεσε
σήμερα μηνυτήρια
αναφορά στον
εισαγγελέα «για τη χρήση
επικίνδυνων χημικών
ουσιών από τις δυνάμεις
Δημόσιας Τάξης στο
προχθεσινό ειρηνικό
συλλαλητήριο για τη
Μακεδονία, με
αποτέλεσμα την έκθεση
σε κίνδυνο της υγείας και
της ζωής των
συμπολιτών μας», όπως
αναφέρει σε ανακοίνωσή
του.

Ο

ε μία σκληρή
επίθεση κατά του
πολιτικού
συστήματος η
Πανελλήνια Ομοσπονδία
Αστυνομικών Υπαλλήλων
σχολιάζει τα επεισόδια
που σημειώθηκαν στο
συλλαλητήριο στο
Σύνταγμα, ζητώντας
παράλληλα απαντήσεις
«στα πελώρια
ερωτηματικά των ίδιων
των συναδέλφων μας
που αντιμετωπίστηκαν
"ως πρόβατα επί σφαγή"
στον χθεσινό - εκ του
αποτελέσματος αρνητικό επιχειρησιακό
σχεδιασμό».

Μ

«Oι προχθεσινές εικόνες
που προβλήθηκαν από τα
μέσα ενημέρωσης και έκαναν
το γύρο του κόσμου, δεν
συνθέτουν μια σοβαρή και
υπεύθυνη διοίκηση στον τομέα της δημόσιας τάξης και
ασφάλειας» τονίζει η ΠΟΑΣΥ.
«Οι χθεσινές βίαιες επιθέσεις εναντίον των συναδέλφων μας - αστυνομικών που
διατέθηκαν σε μέτρα προστασίας του Κοινοβουλίου
με αφορμή το συλλαλητήριο
για την ελληνικότητα της Μακεδονίας και κατέληξαν
τραυματισμένοι, κατά δεκάδες, στο 401 ΓΣΝ, δεν περιποιούν τιμή για το Σώμα της
Ελληνικής Αστυνομίας. Δυστυχώς, τέτοιου είδους εικόνες θεωρούνται «φυσιολογικές» και δεν προβληματίζουν κανέναν!! Αφενός ο
Έλληνας Αστυνομικός δεν
μπορεί να δέχεται άκριτα αδιαμαρτύρητα το ρόλο του
θύματος και η Ελληνική
Αστυνομία να προσφέρεται
για πολιτικά παιγνίδια, αφετέρου οι χθεσινές εικόνες
που προβλήθηκαν από τα
μέσα ενημέρωσης και έκαναν
το γύρο του κόσμου, δεν
συνθέτουν μια σοβαρή και
υπεύθυνη διοίκηση στον τομέα της δημόσιας τάξης και
ασφάλειας», αναφέρει σε
σχετική ανακοίνωση η ΠΟΑΣΥ και προσθέτει:
«Καλούμε όλο το πολιτικό
σύστημα να σκύψει σοβαρά
στα προβλήματα της δημόσιας τάξης και ασφάλειας
και την «αγάπη» του για τον
Έλληνα Αστυνομικό, να την
αποδείξει εμπράκτως, δίνοντας κατ’ αρχάς ξεκάθαρες απαντήσεις στα πελώρια

ερωτηματικά των ίδιων των
συναδέλφων μας που αντιμετωπίστηκαν «ως πρόβατα
επί σφαγή» στον χθεσινό - εκ
του αποτελέσματος - αρνητικό επιχειρησιακό σχεδιασμό. Από θαύμα δεν πλήρωσαν με τη ζωή τους τις παθογένειες και τις χρόνιες αγκυλώσεις του ελληνικού κράτους δικαίου!!».
«Ελληνική Αστυνομία, Ελληνική Δικαιοσύνη και άλλοι
θεσμοί της ελληνικής πολιτείας, οφείλουν να ενώσουν
τις δυνάμεις τους και να
απαλλάξουν την ελληνική
κοινωνία από το όνειδος των
«κουκουλοφόρων», βγάζοντάς τους επιτέλους τις «κουκούλες». Τέλος, εκφράζουμε
για άλλη μια φορά την αλληλεγγύη μας στους παθόντες συναδέλφους μας, ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση
και επιστροφή στα καθήκοντά τους. Δεσμευόμαστε
ότι θα σταθούμε δίπλα τους
ως πολιτική αγωγή επιζητώντας την παραδειγματική
τιμωρία των συλληφθέντων»
καταλήγει η ανακοίνωση της
ΠΟΑΣΥ.

Ο πρόεδρος του ΙΣΑ, Γιώργος Πατούλης, τονίζει ότι
υπάρχουν σοβαρές καταγγελίες ότι χρησιμοποιήθηκαν χημικές ουσίες ληγμένες και επικίνδυνες -ειδικά για ευαίσθητες
ομάδες, όπως είναι τα παιδιά
και οι ηλικιωμένοι- οι οποίες
πρέπει να διερευνηθούν και να
αποδοθούν ευθύνες.
«Για μία ακόμη φορά, η ειρηνική συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο κέντρο της Αθήνας
μετατράπηκε σε μακελειό, επικίνδυνο για τη ζωή και την
υγεία όλων των πολιτών, όταν
χιλιάδες τόνοι χημικών ουσιών έπεσαν στους διαδηλωτές με αποτέλεσμα η Αθήνα
να μετατραπεί σ' έναν επικίνδυνο θάλαμο αερίων με στόχο να φιμωθούν οι εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας
που διαδήλωναν ειρηνικά προασπιζόμενοι τα εθνικά μας
συμφέροντα», τόνισε ο κ. Πατούλης.
Συγκεκριμένα, στη μηνυτήρια αναφορά του ΙΣΑ επισημαίνονται τα εξής:

«Με αφορμή το θλιβερό γεγονός της ευρείας χρήσης
χημικών ουσιών στο χθεσινό
συλλαλητήριο στο Σύνταγμα
για τη Μακεδονία, επανέρχεται στο προσκήνιο η επικινδυνότητα της χρήσης χημικών
ουσιών-δακρυγόνων από τις
δυνάμεις επιβολής της Δημόσιας Τάξης. Οι επικίνδυνες
αυτές χημικές ουσίες χρησιμοποιήθηκαν με σκοπό να διαλύσουν μια ειρηνική συγκέντρωση και, μάλιστα, εναντίον
πολιτών κάθε ηλικίας με αποτέλεσμα η υγεία τους να εκτεθεί σε σοβαρό κίνδυνο.
Ένα μεγάλο ποσοστό των
διαδηλωτών που ήρθαν σε
επαφή με τα χημικά παρουσίασε προβλήματα στο αναπνευστικό σύστημα και στην
όραση. Θα πρέπει άμεσα να
ζητηθεί η ανάλυση των φιαλιδίων χημικών που χρησιμοποιήθηκαν. Ανάλυση παλαιότερων δειγμάτων είχαν δείξει, μεταξύ άλλων, την ύπαρ-

ξη της χημικής ουσίας CS, η
όποια σύμφωνα και με την
άποψη της Ένωσης Ελλήνων
Χημικών, κατατάσσεται στα
χημικά όπλα με σοβαρές έως
και πολύ σοβαρές επιπτώσεις
στον ανθρώπινο οργανισμό.
Επισημαίνεται ότι με απόφαση του ΟΗΕ (2603/16-12-1969)
απαγορεύεται η χρήση αυτού
του τύπου των χημικών ουσιών
από τα κράτη μέλη για πολεμικούς σκοπούς. Ακόμη η Σύμβαση του Παρισιού 1993, που
έχει επικυρωθεί και από την
Ελλάδα, προβλέπει την απαγόρευση παραγωγής χημικών
ουσιών για στρατιωτικούς σκοπούς και εμείς προσθέτουμε
ποσό μάλλον για ειρηνικά διαδηλώνοντες πολίτες.
Η υπερβολική χρήση αυτών των χημικών ουσιών, πέρα
από τις άμεσες βλάβες στην
υγεία των πολιτών, έχει, σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα, επιπτώσεις στο σύνολο του πληθυσμού που πα-

ραμένει στην περιοχή. Έχει
αποδειχθεί ότι η χρήση τους,
σε μικροπεριβάλλοντα, προκαλεί τη συσσώρευση τοξικών
χημικών ενώσεων σε επίπεδα
ικανά να επιφέρουν συμπτώματα στους κατοίκους της περιοχής, για μακρό χρονικό
διάστημα. Η όποια μορφή καταστολής, θα πρέπει να γίνεται μέσα από ασφαλείς διαδικασίες που ακολουθούνται σε
άλλα κράτη και δεν εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία
πολιτών που διαδηλώνουν ειρηνικά».
Ο ΙΣΑ ζητά την άμεση επέμβαση του εισαγγελέα προκειμένου να διερευνηθεί σε βάθος η ενέργεια αυτή, με δεδομένο ότι αποδεδειγμένα η
χρήση χημικών ουσιών κατά
των διαδηλωτών μπορεί να
εκθέσει σε κίνδυνο και να οδηγήσει σε βλάβες της υγείας
των πολιτών και ζητά, επίσης,
να διερευνηθεί αν ανακύπτουν
ποινικές ευθύνες.

ΒΡΕΘΗΚΑΝ - ΧΑΘΗΚΑΝ

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

ΒΡΕΘΗΚΕ πορτοφόλι χρώματος καφέ με κάρτα της Εθνικής Τράπεζας στο όνομα Ιωάννης Τριανταφύλλου στη γέφυρα
του Ασκληπιού. Όποιος το έχασε να περάσει από τα γραφεία
να το παραλάβει.
ΒΡΕΘΗΚΕ γατάκι χρώματος καφέ στην οδό Έλληνος. Όποιος το έχασε παρακαλείται να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο
6981907459.
ΧΑΘΗΚΕ σκουλαρίκι κρίκος στην περιοχή ΙΚΑ. Όποιος τα
βρήκε παρακαλείται να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο
6986942429
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.
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.

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

εσωτερικά-εκδρομές

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.

Δρομολόγιο στις 8 Φεβρουαρίου για την κατάταξη
νεοσυλλέκτων στην Ξάνθη - Κομοτηνή- Αλεξανδρούπολη.

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

Γραφείο Τουρισμού

RETOS tours
Aριθμός Μητρώου ΕΟΤ 0727Ε60-00592-1

Πληροφορίες στο Γραφείο μας, Κονδύλη 62
και στα τηλέφωνα 24310 31830, 35539, κιν. 6934708232

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
«ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ»
Έδεσσα - Παλαιός Άγιος Αθανάσιος από 2-3/02/2019
«ΠΡΕΣΠΕΣ - ΚΑΣΤΟΡΙΑ»
Ψαράδες - Άγιος Γερμανός - Πανάγια Μαυριώτισσα Δισπηλιό - Ομορφοκλησσιά. Από 9-10/02/29

σελίδα 37

Προχωράει η εξαίρεση
των 2.330 μνημείων από
τις λίστες του Υπερταμείου

Aρ. Αδ. ΕΟΤ: 0727Ε60000016800
Με τους στρατεύσιμους στα κέντρα παρουσιάσεως
σε Θήβα - Αυλώνα - Μεγάλο Πεύκο και Τρίπολη
στις 6 Φεβρουαρίου
και στην Κάλυσο Αλεξανδρούπολης στις 7 Φεβρουαρίου
Πληροφορίες & δηλώσεις συμμετοχής στα γραφεία μας
1. Κονδύλη 39 Τρίκαλα • Τηλ.: 24310 25043
Κιν. 6932317722, 6975541596

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

Α.Μ. 0727E600000447Y1
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 14 ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ. 2431303610 - FAX: 2117702862
Email: info@efthimioutravel.gr
Web: www.efthimioutravel.gr

TΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Travel
Αριθμος μητρωου
ΕΟΤ 0727E60000037201

για κάθε προορισμό...

ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΑΣ. ΗΛ. ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

«ΑΠΟΚΡΙΕΣ 2019 - ΔΑΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ»
ΤΙΡΑΝΑ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΜΠΟΥΤΒΑ – ΚΟΤΟΡ
Από 7-11/03/2019

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ
ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΥΓΥΡΙΚΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ
27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019.

«ΡΩΜΗ-ΝΑΠΟΛΙ-ΠΟΜΠΗΙΑ-ΑΛΜΠΕΡΟΜΠΕΛΟ»
Από 12-17/03/2019
(Σε συνεργασία με το Σύλλογο Απόστρατων Πυροσβεστών)

ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 7-10
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

«ΟΡΕΙΝΗ ΑΡΚΑΔΙΑ»
Τρίπολη - Στεμνίτσα - Δημητσάνα - Καλάβρυτα (Οδοντωτός)
Aπό 5 - 7/04/2019

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

KOYRENTAS TOYRS MAΣ ΤΑΞΙΔΕΥΕI!

«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ»
Από 14-17/02/2019 (3 διανυκτερεύσεις)

«ΑΘΗΝΑ - ΣΟΥΝΙΟ»
Έκθεση ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ ΝΤΑ ΒΙΝΤΣΙ
Θεατρική παράσταση «Έγκλημα στο Όριεντ Εξπρές»
στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Από 30-31/02/2019
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2ήμερη εκδρομή στην Ανδριανούπολη Τουρκίας.
Στις 2-3/2/2019 Σάββατο και Κυριακή.
Αναχώρηση: Παρασκευή 23.00

ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ ΥΠΕΡΠΟΛΥΤΕΛΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ
MINIBUS 19-20 ΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ –
ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ • ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 32 ΤΡΙΚΑΛΑ

ΤΡΙΤΗ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΑΙΓΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΡΥΠΙΤΗ ΚΑΙ
ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΑΝΔΡΕΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΦΕBΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

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

Προχωράει η εξαίρεση των 2.330 μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς από τις λίστες του Υπερταμείου. Συγκεκριμένα, έπειτα από συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής την περασμένη Πέμπτη 17 Ιανουαρίου, δημοσιεύθηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η παροχή εξουσιοδότησης στον υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη
Τσακαλώτο να ανακαλέσει εν μέρει την προηγούμενη απόφαση του και να εξαιρέσει τα ακίνητα μνημεία που ανήκουν
στο Υπουργείο Πολιτισμού και προστατεύονται συνταγματικά, από το σύνολο των 10.119 ακινήτων, κυριότητας του ελληνικού δημοσίου, τα οποία μεταβιβάστηκαν στην Εταιρεία
Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.
Το Υπουργείο Πολιτισμού είχε δώσει την τελική λίστα στο
Υπουργείο Οικονομικών εδώ και περίπου 20 μέρες και την προηγούμενη εβδομάδα προστέθηκε στα εξαιρούμενα μνημεία
ένα ακόμη, ανεβάζοντας τον αριθμό τους στα 2.330. Η λίστα
που επισυνάπτεται στην ΕτΚ δεν αναφέρει τα μνημεία ονομαστικά αλλά αναγράφει τους Κωδικούς Αριθμούς Εθνικού
Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ).

ΚΩΤΟΥΛΑΣ TOURS

Καποδιστρίου 24 Τρίκαλα. Τηλ. 24310 30500 •
www.kotoulastours.gr
Αρ. ΜΗ.Τ.E. 0727Ε60000016300
Απογευματινή εκδρομή στην Ι.Μ. Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην
Κονταριώτισσα Πιερίας για την παρακολούθηση του πανηγυρικού εσπερινού. Την Κυριακή 27 Ιανουαρίου.
Ημερήσια εκδρομή στα Λουτρά Πόζαρ και στην Έδεσσα. Την
Κυριακή 3 Φεβρουαρίου.
Απογευματινή εκδρομή στην Ι. Μ. Αγίου Στεφάνου Μετεώρων
για την παρακολούθηση του πανηγυρικού εσπερινού προς Τιμήν
του Αγίου Χαραλάμπους. Το Σάββατο 9 Φεβρουαρίου.

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

ΛΙΠΑΣ TRAVEL
ΜΗ.Τ.Ε.: 0727Ε60000015600

Όπως και αν το φανταστείτε… μ’ εμάς θα το ζήσετε !!!
Το γραφείο Γενικού Τουρισμού ΛΙΠΑΣ TRAVEL διοργανώνει τις
παρακάτω οδικές εκδρομές:

«ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ»
Από 26-29/04/2019

ΟΙ ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

«ΜΑΓΕΥΤΙΚΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ»
Από 2-5/05/2019
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ - ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΑ»
Από 2-5/05/2019

ΜΗ.ΤΕ 0727Ε60000017701

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

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

Αναχωρήσεις από Αεροδρόμιο Μακεδονία, Θεσσαλονίκη

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
«ΠΟΛΩΝΙΑ»
ΣΕΓΚΕΤ - ΚΡΑΚΟΒΙΑ - ΒΑΡΣΟΒΙΑ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ. Από 7-14/05/2019
«ΠΑΤΜΟΣ το νησί της ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ»
Από 22-25/05/2019
«ΚΕΑ (ΤΖΙΑ)»
Από 1 - 2/06/2019
«ΚΡΗΤΗ»
ΧΑΝΙΑ - ΡΕΘΥΜΝΟ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Από 26/06 - 03/07/2019
«ΒΟΡΕΙΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ - ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑ»
«Ταξίδι στη Γη του Ήλιου του Μεσονυκτίου»
Οδική - Αεροπορική 18ήμερη εκδρομή
Από 01/08 - 18/08/2019
Γίνονται δεκτά τα δελτία του εκδρομικού προγράμματος
του ΟΓΑ (τετραήμερα)
ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Αναχώρηση λεωφορείου κάθε Τετάρτη.

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
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 14/02
ΒΕRLIN-BERLIN 4*: από 189€

4ήμερη εκδρομή (Καλαμάτα-Μεθώνη-Κορώνη-Πύλος-Σπήλαιο
Δυρού-Γύθειο-Σπάρτη-Μυστράς) (3 διαν/υσεις με πρωινό)
28/2 - 3/3/2019

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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Ιερά Αγρυπνία

Η κίνηση στην Ιερά Μητρόπολη
προς τιμή του Αγίου Λουκά του Ιατρού
Τρίκκης και Σταγών
και για την σωτηρία της Πατρίδος μας
Κάθε Τετάρτη από 9:00 έως 12:15 βραδινή στον Ιερό Ναό
Αγίου Κωνσταντίνου Τρικάλων τελείται Ιερά Αγρυπνία Ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Χρυσοστόμου, ο οποίος στο τέλος αναγιγνώσκει ευχή υπέρ υγείας όλων των ασθενών αδελφών.
Στη διάρκεια της Ιεράς Αγρυπνίας τίθεται προς προσκύνηση απότμημα Ιερού Λειψάνου του Αγίου Λουκά, Επισκόπου Συμφερουπόλεως και Κριμαίας του Ιατρού.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
Την Πέμπτη 24 Ιανουαρίου και ώρα 4:00 μ.μ στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής, στο Βαρούσι,
θα γίνει συνάντηση της υπό σύσταση χορωδίας αντρών και γυναικών της Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκκης και Σταγών.
Τη Χορωδία θα Διευθύνει η Μουσικός Δέσποινα Πλαστάρα.
Κατά την πρώτη συνάντηση ο Σεπτός μας Ποιμενάρχης κ.
Χρυσόστομος θα τελέσει την Ακολουθία του Αγιασμού.
Οι συναντήσεις και οι πρόβες της χορωδίας θα πραγματοποιούνται κάθε Πέμπτη στις 4:00 μ.μ στο Πνευματικό Κέντρο
του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής στο Βαρούσι.
Προσκαλούνται να προσέλθουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι.
ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Ιερές Αγρυπνίες
στην πόλη και χωριά των Τρικάλων
έως 24 Ιανουαρίου 2019
Τις προσεχείς ημέρες στην
πόλη και σε χωριά των Τρικάλων θα τελεσθούν οι κάτωθι
Ιερές Αγρυπνίες:
Σήμερα Τρίτη 22 Ιανουαρίου με την ευκαιρία της εορτής
του Οσίου Διονυσίου του εν
Ολύμπω, από 8:30-12:30 βραδινή στον Ιερό Ναό Αγίου
Αθανασίου Ζηλευτής Τρικάλων ο Εσπερινός, ο Όρθρος
και εν συνεχεία Αρχιερατική
Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσοστόμου. Κατά
την διάρκεια της Αγρυπνίας
θα τεθεί προς προσκύνηση
Ιερό Απότμημα Λειψάνου του
Οσίου Διονυσίου του εν
Ολύμπω.
Αύριο Τετάρτη 23 Ιανουαρίου, και κάθε Τετάρτη, από
9:00-12:30 βραδινή στον Ιερό
Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και
Ελένης Τρικάλων ο Όρθρος
και εν συνεχεία Αρχιερατική
Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μη-

τροπολίτου Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσοστόμου. Στη
διάρκεια της Ιεράς Αγρυπνίας
θα τεθεί σε προσκύνηση απότμημα Ιερού Λειψάνου του
Αγίου Λουκά του Ιατρού, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κριμαίας. Στο τέλος θα
μνημονευθούν τα ονόματα
των ασθενών σε σχετική ευχή
υπέρ υγείας.
Την Πέμπτη 24 Ιανουαρίου
με την ευκαιρία της εορτής
του εν Αγίοις Πατρός Ημών
Γρηγορίου του Θεολόγου από
9:00-12:30 βραδινή στον Ιερό
Ναό Παναγίας Φανερωμένης
Τρικάλων ο Όρθρος και εν συνεχεία Θεία Λειτουργία.

ΔΩΡΕΑ
-Η κ. Ελένη Καραμάλη προσέφερε 50 ευρώ στην Τράπεζα
Αγάπης Παναγίας Φανερωμένης, στην μνήμη Αθανασίου
Τσιτσάνη.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ.
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ σήμερα Τρίτη 22 Ιανουαρίου το πρωί θα
μεταβεί στην Καρδίτσα όπου
θα συμμετάσχει στις εόρτιες
εκδηλώσεις για τα ονομαστήρια του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλιώτιδος
και Φαναριοφερσάλων κ. Τιμοθέου.
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 με
θέμα: «Άλλο καλός άνθρωπος
και άλλο καλός χριστιανός».
Το βράδυ θα τελέσει Ιερά
Αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Ζηλευτής επί τη
μνήμη του Οσίου Διονυσίου
του εν Ολύμπω.
Αύριο Τετάρτη 23 Ιανουαρίου το βράδυ θα τελέσει
Ιερά Αγρυπνία στον Ιερό Ναό
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων. Στη διάρκεια
της Ιεράς Αγρυπνίας θα τεθεί
σε προσκύνηση απότμημα Ιερού Λειψάνου του Αγίου Λουκά του Ιατρού, Αρχιεπισκόπου

Το Εσπερινό Κήρυγμα της Τρίτης
και η σύναξη νέων στην Ιερά
Μητρόπολη Τρίκκης και Σταγών
Σήμερα Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2019 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 με θέμα: «Άλλο καλός άνθρωπος και
άλλο καλός χριστιανός».
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!

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.

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

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

• σουφλέ ζυμαρικών
• μπούτι κοτόπουλο κοκκινιστό
με χοντρό μακαρόνι • φασολάκια
• τορτελίνια τυριού με κρέμα τυριού
• χοιρινό ριγανάτο • μπριάμ

Συμφερουπόλεως και Κριμαίας. Στο τέλος θα μνημονευθούν τα ονόματα των ασθενών σε σχετική ευχή υπέρ
υγείας.
Την Πέμπτη 24 Ιανουαρίου
το πρωί στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων θα προεδρεύσει κατά την πρώτη Ιερατική Σύναξη της Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκκης και Σταγών για το έτος 2019.
Το απόγευμα στις 4 θα μεταβεί στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Αγίας Παρασκευής Τρικάλων και θα
τελέσει την Ακολουθία του
Αγιασμού στην υπό σύσταση
χορωδία αντρών και γυναικών της Ιεράς Μητροπόλεως
Τρίκκης και Σταγών.
Ακολούθως στις 5:30 θα
Χοροστατήσει και θα ομιλήσει
κατά την Ακολουθία του Εσπερινού στον πανηγυρίζοντα
Ιερό Ναό Αγίου Γρηγορίου
του Θεολόγου στο Γαρδικάκι
Τρικάλων.
Την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου το πρωί θα Λειτουργήσει
και θα ομιλήσει στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου στο
Γαρδικάκι Τρικάλων.

•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.

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.

Κοπή πίτας στο Ε’ ΚΑΠΗ Δ. Τρικκαίων
Το Ε’ παράρτημα ΚΑΠΗ Δήμου Τρικκαίων προσκαλεί μέλη και φίλους στην κοπή της βασιλόπιτας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί
αύριο Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2019 στις 10:30, στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΚΑΠΗ.

Oμιλία στην Γ.Ε.Χ.Α.
Την Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 5.30 μ.μ. στην αίθουσα της
“ΓΕΧΑ”, οδός Βύρωνος 24, θα γίνει ομιλία από τον Πανοσ. Αρχιμανδρίτη π. Μιχαήλ Σαντοριναίο, Ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, με θέμα: “Η Ορθοδοξία μέσα απ' τα θαύματα”.
Προσκαλείσθε να την παρακολουθήσετε.

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
Μοσχάρι στιφάδο
6,00 €
Κανελόνια με κιμά ή μουσακά
5,00 €
Ρεβυθάδα γάστρας με λουκάνικο και σπανάκι ..........................5,00 €
Συκώτι μόσχου ψημένο σε χυμό ροδιού με ρύζι ή πουρέ .........5,00 €
Σνίτσελ κοτόπουλου ψημένο στο φούρνο με ρύζι π πατάτες ....5,00 €
Κεφτεδάκια με πατατούλες ή κοκκινιστά .................................5,00 €
Ψάρι φούρνου με πατάτες και λαχανικά ...................................6,00 €
Μπακαλιάρο σκορδαλιά ............................................................6,00 €
Κασάτα (Βλάχικη πίτα με φέτα και πρόβειο βούτυρο)...............5,00 €

ΣΑΛΑΤΕΣ
Caprese με ντοματίνια, φρέσκια μοτσαρέλα, βασιλικό .............5,00 €
Τόνος με εσκαρόλ, σπανάκι, ρόκα, σιτάρι, άνηθο, σως εσπεριδοειδών.....5,00 €
Σπανάκι, ρόκα, άνηθος, αχλάδι ψητό, παρμεζάνα.....................5,00 €
Χόρτα βραστά 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
Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό και θείο

ΗΛΙΑ ΕΥΑΓΓ.
ΚΑΠΑΡΗ
Ετών 86
Θανόντα κηδεύουμε σήμερα Τρίτη 22
Ιανουαρίου 2019 και ώρα 12.30μ.μ., εκ
του Ιερού Ναού Αγίου Κων/νου Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.
Τρίκαλα 22-1-2019
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Μαρία Κάπαρη. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ευάγγελος Κάπαρης και Κατερίνα Σαμούχου, Αθηνά Κάπαρη και Σωτήριος
Ντανοβασίλης. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Χρήστος – Παναγιώτης, Ηλίας.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Απόστολος και Ελισσάβετ Κάπαρη, Βασίλειος
και Γεωργία Γιώτη, Αρετή και Φώτης Πούλιος, Αναστασία Γιώτη, Σοφία Γιώτη. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Σημ.: 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου
Κων/νου Τρικάλων, σήμερα Τρίτη 22 - 1 - 2019 και ώρα 12η μεσημβρινή.
2) Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων
των αδελφών Αργυρίου, επί των οδών Καρδίτσης & Τερτίπη.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».

Ιερά Αγρυπνία
Σήμερα Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2019 και από ώρα 9.30μ.μ. έως
12.30π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Ζηλευτής Τρικάλων θα
τελεστεί Ιερά Αγρυπνία Ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών κ.κ. Χρυσοστόμου επί την εορτή
του Οσίου Πατρός ημών Διονυσίου του εν Ολύμπου και κατά τη
διάρκεια της Ιεράς Αγρυπνίας θα τεθεί προς προσκύνηση απότμιμα
Ιερού Λειψάνου του Οσίου Πατρός ημών Διονυσίου.
Εκ του Ιερού Ναού

† ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν
καθ' οιονδήποτε τρόπο στο πένθος μας
για τον θάνατο του πολυαγαπημένου μας
πατέρα και παππού

ΙΩΑΝΝΗ ΤΣΙΑΡΑ
Συντ/χου Δασκάλου
Ευχαριστούμε θερμά
Τρίκαλα 22-1-2019
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Θανάσης και Φρόσω Τσιάρα, Χρήστος και Βάσω Τσιάρα, Κων/νος Τσιάρας. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Ευαγγελία, Άρης, Εβελίνα, Μαριάννα. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

ΨΗΓΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ
«Αγωνίζου τον καλόν αγώνα της πίστεως, κρατεί την αιώνιον ζωήν, εις την οποίαν
και προσεκλήθης...» (Α Τιμοθ.6:12)
Η χριστιανική ζωή είναι ένας
συνεχής αλλά καλός αγώνας
της πίστης και ο πιστός, πρέπει να είναι ένας άγρυπνος
στρατιώτης ώστε να αποκρούει τις ποικίλες επιθέσεις
του εχθρού της ψυχής του.
Αυτό θυμίζει ο απ. Παύλος
στο πνευματικό του τέκνο τον
Τιμόθεο αλλά και στους εν
Χριστώ αδελφούς του και
τους προτρέπει να αναλά-

βουν, να ντυθούν, την πνευματική πανοπλία του Θεού
για να μπορούν να αποκρούουν τις επιθέσεις του
διαβόλου και να νικούν (Εφεσ.
6:11). Απαραίτητη λοιπόν η
πνευματική πανοπλία στον
αγώνα μας όπως απαραίτητη
και η απόφαση να αντιστεκόμαστε στο διάβολο και τις
παγίδες του (Ιακ.4:7). Αυτή η
απόφαση είναι προσωπική
μας υπόθεση, η χάρη όμως
και η δύναμη για αντίσταση
και νίκη στις πνευματικές μας
μάχες, δίνεται από τον Κύριο
σε κάθε καρδιά που ειλικρινά
το ζητάει.

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
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Ευχετήρια
Στην αγαπημένη εγγονή μας ΙΟΥΛΙΑ ΑΠ. ΡΩΣΗ, η οποία έλαβε επάξια το πτυχίο της Νομικής Σχολής, ήδη ασκούμενη στο
Δικηγορικό Σύλλογο Τρικάλων, ευχόμαστε ολόψυχα καλή σταδιοδρομία και κάθε επιτυχία στην ζωή της.
Οι παππούδες
ΓΕΩΡΓΙΟΣ και ΙΟΥΛΙΑ ΡΩΣΣΗ
Τον αγαπητόν ανηψιόν μου ΣΚΡΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΝ υιό του
Βασιλείου Επισμηναγόν Αερ/ρία ε.α. εγγονόν του ΠΑΠΑΣΚΡΕΚΑ, Ιερέως εκ Μεγάρχης Τρικάλων, προαχθέντα εις το
βαθμόν του Υποστρατήγου στο Πυροσβεστικό Σώμα εύχομαι
εξάντλησιν της ιεραρχίας και Αρχηγόν, ευχάριστες στιγμές και
χρόνια ευχάριστα στη ζωή του.
Ο θείος του
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΚΡΕΚΑΣ
Η θεία του
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΚΡΕΚΑ
Εκ Μεγάρχης

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΑΜΩΝ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι ο ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ του Μιχαήλ και της Μαρίας
το γένος Καμπούρη που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στη
Σαντορίνη και η ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΜΠΑΣΙΟΥΡΑ του Κωνσταντίνου και
της Βαΐας το γένος Καψάλη που γεννήθηκε και κατοικεί στα
Τρίκαλα πρόκειται να παντρευτούν και ο γάμος θα γίνει στα Τρίκαλα.
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα όπως τροποποιήθηκε με το Ν.1250/82 ότι ο ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΡΟΥΤΣΟΣ του Ευαγγέλου και της Ηλέκτρας, το γένος Χάμου,
που γεννήθηκε και κατοικεί στα Τρίκαλα και η NATALIA
KHIZHEVSKAYA του Gennadii-Vladimirovich και της Svetlana,
το γένος Viktorovna, που γεννήθηκε και κατοικεί στη Ρωσία πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο Τρικάλων.
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα όπως τροποποιήθηκε με το Ν.1250/82 ότι ο ΘΩΜΑΣ ΑΓΓΕΛΗΣ του Κωνσταντίνου και της Πολυτίμης, το γένος Μακρή,
που γεννήθηκε στα Τρίκαλα και κατοικεί στο Ελευθεροχώρι και
η ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ του Αποστόλου και της Βασιλικής, το γένος Καρατζούνη, που γεννήθηκε και κατοικεί στα Τρίκαλα πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο Πύλης.

Στο 182,2% του ΑΕΠ το δημόσιο χρέος της Ελλάδας
Στα 334,98 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το δημόσιο χρέος της Ελλάδας το τρίτο τρίμηνο του 2018. Στο 182,2% του ΑΕΠ ή 334,98
δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το δημόσιο χρέος της Ελλάδας το τρίτο τρίμηνο του 2018, καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδο στην
ΕΕ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat που δόθηκαν σήμερα
στη δημοσιότητα. Στο τρίτο τρίμηνο του 2018 το χρέος στην ευρωζώνη διαμορφώθηκε, κατά μέσο όρο στο 86,1% του ΑΕΠ, έναντι 86,3% το δεύτερο τρίμηνο του 2018. Στην ΕΕ το χρέος διαμορφώθηκε στο 81% του ΑΕΠ, από 80,8% του δεύτερο τρίμηνο
του 2018. Το υψηλότερο χρέος στην ΕΕ, το τρίτο τρίμηνο του 2018,
κατέγραψαν η Ελλάδαα (182,2%), η Ιταλία (133%), η Πορτογαλία
(125%), η Κύπρος (110,9%) και το Βέλγιο (105,4%). Το χαμηλότερο επίπεδο χρέους κατέγραψαν η Εσθονία (8%), το Λουξεμβούργο (21,7%) και η Βουλγαρία (23,1%). Σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2018 η μεγαλύτερη αύξηση του χρέους καταγράφηκε στην Κύπρο (6,9 ποσοστιαίες μονάδες) και στην Ελλάδα (4,8 ποσοστιαίες μονάδες). Η μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε
στη Μάλτα, στη Σλοβενία, στην Κροατία, στην Ουγγαρία και στην
Τσεχία. Σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2017, το δημόσιο χρέος αυξήθηκε σε τέσσερα κράτη μέλη και συγκεκριμένα στην Κύπρο (9,7 ποσοστιαίες μονάδες), στην Ελλάδα (7,4 ποσοστιαίες μονάδες), στο Ηνωμένο Βασίλειο (0,4 ποσοστιαίες μονάδες) και στη
Σλοβακία (0,1), ενώ το δημόσιο χρέος μειώθηκε σε 24 κράτη-μέλη.

ΤΑ ΣΠΑΣΑΜΕ
όλα τζάμπα
Μπριζόλα
χοιρινή
Ελλάς

Λουκάνικα
χοιρινά
Τρικάλων

Αρνί
ολόκληρο

Φέτα Ποπ
ΛΟΦΟΣ
μόνο
το κιλό

4,79
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

μόνο
το κιλό

3,49

μόνο
το κιλό

3,79

μόνο
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Γάλα Όλυμπος
μόνο

0,80

«ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ»
Παιδής Θεόδωρος

ΓΑΜΒΕΤΑ 15 ΤΡΙΚΑΛΑ
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Η ελευθερία του κλαδέματος

45 χιλ.

35 χιλ.

Ψαλίδια μπαταρίας
για δενδροκομικά &
αμπελουργικά

Δετικό μπαταρίας
Μέχρι και 15.000
δεσίματα την ημέρα

για χρήση σε
αμπέλια
ακτινίδια κ.λ.π.

έως 12 άτοκες δόσεις για αγορές άνω των 200€ με πιστωτική

CMYK

