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Με κρυμμένα εισοδήματα εκατομμυρίων από γιατρούς, δικηγόρους, πολ. μηχανικούς κλπ

Αδικαιολόγητη
απόφαση
Η ΕΝΠΕ εξετάζει το ενδεχόμενο να
προσφύγει στο ΣτΕ κατά της απόφασης
>> 4

Η κίνηση στα εμπορικά
των Τρικάλων, τον μήνα Ιανουάριο

Σε χαμηλά
επίπεδα
Καιρός, φόροι και μειωμένα
εισοδήματα είναι οι βασικές αιτίες
>> 5

ΝΕΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Dr. Κοκκίνης
Φοίβος - Παναγιώτης

Παιδίατρος στο ν. Τρικάλων απέκρυψε κατά τις
χρήσεις 2015 – 2017 εισοδήματα ύψους 101.180 €

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

Το γραφείο μας είναι στη διάθεση των παραγωγών όλο το χρόνο για την καλύτερη
εξυπηρέτησή τους. Σας ενημερώνουμε
ότι έχει ανοίξει το σύστημα για:
•Ηλεκτρονική Υποβολή Δηλώσεων Εφαρμογής έτους 2018 για ΔΑΣΩΣΗ ΓΑΙΩΝ
έως τις 28/02/2019
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.
CMYK
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Σαν Σήμερα
1966
Προσεληνώνεται το μη
επανδρωμένο σοβιετικό διαστημόπλοιο «Λούνα 9». Είναι
η πρώτη ομαλή προσεδάφιση στη Σελήνη, που άνοιξε
τον δρόμο για τις επανδρωμένες πτήσεις των Αμερικανών.
1995
Το Τριμελές Εφετείο
Πειραιά κρίνει αθώο τον εφοπλιστή και ιδιοκτήτη του
ΣΚΑΪ, Γιάννη Αλαφούζο, που
κατηγορήθηκε για λαθρεμπορία καυσίμων με το δεξαμενόπλοιο «Ασπρονήσι».
2006
Αποκαλύπτεται ο μυστηριώδης θάνατος ενός
στελέχους της Vodafone και
δίνει διαστάσεις θρίλερ στην
πολύκροτη υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Πρόκειται για την αυτοκτονία,
σύμφωνα με τις αρχές, του
Κώστα Τσαλικίδη, στελέχους
στην ασφάλεια του λογισμικού της εταιρείας, η οποία
διαπράχθηκε δύο ημέρες
μετά την εσωτερική ανακάλυψη της υποκλοπής και την
περίεργη διαγραφή του λογισμικού με εντολή του διευθύνοντα συμβούλου της
εταιρίας, Γιώργου Κορωνιά.

“Ανάμεσα στην Αδριατική, την
Πίνδο, τις Βαλκανικές και τις
Δειναρικές Άλπεις, στη διαιρετική
γραμμή ανάμεσα στη Δύση και
την Ανατολή, όπου η ιστορία
υπήρξε μάρτυρας συνάντησης
τόσων θαυμαστών λαών και τόσων πολλών εκκολαπτόμενων
πολιτισμών, η Αλβανία στέκεται
σαν ένας προμαχώνας. Προστατευόμενη από τις τρεις πλευρές
από έναν κύκλο κακοτράχαλων
βουνών κι από την τέταρτη πλευρά από τη θάλασσα ήταν από τα
παλαιότερα χρόνια κατοικημένη
από μία φυλή, οι απαρχές της
οποίας ανάγονται στα χρόνια τα
Πελασγικά. Η φυλή αυτή, αν και
όχι ξένη προς τον αιώνιο και
θαυμαστό πολιτισμό των Ελλήνων,
εν τούτοις διαφύλαξε τον χαρακτήρα και την περηφάνια της
προελληνικής καταγωγής της”.
Αυτά μεταξύ άλλων γράφει στα
“ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ” του ο
Ισμαήλ Κεμάλ Μπέη Βλόρα σε
σχόλια-μετάφραση Στέφανου Παπαγεωργίου, Εκδόσεις Παπαζήση,
Αθήνα 2017. Ο Ισμαήλ Κεμάλ
Μπέη Βλόρα (1860-1919) υπήρξε
Αλβανός διανοούμενος, γλωσσομαθής και υπηρέτησε την Οθωμανική αυτοκρατορία σε εξέχουσες κυβερνητικές θέσεις. Αργότερα, όταν εγκατέλειψε τις
διάφορες κυβερνητικές θέσεις
που τον διόριζαν οι εκάστοτε
Σουλτάνοι, ενδιαφέρθηκε για την
ίδρυση Αλβανικού κράτους στις
αρχές του 20ου αιώνα.
Στα απομνημονεύματά του κάνει λόγω για τις φάρες των Γκέκηδων (Β. Αλβανία) και των Τόσκηδων (Ν. Αλβανία). Κάνει λόγο
για τους Σκιπιτάρηδες (Shqipetar),
τα παιδιά του αετού των βουνών,

Να γνωρίσουμε τους γείτονές μας, τους Αλβανούς
Αναφέρεται και στα χρόνια
του Μεγ. Αλεξάνδρου και του
Βασιλιά της Ηπείρου, του Πύρρου
όπου Ιλλαριοί Έλληνες συμμετείχαν στις εκστρατείες τους τις
περίφημες και κοσμοκρατορικές.
Μετά την καταστροφή του Βασιλιά
της Μακεδονίας Περσέα στη
μάχη της Πύδνας το 168 π.Χ.
και την βαρβαρότητα που επέδειξε ο Παύλος Αιμίλιος, ρημάζοντας και ληστεύοντας Μακεδονικές πόλεις, που οι κάτοικοι
για να αποφύγουν την αιχμαλωσία
κατέφυγαν στα βουνά της Β.
Ηπείρου για να σωθούν.
Ας δούμε όμως τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα αυτών των
γειτόνων μας όσο μπορούμε πιο
συνοπτικά:
1. Οι αρχηγοί και οι σύμβουλοί
τους στα ορεινά οι Βοεβόδες
και στα πεδινά οι Μπαϊρακτάρηδες, φροντίζουν τα τοπικά συμφέροντα.
2. Η γυναίκα ως σύζυγος είναι
πλήρως υποταγμένη στην εξουσία
του άνδρα.
3. Περηφανεύεται περισσότερο
για τον αριθμό των παιδιών της.
Φέρει τις στωικές αρετές της.
4. Οι Αλβανοί εκτιμούν στον
υπέρτατο βαθμό τόσο τους συγγενικούς δεσμούς όσο και τις
χαρές της φιλίας.
5. Όταν γεννιέται το παιδί το
παρουσιάζουν στον γεροντότερο,
που επιλέγει το όνομα.
6. Κάθε νέος Αλβανός έχει
έναν θετό αδελφό, που ονομά-

Από τον
Γιώργο Ηλ. Ζιάκα
για τους Αrben της Νότιας Αλβανίας, δηλ. τους Αρβανίτες, που
κατά την Τουρκοκρατία άλλοι
βοήθησαν τους Έλληνες και άλλοι
τους Τούρκους. Αναφέρεται στις
ελληνικές πόλεις της Βορείου
Ηπείρου όπως το Δέλβινο, που
έχει επίνειο την πόλη των Αγίων
Σαράντα, για το Βεράτι, την αρχαία Αντιπάτρεια των αρχαίων
Ελλήνων και την Πουλχεριόπολη
των Βυζαντινών. Αναφέρεται και
στην περίφημη πόλη του Αργυροκάστρου, που ιδρύθηκε το
12ο αιώνα και απέκτησε μεγάλη
σημασία κατά την βυζαντινή περίοδο και που το 1914 υπήρξε
κέντρο ανάπτυξης των Ελληνικών
εθνικιστικών ιδεών και κέντρο
της προσωρινής κυβέρνησης Βορείου Ηπείρου το 1914. Μιλάει
για την Αυλώνα, για την Χειμάρα,
για τις αρχαίες ελληνικές αποικίες της Ιλλυρίας, Επίδαμνο (Δυρράχιο) και Απολλωνία.

ζεται Wlam-βλάμης είτε της ίδιας
θρησκείας με εκείνον είτε διαφορετικής, ο οποίος θεωρείται
πραγματικό μέλος της οικογένειας, και συμμετέχει στις χαρές
και τις λύπες, καθώς και στις
βεντέτες. Δεν υπάρχει περίπτωση
διάλυσης ενός τέτοιου δεσμού
λόγω έχθρας ή προδοσίας.
7. Παρόλο που η Αλβανία αναγκάστηκε να κυβερνάται συχνά
από άλλους, ουδέποτε εγκατέλειψε την ανεξαρτησία της πάνω
στα βουνά.
8. Στους Αλβανούς κυριαρχούν
δύο βασικές αρετές: α) στους
οικογενειακούς διακανονισμούς
και β) στη συμπεριφορά τους
απέναντι στους ανθρώπους και
τους ηγεμόνες με τους οποίους
έχουν σχέσεις φιλίας ή εχθρότητας.
9. Δεσμεύονται οι Αλβανοί μ'
έναν όρκο “Τιμής και Πίστης”
και κυρίως με την “Μπέσα”, που
σημαίνει ουσιαστικά δέσμευση
στο λόγο τιμής. Θεωρείται ως
ιδανική Αλβανική αξία, ανώτερη
από την αγάπη, ακόμη και από
την πατρική.
Σημείωση: Σήμερα η μετανάστευσή τους σε όμορες χώρες
άλλαξαν σε πολλά σημεία τα χαρακτηριστικά τους γνωρίσματα.
Ενώ ο νεοφώτιστος και άγαρμπος
εθνικισμός τους προκαλούν προβλήματα στους Έλληνες ΒορειοΗπειρώτες και στα γειτονικά κράτη. Να αλλάξουν ρότα και να
προσέχουν.

Το Άγγελμα

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ Α.Ε.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

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

της ημέρας

ΕΘΝΟΣ:

Πάτερ αγαθέ, εμακρύνθην από σου, μη
εγκαταλείπης με, μηδέ αχρείον δείξης της
βασιλείας σου· ο εχθρός ο παμπόνηρος
εγύμνωσέ με, και ήρε μου τον πλούτον· της
ψυχής τα χαρίσματα ασώτως διεσκόρπισα·
αναστάς ουν, επιστρέψας προς σε εκβοώ·
ποίησόν με ως ένα των μισθίων σου, ο δι'
εμέ εν Σταυρώ τας αχράντους χείρας
απλώσας, ίνα του δεινού θηρός αφαρπάσης με, και την πρώτην καταστολήν επενδύσης με, ως μόνος πολυέλεος.
(Δοξαστικό Κυριακής Ασώτου)
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του ΣτΕ για δώρα

```

Στις 6 Φεβρουαρίου η υπογραφή
για την ένταξη της «Βόρειας
Μακεδονίας» στο ΝΑΤΟ

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

(Η εξής μια κόκκινη

```

γραμμή… το χρήμα!)

(Και νέος νονός στο προσκήνιο!)

και αναδρομικά»

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Κωστής Χρήστος
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

Σωτηρίου Ευαγγελία
Κάκια Ευαγγελία
Παπαθανασίου Χριστόφορος
Μπίνας Ματθαίος
ΑΘΛΗΤΙΚΟΓΡΑΦΟΙ

Γιδόπουλος Παναγιώτης
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 άσπονδοι εχθροί, τρακάρουν άσχημα με τα αυτοκίνητα τους, τα
οποία έγιναν ένα μάτσο παλιοσίδερα, αλλά κανείς τους δεν έπαθε
τίποτα. Βγαίνουν έξω από το αυτοκίνητά τους και βλέπουν ο ένας τον
άλλο, οπότε γυρίζει ο πρώτος και λέει: - "Παρόλο που τα αυτοκίνητα
μας έγιναν παλιοσίδερα, εμείς δεν πάθαμε τίποτα. Και αυτό, πρέπει να
είναι ένα σημάδι από το Θεό, ότι μπορούμε να ζήσουμε μαζί ειρηνικά."
- "Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου", απαντά ο δεύτερος.
- "Αυτό, πρέπει να το γιορτάσουμε", λέει ο πρώτος και φέρνει από το
αυτοκίνητο του, δύο κουτάκια μπύρας, που τυχαία δεν είχαν πάθει
τίποτα.

Δίνει το ένα στον πρώην εχθρό του
και λέει:
- "Ασπρο πάτο".
- "Ασπρο πάτο, απαντά και ο άλλος και
την κατεβάζει μονορούφι."
Μόλις τελειώνει, βλέπει τον άλλο να μην
έχει πιει ούτε γουλιά, οπότε τον ρωτά:
- "Εσύ, δε θα πιεις;"
- "Όχι, λέω να περιμένω να έρθει η αστυνομία
πρώτα."

Γενική πρόγνωση για σήμερα

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Σ Η Μ Ε Ρ Α
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Το επικίνδυνο γόητρο
του Ερντογάν
Οι σχέσεις της Τουρκίας με την
Ελλάδα είναι από τα λίγα μέτωπα
που δεν εγκυμονούν κινδύνους για
τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Για την
Ελλάδα και την Κύπρο, όμως, η
Τουρκία παραμένει πάντα επικίνδυνη. Στην Τουρκία, η Ελλάδα και η
Κύπρος δεν συγκινούν την κοινή
γνώμη στον βαθμό που η Τουρκία
απασχολεί τους Ελληνες και τους
Κυπρίους. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι
τουρκικές απειλές είναι κενές περιεχομένου: η Τουρκία συνήθως
πραγματοποιεί τις απειλές της. Αυτό
που παραμένει άγνωστο είναι το
πότε η Αγκυρα θα επιλέξει να δράσει
και τι μπορεί να την αποτρέψει.
Την Τρίτη, ο πρωθυπουργός και
ο νέος υπουργός Αμυνας θα συναντηθούν με τον Ερντογάν και με
μέλη της κυβέρνησής του στην
Τουρκία. Η τουρκική ηγεσία, όμως,
έχει ήδη κάνει γνωστές τις προθέσεις της. Την Τετάρτη το Εθνικό
Συμβούλιο Ασφαλείας ανακοίνωσε
ότι παρακολουθεί από κοντά τις
εξελίξεις στην Κύπρο, στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Επίσης, κατηγόρησε «ορισμένες χώρες»
που «δεν εκδίδουν μέλη τρομοκρατικών οργανώσεων», σαφέστατη
αναφορά στους οκτώ στρατιωτικούς
που διέφυγαν στην Ελλάδα το 2016.
Χθες το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών κατήγγειλε τους ηγέτες
επτά κρατών-μελών της Ε.Ε. που
εξέφρασαν τη στήριξή τους στις
έρευνες της Λευκωσίας για υδρογονάνθρακες.
Οι αναφορές στην Κύπρο, στην
Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο και
στους «Οκτώ», με φόντο την αμφισβήτηση της Συνθήκης της Λωζάννης, επιβεβαιώνουν ότι η Τουρκία
επιδιώκει συνεχώς αφορμές για
σκλήρυνση της στάσης της. (Θυμόμαστε την κυνική εκμετάλλευση
της αιχμαλωσίας δύο Ελλήνων στρατιωτών πέρυσι.) Μέσα σε αυτό το
κλίμα υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να
προκληθεί θερμό επεισόδιο. Ο δεύτερος κίνδυνος είναι η ανάγκη του
Ερντογάν να παρουσιάζεται πάντα
ως νικητής, ως αλάνθαστος και
αναμφισβήτητος ηγεμών. Ομως, η
Τουρκία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα σε μέτωπα κορυφαίας σημασίας: στην οικονομία, στην εκστρατεία εναντίον των Κούρδων και
στις σχέσεις με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία. Παρά την επικείμενη αποχώρηση των Αμερικανών από τη Συρία
και τη συμμαχία με τη Ρωσία, οι
δύο δυνάμεις δεν συναινούν σε
τουρκική επίθεση εναντίον των κουρδικών στρατευμάτων, θέτοντας σε
κίνδυνο το γόητρο του Τούρκου
προέδρου.
Οσο πλησιάζουν οι τοπικές εκλογές της 31ης Μαρτίου, ο Ερντογάν
θα πιέζεται να παρουσιάσει νίκες.
Ετσι, υπάρχει κίνδυνος να αναζητήσει διέξοδο στα μέτωπα με Ελλάδα
και Κύπρο. Ας μην πιστέψει ο Αλέξης
Τσίπρας ότι η κοινή συμπάθεια για
τον Νικολάς Μαδούρο αρκεί για να
«αφοπλίσει» τον Ερντογάν. Μόνο ο
φόβος για τις συνέπειες θα το πετύχαινε αυτό.

ΚΥΡΙΑΚΗ 3/2/2019
ΛΙΓΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΑΘΜΙΑΙΑ
ΘΑ ΑΥΞΗΘΟΥΝ.
ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ
ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ Η ΟΜΙΧΛΕΣ ΚΥΡΙΩΣ
ΤΙΣ ΠΡΩΙΝΕΣ ΚΑΙ ΒΡΑΔΙΝΕΣ ΩΡΕΣ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΑΠΟ ΝΟΤΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 5
ΜΕ 7 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 08 ΕΩΣ 19 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ Η ΜΕΓΙΣΤΗ
2 ΜΕ 4 ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ.

Του Νίκου Κωνσταντάρα
από την «Καθημερινή»

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ
Οι δημοσιευόμενες απόψεις συνεργατών δεν εκφράζουν απαραίτητα
και τις απόψεις της εφημερίδας μας.
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Για την Ειδική Αγωγή!

Οι ενισχύσεις

Ερώτηση για την κατάσταση στον τομέα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης μετά την ψήφιση του
νόμου 4547/2018 για τις Νέες Δομές, κατέθεσαν
προς τον υπουργό Παιδείας βουλευτές του ΚΚΕ.
Στην ερώτηση ερωτάται ο Υπουργός τι μέτρα προτίθεται να πάρει άμεσα ώστε να καλυφτούν όλες οι
ανάγκες σε επιστημονικό, παιδαγωγικό προσωπικό
για να εξασφαλιστεί αυτό που είναι προαπαιτούμενο
της ειδικής παρέμβασης, η γνωμάτευση και παραπέρα η διεπιστημονική υποστήριξη στο κατάλληλο σχολικό πλαίσιο για κάθε παιδί με βάση τις
προσδιορισμένες ειδικές ανάγκες του και εδώ και
τώρα να καλυφτούν όλα τα παιδιά, που είναι σε αναμονή και να παρθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για τις
νέες περιπτώσεις που εντοπίζονται, χωρίς καμία επιβάρυνση των γονέων.
Σημειωτέον, την ερώτηση κατέθεσαν οι βουλευτές κ.κ. Γιάννης Δελής, Γιώργος Λαμπρούλης, Νίκος Καραθανασόπουλος, Χρήστος Κατσώτης, Διαμάντω Μανωλάκου και Μανώλης Συντυχάκης.

Σταδιακά αρχίζει ο φετινός
κύκλος απόδοσης ενισχύσεων
στους δικαιούχους γεωργούς
και κτηνοτρόφους από τον
ΟΠΕΚΕΠΕ.
Ήδη ο Οργανισμός έχει καταβάλλει κάποιες επιδοτήσεις,
δίνοντας οικονομική ανάσα σε
παραγωγούς, οι οποίοι ως πάγιο αίτημά τους στον τομέα
αυτό έχουν την έγκαιρη πληρωμή των ενισχύσεων, διότι
όπως λένε «οι μεγάλες υποχρεώσεις μας δεν ανέχονται
καθυστερήσεις», ωστόσο, τα
τελευταία χρόνια οι πληρωμές
γίνονται στην ώρα τους, εξαιρώντας ασφαλώς αυτές που
αφορούν αγρότες με διάφορα
ζητήματα στις εκμεταλλεύσεις
τους, τα οποία πρέπει πρώτα
να επιλυθούν και μετά να κατατεθούν τα χρήματα στους
λογαριασμούς των δικαιούχων.
Το ζήτημα όμως που τίθεται
είναι το εξής:
Οι ενισχύσεις αποδίδονται
ως κίνητρο για να συνεχίσει
κάποιος να ασχολείται με τον
σκληρό ως προς τις συνθήκες
εργασίας πρωτογενή τομέα,
ωστόσο, έχουν φτάσει στο
σημείο να αποτελούν για πολλούς παραγωγούς το ζωτικό
εισόδημα, χωρίς το οποίο δεν
μπορούν να επιβιώσουν.
Μήπως κάτι πάει στραβά
στην αγροτική οικονομία και
πρέπει να διορθωθεί, κάνοντας την αρχή από αφορολόγητη και φθηνή ενέργεια(πετρέλαιο, ηλεκτρισμός);

∫Ε.Κ.

Τρίποντο Μητσοτάκη σε αγώνα μπάσκετ
Το σύννεφο έφερε βροχή!
Πολύ μεγάλα ύψη βροχοπτώσεων καταγράφηκαν
τον Ιανουάριο του 2019 σε ολόκληρη σχεδόν την Ελλάδα, σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία
meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ).
Τα ύψη αυτά είναι αποτέλεσμα μιας σειράς κακοκαιριών, από τις οποίες πέντε ονοματοδοτήθηκαν
(Ραφαήλ, Σοφία, Τηλέμαχος, Υπατία και Φοίβος) και
θεωρείται εντυπωσιακό ότι ύψη ρεκόρ βροχής σημειώθηκαν σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα, ακόμα και
στις Κυκλάδες.
Το μηνιαίο ύψος βροχής σε αρκετούς σταθμούς
του ΕΑΑ/meteo.gr στη διάρκεια του φετινού Ιανουαρίου ήταν το μεγαλύτερο για τον μήνα αυτό
από τότε που λειτουργούν οι μετεωρολογικοί σταθμοί.

Ένα μικρό διάλειμμα πριν από
την ομιλία του χθες βράδυ στην εκδήλωση της εφημερίδας «Γνώμη»
Πατρών έκανε ο πρόεδρος της Νέας
Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης.
Ο κ. Μητσοτάκης έπαιξε μπάσκετ
με την ομάδα εφήβων του Προμηθέα
Πατρών -σημειώνοντας μάλιστα πέντε πόντους με ένα δίποντο και ένα
τρίποντο-, η οποία συμμετέχει στο
αθλητικό πρόγραμμα «Νους».
Προηγουμένως, ο κ. Μητσοτάκης
ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις του
αθλητικού συλλόγου από τον πρόεδρό του, κ. Βαγγέλη Λιόλιο, και ενημερώθηκε για το πρωτοποριακό
πρόγραμμα «Νους», το οποίο δίνει
πλήρεις υποτροφίες σε εφήβους
και τους παρέχει υψηλού επιπέδου αθλητικές αλλά και εκπαιδευτικές γνώσεις.

∫Ω.

∫Ε.Κ.

Λογιστικά - Φοροτεχνικά

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

∫ Μ.Α.Μπ.
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υνεχίζονται οι
αντιδράσεις από
την πλευρά των
αιρετών, σχετικά με την
απόφαση του
Υπουργείου Οικονομικών
που ζητά τη μεταφορά
των ταμειακών
διαθέσιμων στους
λογαριασμό ταμειακής
τους διαχείρισης στην
Τράπεζα της Ελλάδος.

Σ

Προχθές, συνεδρίασε και
το Διοικητικό Συμβούλιο της
Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ) με τους Περιφερειάρχες να εκφράζουν την
έντονη αντίθεση τους στην
απόφαση, ενώ εξετάζεται το
ενδεχόμενο προσφυγής στο
Συμβούλιο της Επικρατείας.
Ως απαράδεκτη και αδικαιολόγητη χαρακτήρισε την
απόφαση ο Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων κ. Χρήστος Μιχαλάκης.
«Όταν η Κυβέρνηση ευαγγελίζεται πως βγήκαμε από τα
μνημόνια, μια τέτοια απόφαση
εκτός από απαράδεκτη είναι
και ακατανόητη. Δε γίνεται
αυτή τη στιγμή να ζητά τα ταμειακά διαθέσιμα όταν οι Περιφέρειες έχουν προγραμμα-

τοπικά
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Τονίζει ο Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων για τα ταμειακά διαθέσιμα

Αδικαιολόγητη απόφαση
•Η ΕΝΠΕ εξετάζει το ενδεχόμενο να προσφύγει στο ΣτΕ κατά της απόφασης

τίσει σειρά έργων» υπογράμμισε.
Και γνωστοποίησε ότι στις
12 Φεβρουαρίου θα συνε-

δριάσει εκ νέου το Διοικητικό
Συμβούλιο της ΕΝΠΕ για να
αποφασίσει τις επόμενες κινήσεις και δράσεις της.

Σε συναγερμό το ΚΕΕΛΠΝΟ

Ποια είναι τα συμπτώματα της γρίπης και
πόσο διαρκούν
Τα συμπτώματα της γρίπης συνήθως ξεκινούν αιφνίδια και
περιλαμβάνουν υψηλό πυρετό, πόνους των μυών και των αρθρώσεων, πονοκέφαλο, έντονη κόπωση, καταρροή, πονόλαιμο, βήχα (συνήθως ξηρό). Τα παιδιά μπορεί να παρουσιάζουν
και συμπτώματα από το γαστρεντερικό, όπως ναυτία, εμετούς,
διάρροια.
Τα συμπτώματα της γρίπης αρχίζουν 1–4 ημέρες μετά την
προσβολή από τον ιό και διαρκούν 2–7 ημέρες, ο βήχας όμως
μπορεί να επιμένει για αρκετό χρονικό διάστημα.

Υπάρχουν κάποια συμπτώματα που πρέπει
να με ανησυχήσουν;
Αν εμφανιστούν στα παιδιά τα παρακάτω συμπτώματα θα
πρέπει άμεσα να επικοινωνήσετε με τον γιατρό σας:
•υψηλός και παρατεινόμενος πυρετός
•ταχύπνοια ή δυσκολία στην αναπνοή
•κυάνωση
•άρνηση για λήψη υγρών ή τροφής
•μειωμένη δραστηριότητα, υπνηλία
•διέγερση ή σπασμοί
•επανεμφάνιση του πυρετού ή επιδείνωση του βήχα ύστερα από βελτίωση των συμπτωμάτων της γρίπης
Στους ενήλικες, τα συμπτώματα που πρέπει άμεσα να
ελεγχθούν είναι:
•υψηλός και παρατεινόμενος πυρετός
•δύσπνοια
•πόνος ή αίσθημα πίεσης στο στήθος
•λιποθυμικά επεισόδια
•σύγχυση
•πολλοί ή παρατεινόμενοι εμετοί

Σε τι διαφέρει η γρίπη από το κοινό
κρυολόγημα;
Το κοινό κρυολόγημα προκαλείται από ιούς διαφορετικούς
από τους ιούς της γρίπης. Τα συμπτώματά του συνήθως είναι
πιο ελαφρά, περιορίζονται στο ανώτερο αναπνευστικό (καταρροή, φτάρνισμα, πονόλαιμος), διαρκούν λιγότερο, ενώ σπάνια συμβαίνουν επιπλοκές. Αντίθετα, η γρίπη μπορεί να προκαλέσει σοβαρή νόσηση και επιπλοκές που καμιά φορά μπορεί να είναι θανατηφόρες για κάποια άτομα, π.χ. άτομα με χρόνια νοσήματα.

Τι προβλέπει
η απόφαση
Ειδικότερα, με την απόφαση
του κ. Χουλιαράκη, οι Δήμοι
υποχρεώνονται: α) Να ανοίγουν υποχρεωτικά λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης
στην Τράπεζα της Ελλάδος
εντός 30 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας» (δηλαδή έως 21-02-2019), β) Να
μεταφέρουν, εντός 30 ημερών από τη δημοσίευση της
παρούσας, τα πλεονάζοντα
ταμειακά διαθέσιμα στον λογαριασμό τους ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της
Ελλάδος, ενώ γ) τα ποσά των
Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων
(ΚΑΠ) που κατανέμονται
στους ΟΤΑ αποδίδονται, από
01/03/2019, υποχρεωτικά τον
λογαριασμό της ταμειακής
διαχείρισης που τηρούν οι εν
λόγω Φορείς στην Τράπεζα
της Ελλάδος.
Ευαγγελία Κάκια

Προχωρά το επόμενο διάστημα ο Δήμος Τρικκαίων

Διευθετήσεις και έκκληση
για τα κοιμητήρια

•Πόσο διαρκούν τα συμπτώματα της γρίπης
και ποια η διαφορά με το κρυολόγημα
Σε έξαρση βρίσκεται ο ιός της γρίπης στην Ελλάδα έχοντας
ήδη οδηγήσει στον θάνατο συνολικά 18 ανθρώπους. Μάλιστα
τα 12 θανατηφόρα κρούσματα σημειώθηκαν σε διάστημα μόλις μιας εβδομάδας, ενώ από την αρχή της φετινής επιδημιολογικής επιτήρησης το περασμένο φθινόπωρο, είχαν καταγραφεί έξι θάνατοι.
Το υπουργείο Υγείας έδωσε εντολή στον Ε.Ο.Φ. για την άμεση εισαγωγή επιπλέον 50.000 αντιγριπικών εμβολίων, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της χώρας,.

Όπως σημείωσε «εξετάζεται το ενδεχόμενο προσφυγής
στο Συμβούλιο της Επικρατείας, μετά την απόφαση του

υπουργείου Οικονομικών, με
την οποία προβλέπεται ότι εντός 30 ημερών οι φορείς της
Γενικής Κυβέρνησης υποχρεούνται να μεταφέρουν τα πλεονάζοντα ταμειακά διαθέσιμά τους στον λογαριασμό ταμειακής τους διαχείρισης στην
Τράπεζα της Ελλάδος».
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΕΝΠΕ κ. Κώστας
Αγοραστός δήλωσε ότι «Εμείς
έχουμε βάλει τη νομική μας
υπηρεσία στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδος αλλά έχουμε βάλει και εξωτερικούς συνεργάτες για να μπορέσουμε
να αντιδράσουμε» και επισήμανε μεταξύ άλλων ότι «η κυβέρνηση διακηρύσσει σε
όλους τους τόνους ότι βγήκαμε από τα μνημόνια, αλλά
δυστυχώς βάζει σε μνημόνιο
την Τοπική Αυτοδιοίκηση».
Τόνισε επίσης ότι η αυτοδι-

οίκηση δημιούργησε τα πλεονάσματα, ενώ αναφερόμενος στην κυβέρνηση υποστήριξε: «θέλουν να μαζέψουν
τα χρήματα, για να μην έχουν
πρόβλημα με τους δανειστές»,
«θέλουν να δείξουν ότι έχουν
κεφαλαιακή επάρκεια».

•Σύμφωνα με τον κ. Ντιντή θα πρέπει όλοι να ανταποκριθούν
στο κάλεσμα διότι θα πρέπει να λυθεί το ζήτημα άμεσα
α βάλει σε μια
σειρά την
κατάσταση που
επικρατεί στα κοιμητήρια
θα προσπαθήσει για
ακόμα φορά η δημοτική
Αρχή Τρικκαίων, καθώς
δεν υπάρχει ο
απαιτούμενος χώρος.

Ν

Το ζήτημα έχει αρχίσει να
λαμβάνει διαστάσεις, αφού
δεν υπάρχει χώρο να για ταφούν δημότες, με αποτέλεσμα
να καταγράφονται προβλήματα.
Για το λόγο αυτό, μέσα στο
επόμενο διάστημα αναμένεται
η δημοτική Αρχή να εκδώσει
νέα ανακοίνωση, όπου θα καλεί τους δημότες να διευθετήσουν τις υποθέσεις με την
εκταφή των συγγενών τους,
εφόσον έχει παρέλθει το χρονικό όριο των τεσσάρων χρόνων.
Όπως σημείωσε ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Ντιντής θα πρέπει όλοι
να ανταποκριθούν στο κάλεσμα, διότι θα πρέπει να λυθεί
το ζήτημα άμεσα.
«Απευθύνουμε έκκληση
στους δημότες να προβούν
στις απαραίτητες διαδικασίες»
πρόσθεσε.
Παράλληλα, τόνισε ότι
έχουν γίνει εργασίες στα κοιμητήρια σε μια προσπάθεια να
συμμαζευτούν, ενώ δεν παρέλειψε να σταθεί στην προσπάθεια που γίνεται από την

πλευρά της δημοτικής Αρχής
για την σύσταση Υπηρεσίας
Κοιμητηριών.
Και αυτό γιατί, η δημιουργία
μιας τέτοιας υπηρεσίας θα
συμβάλει σημαντικά στην εύρυθμη λειτουργία των νεκροταφείων, αφού θα υπάρχουν
συγκεκριμένοι υπάλληλοι που
θα ασχολούνται με αυτό τον
ευαίσθητο τομέα.
Υπενθυμίζεται ότι και στο
παρελθόν είχε γίνει προσπάθεια σύστασης αυτής της υπηρεσίας, αλλά το Υπουργείο
Εσωτερικών δεν ενέκρινε την
πρόσληψη τεσσάρων (4)
υπαλλήλων, διότι υπήρξε θέμα

με τις ειδικότητες.
Παρ’ όλα, ο Δήμος Τρικκαίων εξετάζει όλες τις νόμιμες διαδικασίες για τη σύστα-

ση μιας τέτοιας υπηρεσίας,
ώστε να επιλύσει αυτό το σημαντικό και ευαίσθητο θέμα.
Ε.Κ.

τοπικά
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ολύ δύσκολος μήνας
ήταν ο Ιανουάριος για
τα εμπορικά
καταστήματα των Τρικάλων,
παρόλο που από τις 14 του
μην, έχουν αρχίσει οι
χειμερινές εκπτώσεις, οι
οποίες θα λήξουν στις 28
Φεβρουαρίου.

Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων (ΕΣΤ) και οικονομικός επόπτης της ΕΣΕΕ Χρήστος
Μπλουγούρας, σημειώνει «ξεκινήσαμε πολύ άσχημα, με εξαιρετικά
χαμηλό καταναλωτικό ενδιαφέρον
το 2019, κατάσταση που συνεχίστηκε όλον τον περασμένο μήνα».
«Βελτίωση δεν υπήρξε ούτε και
με την έναρξη των εκπτώσεων,
κατά τις οποίες στο 1ο δεκαήμερό
τους συνεχίστηκαν οι πολύ χαμηλοί
τζίροι στα καταστήματα και μία
διόρθωση που έγινε αμέσως μετά
απ’ αυτό το χρονικό διάστημα, δεν
απόσβησε τις απώλειες, με αποτέλεσμα να κινούμαστε εισπρακτικά
χειρότερα απ’ ότι την αντίστοιχη
περυσινή περίοδο. Και όλα αυτά,
ενώ τα καταστήματα διαθέτουν
προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές»
επισημαίνει ο κ. Μπλουγούρας και
προσθέτει «ακόμη και οργανωμένες
επιχειρήσεις, με μεγάλη ποικιλία
και είδη προϊόντων, έχουν καταγράψει απώλειες εσόδων σε σχέση
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Η κίνηση στα εμπορικά των Τρικάλων, τον μήνα Ιανουάριο,
παρά το ότι βρισκόμαστε σε περίοδο εκπτώσεων

Σε χαμηλά επίπεδα
• Καιρός, φόροι και μειωμένα εισοδήματα είναι οι βασικές αιτίες, σημειώνει
ο πρόεδρος του ΕΣΤ και οικονομικός επόπτης της ΕΣΕΕ Χρ. Μπλουγούρας
• Πολύ χαμηλές τιμές για ποικιλία προϊόντων προσφέρονται στα καταστήματα
με τον Ιανουάριο του 2018».
Όσον αφορά τις αιτίες για την
κατάσταση αυτή, ο κ. Μπλουγούρας αποδίδει την υποτονική κίνηση
και στις δύσκολές καιρικές συνθήκες που επικράτησαν τον Δεκέμβριο
και τον Ιανουάριο, με τον παγετό
και τις χιονοπτώσεις, που ανάγκασαν πολύ κόσμο να ξοδέψει περισσότερα χρήματα για την θέρμανση, με αποτέλεσμα να μην περισσέψουν για αγορές.
«Ασφαλώς, οι “κλασσικές” πλέον
αιτίες για την έλλειψη αγοραστικού
ενδιαφέροντος παραμένουν πάντα
παρούσες» τονίζει ο κ. Μπλουγούρας και υπογραμμίζει πως η βαριά
φορολόγηση των εισοδημάτων μισθωτών, συνταξιούχων και γενικά

Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου
Τρικάλων και οικονομικός επόπτης της
ΕΣΕΕ Χρ. Μπλουγούρας
ελεύθερων επαγγελματιών, ΕΝΦΙΑ
και γενικά η μεγάλη οικονομική
επιβάρυνση που έχουν τα νοικοκυριά την χειμερινή περίοδο, σε
συνδυασμό με τα μειωμένα εισοδήματα και την ανεργία, δημιουργούν συνθήκες χαμηλού καταναλωτικού ενδιαφέροντος». «Ελπίζουμε ότι το επόμενο χρονικό διάστημα
μέχρι το τέλος των εκπτώσεων να
επέλθει μία ισορροπία» αναφέρει
ο κ. Μπλουγούρας και σημειώνει
«όμως, μέχρι τώρα, πέρα από την
χαμηλή ζήτηση, δεν βλέπουμε να
πραγματοποιεί ο κόσμος έρευνα
αγοράς, αλλά διατηρεί επιφυλακτικότητα».
Ματθαίος Μπίνας

Από τον Δήμο Πύλης

Αναμένεται η εκδίκαση
της υπόθεσης, για
το υδροηλεκτρικό στον Αχελώο
• Συνεδριάζει το ΣτΕ το επόμενο χρονικό
διάστημα για να εξετάσει προσφυγές φορέων

Τ

ην εκδίκαση από
το ΣτΕ (Συμβούλιο
της Επικρατείας)
της υπόθεσης για το ζήτημα
του έργου στον Αχελώο

στην Μεσοχώρα αναμένουν
στον Δήμο Πύλης, ώστε να
σχεδιάσουν τα επόμενα βήματα για την αξιοποίηση της
τεχνητής λίμνης που θα δη-

μιουργηθεί.
Το Ανώτατο Δικαστήριο
θα κληθεί το επόμενο χρονικό διάστημα να αποφανθεί
για το Σχέδιο Διαχείρισης
των Λεκανών Απορροής του
Υδατικού Διαμερίσματος της
Θεσσαλίας και την Μελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), για το οποίο
έχουν προσφύγει διάφοροι
φορείς. Το ΣτΕ θα συνεδριάσει για τρίτη φορά μέσα
σε τέσσερις μήνες για το
ζήτημα αυτό, επειδή τις δύο
προηγούμενες (10/10/2018
και 5/12/2018) η διαδικασία
αναβλήθηκε.
Η υπόθεση έχει περιληπτικά ως εξής: Με απόφαση
του Προέδρου της Εθνικής
Επιτροπής Υδάτων (απόφαση 909/2014), εγκρίθηκε
αυτό το Σχέδιο, ενώ ανάλογο έγινε και για την Δυτική
Στερεά Ελλάδα (απόφαση
908/2014). Η 909 προσβλήθηκε από την Περιφέρεια
και την ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, τους Δήμους Αγρινίου
και Μεσολογγίου και συλλόγους και σωματεία της
περιοχής, με την Περιφέρεια
Θεσσαλίας να έχει κάνει παρέμβαση υπέρ της απόφασης αυτής.

Στην συνέχεια τροποποιήθηκε το εν λόγω Σχέδιο
(απόφαση 897/2017) από
την Εθνική Επιτροπή Υδάτων, η οποία τροποποίηση
έχει προσβληθεί στο ΣτΕ
από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και ήταν να εκδικαστεί στις 10/10. Υπέρ της
απόφασης 897/2017, έχουν
παρέμβει κάποιοι φορείς.
Πρόκειται για ένα έργο,
το υδροηλεκτρικό, εθνικής
εμβέλειας, χάρης στο οποίο,
όταν ολοκληρωθεί, θα παράγονται πολύ μεγάλες ποσότητες “πράσινης” ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ ειδικά
για τον τόπο μας, η τεχνητή
λίμνη που θα δημιουργηθεί
θα αποτελέσει έναν ακόμη
πόλο έλξης επισκεπτών και
θα μπορεί να αξιοποιηθεί
τουριστικά, “προσφέροντας”
επενδυτικές ευκαιρίες και
θέσεις εργασίας.
Ματθαίος Μπίνας
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Με επιτυχία ο ετήσιος χορός ο Σύλλογος Απόστρατων Συνταξιούχων Πυροσβεστών Τρικάλων

βραδιά
συνεχίστηκε με
χορό και
τραγούδι έως τις
πρώτες πρωινές ώρες

Γλέντησαν έως το πρωί

Χαρά, κέφι και χορός έως
το πρωί ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά της εκδήλωσης
που διοργάνωσε προχθές,
το βράδυ ο Σύλλογος Απόστρατων Συνταξιούχων Πυροσβεστών Τρικάλων.
Η εκδήλωση για την κοπή
της πρωτοχρονιάτικης πίτας
συνδυάστηκε με τον καθιερωμένο ετήσιο χορό του
Συλλόγου και έλαβε χώρα

στο γνωστό κέντρο «Η Θράκα» στα Μεγάλα Καλύβια.
Καλή χρονιά ευχήθηκε στα
μέλη του Συλλόγου Απόστρατων Συνταξιούχων Πυροσβεστών Τρικάλων κ. Μιχάλης Καβάλας στο σύντομο
χαιρετισμό.
Η βραδιά συνεχίστηκε με
χορό και τραγούδι έως τις
πρώτες πρωινές ώρες, ενώ
η τυχερή της βραδιάς ήταν

η κα. Φρειδερίκη Καβάλου.
Επίσης, υπήρξε λαχειοφό-

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

ρος με πλούσια δώρα.
Ε.Κ.
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Για τους ενταγμένους στο πρόγραμμα σπάνιων φυλών αγροτικών ζώων
πό την 1 μέχρι
31 Μαρτίου κάθε
έτους θα έχουν
την δυνατότητα
δικαιούχοι του μέτρου
των σπάνιων φυλών
αγροτικών ζώων να
υποβάλλουν αιτήματα
τροποποίησης.

Α

Οι τροποποιήσεις μπορεί
να αφορούν:
•μείωση του ζωικού κεφαλαίου της πράξης λόγω ανωτέρας βίας
•αλλαγή στοιχείων του δικαιούχου (της νομικής μορφής, της επωνυμίας της επιχείρησης, επώνυμο, ΑΦΜ,
IBAN, κλπ.).
•Ο δικαιούχος μπορεί να
υποβάλει αίτηση τροποποίησης για αλλαγή στοιχείων
του καθ’ όλη τη διάρκεια του
έτους εφαρμογής.
•Στην περίπτωση που ο δικαιούχος θέλει να τροποποιήσει το IBAN του τραπεζικού
λογαριασμού στον οποίο επιθυμεί να του καταβάλλεται η
ενίσχυση της δράσης (έναντι
του αντίστοιχου με βάση την
αίτηση στήριξης/ένταξης),
υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση
τροποποίησης στο ΠΣ της

Αιτήματα τροποποίησης
•Μπορούν να υποβάλλονται από 1/3-31/3 κάθε έτους
δράσης (https://p2.dikaiomata.gr/M1019/Μεταβιβάσεις–
Τροποποιήσεις/ΑίτημαΤροποποίησης ΙΒΑΝ) καθ’ όλη τη
διάρκεια του έτους εφαρμογής και χωρίς περιορισμούς
τόσο ως προς τον αριθμό των
αιτημάτων όσο και ως προς το
χρόνο υποβολής αυτών, καταγράφοντας τον νέο αριθμό
IBAN και το τραπεζικό ίδρυμα.
μεταβιβάσεις εκμεταλλεύσεων
ή τμημάτων αυτών
•διόρθωση
προφανών
σφαλμάτων 3 4.

Αυτόχθονες φυλές
Όσον αφορά τις αυτόχθονες φυλές, και στο νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 - 2020 μεταφέρεται το Μέτρο «Διατήρησης Απειλούμενων Αυτόχθονων Φυλών Αγροτικών Ζώων».
Η Δράση έχει ως στόχο την
στήριξη των κτηνοτρόφων με
ενίσχυση τόσο για τα αρσενικά όσο και για τα θηλυκά αναπαραγωγικά ζώα των αυτόχ-

θονων φυλών που κινδυνεύουν με εξαφάνιση. Οι δικαιούχοι δεσμεύονται για τη

διατήρηση ή αύξηση του αριθμού των επιλέξιμων ζώων για
μία πενταετία. Για τον υπολο-

Στηρίζουν τον αγώνα των αγροτών
ίναι γνωστό ότι ο
Δήμος
Φαρκαδόνας είναι
ο πλέον αγροτικός
δήμος των Τρικάλων.
Έτσι όχι μόνο δεν είναι
αδιάφορος στα
προβλήματα των
αγροτών, αλλά στέκεται
πάντα στο πλάι και στους
αγώνες που δίνουν.

Ε

•Ανακοίνωση Στήριξης Δήμου Φαρκαδόνας
στις Κινητοποιήσεις των Αγροτοκτηνοτρόφων

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ι.Κ.Α Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΚΑΛΕΣΜΑ
Η διοίκηση του σωματείου συνεδρίασε και αποφάσισε
ομόφωνα να καλέσει όλα τα μέλη του Σωματείου σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση που θα γίνει στην αίθουσα
του εργατικού κέντρου των Τρικάλων στις 8-2-2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30 το πρωί.
ΘΑ ΠΑΡΑΥΡΕΘΕΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ
1. Διοικητικός απολογισμός 2018
2. Οικονομικός απολογισμός 2018
3. Ετησία κοπή πίτας
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΗΛΙΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΚΑΛΥΒΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

του Χριστόφορου

Παπαθανασίου
Το ίδιο συμβαίνει και στις
φετινές κινητοποιήσεις που
ήδη έχουν ξεκινήσει, με επίκεντρο την Λάρισα. Άλλωστε
σε ανακοίνωση τους μιλάνε
για τα ορατά προβλήματα
που η Πολιτεία θα πρέπει να
βρει λύση ώστε με τον τρόπο αυτό να πάρουν ανάσα οι
αγρότες και οι οικογένειές
τους.
Η ανακοίνωση του Δήμου
Φαρκαδόνας αναφέρει:
Για μια ακόμη φορά οι μικρομεσαίοι αγροτοκτηνοτρόφοι του Δήμου Φαρκαδόνας και ολόκληρης της
χώρας βρίσκονται στους
δρόμους με τα αγροτικά
τους μηχανήματα. Μπλόκα
έχουν στηθεί σε πολλά σημεία της χώρας και διεκδικούν να μην περάσουν τα αντιαγροτικά μέτρα της σημερινής κυβέρνησης καθώς
και των προηγούμενων κυβερνήσεων.
Ο Δήμος Φαρκαδόνας που
σχεδόν στο σύνολό του είναι
γεωργοκτηνοτροφικός και
πάλι βρίσκεται κοντά στους

γισμό της ενίσχυσης λαμβάνεται υπόψη η απώλεια εισοδήματος και το πρόσθετο κόστος ανά Μονάδα Μεγάλου
Ζώου (ΜΜΖ) διατηρούμενης
τοπικής φυλής. Ως ανώτατο
ποσό ενίσχυσης ορίζεται το
ποσό των 200 ευρώ ανά μονάδα ζωικού κεφαλαίου ανά
έτος.
Σύμφωνα με όσα προβλέ-

πονται στο πρόγραμμα ενισχύονται:
•Τα θηλυκά βοοειδή ηλικίας
άνω των έξι μηνών
•Τα θηλυκά αιγοπρόβατα
ηλικίας άνω του ενός έτους
•Αρσενικά και θηλυκά χοιροειδή
•Αρσενικά και θηλυκά ιπποειδή άνω των έξι μηνών
Καλύπτεται και το κόστος
συναλλαγής έως αξίας 20%
της ενίσχυσης που καταβάλλεται για την ανάληψη των δεσμεύσεων. Όταν οι δεσμεύσεις αναλαμβάνονται από
ομάδες αγροτών ή ομάδες
αγροτών και άλλων διαχειριστών γης, το ανώτατο ποσοστό είναι 30 %.
Οι υποψήφιοι δικαιούχοι
πρέπει:
1. Να είναι κάτοχοι αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων
που απειλούνται με εξαφάνιση
2. Να εκτρέφουν ζώα των
απειλούμενων φυλών στις
συγκεκριμένες περιοχές κατανομής
3. Να εκτρέφουν ζώα εγγεγραμμένα στο γενεαλογικό
βιβλίο της φυλής στην οποία
τα ζώα ανήκουν. Τα γενεαλογικά βιβλία τηρούνται στα αρμόδια Κέντρα Γενετικής Βελτίωσης Ζώων υπό την εποπτεία της Δ/νσης Εισροών
Ζωικής Παραγωγής του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Ειδικά κριτήρια επιλογής:
1. Μέγεθος πληθυσμού φυλής ανά είδος ζώου
2. Μέγεθος εκμετάλλευσης
(εντός της φυλής)
Ματθαίος Μπίνας

αγροτοκτηνοτρόφους και
στα δίκαια αιτήματά τους,
ώστε να εξασφαλίσουν μια
καλύτερη ζωή για τους ίδιους και τις οικογένειές τους.
Ο Δήμος Φαρκαδόνας σέβεται απόλυτα το διεκδικητικό πλαίσιο αιτημάτων τους
μερικά από τα οποία αναφέρονται πιο κάτω:
Κατάργηση του αντιασφαλιστικού νόμου και μείωση των ορίων συνταξιοδότησης με συντάξεις αξιοπρέπειας. Αποκλειστικά δημόσια δωρεάν Υγεία - Πρόνοια και σφράγισμα όλων
των βιβλιαρίων υγείας ΟΓΑ.
Κατάργηση όλων των άμεσων και έμμεσων περιορισμών της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής που
επιβάλλει η νέα ΚΑΠ 2014-

2020 της ΕΕ, να μην ισχύσουν οι περικοπές στις επιδοτήσεις - ενισχύσεις, σύνδεση των ενισχύσεων με την
παραγωγή, το ζωικό κεφάλαιο.
ΕΛΓΑ κρατικός φορέας
που θα καλύπτει και θα αποζημιώνει στο 100% της ζημιάς απ' όλες τις αιτίες καταστροφής σε φυτική, ζωική
παραγωγή και πάγιο κεφάλαιο χωρίς καθυστερήσεις.
Καμιά κατάσχεση πρώτης,
δεύτερης κατοικίας ή χωραφιού, από δάνεια που βρίσκονται στο «κόκκινο», συνολικής αντικειμενικής αξίας
μέχρι 300.000 ευρώ.
Ετήσιο ακατάσχετο χρηματικό όριο στα βιβλιάρια
των μικρομεσαίων αγροτών
στο ύψος του αφορολόγη-

του (12.000 ευρώ + 3.000
ευρώ για κάθε παιδί).
Αφορολόγητο πετρέλαιο,
όπως στους εφοπλιστές Άμεση μείωση της τιμής του
αγροτικού ρεύματος κατά
50% στους μικρομεσαίους
αγροτοκτηνοτρόφους.
Κατώτατες εγγυημένες τιμές για τα αγροκτηνοτροφικά προϊόντα.
Άμεση πληρωμή των
αγροτικών προϊόντων κατά
την παράδοση.
Ενίσχυση της κτηνοτροφίας και εξασφάλιση των
αναγκαίων βοσκήσιμων
εκτάσεων. Δωρεάν κρατική
σήμανση ζώων, νομιμοποίηση σταβλικών εγκαταστάσεων, υποδομές για την αντιμετώπιση ζωονόσων και
πρόσληψη γεωτεχνικών.
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οροδιαφυγή εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ
αποκάλυψαν οι έλεγχοι της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) που ολοκληρώθηκαν
κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2018. Πρόκειται μεταξύ
άλλων για απόκρυψη μεγάλων ποσών εισοδήματος από
γιατρούς, δικηγόρους, πολιτικούς μηχανικούς αλλά και
συνταξιούχους. Επίσης, μεγάλα λαβράκια
φοροδιαφυγής "ψάρεψε" η ΑΑΔΕ στον χώρο των
τουριστικών επιχειρήσεων, στην εστίαση, στα πρατήρια
καυσίμων, στο λιανικό και χονδρικό εμπόριο, ενώ σε
δεκάδες εκατομμύρια ευρώ ανέρχονται οι υποθέσεις
πλαστών και εικονικών τιμολογίων. Οι σημαντικότερες
υποθέσεις των στοχευμένων αυτών ελέγχων που
διενήργησαν τις Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης
Δημοσίων Εσόδων είναι οι ακόλουθες σύμφωνα με την
σχετική ανακοίνωση της ΑΑΔΕ:

Ελεύθεροι
επαγγελματίες
•Σε ιατρό γυναικολόγο στον
νομό Θεσσαλονίκης προσδιορίστηκε, για τις χρήσεις 2012 έως
2014, προσαύξηση περιουσίας
ύψους 1.214.869 ευρώ.
•Σε οδοντίατρο στο νομό Θεσσαλονίκης προσδιορίστηκε, για
τις χρήσεις 2012 έως 2016, φορολογητέα ύλη από μη υποβολή
δηλώσεων φόρου κληρονομιών/
δωρεών ύψους 1.250.730 ευρώ
και από προσαύξηση περιουσίας
92.198 ευρώ.
•Ιατρός ογκολόγος στο νομό
Θεσσαλονίκης απέκρυψε, κατά
τις χρήσεις 2012 έως 2013, εισοδήματα ύψους 551.911 ευρώ.
•Ιατρός του Ε.Σ.Υ. στο νομό
Θεσσαλονίκης απέκρυψε, κατά
τις χρήσεις 2012 έως 2015, κατόπιν ελέγχου προσαύξησης περιουσίας, εισοδήματα ύψους
187.259,10 ευρώ.
•Ιατρός καρδιοχειρουργός
στην Κρήτη απέκρυψε εισοδήματα ύψους 167.056,29 ευρώ, για
το διάστημα από 2012 έως 2017.
•Σε ιατρό μαιευτήρα-γυναικολόγο στο νομό Αττικής, κατά τις
χρήσεις 2012 έως 2015, από ανακριβή υποβολή δηλώσεων και
προσαύξηση περιουσίας, προσ-

διορίστηκαν μη δηλωθέντα εισοδήματα ύψους 165.136,67 ευρώ.
•Ιατρός ενδοκρινολόγος στα
Επτάνησα απέκρυψε εισοδήματα
ύψους 163.087 ευρώ, για το διάστημα από 2012 έως 2016, μέσω
ανακριβούς υποβολής δηλώσεων
φορολογίας εισοδήματος.
•Ιατρός του Ε.Σ.Υ. στο νομό
Έβρου απέκρυψε, κατά τις χρήσεις 2012 έως 2015, κατόπιν ελέγχου προσαύξησης περιουσίας,
εισοδήματα ύψους 157.280,86
ευρώ.
•Παιδίατρος στο νομό Τρικάλων απέκρυψε, κατά τις χρήσεις
2015 έως 2017, εισοδήματα
ύψους 101.180 ευρώ από μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση 10.118
αποδείξεων παροχής υπηρεσιών.
•Σε μέλος δικηγορικής εταιρείας στο νομό Αττικής προσδιορίστηκε, για τις χρήσεις 2012 και
2013, προσαύξηση περιουσίας
ύψους 3.030.319,13 ευρώ.
•Δικηγόρος στην ευρύτερη περιοχή της Δωδεκανήσου απέκρυψε εισοδήματα ύψους 782.156,62
ευρώ, για το διάστημα 2012 έως
2017.
•Σε δικηγόρο στο νομό Αττικής
προσδιορίστηκε, για τις χρήσεις
2013 και 2014, προσαύξηση περιουσίας ύψους 127.917,95 ευρώ
και απόκρυψη εισοδήματος από
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Με κρυμμένα εισοδήματα εκατομμυρίων

Καλή “ψαριά”
•Παιδίατρος στο ν. Τρικάλων απέκρυψε κατά τις
ανακριβείς δηλώσεις εισοδήματος, για τις χρήσεις 2012 έως
2014, ύψους 118.803,44 ευρώ.
•Δικηγόρος στο νομό Αττικής
απέκρυψε εισοδήματα ύψους
269.817,84 ευρώ για τις χρήσεις
από 2012 και 2013.
•Δικηγόρος στο νομό Δωδεκανήσου απέκρυψε εισοδήματα
ύψους 196.347,75 ευρώ, για το
διάστημα από 2012 έως 2016.
•Δικηγόρος στο νομό Αχαΐας
απέκρυψε εισοδήματα ύψους
184.511,39 ευρώ, για το διάστημα
από 2012 έως 2016.
•Σε πολιτικό μηχανικό στο
νομό Αττικής, κατά τις χρήσεις
2012 και 2013, προσδιορίστηκε
προσαύξηση περιουσίας ύψους
193.905,86 ευρώ.
•Σε πολιτικό μηχανικό στο
νομό Αττικής, κατά τις χρήσεις
2012 έως 2014, από ανακριβή
υποβολή δηλώσεων και προσαύξηση περιουσίας προσδιορίστηκαν μη δηλωθέντα εισοδήματα
ύψους 201.059,74 ευρώ.
•Πολιτικός μηχανικός στη Θεσσαλία, κατά τις χρήσεις 2012 έως
2013, απέκρυψε εισοδήματα
ύψους 284.306 ευρώ.
•Σε αρχιτέκτονα στο νομό Αττικής, κατά τις χρήσεις 2012 έως
2014, προσδιορίστηκε προσαύξηση
περιουσίας
ύψους
215.691,50 ευρώ, ενώ παράλληλα,
για τις ίδιες χρήσεις, εντοπίστηκαν
ανακριβείς δηλώσεις φόρου εισοδήματος, αποκρύπτοντας εισόδημα ύψους 62.000 ευρώ.

Τουριστικές
επιχειρήσεις
•Φυσικό πρόσωπο στο νομό
Αττικής, χωρίς έναρξη εργασιών
για δραστηριότητα τουριστικού
πράκτορα και διοργάνωση συνεδρίων, δεν εξέδωσε φορολογικά
στοιχεία σε 859 περιπτώσεις, κατά
τις χρήσεις 2008 έως 2015, αποκρύπτοντας εισοδήματα αξίας
1.242.564,23 ευρώ. Στο ίδιο φυσικό πρόσωπο προσδιορίστηκε
επιπλέον, για τις χρήσεις 2007
έως και 2015, προσαύξηση περιουσίας ύψους 1.416.448,46 ευρώ
συνολικά.
•Ατομική επιχείρηση εκμετάλλευσης τουριστικών καταλυμάτων
στο νομό Χαλκιδικής, κατά τις
χρήσεις 2015 και 2016, δεν υπέβαλε δήλωση εισοδήματος, αποκρύπτοντας εισοδήματα ύψους
374.274,35 ευρώ.
•Ξενοδοχειακή ανώνυμη εταιρεία στην Κρήτη δεν υπέβαλε δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος
για τις χρήσεις 2004 έως 2011,
αποκρύπτοντας εισοδήματα
ύψους 277.383,32 ευρώ. Παράλληλα δεν απέδωσε οφειλόμενο
Φ.Π.Α. ύψους 29.778,44 ευρώ.
•Σε επιχειρηματία εκμετάλλευσης ενοικιαζόμενων δωματίων
στο νομό Δωδεκανήσου προσδιορίστηκε προσαύξηση περιουσίας ύψους 216.647,20 ευρώ, για
το διάστημα 2012 έως 2017.
•Ατομική επιχείρηση εκμετάλλευσης τουριστικών καταλυμάτων
στην Κεφαλονιά, κατά τις χρήσεις
2015 και 2016, από ανακριβείς
φορολογικές δηλώσεις, απέκρυψε
φορολογητέα
ύλη
ύψους
198.200,04 ευρώ.
•Ατομική επιχείρηση εκμετάλλευσης τουριστικών καταλυμάτων
στη Θήρα δεν εξέδωσε, κατά την
χρήση 2016, φορολογικά στοιχεία,
αποκρύπτοντας εισοδήματα
ύψους 170.274,33 ευρώ.
•Ατομική επιχείρηση ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων στη Θήρα
δεν εξέδωσε κατά τις χρήσεις
2015 και 2016 φορολογικά στοιχεία σε 95 περιπτώσεις, αποκρύπτοντας εισοδήματα ύψους
140.078,70 ευρώ.
•Σε ανώνυμη ξενοδοχειακή επιχείρηση στο νομό Χαλκιδικής,
κατά τις χρήσεις 2016 έως 2018,
διαπιστώθηκε στις δηλώσεις
Φ.Π.Α. η μετακύλιση των εσόδων
σε χαμηλότερο συντελεστή. Συνεπεία του ελέγχου υπεβλήθησαν
τροποιητικές δηλώσεις Φ.Π.Α και
βεβαιώθηκε φόρος 125.403,52
ευρώ.
•Ατομική επιχείρηση ενοικιαζόμενων δωματίων στις Σποράδες
δεν εξέδωσε, κατά τις χρήσεις

2015 έως 2018, φορολογικά στοιχεία σε 357 περιπτώσεις, αποκρύπτοντας εισοδήματα ύψους
117.378,70 ευρώ.
•Πρακτορείο ταξιδίων στην
Κρήτη δεν απέδωσε φόρο τελών
χαρτοσήμου ύψους 404.698,74
ευρώ, για την περίοδο 2013 έως
2017.
•Πρακτορείο ταξιδίων στην
Κρήτη δεν απέδωσε φόρο τελών
χαρτοσήμου ύψους 114.302,77
ευρώ, για την περίοδο 2015 έως
2017.

Πρατήρια υγρών
καυσίμων
•Πρατήριο υγρών καυσίμων
στην Αρκαδία απέκρυψε, μέσω
μη έκδοσης φορολογικών στοιχείων, 371.513,50 ευρώ κατά τη
χρήση 2012.
•Πρατήριο υγρών καυσίμων
στο νομό Βοιωτίας, κατά τις χρήσεις 2012 έως 2017, δεν εξέδωσε
ή εξέδωσε ανακριβώς 121 φορολογικά στοιχεία, αποκρύπτοντας
εισοδήματα ύψους 355.515 ευρώ.
•Πρατήριο υγρών καυσίμων
στα Επτάνησα απέκρυψε φορολογητέα ύλη ύψους 366.994,46
ευρώ από μη έκδοση φορολογικών στοιχείων, κατά τις χρήσεις
2014 έως 2016.
•Πρατήριο υγρών καυσίμων
στο νομό Έβρου απέκρυψε, κυρίως μέσω της έκδοσης εικονικών
φορολογικών στοιχείων, φορολογητέα ύλη ύψους 104.063,69
ευρώ.
•Πρατήριο υγρών καυσίμων
στη Λακωνία απέκρυψε φορολογητέα ύλη ύψους 78.529,91 ευρώ,
κατά τη χρήση 2017.
•Πρατήριο υγρών καυσίμων
στη Θεσσαλία, κατά τη χρήση
2018, απέκρυψε, από μη έκδοση
φορολογικών στοιχείων, εισοδήματα ύψους 57.459,77 ευρώ.

Επιχειρήσεις εστίασης
•Σε επιχείρηση εστίασης στο
νομό Θεσσαλονίκης διαπιστώθηκε, μετά από επεξεργασία ηλεκτρονικών αρχείων κατά τη χρήση
2018, ότι δεν εκδόθηκαν 10.013
αποδείξεις λιανικών συναλλαγών,
αποκρύπτοντας εισοδήματα
ύψους 397.115,80 ευρώ.
•Εστιατόριο στο νομό Αχαΐας
δεν εξέδωσε 40.646 αποδείξεις
λιανικών συναλλαγών, αποκρύπτοντας 328.179,97 ευρώ, κατά
τις χρήσεις 2015 έως 2017.
•Ψητοπωλείο στο νομό Αττικής, κατά τις χρήσεις 2011 έως
και 2017, υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις Φ.Π.Α. αποκρύπτοντας
φόρο ύψους 123.890,98 ευρώ.
•Σε επιχείρηση εστίασης στο
νομό Αττικής διαπιστώθηκε, κατά

τη χρήση 2015, η έκδοση 3.945
αθεώρητων φορολογικών στοιχείων από μη δηλωμένη Φ.Τ.Μ.,
αποκρύπτοντας εισοδήματα
ύψους 46.762,84 ευρώ.

Επιχειρήσεις χονδρικούλιανικού εμπορίου
•Ανώνυμη εταιρεία παραγωγής
και εμπορίας τροφίμων, με έδρα
τη Βόρειο Ελλάδα, δεν απέδωσε
τέλη χαρτοσήμου και ΟΓΑ ύψους
2.310.641,01 ευρώ για τις χρήσεις
2010 έως 2013.
•Επιχείρηση εμπορίας τροφίμων στο νομό Αττικής, κατά τη
χρήση 2016, δεν εξέδωσε 220
φορολογικά στοιχεία αξίας
694.344.11 ευρώ.
•Σε επιχειρηματία που δραστηριοποιείται στο εμπόριο επίπλων στο νομό Αττικής, κατά τις
χρήσεις 2012 έως και 2015, προσδιορίσθηκε προσαύξηση περιουσίας ύψους 677.037,15 ευρώ.
•Φυσικό πρόσωπο στο νομό
Αττικής, χωρίς έναρξη εργασιών
για δραστηριότητα λιανικού εμπορίου ρολογιών, κατά τις χρήσεις 2010 έως 2013, δεν εξέδωσε
φορολογικά στοιχεία σε 36 περιπτώσεις για συναλλαγές αξίας
398.750,00 ευρώ, και δεν ζήτησε
ούτε έλαβε φορολογικά στοιχεία
σε 46 περιπτώσεις για συναλλαγές αξίας 378.100 ευρώ.
•Ατομική επιχείρηση εμπορίας
ενδυμάτων στο νομό Θεσσαλονίκης, κατά τη χρήση 2012, απέκρυψε εισοδήματα, μέσω λήψης
εικονικών φορολογικών στοιχείων,
ύψους 189.270 ευρώ.
•Επιχείρηση εμπορίας ετοίμων
ενδυμάτων στο νομό Βοιωτίας,
κατά την χρήση 2017, δεν εξέδωσε 2.330 φορολογικά στοιχεία
(Α.Λ.Σ.) αποκρύπτοντας εισοδήματα ύψους 145.657,80 ευρώ.
•Σε επιχειρηματία που δραστηριοποιείται στο εμπόριο τροφίμων στο νομό Αττικής, κατά τη
χρήση 2012, προσδιορίσθηκε
προσαύξηση περιουσίας ύψους
157.000 ευρώ.

Μέλη νομικών
προσώπων
•Σε μέλος νομικού προσώπου
στο νομό Αττικής προσδιορίστηκε
προσαύξηση περιουσίας, για τις
χρήσεις 2012 και 2013, ύψους
2.289.123,87 ευρώ.
•Ζευγάρι μετόχων ανώνυμης
εταιρείας στο νομό Αττικής απέκρυψαν, κατά τις χρήσεις 2016
και 2017, από ανακριβή υποβολή
δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, εισοδήματα ύψους
1.015.191,38 ευρώ ο σύζυγος και
788.154,94 ευρώ η σύζυγος
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ΚΥΡΙΑΚΗ

από γιατρούς, δικηγόρους, πολ. μηχανικούς κλπ

από την ΑΑΔΕ
χρήσεις 2015 – 2017 εισοδήματα ύψους 101.180ευρώ
•Μέλος νομικού προσώπου
στο νομό Θεσσαλονίκης απέκρυψε, για τις χρήσεις 2012 έως
2014, εισόδημα ύψους 263.122,82
ευρώ.
•Μέλος νομικού προσώπου
στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης απέκρυψε, για τη χρήση 2012, εισόδημα ύψους 215.062
ευρώ.
•Ζευγάρι, μέλη νομικού προσώπου στο νομό Αττικής, απέκρυψαν, κατά τις χρήσεις 2012
έως και 2014, εισοδήματα ύψους
182.498,12 ευρώ.
•Μέλος νομικού προσώπου
στο νομό Αττικής απέκρυψε, για
τις χρήσεις 2012 και 2013, εισόδημα ύψους 238.122,80 ευρώ.
•Σε μέλος νομικού προσώπου
στο νομό Αττικής προσδιορίστηκε
προσαύξηση περιουσίας, για τις
χρήσεις 2012 και 2013, ύψους
215.570,25 ευρώ.
•Σε μέλος νομικού προσώπου
στο νομό Αττικής προσδιορίστηκε
προσαύξηση περιουσίας, για τις
χρήσεις 2016 και 2017, ύψους
194.151,28 ευρώ.

Φυσικά πρόσωπα - Μη
επιτηδευματίες
•Συνταξιούχος στο νομό Αττικής απέκρυψε, κατά τις χρήσεις
2012 και 2013, εισοδήματα ύψους
890.447,64 ευρώ.
•Συνταξιούχος στο νομό Αττικής απέκρυψε, κατά τις χρήσεις
2012 και 2013, εισοδήματα ύψους
678.450,56 ευρώ.
•Σε φυσικό πρόσωπο στο νομό
Αττικής προσδιορίστηκε προσαύξηση περιουσίας, για τις χρήσεις
2013 έως και 2017, ύψους
644.124,98 ευρώ.
•Σε φυσικό πρόσωπο στο νομό
Αττικής προσδιορίστηκε προσαύξηση περιουσίας, για τις χρήσεις
2012 έως και 2015, ύψους
537.483,13 ευρώ.
•Κάτοικος εξωτερικού απέκρυψε, κατά τις χρήσεις 2012 έως
2014, φορολογητέα εισοδήματα
ύψους 463.946,16 ευρώ.
•Σε ιδιωτικό υπάλληλο στο
νομό Αττικής προσδιορίστηκε
προσαύξηση περιουσίας, για τη
χρήση 2012, ύψους 222.311,75
ευρώ.
•Σε συνταξιούχο δικηγόρο στο
νομό Αττικής προσδιορίστηκε
προσαύξηση περιουσίας, για τη
χρήση 2012, ύψους 166.666,67
ευρώ.
•Σε φυσικό πρόσωπο στο νομό
Αττικής προσδιορίστηκε, από
έλεγχο προσαύξησης περιουσίας
και από ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, απόκρυψη
εισοδήματος ύψους 137.615,73
ευρώ.
•Συνταξιούχος τραπεζικός
υπάλληλος στο νομό Έβρου απέκρυψε, για τις χρήσεις 2012 έως
2015, εισόδημα ύψους 122.333,86
ευρώ.
•Δημόσιος λειτουργός στο
νομό Αττικής, κατά τις χρήσεις
2007 και 2008, απέκρυψε εισοδήματα ύψους 105.083,99 ευρώ.
•Συνταξιούχος στο νομό Αττικής απέκρυψε, κατά τις χρήσεις
2013 και 2016, εισοδήματα ύψους
106.722,20 ευρώ.

Ηλεκτρονικό εμπόριο
•Επιχείρηση στη Βόρεια Ελλάδα, με δραστηριότητα πωλήσεις ενδυμάτων μέσω διαδικτύου,
κατά τις χρήσεις 2016 έως 2018,
δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία
σε 21.298 περιπτώσεις, αποκρύπτοντας εισοδήματα ύψους
889.832,57 ευρώ.

Λοιπές επιχειρήσεις
παροχής υπηρεσιών
•Ινστιτούτο Λογοθεραπείας
στην Ήπειρο δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία, αποκρύπτοντας
εισοδήματα
ύψους
141.218,06 ευρώ, για τις χρήσεις
2014 έως 2017.
•Γραφείο τελετών στο νομό
Θεσσαλονίκης, κατά τις χρήσεις
2013 έως 2016, δεν εξέδωσε
φορολογικά στοιχεία σε 613 περιπτώσεις, αποκρύπτοντας εισοδήματα ύψους 652.529,50
ευρώ.
•Γραφείο τελετών στο νομό
Θεσσαλονίκης, κατά τη χρήση
2012, δεν εξέδωσε φορολογικά
στοιχεία σε 518 περιπτώσεις,
αποκρύπτοντας εισοδήματα
ύψους 434.944,20 ευρώ.
•Γραφείο τελετών στο νομό
Σερρών, κατά τις χρήσεις 2012
έως 2018, εξέδωσε 248 ανακριβή φορολογικά στοιχεία, αποκρύπτοντας εισοδήματα ύψους
164.668,68 ευρώ.
•Αυτοκινητιστής στο νομό
Βέροιας απέκρυψε, κατά την
χρήση 2012, εισοδήματα ύψους
562.203,50 ευρώ.
•Προσωπική εταιρεία παροχής υπηρεσιών ευεξίας σώματος
και πώλησης καλλυντικών στο
νομό Θεσσαλονίκης, κατά τις
χρήσεις 2017 και 2018, δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία σε
11.961 περιπτώσεις, αποκρύπτοντας εισοδήματα ύψους
297.112,34 ευρώ.
•Ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ναυτικού πράκτορα στον Πειραιά απέκρυψε
εισοδήματα ύψους 372.862,82
για τις χρήσεις 2010 έως 2015.
•Στοιχηματική εταιρεία στην
Αττική δεν απέδωσε, κατά τις
χρήσεις 2015 και 2016, φόρο
εισοδήματος ύψους 632.241,24
ευρώ.
•Επιχείρηση συλλογής, μεταφοράς και εμπορίας αποβλήτων στο νομό Αττικής, στις χρήσεις 2012 έως 2014, δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία αξίας
43.794,25 ευρώ και δεν έλαβε
φορολογικά στοιχεία για αγορές
αγαθών αξίας 264.400,62 ευρώ.
•Προσωπική εταιρεία συμβούλων αγροτικών εκμεταλλεύσεων στη Θεσσαλία δεν εξέδωσε ή εξέδωσε ανακριβώς φορολογικά στοιχεία σε 2.592 περιπτώσεις, αποκρύπτοντας εισοδήματα ύψους 123.675,84
ευρώ, κατά τη χρήση 2017.
•Σε επιχειρηματία στην Αττική, με δραστηριότητα τη διεξαγωγή ερευνών (ντετέκτιβ),
προσδιορίστηκε προσαύξηση
περιουσίας, κατά τις χρήσεις
2010-2015, ύψους 115.206,00
ευρώ.

Νομικά πρόσωπα
μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα
•Νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στο νομό
Θεσσαλονίκης, κατά τις χρήσεις
2013 έως 2015, απέκρυψε φορολογητέα εισοδήματα 84.448,43
ευρώ.
•Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία στο νομό Αττικής δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία σε
404 περιπτώσεις, κατά τις χρήσεις
2012 – 2013, αποκρύπτοντας εισοδήματα αξίας 560.700 ευρώ.

Λοιπές περιπτώσεις
από επεξεργασίες
ανεπίσημων στοιχείων
που συνδέονται με μη
εκδόσεις φορολογικών
στοιχείων
Οι Υπηρεσίες Ερευνών Διασφάλισης
Δημοσίων
Εσόδων
(Υ.Ε.Δ.Δ.Ε). κατά το Β΄ εξάμηνο
του 2018 διενήργησαν πληθώρα
κατασχέσεων ανεπίσημων στοιχείων, από την επεξεργασία των
οποίων αναδεικνύεται εκτεταμένη
μη έκδοση φορολογικών στοιχείων.
Αναφέρονται ενδεικτικά οι κάτωθι περιπτώσεις:
•Ατομική επιχείρηση εστίασης
στο νομό Φθιώτιδας, κατά τη χρήση 2017, δεν εξέδωσε 1.737 φορολογικά στοιχεία.
•Προσωπική εταιρεία με αντικείμενο εργασιών την αρτοποιεία
– ζαχαροπλαστική στο νομό Βοιωτίας, κατά τη χρήση 2017, δεν
εξέδωσε 277 φορολογικά στοιχεία.
•Ατομική επιχείρηση εστίασης
στο νομό Αττικής, κατά τη χρήση
2017, δεν εξέδωσε 216 φορολογικά στοιχεία.
•Κρεοπωλείο στο νομό Αττικής,
κατά τη χρήση 2015, δεν εξέδωσε
174 φορολογικά στοιχεία.
•Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης στη Ρόδο, με αντικείμενο
εργασιών τις υπηρεσίες σωματικής ευεξίας, κατά τη χρήση 2017,
δεν εξέδωσε 119 φορολογικά
στοιχεία.
•Αλλοδαπός οδοντίατρος, χωρίς έναρξη επιτηδεύματος, στο
νομό Αττικής, κατά τις χρήσεις
2013-2015, δεν εξέδωσε 1.248
φορολογικά στοιχεία.
•Δερματολόγος στο νομό Αττικής, κατά τις χρήσεις 2013-2018,
δεν εξέδωσε 185 φορολογικά
στοιχεία.
•Ατομική επιχείρηση στο νομό
Αττικής, με αντικείμενο εργασιών
τις υπηρεσίες στάθμευσης, κατά
τη χρήση 2017, δεν εξέδωσε 900
φορολογικά στοιχεία.
•Ατομική επιχείρηση εστίασης
στο νομό Αττικής, κατά τη χρήση

2017, δεν εξέδωσε 268 φορολογικά στοιχεία.
•Προσωπική εταιρεία εστίασης
στη Θράκη, κατά τη χρήση 2017,
δεν εξέδωσε ή εξέδωσε ανακριβώς 1.232 φορολογικά στοιχεία.
•Ατομική επιχείρηση παροχής
υπηρεσιών αισθητικής στη Θεσσαλία, κατά τις χρήσεις 2017 –
2018, δεν εξέδωσε 967 φορολογικά στοιχεία.
•Κέντρο αισθητικής στη Θεσσαλία, κατά τις χρήσεις 2017 –
2018, δεν εξέδωσε 1.144 φορολογικά στοιχεία.
•Κομμωτήριο στη δυτική Μακεδονία, κατά τη χρήση 2017, δεν
εξέδωσε 3.666 φορολογικά στοιχεία.
Β. Κυκλώματα έκδοσης και λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων

Εκδότες
Κατά το δεύτερο εξάμηνο του
2018 εντοπίσθηκαν σημαντικές
περιπτώσεις οντοτήτων που προέβησαν στην έκδοση εικονικών
φορολογικών στοιχείων. Η συνολική καθαρή αξία των εικονικών
συναλλαγών
ξεπερνά
τα
28.000.000 ευρώ.
Αναφέρονται ενδεικτικά οι κάτωθι περιπτώσεις:
•Ατομική επιχείρηση, με αντικείμενο δραστηριότητας την παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, στην Αθήνα, κατά τη χρήση
2015, εξέδωσε 115 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής καθαρής αξίας 2.313.125,60 ευρώ.
•Ανώνυμη κατασκευαστική,
τουριστική και ναυτιλιακή εταιρεία
στο νομό Φθιώτιδος, κατά τις χρήσεις 2013 και 2014, εξέδωσε 24
εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής καθαρής αξίας 1.088.500
ευρώ. Σημειώνεται ότι η ίδια εταιρεία, κατά τις χρήσεις 2012 και
2013, έλαβε 62 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής καθαρής
αξίας 804.771,50 ευρώ.
•Ατομική επιχείρηση εστίασης
στην Αθήνα, κατά τις χρήσεις
2015 και 2016, εξέδωσε 400 εικονικά φορολογικά στοιχεία, συνολικής
καθαρής
αξίας
6.148.993,36 ευρώ. Παράλληλα,
η ίδια επιχείρηση έλαβε, κατά την
ως άνω περίοδο, 378 εικονικά φορολογικά στοιχεία, συνολικής καθαρής αξίας 6.094.891,92 ευρώ.
•Ατομική επιχείρηση στην Αθήνα, με αντικείμενο δραστηριότητας το χονδρικό εμπόριο και την
παροχή υπηρεσιών διαχείρισης
δικτύου, κατά τη χρήση 2014, εξέδωσε 303 εικονικά φορολογικά
στοιχεία, συνολικής καθαρής
αξίας 5.654.921,13 ευρώ.
•Ατομική επιχείρηση στον Πειραιά, με αντικείμενο δραστηριότητας το χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, κατά τις
χρήσεις 2008 έως και 2016, εξέδωσε 29 εικονικά φορολογικά
στοιχεία, συνολικής καθαρής
αξίας 1.803.422,10 ευρώ.
•Τουριστική και κατασκευαστική μονοπρόσωπη ΕΠΕ στον Πειραιά, κατά τις χρήσεις 2012 έως
και 2016, εξέδωσε 2.465 εικονικά
φορολογικά στοιχεία, συνολικής
καθαρής αξίας 9.461.206,28 ευρώ.
•Εκτυπωτική μονοπρόσωπη
ΕΠΕ στην Αθήνα, κατά τις χρήσεις
2010 έως και 2017, εξέδωσε 200
εικονικά φορολογικά στοιχεία, συνολικής
καθαρής
αξίας
2.701.061,24 ευρώ.
•Ατομική επιχείρηση στην Αθήνα, με αντικείμενο δραστηριότητας κατασκευαστικές εργασίες,
κατά τις χρήσεις 2012 και 2013,
εξέδωσε 391 εικονικά φορολογικά
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στοιχεία, συνολικής καθαρής
αξίας 1.879.378,81 ευρώ.

Λήπτες
Κατά το δεύτερο εξάμηνο του
2018, από τον εντοπισμό κυκλωμάτων έκδοσης και λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων, εντοπίσθηκε σημαντικός αριθμός
ληπτών.
Η συνολική καθαρή αξία των
εικονικών συναλλαγών που ταυτοποιήθηκαν κατά την πιο πάνω
περίοδο ξεπερνά τα 22.000.000
ευρώ.
Αναφέρονται ενδεικτικά οι κάτωθι περιπτώσεις:
•Ατομική επιχείρηση στην Αττική, με αντικείμενο δραστηριότητας τις κατασκευές κτιρίων,
κατά τη χρήση 2014, έλαβε δυο
εικονικά φορολογικά στοιχεία,
συνολικής καθαρής αξίας
8.120.435,63 ευρώ. Παράλληλα,
η ίδια επιχείρηση, κατά τις χρήσεις 2014 έως 2016, εξέδωσε 28
εικονικά φορολογικά στοιχεία,
συνολικής καθαρής αξίας
375.660,20 ευρώ.
•Ανώνυμη εταιρεία αντιπροσωπείας τροφίμων και ποτών στο
νομό Κορινθίας, κατά τις χρήσεις
2012 έως 2015, έλαβε 44 εικονικά
φορολογικά στοιχεία, συνολικής
καθαρής αξίας 1.656.619,91
ευρώ.
•Ατομική επιχείρηση ειδών υγιεινής, υδραυλικών και οικοδομικών υλικών σε νησί του Αιγαίου,
κατά τις χρήσεις 2012 έως 2015,
έλαβε 93 εικονικά φορολογικά
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στοιχεία, συνολικής καθαρής
αξίας 1.130.600,50 ευρώ.
•Μονοπρόσωπη ΕΠΕ στην
Αθήνα, με αντικείμενο εργασιών
τα ηλεκτρομηχανολογικά έργα,
κατά τις χρήσεις 2012 έως 2014,
έλαβε 54 εικονικά φορολογικά
στοιχεία, συνολικής καθαρής
αξίας 787.804,10 ευρώ.
•Μονοπρόσωπη ΕΠΕ στη Θεσσαλία, με αντικείμενο εργασιών
τις κατασκευαστικές εργασίες,
κατά τις χρήσεις 2014 έως 2016,
έλαβε 28 εικονικά φορολογικά
στοιχεία, συνολικής καθαρής
αξίας 481.681,60 ευρώ.
•Μονοπρόσωπη ΙΚΕ στην Εύβοια, με αντικείμενο εργασιών
την εμπορία τροφίμων, κατά τη
χρήση 2016, έλαβε 14 εικονικά
φορολογικά στοιχεία, συνολικής
καθαρής αξίας 342.070 ευρώ.
•Συνεργείο αυτοκινήτων στο
νομό Αττικής, κατά τις χρήσεις
2012 έως 2014, έλαβε 25 εικονικά
φορολογικά στοιχεία, συνολικής
καθαρής αξίας 165.969,09 ευρώ.
•Μονοπρόσωπη ΕΠΕ στην Εύβοια, με αντικείμενο εργασιών
την εμπορία τροφίμων, κατά τις
χρήσεις 2015 έως 2016, έλαβε
11 εικονικά φορολογικά στοιχεία,
συνολικής καθαρής αξίας 358.199
ευρώ.
•Ανώνυμη τεχνική κατασκευαστική εταιρεία στο νομό Αχαΐας,
κατά τη χρήση 2009, έλαβε 23
εικονικά φορολογικά στοιχεία,
συνολικής καθαρής αξίας 282.081
ευρώ.

Κοπή πίτας
Σήμερα Κυριακή 3/2/2019 και ώρα 5.30 μ.μ. στο Επιμελητήριο
Τρικάλων, τα μέλη και οι φίλοι του Ορθόδοξου Ιεραποστολικού
Συλλόγου ο Άγ. Οικουμένιος θα κόψουν την πίτα τους και θα παρακολουθήσουν την ομιλία του Θεοφιλεστάτου Τολιάρας και
Νοτίου Μαδαγασκάρης κ. Προδρόμου με Θέμα: “Συνοδοιπόροι”.
Θα προβληθεί και βίντεο Ιεραποστολικού περιεχομένου. Είσοδος
ελεύθερη για όλους.

Κοπή πίτας του Σωματείου
Ιεροψαλτών Ν.Τρικάλων
Το Σωματείο Ιεροψαλτών Ν.Τρικάλων «ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ» θα πραγματοποιήσει την καθιερωμένη ετήσια εκδήλωση
ευλογίας και κοπής της ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ σήμερα Κυριακή 3-2-2019
καὶ ὥρα 7 μ.μ., από τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Τρίκκης
και Σταγών κ.κ. Χρυσόστομον και τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην
Σταγών και Μετεώρων κ.κ. Θεόκλητον, στο Ξενοδοχείο «ΑΕΤΩΝ
ΜΕΛΑΘΡΟΝ» στα Τρίκαλα. Παρακαλούνται τα μέλη και οι φίλοι
να παραβρεθούν.

Κοπή Βασιλόπιτας του Ε.Μ.Ε. Συλλόγου
Μυροφύλλου Τρικάλων
Το διοικητικό συμβούλιο του Εκπολιτιστικού Μορφωτικού Εξωραϊστικού Συλλόγου Μυροφύλλου Τρικάλων διοργανώνει εκδήλωση
Κοπής της βασιλόπιτας του συλλόγου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 12:00
το μεσημέρι στην αίθουσα του YOLO Play Room που βρίσκεται
επί της οδού Αδαμαντίου Κοραή 4 στην Πλατεία Παλαιού Δεσποτικού. Καλούνται όλα τα μέλη και οι φίλοι του συλλόγου να
τιμήσουν με την παρουσία τους την εκδήλωση.
Το Δ.Σ. Ε.Μ.Ε.Σ. Μυροφύλλου Τρικάλων

Κοπή πίτας
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πύλης σας προσκαλεί στην κοπή
της πρωτοχρονιάτικης πίτας που θα γίνει σήμερα Κυριακή 3 Φεβρουαρίου, ώρα 8.00 μ.μ., στην ταβέρνα “Ο Μάκης” στην Πύλη.
Στην εκδήλωση θα γίνει και εγγραφή μελών.

Κοπή πίτας
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου ΑμεΑ “Ελπίδα”
σας προσκαλούν στην κοπή της βασιλόπιτας σήμερα Κυριακή 3
Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 18.00, στη Λέσχη Αξιωματικών
Φρουράς Τρικάλων (Λ.Α.Φ.Τ.).

Κοπή πίτας και Ιεραποστολική ομιλία
με τον “Άγιο Οικουμένιο”
Σήμερα Κυριακή 3-2-2019 και ώρα 5.15’ μ.μ. στο Επιμελητήριο
Τρικάλων, τα μέλη και οι φίλοι του Ορθόδοξου Ιεραποστολικού
Συλλόγου ο Αγιος Οικουμένιος θα κόψουν την πίτα και θα παρακολουθήσουν την ομιλία του Θεοφιλεστάτου Νοτίου Μαδαγασκάρης κ. Προδρόμου με θέμα: “Συνοδοιπόροι”. Θα προβληθεί
και βίντεο ιεραποστολικού περιεχομένου. Είσοδος ελεύθερη για
όλους.

Κοπή πίτας του Συλλόγου Νεφροπαθών
Ο Σύλλογος Νεφροπαθών Ν. Τρικάλων καλεί όλους τους
φίλους και γνωστούς στην κοπή πίτας που θα πραγματοποιηθεί
στο ξενοδοχείο ΑΕΤΟΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ στις 10/02/2019 στις 11.30
το πρωί. Η παρουσίας σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.
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τοπικά

n Προκύπτει από τα στοιχεία της έρευνας του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου

Προβληματισμός για τη χρήση του διαδικτύου από τους μαθητές
Στοιχεία που καταδεικνύουν για ακόμα μια φορά την ανάγκη ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης όλων των εμπλεκομένων πλευρών

Π

ροβληματισμό
προκαλούν τα στοιχεία
που προέκυψαν από την
πρόσφατη έρευνα του
Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς
Διαδικτύου του ΙΤΕ για τις
συνήθειες και τους κινδύνους
που αντιμετωπίζουν στο
διαδίκτυο οι μαθητές, υπό την
έγκριση του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων.
Στοιχεία που καταδεικνύουν για
ακόμα μια φορά την ανάγκη ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης όλων
των εμπλεκομένων πλευρών πάνω
σε αυτό το σημαντικό θέμα.
Η έρευνα διεξήχθη σε δείγμα
14.000 μαθητών ηλικίας από 10-17
ετών τον περασμένο Νοέμβριο Δεκέμβριο του 2018 σε 400 σχολεία
της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, του
Ηρακλείου Κρήτης, της Πάτρας και
της Λάρισας με τη μορφή ανώνυμου
online ερωτηματολογίου το οποίο
συμπληρώθηκε από τα παιδιά κυρίως
στο μάθημα της πληροφορικής.
Αυτό που προκύπτει μεταξύ των
άλλων είναι ότι το 14% των μαθητών
μοιράζεται προσωπικό υλικό στο

διαδίκτυο, το 41% των παιδιών αποδέχεται αιτήματα φιλίας από αγνώστους, το 21% έχει συναντηθεί με
κάποιον που γνώρισε στο διαδίκτυο,

το 70% ανοίγει προφίλ σε κοινωνικό
δίκτυο κάτω από την επιτρεπτή ηλικία
των 13 ετών και το 61% έχει συναντήσει ακατάλληλο περιεχόμενο, ενώ

CMYK

σχεδόν οι μισοί γονείς δε βάζουν
όρια στη χρήση του διαδικτύου.
Από τα στοιχεία που ξεχωρίζουν
και προκαλούν ανησυχία είναι το

γεγονός ότι το 70% των παιδιών κάνουν χρήση κοινωνικών δικτύων σε
μη επιτρεπτή ηλικία, το 21% των
παιδιών δηλώνει ότι έχει δεχτεί διαδικτυακή παρενόχληση και ένα μεγάλο ποσοστό επιχείρησε να την
αντιμετωπίσει χωρίς να το αναφέρει
σε κανέναν, το 21% των παιδιών
έχει συναντηθεί με κάποιον που γνώρισε στο διαδίκτυο και το 41% αποδέχεται αιτήματα φιλίας από αγνώστους. Πολύ προσωπικές φωτογραφίες στο διαδίκτυο παραδέχεται ότι
έχει μοιραστεί το 14% και το 61%
ότι έχει συναντήσει βίαιο/ακατάλληλο
περιεχόμενο.
Όσον αφορά στην υπερβολική
χρήση του διαδικτύου το 34% νιώθει
ότι παραμελεί τις δραστηριότητές
του για χάρη του ψηφιακού κόσμου.
Μόλις ένα 4% παραδέχεται ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα εθισμού στο
διαδίκτυο ενώ ένα 20% απαντά ότι
δεν ξέρει αν αντιμετωπίζει πρόβλημα
εθισμού στο διαδίκτυο. Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η παραδοχή από
τα παιδιά ότι σχεδόν οι μισοί γονείς
δε θέτουν όρια στα παιδιά τους
όσον αφορά στη χρήση του διαδικτύου.
Ε.Κ.

τοπικά
δρα, ιδιοκτησία και
παραγωγή στην
Ελλάδα χαρακτηρίζει
τις 52 επιχειρήσεις που
συμμετέχουν στην
πρωτοβουλία “ΕΛΛΑ- ΔΙΚΑ
ΜΑΣ”, ιδιοκτήτες και
υπεύθυνοι των οποίων
βρίσκονται το
Σαββατοκύριακο στον Νομό
μας, ο οποίος εκπροσωπείται
σ’ αυτήν από την γνωστή
βιομηχανία μπισκότων
“ΒΙΟΛΑΝΤΑ”.

Έ

Αφορμή της συνεύρεσης αυτής ήταν η κοπή της βασιλόπιττας
στο Περτούλι, στο “Αρχοντικό Χατζηγάκη”, που πραγματοποιήθηκε
χθες το βράδυ, ενώ το μεσημέρι
του Σαββάτου συνέφαγαν στην
ταβέρνα «ΧΑΝΙ», στα Τρίκαλα,
αλλά σκοπός ήταν η διά ζώσης
επαφή και επικοινωνία των μελών
της Πρωτοβουλίας και η περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεών των.
Ο ιδιοκτήτης της “ΒΙΟΛΑΝΤΑ”
Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης, ως
Τρικαλινός, καλωσόρισε τους συνδαιτυμόνες στην χθεσινή συνεστίαση, απευθύνοντας παράλληλα
ευχές για το νέο έτος και τονίζοντας στην συνέχεια πως στον χώρο
βρίσκεται μεγάλο Ελληνικό επιχειρηματικό δυναμικό, με πολύ
μέλλον.
Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΔΣ της “ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ
ΜΑΣ” Άγις Πιστιόλας, μίλησε για
την Πρωτοβουλία, τα επιτεύγματά
της και τους σχεδιασμούς της για
το μέλλον και υπογράμμισε, «είμαστε μία περιφερειακή δύναμη.
Έχουμε ασφαλώς μέλη από τα
δύο μεγάλα αστικά κέντρα, όμως
η περιφέρεια έχει την “δίψα” για το
διαφορετικό και για ανατροπή δεδομένων. Είμαστε αμιγώς Ελληνικές επιχειρήσεις, παράγουμε Ελληνικά προϊόντα με επίσημη ετήσια
πιστοποίηση EUROCERT».
Την εκδήλωση τίμησε με την
παρουσία του ο πρόεδρος του
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Οι 52 επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία “ΕΛΛΑ- ΔΙΚΑ ΜΑΣ”

Αντάλλαξαν ευχές

Από αριστερά: Ο κ. Τζιωρτζιώτης, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου
Αχαΐας Πλ. Μαρλαφέκας, ο κ. Γιαγιάκος, ο υπεύθυνος της
“EUROCERT” Γεώργ. Μπρισκόλας και στην 2η σειρά, το μέλος του
ΔΣ του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας Μεν. Κουτέλας και ο κ. Πιστιόλας
Επιμελητηρίου Τρικάλων Βασίλης
Γιαγιάκος, ο οποίος στον χαιρετισμό του δήλωσε: «Πρόκειται για
Πρωτοβουλία του μέλλοντος. Στην
Ελλάδα πάσχουμε από έλλειμμα
συνεργασίας και παραγωγής, δύο
πράγματα που σε σας περισσεύουν και δείχνουν τον δρόμο για
όλο τον υπόλοιπο επιχειρηματικό
κόσμο.
Οι προσπάθειές σας μας γεμίζουν με αισιοδοξία για το αύριο.
Εδώ, τώρα, είναι η γιορτή της επιχειρηματικότητας και ειδικά της Ελληνικής. Σας ευχαριστώ που βρεθήκατε στον τόπο μας, είναι πολύ
σημαντικό για μας».
Στα Τρίκαλα, ως μέλη της
“ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ” βρίσκονται ο
πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας Πλάτωνας Μαρλαφέκας, το μέλος του ΔΣ του Επιμελητηρίου

Μεσσηνίας Μενέλαος Κουτέλας,
καθώς και ο υπεύθυνος της εταιρείας πιστοποίησης “EUROCERT”
Γιώργος Μπρισκόλας.

“Ηθικό επιχειρείν”
Η πρωτοβουλία “ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ
ΜΑΣ” αποτελείται από μία κοινότητα εξωστρεφών, παραγωγικώνμεταποιητικών επιχειρήσεων, Ελληνικής ιδιοκτησίας και αποσκοπεί
στην ανάδειξη και την προώθηση
του σύγχρονου, επιχειρηματικού
και παραγωγικού πολιτισμού της
χώρας μας.
Στην πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ
ΜΑΣ συμμετέχουν Ελληνικές παραγωγικές-μεταποιητικές εταιρίες
που επιλέγουν, παρά τις αντιξοότητες και τα συνεχώς αυξανόμενα
αντικίνητρα, να διατηρούν το κέντρο των ανά τον κόσμο επιχειρη-

ματικών τους δραστηριοτήτων
στην χώρα μας και κατά πλειοψηφία ανήκουν σε ιδιώτες επιχειρηματίες-παραγωγούς που και αυτοί,
ως φυσικά πρόσωπα, έχουν την
φορολογική και επιχειρηματική
τους έδρα στην Ελλάδα.
«Οι επιχειρήσεις μας που επιμένουν να διατηρούν στην Ελλάδα
το τρίπτυχο: (1) Παραγωγή, (2)
Έδρα και (3) Ιδιοκτησία, είμαστε
σήμερα ισχνή μειοψηφία αν και δημιουργούμε υψηλότερη σχετική
Προστιθέμενη Αξία για την Ελληνική οικονομία σε σύγκριση με την
Αξία που παράγουν άλλα σημαντικά μοντέλα επιχειρήσεων, όπως
για παράδειγμα, εταιρίες με εμπορική-εισαγωγική δραστηριότητα
ή εταιρίες που ανήκουν ολοκληρωτικά ή κατα πλειοψηφία σε πολυεθνικές» τονίζεται από την Πρωτοβουλία και επισημαίνεται «η υψηλή προστιθέμενη αξία που προσφέρουν στην Ελληνική οικονομία
οι Εταιρίες-μέλη της πρωτοβουλίας
“ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ”, πιστοποιείται
από την Eurocert, Ελληνικό Ανεξάρτητο Φορέα Πιστοποίησης.
Η “EUROCERT” δημιούργησε
«Πρότυπο Απαιτήσεων», που αξιολογεί και αποδίδει στις εταιρίες –
μέλη, το σήμα “ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ”,
ώστε τα προϊόντα τους να φέρουν
σήμα αναγνώρισης προκειμένου να
εντοπίζονται και να επιλέγονται
από τους καταναλωτές και τους
εμπόρους που επιθυμούν να υποστηρίξουν την Ελληνική, παραγωγική επιχειρηματικότητα».
Ωστόσο, δεν αρκούν τα παραπάνω, καθώς για να γίνει μέλος της
«ΕΛΛΑ – ΔΙΚΑ ΜΑΣ» κάποια επιχείρηση, πρέπει να πληροί και το
κριτήριο του «ηθικού επιχειρείν».

Ο ιδιοκτήτης της “ΒΙΟΛΑΝΤΑ” Κων. Τζιωρτζιώτης (αριστερά)
και ο πρόεδρος της “ΕΛΛΑ – ΔΙΚΑ ΜΑΣ” Αγ. Πιστιόλας

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Τρικάλων Βασ. Γιαγιάκος
(αριστερά) με τον ιδιοκτήτη της “ΒΙΟΛΑΝΤΑ” Κων. Τζιωρτζιώτη

Χαρακτηριστικά, περίπου 150
επιχειρήσεις έχουν αιτηθεί ένταξης
στην Πρωτοβουλία, αλλά οφείλουν να αναμένουν μέχρι να ολο-

κληρωθούν οι έλεγχοι και ενδεχομένως κάποιες απ’ αυτές να απορριφθούν.
Ματθαίος Μπίνας

Εξατομικευμένα Διαιτολογία για:
-Ενήλικες, παιδιά, εγκύους, αθλητές
-Παχυσαρκία -Σακχαρώδη διαβήτη
-Υπερλιπιδαιμίες, Υπέρταση, Καρδιαγγειακά
-Αναιμία -Γαστρεντερικές διαταραχές
-Κοιλιοκάκη (δυσανεξία στη γλουτένη)

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

Μετρήσεις
-Μέτρηση Βασικού Μεταβολισμού
-Μέτρηση Τοπικού Λίπους
-Μέτρηση Τοπικής Μυικής Μάζας

Απόλλωνος 26 • 2ος όροφος - Τρίκαλα
Τηλ.: 2431 300 138, Κιν.: 6978 386 579
email: diatrofis@gmail.com
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EΡΩΤΗΣΗ 1η:
Εμαι μητέρα με ανήλικο
παιδί. Το 2018 έγινα 50 ετών.
Μετά από την καταμέτρηση
των ενσήμων μου από το
γραφείο ΚΑΝ ενημερώθηκα
ότι είχα κατοχυρώσει σύνταξη λόγω ανήλικου παιδιού
αφού είχα παραπάνω απο
5.500 ένσημα το 2011 και άρα
στα 52 μου έτη το 2020 θα
έπαιρνα σύνταξη μειωμένη.
Παρακαλώ πολύ όπως με
ενημερώσετε βάση των νέων
δεδομένων πότε θα μπορέσω
να συνταξιοδοτηθώ.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Ως μητέρα ανηλίκου δικαιούστε μειωμένη σύνταξη πλέον
σε ηλικία 63 ετών και 7 μηνών.
Με τις κοινές διατάξεις και εφόσον θα έχετε 100 ημέρες ασφάλισης ανά έτος την τελευταία
πενταετία πριν από τα 62 θα δικαιούστε μειωμένη σε ηλικία
62 ετών. Επομένως η μητρότητα ως ευνοϊκότερη προϋπόθεση
συνταξιοδότησης έχει επί της
ουσίας καταργηθεί. Η πλήρης
σύνταξη είναι ούτως ή άλλως
πολύ μακριά, ήτοι στην ηλικία
των 67 ετών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2η:
Είμαι ασφαλισμένος από το
1982 έως και το 1993 με
ασφάλιση ΙΚΑ. Από το 1995σήμερα στην Εθνική τράπεζα,πάλι με ΤΥΠΕΤ-ΙΚΑ. Θα
ήθελα να μάθω πότε μπορώ
να βγώ σε σύνταξη. Είμαι
γεννηθείς το 1960.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Λόγω ηλικίας και με βάση τα
έως σήμερα ισχύοντα δεδομένα, νωρίτερα από τα 62 δεν
μπορείτε να συνταξιοδοτηθείτε.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3η:
Διορίστηκα σαν μόνιμη δημόσιος υπάλληλος στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στις 29
Ιουνίου 1984. Συμπλήρωσα
25 έτη πραγματικής υπηρεσίας την 29 Ιουνίου 2009,
ημερομηνία κατά την οποία
είχα ανήλικο παιδί (γεννημένο την 15/8/1992) Στις 29
Ιουνίου 2019 συμπληρώνω
35 έτη πλήρους υπηρεσίας.
Πότε μπορώ να συνταξιοδοτηθώ; Εχω γεννηθεί την 18η
Μαίου 1961 .
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Μπορείτε άμεσα να συνταξιοδοτηθείτε ως μητέρα ανηλίκου και συμπλήρωση 25ετίας
πριν το 2010 χωρίς να ανεμένετε την 35τία.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4η:

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

τοπικά-εσωτερικά

Απαντήσεις σε ερωτήματα αναγνωστών
για συνταξιοδοτικά και κοινωνικοασφαλιστικά ζητήματα
Έχω 2 παιδιά γεννημένα το
1994
και 1995. Έχω στο ΙΚΑ 4 χρόνια και 10 μήνες από το 1987.
Τον Σεπτέμβριο του 1997 διορίστηκα στο δημόσιο. Άμα
αναγνωρίσω έτη σπουδών
και παιδιών,μπορώ να θεμελιώσω δικαίωμα σαν μητέρα
ανηλίκου;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Πράγματι, εφόσον με τις αναγνωρίσεις συμπληρώνετε 25ετία
το 2011 και με δεδομένη την
ανηλίκότητα των παιδιών το
2011 δικαιούστε άμεσα σύνταξη ως μητέρα ανηλίκου καθώς
είχατε συμπληρώσει το 52ο
έτος πριν τις 18/8/2015.

ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
ΑΘΗΝΩΝ, ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΟΙΕΙΔΙΚΟΙ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥ

H ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ ΤΗΣ
ΑΝΕΛΑΒΕ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΗΣ, ΝΑ ΑΠΑΝΤΑ ΜΕ
ΤΗΝ ΝΕΑ ΣΤΗΛΗ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ
ΣΕ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΥΡΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. ΟΙ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΜΑΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ
ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΥΝ ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ
ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
mouselimis@hotmail.com.

ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ

www.e-syntaxi.gr
τηλ.επικοινωνίας
2103632026
και2103645912

&

ΣΤΟΥΦΗ
ΕΛΕΝΗ

ΕΡΩΤΗΣΗ 5η:
Είμαι 54 ετών ετων,κλεισμένα τον 12/2018.Μεχρι την
20/12/2006 οπου εγινε ο γιος
μου 18 ετων, ειχα 5430 ενσημα στο ΙΚΑ και μου είπαν
ότι δεν μπορούσα να συνταξιοδοτηθώ. Απο τον 12/2003
εχω συνεχως ΤΕΒΕ μεχρι σημερα. Μπορώ να βγώ σε
σύνταξη τώρα;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Με δεδομένο ότι είστε τώρα
ασφαλισμένη στο ΤΕΒΕ για να
μπορέσετε να καταθέσετε αίτημα για σύνταξη θα πρέπει ή
να καταστεί το ΙΚΑ ξανά τελευταίος και απονέμων φορέας με
επικόλληση τουλάχιστον 300
ενσμων ως μισθωτή ή να περιμένετε την ηλικία των 62 ετών
για σύνταξη από τον τ.ΟΑΕΕ.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6η:
Είμαι ασφαλισμένος στο
ΤΕΒΕ και υπολογίζω ότι μέχρι
31/12/2012 έχω 32 έτη και 10
μήνες ασφάλισης. Έχω γεννηθεί τον 4/1959. Από πλασματικό χρόνο έχω μόνο 2
τέκνα, δεν έχω υπηρετήσει
στο στρατό. Εξακολουθώ να
εργάζομαι. Πότε μπορώ να
βγω σε σύνταξη;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Για τη θεμελίωση το 2012 με
τις διατάξεις της 35ετίας, το
προγενέστερο νομοθετικό καθεστώς προέβλεπε ότι θα πρέπει να έχετε 35 έτη ασφάλισης
μέχρι 31/12/2012 ώστε να συνταξιοδοτηθείτε σε ηλικία 60
ετών με συνολικό χρόνο ασφά-

λισης 37 ετών. Όπως μας αναφέρετε αφού μέχρι 31/12/2012
έχετε 32 έτη ασφάλισης και 10
μήνες, με αναγνώριση των 2
ετών και 2 μηνών που σας υπολείπονται για την 35ετία από τα
2 τέκνα σας, συμπληρώνετε τις
10500 ημέρες ασφάλισης. Δεν
υπάρχει πρόβλημα που δεν έχετε άλλον πλασματικό χρόνο για
να αναγνωρίσετε καθώς από
τα τέκνα σας καλύπτετε τον
απαιτούμενο χρόνο. Με συνυπολογισμό και των ετών ασφάλισης από το 2013 έως σήμερα,
συμπληρώνετε τα 37 έτη ασφάλισης που προβλέπει ο νόμος.
Ωστόσο, ως γεννηθείς τον
4/1959 γίνεστε 60 ετών
τον4/2019, ήτοι μετά την ψήφιση του Ν. 4336/2015, άρα επηρεάζεστε από τα αυξημένα ηλικιακά όρια και μπορείτε να αιτηθείτε πλέον σύνταξης από
την ηλικία των 61 ετών και 3 μηνών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7η:
Είμαι γεννημένος τον
10/1959 με ασφάλιση ΙΚΑ
μέχρι τώρα και προηγουμέ-

νως ΝΑΤ. Στο ΝΑΤ ήμουν
ασφαλισμένος για 3 έτη και
στο ΙΚΑ υπολογίζω ότι έχω
8900 ημέρες ασφάλισης
μέχρι 31/12/2011. Έχω ήδη
προβεί σε αναγνώριση 800
ημερών από τα τέκνα μου.
Εξακολουθώ και εργάζομαι.
Πότε μπορώ να αιτηθώ σύνταξης;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Εξετάζουμε τη δυνατότητα
θεμελίωσης συνταξιοδοτικού
δικαιώματος από το ΙΚΑ το 2011
με τις διατάξεις της 35ετίας.
Σύμφωνα με όσα μας αναφέρετε έχετε 8900 ημερομίσθια
στην ασφάλιση του ΙΚΑ + 900
στην ασφάλιση του ΝΑΤ =9800
ημερομίσθια και με συνυπολογισμό των 800 ημερών από την
αναγνώριση, ξεπερνάτε τις
10500 έως 31/12/2011. Το προγενέστερο νομοθετικό καθεστώς απαιτούσε να έχετε 10500
έως 31/12/2011 ώστε να συνταξιοδοτηθείτε σε ηλικία 58
ετών με συνολικό χρόνο ασφάλισης 10800. Εάν συνυπολογίσουμε και την ασφάλιση που

ακολούθησε τα έτη 2012 και
έπειτα, τότε υπερκαλύπτετε τις
προαπαιτούμενες ημέρες ασφάλισης. Την ηλικία των 58 ετών
την συμπληρώσατε τον 10/2017,
δηλαδή κατόπιν της ψήφισης
του Ν. 4336/2015 και συνεπώς
επηρεαζόμενος από την αύξηση
των ηλικιακών ορίων πλέον μπορείτε να αιτηθείτε σύνταξης
από την ηλικία των 59 ετών και
6 μηνών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8η:
Είμαι ασφαλισμένη στο ΙΚΑ
και μέχρι 31/12/2012 υπολογίζω ότι έχω 4980 ημερομίσθια όλα βαρέα. Η
ημερομηνία γέννησης μου
είναι 3/1963. Πόσο επηρεάζομαι από τα νέα δεδομένα;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Στην περίπτωση σας, αφού
έχετε 4980 ημερομίσθια βαρέα
έως 31/12/2012 σημαίνει ότι μέχρι 31/12/2011 και θεωρώντας
ότι έχετε κάθε έτος 300 ημέρες
ασφάλισης, έχετε 4680 ημερομίσθια όπως μας αναφέρετε,
όλα βαρέα. Συνεπώς έχετε τα
απαιτούμενα από το νόμο ημερομίσθια για να βγείτε σε σύνταξη με τις διατάξεις των βαρέων σε ηλικία 56 ετών με έτος
θεμελίωσης το 2011. Συμπληρώνετε την ηλικία αυτή
τον3/2019, δηλαδή μετά την
ψήφιση του Ν. 4336/2015, ωστόσο η συνταξιοδότηση με τις
διατάξεις των βαρέων εξαιρείται
από την αύξηση των ηλικιακών
ορίων συνταξιοδότησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9η:
Έχω ασφάλιση στο ΙΚΑ με
βαρέα ένσημα και μέχρι
31/12/2012 έχω περί τα 8800
ημερομίσθια. Έχω 2 τέκνα, 26
μήνες στρατό και κάποιους
μήνες κενά ασφάλισης. Είμαι
γεννημένος τον 9/1958. Συνεχίζω να εργάζομαι. Πότε
μπορώ να βγω σε πλήρη σύνταξη;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Εξετάζουμε τη δυνατότητα
θεμελίωσης μέχρι 31/12/2012 με
τις διατάξεις των 10500 εκ των
οποίων 7500 βαρέα. Στη θεμελίωση το 2012, ο νόμος προβλέπει κατά ανώτατο όριο την
αναγνώριση πλασματικού χρόνου 5 ετών, ήτοι 60 μηνών. Μας
αναφέρετε ότι έχετε έως

31/12/2012 8800 εάν αναγνωρίσετε 24 μήνες από το στρατό,
ήτοι 780 ημερομίσθια και τους
υπόλοιπους 34 μήνες, ήτοι 850
ημέρες από τα τέκνα σας
8800+780+850=10430 και όχι
10500. Συνεπώς ανήκετε στην
κατηγορία των συνταξιούχων
που θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης το 2013, όπου
συνυπολογιζόμενων και των 300
ημερών απασχόλησης του 2013
έχετε
10430+300=10730.
Έχοντας συμπληρώσει τις απαιτούμενες 10500 ημέρες ασφάλισης, εκ των οποίων 7500 βαρέα με έτος θεμελίωσης το
2013, μπορείτε να βγείτε σε
σύνταξη πλήρη σε ηλικία 60
ετών και 9 μηνών. Ως γεννηθείς
τον 9/1958 συμπληρώνετε την
απαιτούμενη ηλικία μετά την
ψήφιση του Ν. 4336/2015, όμως
η συνταξιοδότηση με τις διατάξεις των βαρέων ανήκει στις
εξαιρέσεις την αύξησης των
ηλικιακών ορίων. Συνεπώς μπορείτε να αιτηθείτε συντάξεως
από την ηλικία των 60 ετών και
9 μηνών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10η:
Έχω γεννηθεί τον 10/1954 με
τελευταίο φορέα το ΙΚΑ και
προγενέστερο το ΤΕΒΕ.
Μέχρι 31/12/2012 έχω περί
τα 8740 ημερομίσθια. Μπορώ
να αναγνωρίσω 24 μήνες από
στρατό και 2 τέκνα. Συνεχίζω
να εργάζομαι. Τι προβλέπεται
για τη δική μου περίπτωση
ώστε να συνταξιοδοτηθώ με
πλήρη σύνταξη;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος με τις διατάξεις των 10000 ημερομισθίων,
το προγενέστερο νομοθετικό
καθεστώς προέβλεπε ότι απαιτούνται 10000 ημέρες ασφάλισης έως 31/12/2012 ώστε να
μπορούσατε να συνταξιοδοτηθείτε με συνολικό χρόνο ασφάλισης 10800 σε ηλικία 58,5 ετών.
Μας παραθέτετε ότι έως
31/12/2012 έχετε συνολικά ΙΚΑ
και ΤΕΒΕ 8740 ένσημα, για τη
συμπλήρωση των 10000 ημερομισθίων σας λείπουν 1260
ημερομίσθια, τα οποία μπορείτε να καλύψετε από τα δύο τέκνα σας και τα υπόλοιπα από τη
στρατιωτική σας θητεία. Έχοντας πλέον τα 10000 ημερομίσθια και συνυπολογίζοντας την
ασφάλιση από το 2013 έως σήμερα έχετε συνολικά και τα
10800. Γίνατε 58,5 από το 2013,
πριν δηλαδή την ψήφιση του
Ν.4336/2015 και συνεπώς δεν
θίγεστε από την αύξηση των ηλικιακών ορίων.

Π. Σκουρλέτης: «Επιστροφή στην κανονικότητα η αποχώρηση των ΑΝΕΛ»
Στις διαστάσεις και τις παραμέτρους της Συμφωνίας των Πρεσπών για την Δυτική Μακεδονία
αναφέρθηκε ο Γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Πάνος
Σκουρλέτης κατά τον σύντομο χαιρετισμό του
στην εκδήλωση που διοργάνωσε η ΝΕ Κοζάνης
του κόμματος.
«Αναλάβαμε την ιστορική ευθύνη γνωρίζοντας
ότι μπορεί να υπάρχει πολιτικό κόστος, εν αντιθέσει με τις προηγούμενες κυβερνήσεις που δεν
τόλμησαν υπολογίζοντας σε αυτό, τις πολιτικές
ισορροπίες και τις πατριδοκάπηλες απόψεις» σημείωσε και συμπλήρωσε λέγοντας ότι «τολμήσαμε
να δώσουμε λύση σε μια εκκρεμότητα που ήταν
εις βάρος της Βόρειας Ελλάδας, εις βάρος της
χώρας». Προχώρησε στην διαπίστωση ότι όσο θα
περνούν οι μέρες όλο και περισσότερο ο κόσμος
θα γνωρίζει τα μεγάλα πλεονεκτήματα που φέρνει η συμφωνία στη χώρα «βάζοντας το τέλος
στους αλυτρωτισμούς, στις ανιστόρητες προσεγγίσεις και σε μια κατάσταση που μας περιθωριοποιούσε».
Κατηγόρησε την ΝΔ ότι «με μισόλογα προσπαθεί να πάρει αποστάσεις ή να καταδικάσει γε-

Ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ κατά τον σύντομο
χαιρετισμό του στην εκδήλωση που διοργάνωσε η
ΝΕ Κοζάνης του κόμματος.

γονότα, βίαιες διαμαρτυρίες και πράξεις προσώπων που είναι φίλοι ή και βουλευτές της Χρυσής Αυγής» και οι οποίοι τελευταία προσπάθησαν
να μπουν στην βουλή των Ελλήνων.
Ο Πάνος Σκουρλέτης διευκρίνισε ότι «δεν χωρούν μισόλογα απέναντι σε τέτοιες πρακτικές, δεν
μπορεί να κρατά τέτοιες ισορροπίες ο κ. Μητσοτάκης επειδή φοβάται μη χάσει ψήφους από
τα ακροδεξιά του». Συμπλήρωσε δε ακόμη, ότι
δεν μπορεί «να καθοδηγείται από ανθρώπους που
έχουν εισβάλλει στην ΝΔ και μιλούν ευθέως με
την ακροδεξιά όπως είναι ο κ. Βορίδης και ο κ.
Γεωργιάδης».
Αναφέρθηκε και στο θέμα της συνεργασίας με
το κόμμα των ΑΝΕΛ σημειώνοντας ότι «αυτό που
έγινε τις τελευταίες ημέρες στην βουλή με την
ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση και την αποχώρηση των ΑΝΕΛ, το θεωρώ επιστροφή στην κανονικότητα». Πρόσθεσε ότι θεωρεί «έντιμη, καλή
και επιβεβλημένη υπό συγκεκριμένες συνθήκες» τη συνεργασία με τον Πάνο Καμμένο που
όμως «είχε τα όρια της κι ο κύκλος έπρεπε να
κλείσει».

Αυτό που έχει μεγάλη σημασία σημείωσε ο κ.
Σκουρλέτης είναι ότι σιγά αλλά σταθερά «έχει
ανοίξει ένας καινούργιος δρόμος στη μεταμνημονιακή εποχή για τη χώρα μας, όπου θα αναμετρηθούν συγκεκριμένες προτάσεις και απόψεις
που αφορούν τις προτεραιότητες και ανάγκες των
πολλών» όπως για παράδειγμα ποιοι και τι πιστεύουν για τον δημόσιο χαρακτήρα της Παιδείας, της Υγείας. Επίσης θα αναμετρηθούν οι
απόψεις αυτών που θεωρούν ότι πρέπει να
έχουν προτεραιότητα τα συμφέροντα του κόσμου
της εργασίας με των άλλων, που πιστεύουν τα αντίθετα Αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα μέτρα στον
χώρο της οικονομίας όπως η αύξηση του κατώτατου και υπερκατώτατου μισθού, η ρύθμιση των
120 δόσεων στα ασφαλιστικά ταμεία, που διευκολύνει την καθημερινότητα χιλιάδων συμπολιτών
και απαντώντας στην αντιπολίτευση μίλησε για
«ματαίωση των προσδοκιών της ότι η αριστερά
θα είναι μια παρένθεση», διαβεβαιώνοντας ότι «η
αριστερά είναι και θα είναι παρούσα το επόμενο
διάστημα καταθέτοντας τις προτάσεις της για το
καλύτερο μέλλον της χώρας».
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ΜΠΑΣΚΕΤ

Γ’ ΕΘΝΙΚΗ

ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ

ΔΙΔΥΜΗ ΕΞΟΔΟΣ

ΣΕ ΘΕΣΗ ΟΔΗΓΟΥ

ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ

Μακριά από το σπίτι τους
σε Βόλο και Λευκάδα δοκιμάζονται
σήμερα Ικαροι και Καλαμπάκα (σελ 3)

Και στην σημερινή αναμέτρηση με τον Φωκικό
τα Μετέωρα θέλουν να συνεχίσουν
την ξέφρενη πορεία (σελ 8)

Για τον ΑΟΤ υπάρχει σήμερα μόνο
το τρίποντο στον κρίσιμο αγώνα του Σταδίου
με τον Καραϊσκάκη (σελ 5)

4 Πάθος, εμπνεύσεις και έντονα συναισθήματα
χαρακτήριζαν τα χθεσινά παιχνίδια της Α’ Ερασιτεχνικής
με τους φιλάθλους να απολαμβάνουν δράση (σελ 4,6,7,8)
CMYK
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Κλειδί η διάρκεια
Το στέλεχος του προπονητικού τιμ του
Παναθηναϊκού και παλαιότερα των Τρικάλων Γιώργος Βόβορας είπε:
«Αυτό μας έχει στοιχίσει εκτός έδρας,
τα κενά διαστήματα 2-3 λεπτών. Εκτός
έδρας τα πληρώνεις αυτά. Είχαμε ένα
κακό τρίλεπτο με κακές επιλογές και
στην άμυνα και στην επίθεση. Αν θέλουμε
να προχωρήσουμε θα πρέπει να μειώσουμε αυτά τα κενά διαστήματα.
Η ομάδα έχει φτάσει σε ένα σημείο
που κάθε ματς είναι τελικός. Πρέπει να
κάνουμε νίκες. Δεν έχουμε περιθώριο
για λάθη. Ξέρουμε ότι είμαστε με την
πλάτη στον τοίχο. Δεχτήκαμε 75 πόντους
από μια ομάδα που σκοράρει 85. Η
άμυνα μας έδωσε ρυθμό. Ελέγξαμε τα
ριμπάουντ και αυτά ήταν τα δύο κλειδιά
που έδωσαν τη νίκη.
Δεν μπορούμε να μιλάμε για απουσίες.
Δεν μπορούμε να δικαιολογούμαστε. Τον
Ίαν τον είχαμε ετοιμάσει για να αρχίσει
στην πεντάδα και με τον Ίαν μέσα κερδίζαμε 15 πόντους. Ξέρουμε την ποιότητά
του».

Διαμόρφωση
χάρτη
Το All Star Game παίρνει σιγά-σιγά
μορφή. Πριν λίγες μέρες το ΝΒΑ έκανε
γνωστούς τους αναπληρωματικούς της
μεγάλης γιορτής, κλείνοντας τα ρόστερ
των δύο ομάδων.
Οι 24 παίκτες – πρακτικά 23, αφού ο
τραυματίας Βίκτορ Ολαντίπο θα αντικασταθεί(Ράσελ) – άξιζαν πέρα για πέρα
την κλήση τους. Την ίδια στιγμή όμως,
υπάρχουν αρκετοί παίκτες που πιθανόν
να πιστεύουν ότι άξιζαν να ακούσουν το
όνομά τους.
Έχοντας αυτό υπόψιν, το Sport24.gr
βρήκε 12 παίκτες που πιθανόν να πίστεψαν ότι άξιζαν καλύτερης μοίρας όταν
κλήθηκαν να ψηφίσουν οι προπονητές.
Είναι σίγουρο ότι υπάρχουν ίσως άλλοι
τόσοι παίκτες που πιθανόν να σκέφτονται
με τον ίδιο τρόπο, αλλά η λίστα έπρεπε
με κάποιον τρόπο να.. περιοριστεί και
χρειάστηκε να παρθούν κάποιες... γενναίες αποφάσεις.
Για την ιστορία, καταρχάς αυτοί οι
παίκτες κλήθηκαν στο All Star Game, με
τους 22 από αυτούς να αναμένεται μπουν
σε μια "δεξαμενή" και από εκεί θα προκύψουν -μέσω διαδικασίας Draft που θα
γίνει στις 7/2 και θα μεταδοθεί ζωντανά
από το TNT- τα rosters των Team Giannis
και Team LeBron. Έναν θα επιλέγει ο
Αντετοκούνμπο, έναν ο Τζέιμς, ο οποίος
θα πάρει την πρώτη επιλογή καθώς συγκέντρωσε και τις περισσότερες ψήφους.
Ανατολή
Βασικοί: Καϊρί Ίρβινγκ (Σέλτικς), Τζοέλ
Εμπίντ (Σίξερς), Κεμπά Γουόκερ (Χόρνετς), Καγουάι Λέοναρντ (Ράπτορς), Γιάννης Αντετοκούνμπο (captain - Μπακς)
Αναπληρωματικοί: Μπράντλι Μπιλ (Γουίζαρντς), Μπλέικ Γκρίφιν (Πίστονς), Μπεν
Σίμονς (Σίξερς), Κρις Μίντλετον (Μπακς),
Βίκτορ Ολαντίπο (Πέισερς - τραυματίας),
Νίκολα Βούτσεβιτς (Μάτζικ), Κάιλ Λάουρι
(Ράπτορς).
Δύση
Βασικοί: Στέφεν Κάρι (Γουόριορς), Κέβιν Ντουράντ (Γουόριορς), Τζέιμς Χάρντεν (Ρόκετς), Πολ Τζορτζ (Θάντερ), ΛεΜπρόν Τζέιμς (captain - Λέικερς)
Αναπληρωματικοί: Άντονι Ντέιβις (Πέλικανς), Νίκολα Γιόκιτς (Νάγγετς), Ντέιμιαν Λίλαρντ (Μπλέιζερς), Ράσελ Γουέστμπρουκ (Θάντερ), Καρλ-Άντονι Τάουνς
(Τίμπεργουλβς), ΛαΜάρκους Όλντριτζ
(Σπερς), Κλέι Τόμπσον (Γουόριορς)
Εννοείται ότι οι Ελληνες φίλαθλοι θα
έχουν ανοιχτή γραμμή για να μαθαίνουν
από πρώτο χέρι τα τεκταινόμενα.

Σύντομο πέρασμα
Και ο Γκάρι Τάλτον δεν μακροημέρευσε στα μπασκετικά
Τρίκαλα αλλά συνεχίζει στο Ελληνικό πρωτάθλημα

Ο

κράτησε τους φιλοξενούμενους
δίχως πόντους για τρία λεπτά, με
τη διαφορά να πηγαίνει στο +10
(61-51 στο 35') υπέρ της.
Η κούραση έγινε αξεπέραστο
εμπόδιο για τους παίκτες του Φώτη
Τακιανού, που λύγισαν στο τέλος.
Στο ματς ο Τάλτον είχε 20 (2
τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 7 ασίστ),

ποιος μελετήσει την
λίστα των παικτών
που φόρεσαν την
φανέλα των
μπασκετικών Τρικάλων θα
εντοπίσει αθλητές, που
διέθεταν εξαιρετικές
συστάσεις και προδιαγραφές.

Του Αρη Κόντα

Δεν έφτανε

arispenna@yahoo.gr
Αρκετοί απ’αυτοί δικαίωσαν την
φήμη τους αποδίδοντας στις υψηλές στροφές. Υπήρξαν ματς που
πήραν το συγκρότημα από το χεράκι και το οδήγησαν στην γη της
επαγγελίας.
Αλλοι πάλι δεν μπόρεσαν να
μπουν στο πνεύμα για πολλούς
και διαφόρους λόγους καταγράφοντας συμβατική πτήση.
Στο θέμα αυτό πρέπει να σημειώσουμε ότι οι παίκτες για να αναπτύξουν ταχύτητα χρειάζεται να
έχουν λυμένα όλα τα θέματα. Ακόμη και ένας κρίκος αν λείψει από
την αλυσίδα μπορεί να χαθεί η
μαγεία.
Στον αντίποδα δεν λείπουν και
πρωταγωνιστές που ήρθαν στα
μέρη μας χωρίς τυμπανοκρουσίες
αλλά αποδείχτηκαν λίρα εκατό.
Πάντως στην τελευταία θητεία
της ομάδας στα σαλόνια φάνηκε
ότι αυτή είχε κάνει τον κύκλο της.
Ετσι ακόμη και οι μετεγγραφές
δεν μπόρεσαν να ανατάξουν το
κλίμα.
Ο Γκάρι Τάλτον λοιπόν ήρθε στο
Δημοτικό με γνώση της Ελληνικής
πραγματικότητας. Όμως πέτυχε
την ομάδα σε δύσκολη οικονομική
στιγμή, οπότε κάποια στιγμή και
αυτός δεν μπόρεσε να συγκεντρωθεί στην αποστολή του.
Ετσι οι φίλαθλοι κρατούν ορισμένες από τις καλές στιγμές του
αλλά το όλο πακέτο επισκίασε ο
υποβιβασμός της ομάδας.
Η άφιξη στα Τρίκαλα έγινε τον
Φλεβάρη του 18.
Η ΚΑΕ Τρίκαλα BC ανακοίνωσε
την απόκτηση του Αμερικανού play
maker
Gary
Talton
(29/03/1990,1.85).
O Gary Talton είναι γνωστός
στους Έλληνες φιλάθλους καθώς
την περίοδο 2016-2017 αγωνίστηκε
στο Ρέθυμνο (31 παιχνίδια, 11,6
πόντους και 4,4 ασίστ μ.ο.).
Πέρυσι ξεκίνησε την σεζόν με
την Lietkabelis στην Λιθουανία. Σε

Μετά τα Τρίκαλα ο Τάλτον συνεχίζει στην Ελλάδα και στον Χολαργό
16 παιχνίδια για το πρωτάθλημα
είχε 8,8 πόντους και 3,4 ασίστ μ.ο.
ενώ σε 10 παιχνίδια για το Eurocup
είχε 6 πόντους και 2,5 ασίστ μ.ο.
Ο Gary Talton σπούδασε στο
Πανεπιστήμιο του Mountain View
(Texas) Community, ενώ αποφοίτησε το 2013 από το Κολλέγιο Ιλινόις του Σικάγο, φορώντας την
φανέλα του UIC Flames. Μετέπειτα
έπαιξε για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα της D-League με την ομάδα του Rio Grande Valley Vipers.
Το 2014 μεταπήδησε στο Fort
Wayne, ενώ την ίδια χρονιά επέστρεψε στους Vipers. Την σεζόν
2015-16 μετεγγράφηκε στο
Delaware 87ers και συνέχισε στο
Grand Rapids Drive συμπληρώνοντας".
Ένα από τα καλύτερα παιχνίδια
του για λογαριασμό των Τρικάλων
ο Τάλτον το έκανε τον Μάρτη του
18.
Χάρη σε ένα τετράλεπτο ξέσπασμα στην τελευταία περίοδο, η
Κύμη βρήκε τον τρόπο να κάμψει
την αντίσταση των Τρικάλων BC
Aries (72-63) και να πατήσει ακόμη
πιο γερά στην οκτάδα της Α1.
Οι γηπεδούχοι πήραν το ροζ
φύλλο αγώνα για την 21η αγωνιστική, απέναντι σε μια ομάδα που
παρουσιάστηκε με οκτώ μόλις παίκτες, εκ των οποίων αγωνίστηκαν
οι επτά (με τον έναν εξ αυτών να
μετράει μόλις 2'' συμμετοχή).
Παρά την αριθμητική υπεροχή,
η Κύμη μόνο αφεντικό δεν ήταν
στην αναμέτρηση στο σύνολο του
α' μέρους. Δεδομένου ότι ο Θαντ
ΜακΦάντεν δεν πήρε πρωτοβουλίες, οι υπόλοιποι δεν κατάφεραν
να βάλουν τις βάσεις για τη νίκη.

Ο Παναθηναϊκός έχοντας σε... ονειρώδη κατάσταση(basketblog) τον ηγέτη του, Νικ Καλάθη,
επικράτησε της Εφές Αναντολού με 88-75 και
επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα μετά από
δύο σερί ήττες, αυξάνοντας αίφνης τις ελπίδες
του για πρόκριση στην επόμενη φάση της Ευρωλίγκας.
Οι "πράσινοι" κυριάρχησαν στο μεγαλύτερο
διάστημα του αγώνα και μπορεί να είχαν ουκ
ολίγα νεκρά διαστήματα και αμυντικά κενά, κατάφεραν όμως να πάρουν τη μεγάλη νίκη και να
φέρουν ξανά χαμόγελα στο ΟΑΚΑ.
Ο Παναθηναϊκός(βράβευσε Κορωναίο) ξεκίνησε καλά τον αγώνα με τον Ρικ Πιτίνο να αντικαθιστά τον εκτός δράσης Έιντριαν Πέινμε
τον Ίαν Βουγιούκα, ο οποίος έδειξε ότι κάτω

Το κάθε άλλο, τα Τρίκαλα BC ήταν
η ομάδα που έδειχνε να έχει τον
πρώτο λόγο.
Έστω κι αν σούταραν με 5/18
εντός παιδιάς στο α' δεκάλεπτο,
οι παίκτες του Φώτη Τακιανού δεν
έχασαν τον έλεγχο του ρυθμού. Η
άμυνα ζώνης που έπαιξαν υποχρέωσε σε έξι λάθη τους γηπεδούχους, οι οποίοι αδυνατούσαν
να σκοράρουν από την περιφέρεια.
Είναι χαρακτηριστικό πως οι
"μπλε" έκλεισαν το α' μέρος δίχως
εύστοχο σουτ τριών πόντων (0/9
τρίποντα), κάτι που αποτέλεσε το
μεγαλύτερο πρόβλημά τους στην
αναμέτρηση. Μπορεί οι φιλοξενούμενοι να συνέχισαν να σημαδεύουν το σίδερο (8/23 δίποντα
και /211 τρίποντα στην ανάπαυλα),
εν τούτοις πήγαν στα αποδυτήρια
όντες στο -1 (30-29).
Στην εκκίνηση της γ' περιόδου,
η ομάδα του Γιάννη Καστρίτη είχε
ένα μικρό ξέσπασμα που την έφερε
στο +11 (40-29 στο 22'), αλλά
πολύ γρήγορα τα Τρίκαλα αντέδρασαν. Σε σημείο που έφτασαν
ξανά σε απόσταση βολής (49-48
στο 30'), αν και συνέχιζαν να έχουν
απογοητευτικά ποσοστά. Από την
στιγμή που ο ρυθμός ήταν τόσο
χαμηλός όμως, βρίσκονταν σε
θέση ισχύος έναντι των γηπεδούχων που έμοιαζαν έξω από τα νερά
τους, με πρώτο και καλύτερο τον
Θαντ ΜακΦάντεν των 0/6 σουτ εντός παιδιάς.
Το ντέρμπι κράτησε μέχρι το
32ο λεπτό, όταν ο Φίλιππος Καλογιαννίδης σκόραρε για τρεις από
τη γωνία (51-51). Από εκεί και
πέρα, η Κύμη πάτησε το γκάζι,

Ένα ακόμη πικρό ποτήρι ήπιαν
σε κρίσιμο ματς οι κυανέρυθροι
λίγο καιρό αργότερα, αφύ έχασαν
81-76 από τον Πανιώνιο ο οποίος
πέτυχε τη νίκη- κλειδί που ήθελε
για την παραμονή.
Οι Ταϊρόν Μπράζελτον (25 πόντοι), Ντέγιαν Κράβιτς (17 πόντοι)
και Βαγγέλης Σακελλαρίου (12
πόντοι) ήταν οι κορυφαίοι του Πανιωνίου, ο οποίος είχε περισσότερα
λάθη (16) από ασίστ (10), ωστόσο
έλεγξε τα ριμπάουντ (39-31) και
αντέδρασε σωστά στο ξέσπασμα
των γηπεδούχων στο τρίτο δεκάλεπτο. Τα Τρίκαλα δεν προηγήθηκαν ούτε μία φορά στο πρώτο ημίχρονο και είδαν τους “κυανέρυθρους” να ξεφεύγουν με 36-52
στο 19'29'', εντούτοις στην τρίτη
περίοδο έφεραν τα πάνω κάτω
στο γήπεδο.
Με κορυφαίους τους Τέγιτς (16
πόντοι), Ρίτσαρντσον (20 πόντοι)
και Μόρις (15 πόντοι) η ομάδα
του Φώτη Τακιανού κράτησε τον
Πανιώνιο χωρίς καλάθι για περίπου
έξι λεπτά, ροκάνισε τη διαφορά
και στο 28' πήρε το προβάδισμα
για πρώτη φορά στο ματς με 5857. Τα Τρίκαλα προηγήθηκαν με
60-58 στο 29' και μετά το 0-7 του
Πανιωνίου (60-65) απάντησαν με
δικό τους 6-0, παίρνοντας εκ νέου
το προβάδισμα με 66-65. Ωστόσο
η ομάδα που έκανε το καθοριστικό
ξέσπασμα ήταν αυτή της Νέας
Σμύρνης, η οποία “έτρεξε” ένα
σερί 11-0 και πανηγύρισε έτσι τη
νίκη που είχε τόσο μεγάλη ανάγκη.
Σε εκείνο το ματς ο Τάλτον είχε
13π και 7 ασίστ. Σε άλλη αναμέτρηση ο Αρης εστίασε στην αναχαίτιση του Τάλτον και μπλόκαρε
τα Τρίκαλα.
Πλέον ο συγκεκριμένος αθλητής
αγωνίζεται στην ευχάριστη έκπληξη
της Α1, Χολαργό και πραγματοποιεί
γεμάτο πρωτάθλημα, αφού ξέρει
τα κατατόπια.

Πήρε ανάσα
Με μπροστάρη τον Καλάθη οι πράσινοι λύγισαν την Εφές Αναντολού
από το καλάθι παραμένει ένας πολύ δύσκολος
παράγοντας για κάθε άμυνα.
Ο Νικ Καλάθης από την άλλη έδειξε με το καλημέρα τις διαθέσεις του, ενώ η άμυνα ζώνης
των "πρασίνων" ναι μεν έδωσε σουτ στην Εφές,
όμως όταν αυτά δεν μπήκαν στην αρχή, έδωσαν
και το απαραίτητο μειονέκτημα στους Τούρκους.
Η υπεροχή των "πρασίνων" στα ριμπάουντ
βοήθησε ώστε το δεκάλεπτο να κλείσει στο 24-

16. Στο φινάλε του αγώνα οι Τούρκοι πάλεψαν
για τη μεγάλη ανατροπή.
Αφού προσπάθησαν και βρήκαν κάποια μακρινά σουτ, ο Καλάθης είχε τη δική του άποψη
για τον συγκεκριμένο αγώνα και με σερί δικών
του πόντων κατάφερε να κλειδώσει ουσιαστικά
τη νίκη για τον Παναθηναϊκό και να τον βάλει
ξανά στη μάχη της πρόκρισης στην επόμενη
φάση.

τοπιΚΑ

Κ

αι στην σημερινή
αγωνιστική οι
εκπρόσωποί μας
στην μπασκετική
Γ’ Εθνική θα παίξουν
εκτός έδρας. Αυτό
σημαίνει ότι οι φίλοι τους
θα πρέπει να κάνουν
υπομονή προκειμένου να
τους δουν σε δράση από
μέσα. Ωστόσο σε κάθε
περίπτωση θα έχουν
ανοιχτή γραμμή για να
μαθαίνουν τα νέα.
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Ψάχνουν ιδανική απόδοση
Ικαροι και Καλαμπάκα καλούνται να δουλέψουν σε υψηλές στροφές
για να έχουν τύχη απέναντι σε Ολυμπιακό. Β και Δόξα Λευκάδας

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Και μπορεί το δίδυμο να προέρχεται από σημαντικές αποδράσεις αλλά πολύ σωστά τις
ξέχασε ήδη. Αλλωστε ρεαλιστικά έχει πολύ δύσκολες αποστολές στην σημερινή στροφή.
Οι Ικαροι δίνουν Θεσσαλικό
ντέρμπι στον Ολυμπιακό Βόλου
και η Καλαμπάκα δοκιμάζεται
στην πανίσχυρη Δόξα Λευκάδας. Το τζάμπολ και για τις δυο
τοπικές ομάδες θα δοθεί στις
17.00.
Ας εστιάσουμε λοιπόν σε συγκεκριμένα στοιχεία.
Οι γειτονικές αναμετρήσεις
έχουν την δική τους δυναμική
και ιδιαιτερότητες. Συνεπώς η
βαθμολογία πολλές φορές πάει
περίπατο με τη νίκη να πάει
στην ομάδα που την θέλει πιο
πολύ και κυρίως κάνει τα λιγότερα λάθη.
Οι κιτρινόμαυροι ξέρουν λοιπόν ότι θα πρέπει να μην δώσουν δικαιώματα, αφού στην
περίπτωση αυτή θα ανέβει η
ψυχολογία των γηπεδούχων,
που έκαναν κάλεσμα στον κόσμο. Σίγουρα στην άμυνα επιβάλλεται να κλείσουν καλά τους
διαδρόμους αλλά και να περιορίσουν στο μέτρο του δυνατού
τα μεγάλα σουτ των γηπεδούχων.
Με τον τρόπο αυτό θα κάνουν
το πρώτο βήμα για την επιτυχία.
Ακολούθως ο εκπρόσωπός μας
επιβάλλεται να διαβάσει καλά
τις καταστάσεις, να επιβάλλει
τον ρυθμό και να βγάλει αυτοματισμούς στην επίθεση. Η πολυφωνία στον συγκεκριμένο τομέα μπορεί να κάνει την διαφορά, ενώ είναι σημαντικό ότι
λύθηκαν όπως φαίνεται οι περισσότεροι παίκτες της ομάδας.

Κατάθεση ψυχής πρέπει να κάνουν Ικαροι και ΑΟΚ για να
ανταγωνιστούν με αξιώσεις Βόλο και Λευκάδα
Ειδικά σε τέτοια ματς άλλωστε
κάθε πόντος μετράει.
Δίνοντας στίγμα για το παιχνίδι ο κόουτς Κ. Σδράκας δήλωσε στην «Σέντρα» « Η επιτυχία στον Μαντουλίδη μας έδωσε
ώθηση και θέλουμε να χτίσουμε
πάνω σ’αυτήν προκειμένου να
αναρριχηθούμε βαθμολογικά.
Αντιμετωπίζουμε λοιπόν το
παιχνίδι με τον Ολυμπιακό Βόλου με την ίδια λογική.
Μέλημά μας είναι να κάνουμε
μεστή εμφάνιση και να διαβάσουμε άψογα τον τρόπο δράσης των αντιπάλων. Σίγουρα η
ομάδα της Μαγνησίας δεν έχει
καμία σχέση με το παιχνίδι του
πρώτου γύρου. Στο διάβα του
χρόνου βελτιώθηκε σημαντικά
και διαθέτει πολύ καλό και μαχητικό σύνολο. Επιπρόσθετα
σημείωσε και ορισμένα σπουδαία αποτελέσματα, ενώ ειδικά
στην έδρα της δεν την κερδίζεις
εύκολα.
Ως εκ τούτου θα πρέπει να
κάνουμε εμφάνιση βγαλμένη
από τα καλύτερά μας για να
χαμογελάσουμε.
Συμπερασματικά και οι δυο
ομάδες γνωρίζονται πολύ καλά
μεταξύ τους, οπότε όποιος εμφανιστεί πιο έτοιμος και ουσιαστικός θα αυξήσει τις πιθανότητες επιτυχίας».

Ακρως παραγωγική χρονιά πραγματοποιούν φέτος οι γυναίκες των
Τρικάλων.
Η εικόνα τους κάθε άλλο παρά τυχαία είναι. Παίκτριες και τεχνική ηγεσία
δουλεύουν φιλότιμα χρόνια τώρα, οπότε έβαλαν γερές βάσεις.
Αυτό είναι το Α και Ω για μια ομάδα
με τις κυανέρυθρες να διαθέτουν πέραν όλων των άλλων ταλέντο, υπομονή,
επιμονή, μεθοδικότητα, ομαδικό πνεύμα και αποτελεσματικότητα.
Είναι εντυπωσιακή η προσαρμογή
της Τρικαλινής ομάδας στις απαιτήσεις
κάθε συνάντησης και αυτό θα προσπαθήσει να πράξει και σήμερα.
Βέβαια κάθε αναμέτρηση θέλει μεγάλη προσοχή, αφού ο εκάστοτε αντίπαλος υπηρετεί το πλάνο του και
διατηρεί την δική του σχολή.
Είναι φανερό ότι ο εκπρόσωπός μας
καλείται να πραγματοποιήσει μεστή
εμφάνιση εντοπίζοντας τα κουμπιά
του αντιπάλου(ανταγωνιστικός και
ψηλά στην βαθμολογία).
Αλλωστε έχει καλή εικόνα για τις
δυνατότητές του από την συνάντηση
του πρώτου μισού.
Όμως οι κυανέρυθρες έχουν ανεβασμένη ψυχολογία, ενώ μέσα στο
σπίτι τους διαθέτουν πολλούς τρόπους

Ακόμη πιο δύσκολη υποχρέωση όμως έχει η Καλαμπάκα.
Γιατί ο αντίπαλος, Δόξα Λευκάδας χτίστηκε από την αρχή
για μεγάλα πράγματα.
Ωστόσο στον αθλητισμό όλοι
έχουν δικαίωμα στο όνειρο με
τον ΑΟΚ να ανεβάζει στροφές
τις τελευταίες αγωνιστικές.
Βασικά στελέχη βρήκαν ρυθμό και σκοράρουν σταθερά και
αξιόπιστα, ενώ όλοι βάζουν το
χεράκι τους στην άμυνα.
Απλά σήμερα πρέπει να κάνουν εμφάνιση βγαλμένη από
τα καλύτερά τους για να βγάλουν τον αντίπαλο από τον συνηθισμένο τρόπο σκέψης κάνοντας πιο εύκολη την δική
τους ζωή.
Ολοι στον ΑΟΚ έχουν το γνώθι σαυτόν αλλά προτίθενται να
εξαντλήσουν όλες τις πιθανότητες. Πίεση δεν υπάρχει ειδικά
στο συγκεκριμένο παιχνίδι, οπότε μπλοκάροντας τα αντίπαλα
ατού και σημειώνοντας μεγάλα
καλάθια μπορούν να δώσουν
άγρια ομορφιά.
Αποκρυπτογραφώντας μυστικά για το ματς στο Ιόνιο ο
κόουτς Χρ. Κωνσταντινίδης σημείωσε: «Από την πλευρά μας
δεν αλλάζει κάτι στον σχεδιασμό μας μετά την τελευταία
επιτυχία. Ισα- ίσα αισθανόμαστε

ότι πρέπει να δουλεύουμε ακόμη πιο σκληρά σε κάθε συνάντηση για να διεκδικήσουμε τον
στόχο μας.
Συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε όλους τους αντιπάλους
με το ίδιο μάτι και σεβασμό.
Σίγουρα η αποστολή μας
στην Δόξα Λευκάδας είναι ιδιαίτερα δύσκολη, αφού την διακρίνει η μεγάλη ποιότητα.
Ωστόσο θα πάμε να εξαντλήσουμε και την μικρότερη πιθανότητα που μας αναλογεί και
σίγουρα δεν θα μεταβούμε στο
νησί για εκδρομή.
Μέλημά μας είναι να παίξουμε
το μπάσκετ που ξέρουμε και
να στοχεύσουμε στις αδυναμίες
των αντιπάλων. Απλά αν κόντρα
στον ΑΟΚ Βέροιας δώσαμε το
100% των δυνατοτήτων μας
απέναντι στην Δόξα θα πρέπει
να καταθέσουμε το 150%».

ο πρώτος κύκλος
Οι λάτρεις των στατιστικών
δεν αφήνουν να πέσει τίποτα
κάτω και δεν ξεχνούν τις συναντήσεις του πρώτου γύρου.
Οι Ικαροι μπήκαν αποφασιστικά στην καινούργια Γ’ Εθνική
κόντρα στον Ολυμπιακό Βόλου(Κυριακή 14 Οκτώβρη 2018)
φτάνοντας στο επιβλητικό 8566. Κατά διαστήματα οι Ικαροι
είχαν απ’ευθείας σύνδεση με
το καλάθι και παράλληλα ρυθμό, πίεση στην άμυνα και πολυφωνία.
Και στην γ’ περίοδο οι κιτρινόμαυροι έβγαλαν ενέργεια αν
και ο Ολυμπιακός με τρίποντο
του Ιλτσόγλου μείωσε σε 5852 . Από’ κει και πέρα οι κιτρινόμαυροι κοίταξαν μόνο μπροστά και με τρίποντο του Βλάχου
άνοιξαν την ψαλίδα.
Στην τελική ευθεία οι νικητές
είχαν λυθεί για τα καλά και αρκετοί παίκτες σούταραν από
μακριά με καλά ποσοστά, ενώ
έγινε και φρεσκάρισμα.
Το τελικό σκορ σημειώθηκε
με τρίποντο του Τζιοβάρα από
πλάγια μέσα σε χειροκροτήματα.
Στο ημίχρονο του αγώνα ο

Κώστας Σκρέτας σε κίνηση
αθλητικού πολιτισμού τίμησε
τον Δημήτρη Μπόγδανο(παλιά
στον ΑΣΤ).
Τα δεκάλεπτα: 18-17, 46-36,
61-52, 85-66
Ικαροι: Κολότσιος. Α 8(1),
Βλάχος 21(5), Κολότσιος. Β,
Αργύρης. Ντ 6(2), Στάνκοβιτς,
Ντούρβας 3(1), Τζιοβάρας 3(1),
Μούμογλου 11(1), Φούντας
23(2), Χατζής 2, Μέξης 8,
Μπαρμπαρούσης
Ολυμπιακός. Β: Στύλας 12(2),
Ιλτσόγλου 3(1), Κυριακόπουλος
12, Μπόγδανος 17, Μπουσκολίτης 15(3), Αναστασόπουλος
2, Λουλούδης 5, Παπαϊώννου,
Μουστάκας, Ιωνας, Σκαμάγκας,
Χαρχαρής.
Σε ανύποπτο χρόνο οι παίκτες
της Καλαμπάκας έδωσαν μια
υπόσχεση, ότι θα παλεύουν όλα
τα παιχνίδια εντός και εκτός
ανεξαρτήτως αντιπάλου.
Πιο δύσκολη πρεμιέρα δεν
μπορούσε πάντως να γίνει για
τους κιτρινομπλέ αφού κλήθηκαν να διασταυρώσουν τα ξίφη
τους με την πανίσχυρη Δόξα
Λευκάδας.
Τελικά έπεσαν ηρωικά χάνοντας 63-69.
Ασφαλώς η προσπάθειά τους
ήταν συγκινητική και για τον
λόγο αυτό οι φίλαθλοι μοίρασαν
μπράβο στους αθλητές και τους
συμπεριφέρθηκαν σαν να κέρδισαν.
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Με λίγα λόγια κάθε άλλο
παρά το τρακ του πρωτάρη
έδειξε η Καλαμπάκα.
Οσον αφορά τον αγώνα ήταν
ανοιχτός και με ενδιαφέρον μέχρι τέλους.
Οι κιτρινομπλέ είχαν απαντήσεις στις αντίπαλες εμπνεύσεις και έμειναν με το παράπονο
ότι μέχρι και την λήξη της γ’περιόδου ήταν μπροστά αλλά δεν
μπόρεσαν να τρελάνουν κόσμο.
Στην τελική ευθεία η Δόξα
του Γρηγόρη Γιασάρη αξιοποίησε την εμπειρία της και σημειώνοντας ορισμένα μεγάλα
καλάθια απέδρασε από την Καλαμπάκα.
Τα δεκάλεπτα: 20-15, 36-31,
50-49, 63-69
Καλαμπάκα (Σδράκας): Μασάδης 13(3), Μπαλωμένος, Ούτος, Σπανός, Γαϊτανίδης 10(1),
Παουλεάνου, Σούλκο 1, Στούκας 3, Γκαντιάς 15(1), Τσιλούλης, Παπακώστας 21(3), Κιουρτζίδης.
Δόξα. Λ (Γιασσάρης): Νικολόπουλος 17(3), Αργυρός, Αναγνωστόπουλος 8, Τσιαβές 9(1),
Βαγενάς 11(2), Γεωργάκης, Μακρόπουλος 10, Γερονάτσιος,
Βλαχάκης, Τριχόπουλος 10,
Ζαμπάκης 4.
Το πρόγραμμα
17.00 Δόξα Λευκάδας-Καλαμπάκα Χρυσάφης-Χατζημπαλίδης
17.00 Νικόπολη-Μελίκη Αγραφιώτης Γρ.-Θρασυβουλίδης
17.00 ΠΑΣ Γιάννινα-ΑΓΣ Ιωαννίνων Θεοδώρου-Φουτζήλας
17.00 Εύαθλος -Παλαμάς
Πράττος-Σελεβός
17.00 Μαντουλίδης-Γρεβενά
Τσουμαχίδης-Γεωργούλης
17.00 Ολυμπιακός Β.-Ίκαροι
Τρικάλων Τζιοπάνος Γ.-Δέλλας
Ρεπό: ΑΟΚ. Βέροιας.

Η Βαθμολογία
1) Γρεβενά ------------------------23
2) Δόξα Λευκάδας -------------22
3) ΠΑΣ Γιάννινα -----------------22
4) ΑΓΣ Ιωαννίνων ---------------21
5) Μαντουλίδης -----------------18
6) Ικαροι ---------------------------18
7) Παλαμάς -----------------------18
8) Εύαθλος -----------------------17
9) Ολυμπιακός Βόλου --------16
10) Μελίκη ------------------------16
11) Καλαμπάκα ------------------15
12) ΑΟΚ Βέροιας ---------------15
13) Νικόπολη --------------------13

--------866-755 ---------111
--------924-785 ---------139
--------912-762 ---------150
--------898-819 -----------79
--------927-897 -----------30
--------843-849 -------------6
--------861-912 ---------- -51
--------793-839 -----------46
--------894-922 -----------28
--------820-869 ---------- -49
--------763-812 ---------- -49
--------765-818 -----------53
--------763-990 -------- -227

Θετικές σκέψεις
Οι γυναίκες των Τρικάλων φιλοξενούν σήμερα
την Γλυφάδα και θέλουν να συνεχίσουν τις καλές συνήθειες
για να κλειδώνουν τα αποτελέσματα.
Η καλή αρχή είναι το ήμισυ του
παντός αλλά τα τοπικά κορίτσια ξέρουν
και σωστά να επιμένουν μέχρι τέλους,
έχοντας ποικιλία επιλογών και ανάπτυξης.
Αρχίζει λοιπόν ο δεύτερος γύρος
στο πρωτάθλημα της Α Εθνικής των
γυναικών αν και υπάρχουν ακόμη εκκρεμότητες με ματς που έχουν αναβληθεί.
Η ομάδα των Τρικάλων, υποδέχεται
στο γήπεδο Πυργετού την Γλυφάδα,
σήμερα Κυριακή 3/2 στις 15.00 στο
πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής.
Διαιτητές ορίστηκαν οι Αικατερίνη
Βέργου-Αλέξανδρος ΑναστασίουΕυαγγελία Μπασδάνη από την Μαγνησία.
Από την πλευρά τους οι φίλαθλοι
θα σπεύσουν να ενισχύσουν με τον
τρόπο που ξέρουν μια ομάδα που

τους κάνει διαχρονικά υπερήφανους.
Το πρόγραμμα
15.00 Αγία Παρασκευή-ΑΕΛ
12.00 ΠΑΟΚ-Ατρόμητος
15.00 Ελπίδες-Προοδευτική
13.00 Εργοτέλης-Πανσερραϊκή
15.00 Τρίκαλα-Γλυφάδα
Ρεπό Άρης
Η Βαθμολογία
1 ΠΑΟΚ .......................39-2 ...........24
2 Αρης .........................28-4 ...........24
3 Τρίκαλα ....................17-5 ...........22
4 Γλυφάδα ..................13-5 ...........18
5 ΑΕΛ ..........................9-13 ...........15
6 Ατρόμητος. Αθ .........14-7 ...........14
7 Αγ. Παρασκευή ........7-20 ...........10
8 Ελπίδες. Κ ................7-16 ............ 9
9 Προοδευτική. Π .......7-26 ............5
10 Πανσερραϊκή .........6 -35 ...........3
11 Εργοτέλης .............3-17 ............3
Εκκρεμούν οι αγώνες ΠΑΟΚ-Εργο-

Ουσία και θέμα θέλουν να συνδυάσουν και σήμερα οι γυναίκες των Τρικάλων
τέλης ( 6/2) , Πανσερραϊκή-Προοδευτική (13/2), ΠΑΟΚ-ΑΕΛ (24/3), Τρίκαλα-Άρης (24/3).

Ντέρμπι οι Νέες
Από ντέρμπι σε ντέρμπι βαδίζουν οι
Νέες των Τρικάλων που φιλοξενούν
σήμερα(15.00, Ελευθεροχώρι) τον Μαγνησιακό.
Στην συγκεκριμένη περίπτωση διασταυρώνουν ξίφη ο πρώτος με τον

δεύτερο και οι συγκινήσεις δεν θα
λείψουν.
Οι κυανέρθρυες δεν αλλάζουν συνταγή και με φαντασία και ισόρροπη
ανάπτυξη θα ψάξουν ένα ακόμη ηχηρό
αποτέλεσμα.
Διαιτητής
θα
είναι
ο
κ.
Μαργιώλας(Καρδίτσας). Παίζουν ακόμη: Διγενής- Πιερίδες, Λεοντικός- Νη-

ρηίδες.
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Φ

άνηκε από την
αρχή πως
μπορεί να
προσφέρει
έντονες συγκινήσεις το
παιχνίδι στους Ταξιάρχες.
Διάθεση, πάθος,
ευκαιρίες, αποκρούσεις,
περίτεχνες ενέργειες.
Ελλειπε το γκολ για
μεγάλο διάστημα αλλά
τελικά αποζημίωσε με το
παραπάνω.

Δίλεπτο… ανατροπής!
•Αν και οι Ταξιάρχες έχαναν μέχρι το 89’ τελικά κέρδισαν την Αγία Μονή 2-1

Του ΠANOΥ
ΓIΔOΠOYΛOΥ
gidopoulosp@yahoo.gr

Η Αγία Μονή κέρδισε από
το 75’ 0-1 έως το 89’ αλλά σε
δύο λεπτά οι Ταξιάρχες έφεραν
τα πάνω… κάτω κερδίζοντας
2-1. Δικαιολογημένα τα συναισθήματα όλων. Στ’ άκρα.
Μπράβο σε όλα τα παιδιά γιατί
αποζημίωσαν τον κόσμο που
βρέθηκε στο γήπεδο.

Ο αγώνας
Στο πρώτο ημίχρονο η Αγία
Μονή ξεκίνησε πιο επιθετικά
την προσπάθειά της, αλλά δεν
μπόρεσε να φτάσει στην εστία
του Αναστασόπουλου. Στη συνέχεια οι Ταξιάρχες αντέδρασαν, βρήκαν πατήματα και χώρους και ανταπέδωσαν τις ευκαιρίες, χωρίς να βρουν και
αυτοί το γκολ, με αποτέλεσμα
να ολοκληρωθεί το 45λεπτο
χωρίς γκολ αλλά με αρκετή
προσπάθεια και από τις δύο
ομάδες.
Στο δεύτερο αντιστράφηκε
το σκηνικό. Οι γηπεδούχοι έψαξαν το γκολ στην αρχή, ισορρόπησε η Αγία Μονή και οι ρόλοι εναλλάσσονταν. Μόνο που
το δεύτερο ημίχρονο είχε γκολ
και το πέτυχαν οι Αγιαμονιώτες
στο 75’ από στημένη φάση.
Είχε όμως και ανατροπή. Οι
γηπεδούχοι με γκολ στο 89’
και 90’ κέρδισαν και πήραν ένα
ακόμα τρίποντο. Ισως το πιο…
γλυκό.

Ο Νίστας οδηγεί και ο Παπανδρέου τον ακολουθεί

Ο Κρούπης ήταν από τους παίκτες της Αγίας Μονής που είχαν ευκαιρία για γκολ

Καραϊσκος και Γιουβρής προσπαθούν για το καλό της ομάδας τους

Οι παίκτες των Ταξιαρχών πανηγύρισαν μια «τρελή» ανατροπή

Το φίλμ του αγώνα
Οι φιλοξενούμενοι ήταν αυτοί που έκανα αισθητή την παρουσία τους στα πρώτα λεπτά
της αναμέτρησης. Την πρώτη
φορά απείλησαν με διαγώνιο
σουτ του Σακελλαρίου από
πλάγια δεξιά στο 6’ και την
δεύτερη στο 13’ από σουτ εξ’
επαφής του Κρούπη, απέναντι
στον Αναστασόπουλο. Σουτ
που κατέληξαν άουτ και προσπάθειες που προήλθαν από
πάσες του Καραϊσκου.
Οι γηπεδούχοι απείλησαν με
δύο σουτ των Παπανδρέου και
Τασούλα στο 18’ και 21’ αντίστοιχα τα οποία δεν ανησύχησαν τον τερματοφύλακα της
Αγίας Μονής.
Στο 22’ από κόρνερ του
«Αρη» από αριστερά η μπάλα
έφτασε στον Ντακούλα και αυτός με ένα εκπληκτικό ψηλοκρεμαστό σουτ ανάγκασε τον
Αναστασόπουλο να επέμβει
εξαιρετικά και να διώξει τον
κίνδυνο, βάζοντας «απαγορευτικό» στην πρώην ομάδα του.
Με τη συμπλήρωση του
ημιώρου οι Ταξιάρχες απείλησαν. Ο Γιουβρής από δεξιά
εκτέλεσε κόρνερ, η μπάλα βρέθηκε στα πόδια του Παπανδρέου ο οποίος σούταρε με
καλές προϋποθέσεις αλλά κατέληξε κόρνερ αφού βρήκε σε
αμυντικό. Από την αριστερή
πλευρά το εκτέλεσε ο Μπλέτσας, άστοχη έξοδο του Γονιδάκη, αλλά ο Τασούλας από
κοντά αιφνιδιάστηκε και δεν

Ζυγούρης και Τασούλας σε μονομαχία
τελείωσε τη φάση με γκολ,
αφού η μπάλα βρήκε το αριστερό δοκάρι της Αγίας Μονής.
Ρόλο έπαιξε σ’ αυτό και η προσπάθεια του Κύρου να εμποδίσει τον παίκτη των Ταξιαρχών.
Το σουτ του Καραϊσκου στο
36’ απλά σημειώθηκε ως προσπάθεια που κατέληξε άουτ,
πάνω από την εστία του Αναστασόπουλου.
Στο 42’ ο Σακελλαρίου δοκίμασε το πόδι του, μετά από
πάσα φάουλ του Καραϊσκου,

αλλά ο Αναστασόπουλος σε
ετοιμότητα μπλόκαρε.
Στο 44’ από πάσα του Γιουβρή ο Τασούλας σούταρε διαγώνια από πλάγια δεξιά, ενώ
στο 45’ ο Αλεξέλης από κοντά
αστόχησε σε γύρισμα του Παπανδρέου.
Στο ξεκίνημα της επανάληψης οι παίκτες του Κώστα
Γουργούλια μπήκαν φουριόζοι
και αφού στο 46’ ο Παπανδρέου δεν κέρδισε «κάτι» από γύρισμα που έκανε από αριστερά
(μπλόκαρε στο πρώτο δοκάρι
CMYK

ο Γονιδάκης), στο 48’ έκανε
νέα προσπάθεια με τον Αλεξέλη να προσπαθεί να βρει τον
Παπανδρέου αλλά και πάλι ο
τερματοφύλακας της Αγίας
Μονής αντέδρασε σωστά. Στο
50’ ο Μπλέτσας από πλάγια
δεξιά έκανε το σουτ, άλλαξε
τη πορεία της μπάλας ο Γονιδάκης, τόσο… όσο να μπει
γκολ ο Παπανδρέου, χωρίς τη
μπάλα.
Στο 54’ απείλησαν οι φιλοξενούμενοι με τον Καραϊσκο
να περνάει κάθετη πάσα, ο Κύρου πρόλαβε την έξοδο του
Αναστασόπουλου και πήρε την
κεφαλιά αλλά στέλνοντας τη
μπάλα άουτ. Με την ταχύτητα
που είχε ο γκολκήπερ των Ταξιαρχών «γκρέμισε» τον παίκτη
της Αγίας Μονής αλλά αυτός
είχε κάνει την προσπάθειά του,
οπότε σωστά συνέχισε το παιχνίδι ο κ. Δουλόπουλος. Στο
επόμενο λεπτό νέα προσπάθεια
της Αγίας Μονής για γκολ,
όταν ο Ζυγούρης από αριστερά
σούταρε, απέκρουσε ο Αναστασόπουλος και οι αμυντικοί
ολοκλήρωσαν πριν η μπάλα
φτάσει στους επιθετικούς του
«Αρη».
Στο 62’ η Αγία Μονή προσπάθησε να σκοράρει με θεαματικό γυριστό σουτ του Σακελλαρίου από δεξιά και κοντά

στην αντίπαλη εστία, αλλά ο
Αναστασόπουλος έπεσε και
απέκρουσε σε κόρνερ.
Νέα θεαματική προσπάθεια
της Αγίας Μονής στο 69’, αλλά
ούτε αυτή έφερε καρπούς. Ο
Καραϊσκος, με στυλ από Τσάμπιονς Λίγκ πέρασε ψιλοκρεμαστή πάσα στον Κύρου, αλλά
δεν το «πίστεψε» και αστόχησε
απέναντι στον Αναστασόπουλο
και σούταρε άστοχα, «ξοδεύοντας» την εκπληκτική πάσα του
συμπαίκτη του.
Δύο λεπτά αργότερα από
κόρνερ, ο Αλεξέλης πήρε την
κεφαλιά αλλά η μπάλα κόντραρε και κατέληξε σε νέο
κόρνερ. Χωρίς ουσία.
Το επόμενο όμως… Στο 75’
ο Ζυγούρης εκτέλεσε κόρνερ
από δεξιά, ο Ντακούλας πήρε
την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι
περνώντας τη μπάλα στο δεύτερο κι εκεί ο Φθενάκης δεν
δυσκολεύτηκε να την σπρώξει
στα δίκτυα κάνοντας το 0-1.
Στο 77’ εξαιρετικό κοντρόλ
και μακρινό σουτ του νεαρού
Γούλα κατέληξε άουτ, ελάχιστα
πάνω από την αντίπαλη εστία.
Ικανό για να κερδίσει το χειροκρότημα.
Το παιχνίδι είχε δρόμο ακόμα. Και στο 89’ άλλαξε το σκορ,
χάρη στην επιμονή των γηπεδούχων, στην αδυναμία της

Αγίας Μονής στην άμυνα αλλά
και στις εσωτερικές κινήσεις
του Γουργούλια, κυρίως μ’
αυτή του Γιουβρή για να δυναμώσει την επίθεση από δεξιά.
Στο συγκεκριμένο λεπτό ο Γιώτας Σ. σέντραρε στην περιοχή
μπερδεύτηκε η άμυνα να διώξει
με το κεφάλι και ο Μπλέτσας
που βρήκε την ευκαιρία έστειλε
τη μπάλα στα δίκτυα (κοντινή
κεφαλιά) ισοφαρίζοντας 1-1.
Λένε πως το σωστότερο τάϊμινγκ για να σκοράρει μια ομάδα είναι μετά από γκολ που
πέτυχε. Κι έχουν δίκαιο. Στο
επόμενο κιόλας λεπτό από σέντρα του Γούλα, νέα λάθη έδωσαν την ευκαιρία στον Γιουβρή
να σουτάρει και να φέρει το
παιχνίδι… τούμπα (2-1).

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ: Αναστασόπουλος, Πατσός (85’ Γιώτας Σ.),
Γεωργιάδης, Κοτρώτσιος, Ντέλας, Γιώτας, Τασούλας (58’
Μπαλάφας), Γιουβρής, Παπανδρέου (90’ Χατζής), Μπλέτσας,
Αλεξέλης.
ΑΓΙΑ ΜΟΝΗ: Γονιδάκης, Κύρου, Μακρής, Φθενάκης, Κούκλας, Νίστας, Ντακούλας,
Κρούπης (81’Μουλλαλί), Καραϊσκος, Ζυγούρης, Σακελλαρίου (88’ Ράπτης).
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Δουλόπουλος
(Τζιότζιος - Καπερώνης).

CMYK

FOOtbAll lEAguE-ΤΟΠΙκα

ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Ζητούμενο η νίκη

25

_5

Γνώρισαν την ήττα
οι νέοι του ΑΟΤ

•Ο ΑΟ Τρίκαλα στις 3 μ.μ. φιλοξενεί την ΑΕ Καραϊσκάκης
και η κατάκτηση των βαθμών είναι το ζητούμενο

Η ομάδα των νέων γνώρισε την ήττα
Με ήττα επιστρέφουν από την Κρήτη και τη μάχη με
τον Εργοτέλη οι Νέοι των Τρικάλων παρά την καλή εμφάνιση.
Παίζοντας με μια ομάδα που κινείται πρωταγωνιστικά
τα παιδιά του ΑΟΤ ηττήθηκαν με 2-0 , όμως είχαν δυο
δοκάρια ενώ ζήτησαν και πέναλτι που δεν τους δ;θηκε
πριν διαμορφωθεί το τελικό σκορ του αγώνα.

Β’ ΕΠΣΤ

Υπάρχει ντέρμπι
Γεμάτη από δυνατά παιχνίδια η σημερινή μέρα στην Β’
Ερασιτεχνική, αλλά το παιχνίδι που ξεχωρίζει θα γίνει
στον Ασπρόβαλτο με την τοπική ομάδα να φιλοξενεί την
Ενωση Δ.Μ.
Οι διαιτητές των σημερινών αγώνων είναι:

2ος Ομιλος-Ωρα 11:00

Ο ΑΟ Τρίκαλα θέλει σήμερα τη νίκη – ανάσα

Η

ανάγκη των βαθμών είναι
κάτι παραπάνω από
ξεκάθαρη για τον ΑΟ
Τρίκαλα. Έτσι σήμερα
στις 3 μ.μ. ο ΑΟΤ φιλοξενεί την ΑΕ
Καραϊσκάκης για την 15η
αγωνιστική της Φούτμπλ Λιγκ, που
είναι και η τελευταία για τον πρώτο
γύρο.

Του χρΙΣΤΟΦΟρΟΥ
ΠαΠαΘαΝαΣΙΟΥ
xristoforospap@gmail.com

Στόχος είναι η κατάκτηση της νίκης
ώστε να πάρει βαθμολογική ανάσα. Σε
αντίθετη περίπτωση η κατάσταση στην
ομάδα θα γίνει δραματική. Είναι από
τους αγώνες που το πάθος και η πίστη
στην επιτυχία μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο. Όσο αφορά την αποστολή δεν είχε ανακοινωθεί από την
ΠΑΕ μέχρι αργά το βράδυ του Σαββάτου.

η αποστολή της αΕ καραϊσκάκης
Το δεύτερο διαδοχικό εκτός έδρας
παιχνίδι δίνει σήμερα Κυριακή (03/02) ο
Καραϊσκάκης Άρτας. Ο τεχνικός, Από-

στολος Χαραλαμπίδης θα έχει στη διάθεσή του τον νεοαποκτηθέντα επιθετικό,
Ελχατζί Μπαντέ, όχι όμως και τον Γιώργο
Κάκκο που έχει υποστεί θλάση και παράλληλα θα εκτίσει ποινή. Εκτός πλάνων
έμεινε και ο Άλεξιτς.
Ο Χαραλαμπίδης δεν πήρε ακόμα μαζί
τα αποκτήματα Μέλκα, Βάρθενα και
τους Παππά, Καραγιαννίδη, Μπεκατώρο,
Κούση. Η αποστολή που θα διανυκτερεύσει στην Καλαμπάκα αποτελείται από
τους: Μούτσα, Στεφανάκο, Καψάλη, Παναγιώτου, Παπανίκου, Καπία, Παντίδο,
Ροντρίγκεζ, Χρούσιελ, Μασούρα, Χούσο,
Ψιάνο, Βουκμίροβιτς, Γυφτοκώστα, Ματθαίου, Σερράνο, Μπαντέ, Τζιώρα.

Τα αποτελέσματα
Άνοιξε η αυλαία για την 15η και τελευταία του πρώτου γύρου αγωνιστική
της Φούτμπολ Λιγκ. Αναλυτικά:
Ηρακλής-Πλατανιάς
2-2

κΥρΙακη 3 ΦΕΒρΟΥαρΙΟΥ
ΑΟΧ Κισσαμικός-Απόλλων Πόντου
Σπάρτη-Αιγινιακός
Παναχαϊκή-Κέρκυρα (ΕΡΤ 3)
Εργοτέλης-Δόξα Δράμας
Απόλλων Λάρισας-Ηρόδοτος
Τρίκαλα-Καραϊσκάκης

Βόλος ΝΠΣ-Αήττητος Σπάτων

ΒαΘΜΟΛΟΓΙα
1. ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ
2. AOK ΚΕΡΚΥΡΑ
3. ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
4. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
5. ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ
6. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ
7. ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ
8. ΗΡΑΚΛΗΣ
9. ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ
10. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ
11. ΑΟΧ ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ
12. ΗΡΟΔΟΤΟΣ
13. Α Ο ΤΡΙΚΑΛΑ
15. ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ
14. ΣΠΑΡΤΗ
16. ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ

33-10
17-8
19-11
19-11
16-15
11-11
13-11
18-15
20-15
8-16
12-13
9-21
12-17
9-16
9-16
12-31

35
29
26
24
22
21
21
21
20
17
15
15
13
13
11
9

ΕΠΟΜΕΝη αΓΩΝΙΣΤΙκη (10/2)
Κισσαμικός-Σπάρτη
Αιγινιακός-Παναχαϊκή
Απόλλων Πόντου-Εργοτέλης
Κασσιόπη Κέρκυρα-Απόλλων Λάρισας
Δόξα Δράμας-Α Ο Τρίκαλα
Ηρόδοτος-Ηρακλής
Καραϊσκάκης-Βόλος ΝΠΣ
Αήττητος Σπάτων-Πλατανιάς

Γηπ. Ασπροβαλτου: Ασπροβαλτος - Δροσερό
Διαιτ. Κοντινος (Λεωνιδας Κ - Κωτουλας)Μ
Γηπ. Παλ/ρου: Ροπωτό - Χρυσομηλια
Διαιτ. Κουτσαγιας (Ανδριοπουλος - Καψουρας)
Γηπ. Πρίνους: Πρίνος - Βυτουμα
Διαιτ. Λεωνιδας Σ (Μαργιωλης - Ντινος)
Γηπ. Δενδρ/ριου: Δενδροχωρι - Τζουρτζια
Διαιτ. Πάφης (Καπερωνης - Μπαιρακταρης)
Γηπ. Γόμφων: Γόμφοι - Θεόπετρα
Διαιτ. Τζιοτζιος (Σινδρος - Κατσογιαννος)
Γηπ. Λυγαριας: Λυγαρια - Πιαλεία
Διαιτ. Μανασης Κ (Νταλουκας - Καλογριας)
Γηπ. Φωτεινού: Φωτεινό - Παλ/ρο
Διαιτ. Ζησης (Αβρααμ Β - Αργυροπουλος)
Κεφαλ/κος - Φιλύρα
3-0α.α
Ρεπό: Βαλτινό

1ος Ομιλος-Ωρα 15:00
Γηπ. Χρυσαυγής: Αστερας - Ζάρκο
Διαιτ. Τουλουμης (Κουτσαγιας - Κωστηρας)
Γηπ. Καρυων: Ακ. Αμπελακιων-Οικουμενιος
Διαιτ. Μανασης Κ (Ρατζας - Παφης)
Γηπ. Ριζώματος: Παραληθαίοι - Αγ Κυριακή
Διαιτ. Κουτσαγιας (Λεωνιδας Κ - Αποστολου)
Γηπ. Γριζάνου: Γριζάνο - Αρδάνι
Διαιτ. Ζησης (Τζιοτζιος - Σινδρος)
Γηπ. Βασιλικής: Βασιλική - Ριζαριό
Διαιτ. Δουλοπουλος (Καλογριας - Καπερωνης)
Αγ Κυριακής: Ακαδημια 1 - Κεραμίδι
Διαιτ. Κοντινος (Αλεξοπουλος - Ντινος)
Γηπ. Λόγγου: Λόγγος - Καρυες
Διαιτ. Κωτουλας (Νταλουκας - Καψουρας)
Γηπ. Πετρωτού: Πετρωτό - Κρήνη
Διαιτ. Λεωνιδας Σ (Πλοκας - Αργυροπουλος)
Ρεπό: Κηπάκι

ΜΠΑΚΩΣΗΣ
EΞαΤΜΙΣΕΙΣ

καΤαΛΥΤΕΣ

ΥΔραΥΛΙκα
χρΩΜαΤα
ΣΙΔΕρΙκα
ηΛΕκΤρΙκα ΕρΓαΛΕΙα
ΟΙκΟΔΟΜΙκα ΥΛΙκα

ΤΖΕΛηΣ ΕΥαΓΓΕΛΟΣ
ΖαΠΠα 9 - ΤρΙκαΛα
ΤηΛ.: 24310 25442
κΙΝ.: 6977 246 233

3ο χλμ. Τρικάλων-Πύλης • Τηλ. 24310 24735
Άρης • 6977 231 913
www.bakosis.gr
CMYK
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Ισοπαλία στη Διάβα
Κρύα Βρύση και Μεγαλοχώρι έμειναν στο 1-1

Με το ισόπαλο 1-1
ολοκλήρωσαν την
προσπάθειά τους Κρύα
Βρύση και Μεγαλοχώρι
Χωρίς νικητή τελείωσε το παιχνίδι στη Διάβα ανάμεσα στην Κρύα
Βρύση και το Μεγαλοχώρι. Το τελικό αποτέλεσμα 1-1 βρήκε τις
δύο ομάδες να μοιράζονται βαθμούς σε μια προσπάθεια που χαρακτηρίστηκε από τις λιγοστές ευκαιρίες και τις «κλειστές»
γραμμές.
Η Κρύα Βρύση αγωνίστηκε με μία καθαρά νεανική ομάδα και
κατά διαστήματα ήταν αρκετά καλή, κατάφερε να προηγηθεί προς
το τέλος του αγώνα, αλλά δεν μπόρεσε να το κρατήσει καθώς οι
φιλοξενούμενοι στην συνέχεια ισοφάρισαν.
Το παιγνίδι ήταν ισορροπημένο στο πρώτο 45λεπτο με λίγες καλές φάσεις και η ίδια περίπου εικόνα επικράτησε και στην επανάληψη. Στο 75′ ο Θεοδώρου όμως κατάφερε κι έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του Μεγαλοχωρίου κάνοντας το 1-0.
Η χαρά τον γηπεδούχων όμως δεν κράτησε πολύ καθώς στο 78′
ο Φλώρος που έχει περάσει από την Κρύα Βρύση κατάφερε να
ισοφαρίσει σε 1-1 που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα.

Και ο Μπουτίνας στην Κρύα Βρύση
Η Κρύα Βρύση απέκτησε έναν ακόμη ποδοσφαιριστή ενισχύοντας έτσι την μεσοεπιθετική της γραμμή. Συγκεκριμένα απέκτησε τον Λεωνίδα Μπουτίνα, ο οποίος αγωνιζόταν μέχρι τώρα
στην ομάδα του Καστρακίου.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ: Βλαχάβας, Θεοδώρου, Κοτόρι, Ταμπουράς, Μερτσιώτης, Παπαγεωργίου, Κηρύκος, Σπυρόπουλος, Σαμούτης,
Κοτσιλιάνος, Σινάνης.
ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ: Πανέτσος, Ανδρέου, Φώτος, Μουρελάτος, Βιολάρης, Τσαρτόλιας, Φλώρος, Κόλλιας, Σταματόπουλος, Ράκος,
Αθανασόπουλος.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πηγή – Καστράκι ................................................................2-0
Ταξιάρχες- Αγία Μονή ........................................................2-1
ΑΕΤ – Δήμητρα .............................................................0-3α.α
Νεοχώρι – Γλίνος ..........................................................3-0α.α
Κεφαλόβρυσο – Καλύβια ...................................................0-0
Φήκη – Αχιλλέας .................................................................6-1
Πορταϊκός- Πύργος ...........................................................3-2
Σαράγια – Πυργετός ..........................................................1-0
Κρύα Βρύση – Μεγαλοχώρι ...............................................1-1

Η ΒΑθΜoΛoΓΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Νεοχώρι
Πηγή
Φήκη
Κεφαλόβρυσο
Δήμητρα Απόλλων
Ταξιάρχες
Σαράγια
Μεγαλοχώρι
Καστράκι
Πυργετός
Αγία Μονή
Καλύβια
Κρύα Βρύση
Πορταϊκός
Πύργος
Αχιλλέας
ΑΕΤ
Γλίνος

Β

Ν

Ι Η

49
43
38
37
37
32
31
30
25
24
23
22
20
19
14
8
0
0

16
13
12
11
12
10
10
9
7
7
6
6
6
5
4
2
0
0

1
4
2
4
1
2
1
3
4
3
5
4
2
4
2
2
1
1

1
0
3
3
4
6
6
6
7
8
7
8
9
8
12
14
17
17

ΤΕΡΜ.
59-5
36-9
40-15
35-14
41-22
30-24
32-18
36-22
34-20
24-25
24-23
19-21
21-33
21-37
19-35
15-55
0-51
3-60

•Εκκρεμούν η 16η αγωνιστική και οι αγώνες της
17ης Πηγή-Δήμητρα, Πορταϊκός-Σαράγια, Φήκη-Κρύα
Βρύση.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (9/2, 15.00)
Ταξιάρχες ................................- ........................................Πηγή
Καστράκι-ΑΕΤ ................................................................3-0α.α.
Αγία Μονή................................-...................................Νεοχώρι
Δήμητρα ..................................- .........................Κεφαλόβρυσο
Γλίνος-Φήκη ...................................................................0-3α.α.
Καλύβια....................................- ...............................Πορταϊκός
Μπάρα .....................................- ...................................Σαράγια
Πύργος ....................................- ............................Κρύα Βρύση
Πυργετός.................................- ............................Μεγαλοχώρι

να
συναρπαστικό
παιχνίδι έγινε
στο γήπεδο
του Πορταϊκού μεταξύ
της τοπικής ομάδας και
του Πύργου, για το
πρωτάθλημα της Α’
Ερασιτεχνικής, με τους
γηπεδούχους να
κερδίζουν 3-2 και να
παίρνουν βαθμολογική
ανάσα.

Έ

Οι ποδοσφαιριστές του Δημήτρη Σαργιώτη έπαιξαν πολύ
καλό ποδόσφαιρο κυρίως ψυχωμένα κερδίζοντας δίκαια
τον Πύργο και τους τρείς βαθμούς, ανατρέποντας το εις
βάρος τους αποτέλεσμα δύο
φορές.
Ο Πύργος αν και προηγήθηκε δύο φορές δεν κατάφερε να πάρει θετικό αποτέλεσμα αφού οι παίκτες του Βαγγέλη Τσιούκα δεν μπόρεσαν
να αντισταθούν, στην ανωτερότητα των παικτών του Πορταικού.

Φάσεις και γκολ
Στο 3’: Ο Ιατρού από κοντά
με σουτ κάνει το 1-0 μετά
από σύγχυση στην άμυνα του
Πορταϊκού.
Στο 10’: Ο Τζιουβάρας εξ’

Βαθιά ανάσα
•Ο Πορταϊκός με δύο ανατροπές κέρδισε 3-2 τον Πύργο
κτυπάει στο χέρι του Κουβέλα
και ο διαιτητής δίνει πέναλτι,
που εκτελεί ο Αγγέλης κάνοντας το 2-1 για την ομάδα του.
Στο 68’: Ο Κατζίη με καταπληκτικό σουτ έξω από την μεγάλη περιοχή κάνει το 2-2.
Στο 75’: Ο Κατζίη με σουτ
κάνει το 3-2 μετά από μπαλιά
του Τζιουβάρα.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Ο Πορταϊκός πέτυχε σημαντική νίκη επί του Πύργου
επαφής σουτάρει πάνω στον
τερματοφύλακα χάνοντας σίγουρο γκολ.
Στο 11’: Ο Ιωάννου από ευνοϊκή θέση σουτάρει άουτ.
Στο 15’: Ο Αντωνίου με αριστερό βολέ ισοφαρίζει σε 1-1
μετά από σέντρα του Κλιάφα.
Στο 32’: Ο Οικονόμου σου-

τάρει αδύναμα μέσα από την
περιοχή αλλά μπλοκάρει ο
τερματοφύλακας.
Στο 46’: Ο Κατζίη σουτάρει
δυνατά η μπάλα φεύγει λίγο
έξω από τα δοκάρια της
εστίας του Πύργου.
Στο 51’: Μετά από σουτ επιθετικού του Πύργου η μπάλα

Με καλό σημάδι

Χωρίς γκολ

•Παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ
η Φήκη ανέβασε ρυθμό στην
συνέχεια φτάνοντας στο ευρύ
6-1 επί του Αχιλλέα

Ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση
του Μικρού Κεφαλοβρύσου
με τα Καλύβια

Είναι κάποιες φορές που ομάδες αντιδρούν τουλάχιστον πιο αποφασισμένα
και ψύχραιμα όταν μένουν πίσω στο σκορ.
Αυτό συνέβη και στην περίπτωση του
χθεσινού αγώνα της Φήκης με τον Αχιλλέα.
Οι γηπεδούχοι βρέθηκαν νωρίς πίσω στο
σκορ αλλά στην πορεία φρόντισαν να ξεδιπλώσουν τις αρετές τους φτάνοντας στο
εντυπωσιακό 6-1.
Σε εξαιρετική μέρα βρέθηκε ο Βερβέρας, που πέτυχε χατ τρικ αλλά είχε και
αξιόπιστα στηρίγματα. Αλλωστε οι ομάδες
είναι αυτές που κερδίζουν.
Η συνάντηση είχε από την αρχή καλό
ρυθμό.
Οι Μπαριώτες αιφνιδίασαν στο 15’ όταν
ο Ιωάννου πάσαρε στον Πλαφά και αυτός
με ψύχραιμο πλασέ από αριστερά έκανε
το 0-1.
Η απάντηση για την Φήκη ήρθε στο 30’
Ο Βερβέρας με σουτ από τα αριστερά πέτυχε το 1-1.
Στο 55’ ο Ντούβλης με σουτ πραγματοποίησε το 2-1 φτιάχνοντας την ψυχολογία.
Στο 60’ ο Βερβέρας με σουτ σημείωσε
το 3-1.
Οι γηπεδούχοι είχαν λυθεί για τα καλά
και στο 65’ ο Ψαρράς με σουτ ανέβασε τον
δείκτη του σκορ στο 4-1.
Στο 71’ και πάλι ο Βερβέρας με σουτ
βρήκε δίχτυα για το 5-1.
Το τελικό 6-1 διαμόρφωσε στο 80’ ο
Μπασιάκας με σουτ έξω από την περιοχή.
Οι νικητές είχαν και άλλες καλές στιγμές
και δυο δοκάρια σε προσπάθειες του
Σκρέκα.
Ο Αχιλλέας είχε άστοχο τετ α τετ με τον
Πλαφά.
Φήκη: Παπαγεωργίου, Χασιώτης, Σκρέκας, Κουτής, Μπασιάκας, Ντούβλης, Μέξι
(50’ Βουτσελάς), Βερβέρας, Τσιάγκας,
Ψαρράς, Αλεξόπουλος
Αχιλλέας: Παρλιάρος (46’ λ.τρ Γαλανόπουλος), Τσανικλίδης, Μπαούσης, Παππάς, Χριστάκης, Παρασκευόπουλος, Τζούκας (55’ Παπαγεωργίου), Ιωάννου, Πλαφάς (75’ Γρηγορίου), Θέμελης, Καλτσής.

Νέα βαθμολογική απώλεια, η
οποία το απομακρύνει από τη κορυφή υπέστη το Μικρό Κεφαλόβρυσο, το οποίο ολοκλήρωσε την
προσπάθειά του χωρίς γκολ, όπως
άλλωστε και τα Μεγάλα Καλύβια, σε
ένα «ανοιχτό» παιχνίδι.
Τόσο οι γηπεδούχοι, όσο και οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν αρκετά
αλλά κυρίως μακριά από τις δύο
εστίες.
Οι γηπεδούχοι στάθηκαν άτυχοι
στο 35’ όταν η κεφαλιά του Μαυρίκου από φάουλ σημάδεψε το δοκάρι του Μαρολαχάκη, ενώ οι φιλοξενούμενοι έχασαν ευκαιρία στις καθυστερήσεις με τον Νουνό να τον
κερδίζει ο Τεντολούρης από θέση
τετ-ατετ.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΜΙΚΡΟ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ: Τεντολούρης Κ., Μπζάκος, Μπούκας, Γκίνσιον, Σακελλάριος, Σίμος, Αγγελόπουλος, Μαυρίκος, Γκουζιώτης (75’
Σίμος Γ.), Χουλιάρας, Ζαροκώστας
(46’ Μανώλης).
ΚΑΛΥΒΙΑ: Μαρολαχάκης, Πατρίκαλος Γ. (78’ Κοτρώτσιος), Κάβουρας, Καραλής, Κάβρας, Κωστόπουλος 85’ Μακρής), Υφαντής, Καρανίκας, Οικονόμου, Μπίχτας, Νουνός.

ΠΟΡΤΑΪΚΟΣ (Σαργιώτης):
Γκαραγκάνης, Κατζίη, Κουβέλας, Βαγενάς, Ντόβας, Τζιουβάρας, Κλιάφας, Ιωάννου
Ταμπάκος (68’ Ραμιώτης),
Τσαρούχας, Αντωνίου.
ΠΥΡΓΟΣ (Τσιούκας): Πασιαλής, Ρίζος, Μερτσιώτης,
Κάκιας, Σκαρλέας, Νταούλας,
Ιατρού, Αγγέλης, Ζέρβας, Τζαχρήστος, Οικονόμου (9’ Νίντος)
Διαιτητής: Κοντίνος (Νταλούκας –Κωτούλας
Αλέκος Τζήμας

Κ 12

Οι σημερινοί
αγώνες
Οι σημερινοί αγώνες της Κ 12 είναι οι παρακάτω:

1ος Ομιλος-ΩΡΑ 11:00
Γηπ. Πύργου: Πύργος α - Καρυες
Διαιτ. Μαρκοπουλος
Γηπ. Νεοχωριου: Νεοχωρι Ακαδημια 1 α
Διαιτ. Μουστακας
Γηπ. Αγ. Γεωργίου: Ακ. Αμπελακιων - Δημητρα α
Διαιτ. Πλοκας
Γηπ. Φλαμουλιου: ΑΟΤ - Αγ.
Μονη
Διαιτ. Κουτσαγιας
Μεγαλ/ρι - Μετεωρα α 3-0α.α
Ρεπό: Αχιλλεας

2ος Ομιλος-ΩΡΑ 11:00
Γηπ. Ακαδημιας: Ακαδημια 1 β
- Οικουμενιος
Διαιτ. Σταφυλας
Γηπ. Αγ Βησ/να: Πορταικός Μετεωρα β
Διαιτ. Κωστηρας
Γηπ. Βαλτινου: Βαλτινό - Πηγη
Διαιτ. Τουλουμης
Γηπ. Βοηθ. Πύργου: Πυργος β
- Δημητρα β
Διαιτ. Σακκας
Γηπ. Σαραγιων: Συνοικια - Πυργετός
Διαιτ. Παπαγεωργοπουλος

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Επιτυχίες και ευχαριστίες
Την ελευθέρας για την μεταγραφή του Θοδωρή Μαγκούτη
στην Κ19 του ΗΡΑΚΛΗ υπέγραψε η διοίκηση της ΑΕΤ. Ένα εξαίρετο παιδί με άριστη παιδεία και πολύ κάλος ποδοσφαιριστής
που του αξίζουν πολλά συγχαρητήρια και ευχές για επιτυχία τόσο
στις σπουδές του όσο και στο ποδόσφαιρο.
Επαγγελματικό στον Ολυμπιακό υπέγραψε ο Βασίλης
Ντότης. Ο πατέρας του νεαρού ποδοσφαιριστή ένιωσε την
ανάγκη να ευχαριστήσει δημόσια το Τρικαλινό σωματείο
αλλά κυρίως τον Βασίλη, Σκούτα προπονητή της ακαδημίας της ΑΕΤ, για την ατομική προπόνηση του γιου του
Βασίλη Ντότη έτσι ώστε με την σωστή ποδοσφαιρική κατάρτιση που του προσφέρθηκε να υπογράψει επαγγελματικό δελτίο στον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ.
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Εβγαλε ένταση
•Τα νεύρα ξεχείλισαν στο 79’ στο παιχνίδι Σαραγίων- Πυργετού,
οπότε το αγωνιστικό σκέλος (1-0) ξεχάστηκε γρήγορα
ια από τις
πρώτες ευχές
που κάνουν
όσοι
σχετίζονται με το
ερασιτεχνικό είναι να μην
υπάρχουν τραυματισμοί
και νεύρα.

Μ

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Τα δεύτερα δυστυχώς δεν
συγκρατήθηκαν κάποια στιγμή στο χθεσινό παιχνίδι Σαραγίων- Πυργετού 1-0, οπότε
όπως ομολόγησαν και οι πλέον ψύχραιμοι χάλασε η εικόνα.
Ασφαλώς όσοι μπαίνουν
στον αγωνιστικό χώρο θέλουν
να κερδίζουν και ιδρώνουν
την φανέλα τους.
Ωστόσο από την στιγμή που
το κακό δεν αργεί να γίνει από
μια φράση, ένα δυνατό μαρκάρισμα, ή κάτι παρόμοιο όλοι
πρέπει να είναι διπλά και τριπλά προσεκτικοί για να αποφεύγονται στιγμιότυπα που
όταν κρίνονται με νηφαλιότητα δεν αρέσουν σε κανέναν.
Το παιχνίδι είχε πάθος, δύναμη, αρκετές κίτρινες , φάσεις που πέρασαν από μικροσκόπιο και μπόλικη γκρίνια.
Ολοι όμως ευελπιστούσαν
ότι η έκρηξη θυμικού θα αποφεύγονταν.
Ωστόσο αυτό δεν συνέβη
στο 79’, οπότε για 7-8 λεπτά ο
χώρος στα αποδυτήρια των
γηπεδούχων θύμιζε καζάνι
που βράζει.
Κάποια στιγμή επενέβησαν
οι ψυχραιμότεροι αλλά η ζημιά
είχε γίνει.
Την πλήρη εικόνα των γεγονότων την έχουν ασφαλώς
όσοι την έζησαν από μέσα.
Από την πλευρά μας δεν είναι
δυνατόν να διακτινιζόμαστε
για να εντοπίζουμε τα πάντα,
ούτε υπάρχει η πολυτέλεια
κάμερας και άλλων παρόμοιων για να τσεκάρουμε τι διαδραματίζεται και σε δεύτερο
πλάνο, ενώ μεγάλο ρόλο παίζει και η οπτική γωνία, που
σχεδόν πάντα κάτι μεσολαβεί
στο σχετικό πεδίο.
Στο 79’ λοιπόν προέκυψαν
νεύρα, παρεξήγηση και θερμή
επαφή ανάμεσα στον Καμπέρη και τον Κ. Πάτρα.
Όταν αντιλήφθηκαν το σκηνικό οι δυο πάγκοι έσπευσαν
να χωρίσουν το δίδυμο με
τον παίκτη του Πυργετού να
αποχωρεί με σχίσιμο κάτω
από το μάτι.
Τέτοιες εντάσεις δεν καταλαγιάζουν φυσικά με το πάτημα ενός κουμπιού, οπότε
χρειάστηκε ένα εύλογο χρονικό διάστημα για να αποκατασταθεί η τάξη.
Αρκετοί έβαλαν τα στήθη
της μπροστά για να επαναφέρουν την ομαλότητα, ενώ οι
υπόλοιποι έσπευσαν να μάθουν λεπτομέρειες σχετικά
με το πώς και το γιατί.
Πάντως ψύχραιμοι παρα-

Ο Γαδετσάκης σε κλοιό που αποτελούν Μπαλάφας και Ντόκος

Στιγμιότυπο από την ένταση του 79’ όπου οι πιο ψύχραιμοι
τα έδωσαν όλα για να επαναφέρουν την ηρεμία
τηρητές ανέφεραν ότι τέτοιες
καταστάσεις δημιουργούν
κόμπο στο στομάχι, αφού όσοι
διακονούν το ερασιτεχνικό
γνωρίζονται πολύ καλά μεταξύ τους, οπότε θέλει προσοχή
για να μην διαταράσσονται οι
σχέσεις.
Καμπέρης και Πάτρας αποβλήθηκαν και με την επανέναρξη οι παγωμένοι ποδοσφαιριστές των δυο ομάδων
απλά περίμεναν την λήξη του
παιχνιδιού.
Με όλα αυτά το κυρίως πιάτο, δηλαδή το αγωνιστικό πέρασε σε δεύτερη μοίρα.
Τα Σαράγια αξιοποίησαν
την έδρα τους και πρόσθεσαν
μια ακόμη σημαντική νίκη στο
ενεργητικό τους.
Οσο για τον Πυργετό παρότι πάλεψε δεν μπόρεσε να
επιστρέψει στις επιτυχίες.
Πάντως η ροή του αγώνα
έδειξε ότι όποιος άνοιγε το
σκορ θα αποκτούσε ισχυρό
προβάδισμα όσον αφορά το
τρίποντο.
Στο πρώτο μέρος έγινε ανοιχτό παιχνίδι με τις δυο ομάδες
να προσπαθούν να αξιοποιήσουν τα δυνατά τους χαρτιά.
Οι φάσεις δεν έλειψαν και
κάποιοι παίκτες τα είχαν με
την ατυχία τους, όπως ο Τζέγκας.
Στην επανάληψη τα Σαράγια έφτιαξαν την πρώτη καλή

φάση του αγώνα και στην συνέχεια ο Πυργετός μας θύμισε την εικόνα του στο εμβόλιμο παιχνίδι της Τρίτης κόντρα στην Αγία Μονή.
Προσπάθησε να ανεβάσει
στροφές και να πιέσει καταστάσεις αλλά δεν μπόρεσε
να πάρει κάτι από την συνάντηση.
Πάντως ουσιαστικά ο χρόνος ήταν σαν να σταμάτησε
στο 79’, αφού μετά την επανέναρξη φάνηκε ότι χάθηκε η
όρεξη για μπάλα.

το φιλμ του αγώνα
Η πρώτη καλή στιγμή ήταν
για λογαριασμό του Πυργετού
στο 5’. Ο Δερμάνης βρέθηκε
στην περιοχή και σούταρε με
καλές προϋποθέσεις αλλά ο
Ντάσκας ήταν σε ετοιμότητα
και απέκρουσε στην δεξιά του
γωνία.
Στο 9’ σέντρα από δεξιά
του Ζώη και κεφαλιά του Τζέγκα σταμάτησε στο δεξί δοκάρι. Ο έμπειρος επιθετικός
πήρε το ριμπάουντ αλλά το
σουτ που έπιασε μπλόκαρε ο
Τεντολούρης.
Στο 17’ μετά από φάση
διαρκείας κεφαλιά του Νικολούσιου έδιωξαν οι αμυντικοί. Ακολούθως προσπάθεια
και πλασέ του Δερμάνη πέρασε πάνω από το οριζόντιο
δοκάρι.

Στο 24’ μπαλιά του δραστήριου Ζώη για τον Τζέγκα
που κατέβασε ωραία την
στρογγυλή θεά. Το δυνατό
σουτ τράνταξε το οριζόντιο
δοκάρι και στην συνέχεια νέα
προσπάθεια του Καλιακούδα
βρήκε σώματα αμυνόμενων.
Στο 32’ μετά από μπαλιά
του Ζώη ο Τζέγκας ανατράπηκε από τον Τεντολούρη και
ο διαιτητής έδειξε άμεσα την
βούλα, παρά τις διαμαρτυρίες των φιλοξενουμένων.
Ο Ζώης εκτέλεσε το πέναλτι και έκανε το 1-0.
Η συγκεκριμένη φάση ανέβασε την αδρεναλίνη και όπως
συνηθίζεται σε τέτοιες περιπτώσεις άρχισε το «ψείρισμα»
σχεδόν όλων των φάσεων είτε
για κάρτες, είτε για μαρκαρίσματα μέσα και έξω από την
περιοχή.
Στην επανάληψη και στο
48’ μπαλιά του Ζώη για τον
Τζέγκα ο οποίος εξ επαφής
και κυρίως λόγω μεγάλης σιγουριάς έστειλε την μπάλα
άουτ χάνοντας μοναδική ευκαιρία.
Στο 58’ καλοτραβηγμένο
φάουλ από δεξιά του Φασούλα, ο Δερμάνης από πλεονεκτική θέση μέσα στην περιοχή
έπιασε την κεφαλιά που πέρασε πάνω από το δοκάρι.
Μετά την διακοπή ένα φάουλ του Νικολούσιου στο 95’
πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.
Διαιτητές: Λεωνίδας Σ.,
Βοηθοί: Μανασής Μ., Πάφης.
Σαράγια: Ντάσκας, Σωτηρίου, Κατσαρός, Πιστάλης
(61’ Μπεγλερίδης), Τζέτζιας,
Γαδετσάκης (23’ λ.τρ Σίμος),
Καμπέρης, Μαράβας, Καλιακούδας (70’ Γκίκας), Ζώης,
Τζέγκας (97’ Κοντοβουνήσιος)
Πυργετός: Τεντολούρης Κ.,
Ντόκος, Παπαχρήστος (72’
Χρήστου), Ψωμίδης, Τσάκαλος, Δερμάνης, Πάτρας, Κοθράς (64’ Βρατσίστας), Νικολούσιος, Τζάρντο (46’ Φασούλας), Μπαλάφας.
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Με Τρικαλινό χρώμα
•Ο Παναγιώτης Φιλίππου του Αστέρα
θα ετοιμαστεί με την Εθνική
για το Πανευρωπαϊκό
Είναι ιδιαίτερα τιμητικό να ακούγεται έντονα η φωνή του
Αστέρα παντού.
Ο Παναγιώτης Φιλίππου αγαπάει το άθλημα και δεν σταματάει να ψάχνεται, οπότε οι ευχάριστες ειδήσεις δεν σταματούν και το βιογραφικό του γεμίζει.
Στην πρωτεύουσα της Μαγνησίας, τον Βόλο θα ξεκινήσει αύριο Δευτέρα (4/2) η προετοιμασία της Εθνικής Ελλάδας Καλαθοσφαίρισης με αμαξίδιο. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα προετοιμαστεί εκεί ενόψει της συμμετοχής του στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της IWBF
(ECMC – European Championship Men C), όπου σκοπό έχει
να πάρει στην άνοδο στην Division B.
Αναλυτικά το δελτίο Τύπου: Φτάσαμε στις 16 ομάδες, που
μετέχουν στα πρωταθλήματα της Ομοσπονδίας Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Αμαξίδιο
(ΟΣΕΚΑ), έχουμε πλέον δύο κατηγορίες, αλλά στρατηγικός στόχος παραμένει η βελτίωση της Εθνικής ομάδας κι
η άνοδος στην Division B. Επειδή τίποτα δεν γίνεται τυχαία,
ξεκινά από τώρα μια στοχευμένη προετοιμασία διαρκείας.
Οι κατά τεκμήριο καλύτεροι παίκτες του μπάσκετ με αμαξίδιο, από την Κομοτηνή μέχρι την Κρήτη. έδωσαν ραντεβού τη Δευτέρα (04/02), προκειμένου για την έναρξη της
προετοιμασίας, ώστε το καλοκαίρι να δώσουν δυναμικό
«παρών» στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της IWBF
(ECMC – European Championship Men C), με στόχο την
άνοδο της -για πρώτη φορά στα χρονικά- στην παραπάνω
κατηγορία (Division Β). Όλα θα αρχίσουν από τις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις του Βόλου...
Η Ομοσπονδία, υπό την καθοδήγηση του Δ.Σ. της και
του υπεύθυνου για την Εθνική Ομάδα, Γρηγόρη Κοντοδήμου, πιστή στον στρατηγικό της σχεδιασμό, προσφέρει
στους διεθνείς παίκτες τις καλύτερες των συνθηκών.
Ένας έμπειρος Ομοσπονδιακός προπονητής -ο Τούρκος
Καμουράν Οζντεμίρ-, με άμεση συνεργάτιδα την Ομοσπονδιακή προπονήτρια Ευδοξία Καρυοφυλάκη, δύο φυσικοθεραπευτές, ένας γυμναστής, μία ψυχολόγος, ένας ιατρός κι ένας φροντιστής, αλλά κι όλη η απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή, είναι στη διάθεση των αθλητών μας.
Η αρωγή του ΓΓΑ, Τζούλιου Συναδινού, τον οποίο η διοίκηση της ΟΣΕΚΑ ευχαριστεί για την αμέριστη συμπαράστασή του, είναι καθοριστική.
Όπως καθοριστική είναι η συμπαράσταση του Δημάρχου Βόλου, Αχιλλέα Μπέου, τον οποίο επίσης ευχαριστεί
θερμά η διοίκηση της Ομοσπονδίας. Οι Ολυμπιακές εγκαταστάσεις του Βόλου (γήπεδο και χώροι φιλοξενίας) περιμένουν την «πιο ισχυρή ομάδα της Ελλάδας».
Αμέσως μετά το τέλος του πρώτου σταδίου της προετοιμασίας, οι διεθνείς(μεταξύ αυτών και ο Φιλίππου,
όπως γράψαμε ήδη) θα μεταβούν απευθείας στη Θεσσαλονίκη, για να πάρουν μέρος στη γιορτή του αθλήματος,
το 23ο All Star Game (9-10 Φεβρουαρίου, στο Αλεξάνδρειο
Μέλαθρο).
Να σημειώσουμε ότι ο Τρικαλινός παίκτης εκεί θα αγωνιστεί με την ομάδα του Κισσάβου απέναντι στον Ολυμπο.
Ασφαλώς τα στελέχη του Αστέρα και οι φίλοι του θα παρακολουθούν με ενδιαφέρον τα καινούργια εγχειρήματα
του αθλητή.

Δράση στην ΕΣΚΑΘ
Και η σημερινή μέρα θα προσφέρει πλούσιο υλικό στον
χώρο του τοπικού μπάσκετ. Το ζητούμενο για τους εκπροσώπους μας είναι να πραγματοποιήσουν μεστές εμφανίσεις εξαντλώντας παράλληλα τις πιθανότητες για θετικό πρόσημο. Στην Α2 ΕΣΚΑΘ οι Μαγοι φιλοξενούν(17.00,
Δημοτικό) τον Απόλλωνα Καρδίτσας και φιλοδοξούν να
πραγματοποιήσουν εμφάνιση αντάξια των δυνατοτήτων
τους κλείνοντας την προηγούμενη παρένθεση. Το παιχνίδι θα σφυρίξουν οι: Κ. Γκαρτζονίκας – Λιλής.
Για την Β’ ΕΣΚΑΘ η Πράσινη Γωνιά δοκιμάζεται(17.30,
Αγ. Θωμάς) από τον Αγιο Κωνσταντίνο και θέλει όσο τίποτα
άλλο να επιστρέψει στις επιτυχίες.
Λίγο αργότερα(19.00, Δημοτικό) οι νεάνιδες του Αιόλου
σε εξ αναβολής παιχνίδι φιλοξενούν τον Παλαμά και θα μοχθήσουν για το καλύτερο. Διαιτητές θα είναι οι κκ:Κυρίτσης.
Αθ- Γεωργούλας.
Παράλληλα τρέχει και το εργασιακό με δυο παιχνίδια
στην Μπάρα: 16.30: Εργ Τρίκκη- Πρ. Πουλιά Ράξας και
18.00: Βοτανικός.Κ- Διεθνής Ε. Αστ.
Σε χθεσινά ματς μέχρι την ώρα που έκλεινε η ύλη είχαμε: Δαναοί- Αστέρας 81-64, Ελασσόνα- Γόμφοι 40-80, Νίκαια- Φαλώρεια 107-80. Όπως γίνεται αντιληπτό είχαμε να
κάνουμε με ενδιαφέροντα παιχνίδια.
Ακόμη Νέοι ΑΕΛ- Κρόνος 57-69.
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Τ

η καλή της
παρουσία στο
πρωτάθλημα της
Α’ Ερασιτεχνικής
συνέχισε η Πηγή, όπου
επιβλήθηκε με 2-0 του
Καστρακίου.

Του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Καθαρή νίκη
•Ανώτερη η Πηγή επιβλήθηκε με 2-0 του Καστρακίου

xristoforospap@gmail.com

Βέβαια οι φιλοξενούμενοι
είχαν τις δικές τους απουσίες,
αλλά οι παίκτες του κόουτς
Ευαγγέλου έδειξαν από την
αρχή διάθεση και έφτασαν
σε μια εύκολη νίκη.
Στο 9’ με σουτ ο Νικολαρέας έκανε το 1-0. Στο 70’ οι
γηπεδούχοι είχαν δοκάρι με
τον Φλωρόπουλο. Ενώ στο
74’ ο Μαντζώρος με ωραίο
πλασέ έκανε το 2-0.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΠΗΓΗ: Παπαδόπουλος,
Δάσσιος, Τεντολούρης, Ντόσας, Μαγουλιώτης, Μπέτσας,
Κατσάρας (85’ Αλεξόπουλος),
Κ. Ξαγαράς (60’ Φλωρόπουλος), Γ. Ξαγαράς (46’ Ματζώρος), Νικολαρέας, Λάππας
(77’ Παπαθανασίου).
ΚΑΣΤΡΑΚΙ: Αλμπάνης, Γκόβαρης, Νταλούκας (76’ Μπαλογιάννης), Σιούτας, Τσιαντούλας, Μπαούτης, Γραβάνης, Σικόλας (46’ Μπλούτσος),
Μυλωνάς, Ρόμπος, Γιάννης.

Στιγμιότυπα από
τον χθεσινό αγώνα
στο γήπεδο της Πηγής

Ό

λα για τη νίκη
θα τα δώσουν
τα Μετέωρα
στον σημερινό
αγώνα κόντρα στον Φωκικό.
Η ομάδας της Καλαμπάκας
ποντάρει στον παράγοντα
έδρα, ενώ είναι το ξεκάθαρο
φαβορί. Βρίσκεται στην 3η
θέση του 4ου ομίλου της Γ’
Εθνικής και θέλει να μείνει
και μετά το τέλος του
σημερινού αγώνα.

Κοπή βασιλόπιτας
Την βασιλόπιτα έκοψε χθες Σάββατο 2 Φεβρουαρίου 2019 το μεσημέρι η ανδρική ομάδα του Α.Σ.
Μετέωρα.
Η Διοίκηση, τεχνικοί και ποδοσφαιριστές βρέθηκαν στην ταβέρνα
Yamas έκοψαν την πίτα και στη
συνέχεια γευμάτισαν. Την πίτα έκοψαν ο π. Δημήτριος Φωτόπουλος
και ο π. Χαράλαμπος Καπλανίδης.
Ο πρόεδρος της ομάδας κ. Αθανάσιος Θώμος ευχήθηκε σε όλους
καλή χρονιά με υγεία και πολλές
νίκες. Αναλυτικά το πρόγραμμα και
οι διαιτητές της εξ’αναβολής 17ης
αγωνιστικής στον 4ο Όμιλο της Γ’
Εθνικής:

Κυριακή 3 ΦεβρουαρίουΏρα 15:00
ΑΟ Σελλάνων – ΓΣ Αλμυρού
(γήπεδο Προαστίου)
Διαιτητής: Λουκάς Αλαφογιάννης
(Βοιωτίας)

Φαβορί για τη νίκη
•Η ομάδα των Μετεώρων σήμερα στις 3 μ.μ. φιλοξενεί
τον Φωκικό, ενώ χθες έκοψε την βασιλόπιτα
Πέτρος Κανιούρας (Καρδίτσας)
Μετέωρα – Φωκικός (Δημοτικό
Στάδιο Καλαμπάκας)
Διαιτητής: Παπακωνσταντίνου
(Φθιώτιδας)
Βοηθοί: Δόσκορης (Φθιώτιδας),
Δημήτρης Τίκας (Καρδίτσας)
Ολυμπιακός Βόλου – Θησέας
Αγριάς (Πανθεσσαλικό)
Διαιτητής: Αγγελούλης (Λάρισας)
Βοηθοί: Μάνος, Δεδικούσης (Λάρισας)

Έκοψαν τη
πίτα τους
χθες στην
ομάδα των
Μετεώρων

Η βαθμολογία

Βοηθοί: Ιωάννης Τσώνης, Χρήστος Καλαμπούκας (Βοιωτίας)
Απόλλων Μακρυχωρίου – Νίκη
Βόλου (ΔΑΚ Καρδίτσας)
Διαιτητής: Γεώργιος Μελτζανίδης
(Ημαθίας)
Βοηθοί: Μιχαήλ Μανασής, Χρήστος Μπάλλας (Τρικάλων)
Αστέρας Ιτέας – ΑΟ Στυλίδας

(γήπεδο Ιτέας)
Διαιτητής: Φωκάς (Αχαΐας)
Βοηθοί: Σωτηρόπουλος, Παπαδημητρίου (Αχαΐας)
Οικονόμος Τσαριτσάνης – Αχιλλέας Νεοκαισάρειας (γήπεδο Τσαριτσάνης)
Διαιτητής: Λαθύρης (Φθιώτιδας)
Βοηθοί: Λιτοσελίτης (Φθιώτιδας),
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Νίκη Βόλου
Ολυμπιακός Βόλου
ΑΣ Μετέωρα
Αστέρας Ιτέας
ΓΣ Αλμυρού
Θησέας Αγριάς
ΑΟ Σελλάνων
Οικονόμος Τσαριτσάνης
Απόλλων Μακρυχωρίου
ΑΟ Στυλίδας
Αχιλλέας Νεοκαισάρειας
Πιερικός
Φωκικός
Αναγέννηση Καρδίτσας

44
41
31
28
23
23
22
19
18
17
17
16
12
1

* Στην πρίζα και σήμερα είναι οι κορυφαίοι μας εκπρόσωποι
στα ομαδικά σπορ. Παίζουν σε πολλά μέτωπα, οπότε χρειάζεται
να έχουν όλες τις αισθήσεις σε επιφυλακή για να πετύχουν
τις απαραίτητες προσπεράσεις. Κατά γενική ομολογία οι συναντήσεις διαθέτουν ξεχωριστό ειδικό βάρος, οπότε πέρα
από την τακτική μεγάλο ρόλο θα παίξουν πάθος και ημέρα.
* Το ζευγάρι του ΑΟΤ με τον Καραϊσκάκη έχει παράδοση
κρίσιμων αναμετρήσεων με κορυφαία εκείνη της ανόδου.
Από τότε όμως κύλησε πολύ νερό στο αυλάκι και οι κυανέρυθροι αν και σε πολλές περιπτώσεις ξεκινούσαν με βλέψεις
στην πορεία η προσπάθεια έμενε ημιτελής για διαφόρους
λόγους.
* Στην προκειμένη περίπτωση το τρίποντο αποτελεί μονόδρομο
για να σπάσει η αλυσίδα των αρνητικών αποτελεσμάτων και
να ατενίσουν οι πάντες με άλλο βλέμμα την συνέχεια. Είναι
φανερό ότι η ιστορική ομάδα έχει ανάγκη από υπερβάσεις.
* Απαντες καλούνται να παίξουν ώριμα και έξυπνα και κυρίως
να ιδρώσουν την φανέλα. Αυτό είναι κάτι που θα το
εκτιμήσουν ιδιαίτερα οι συμπολίτες φίλαθλοι, που σπεύδουν
με προσδοκίες στο Στάδιο και είναι κρίμα να αποχωρούν με
έντονη δόση πίκρας.
* Από την πλευρά τους τα Μετέωρα πορεύονται με αυτοπεποίθηση, ενώ οι μαζεμένες νίκες που συνοδεύτηκαν και από
καλό ποδόσφαιρο έχουν εκτοξεύσει το ηθικό. Ο καθένας
αντιλαμβάνεται ότι δεν υπάρχει καλύτερο σκηνικό για κάθε
ομάδα από το να βγαίνουν στα επίσημα πράγματα που δουλεύει στις προπονήσεις.
* Ωστόσο οι κιτρινομπλέ ξέρουν ότι δεν έχουν την πολυτέλεια
να χαλαρώσουν και σήμερα. Γιατί από την μια οι αντίπαλοι
περιμένουν να φρενάρουν τον ενθουσιασμό και από την
άλλη δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια. Τέτοια τα καθιστούν
οι ίδιοι οι παίκτες με το ποδόσφαιρο, που θα παίξουν και την
αγωνιστική τους αυταπάρνηση.
* Παράλληλα αξίζει να σταθούμε και στο κλίμα που υπάρχει
στην κιτρινομπλέ ομάδα. Αυτό είναι εξαιρετικό με τους
αθλητές να παίζουν και για τους συναδέλφους τους. Και
στην κοπή πίτας επιβεβαιώθηκαν η καλή χημεία και ο αλτρουϊσμός.
* Τα αφιερώματα στον Κώστα Φορτούνη απ’ όλα σχεδόν τα
ΜΜΕ Πανελλαδικής εμβέλειας καλά κρατούν, αφού τα στατιστικά του είναι εντυπωσιακά. Φυσικά δεν είναι μονοδιάστατος
και τον εντοπίζει κανείς σε όλες τις σχετικές λίστες.
* Αυτοί πάντως που στάζουν μέλι για την αξία του είναι οι
παλιές δόξες του Ολυμπιακού, που σίγουρα έχουν δει πολλά
τα μάτια τους. Μεταξύ άλλων χαρακτηρίζουν τον δικό μας
ποδοσφαιριστή ως παίκτη για το πολύ πάνω ράφι, ενώ τον
συγκρίνουν με ιερά τέρατα των ερυθρολεύκων.
* Παραδοσιακά το περιφερειακό ανωμάλου δρόμου λειτουργεί
ως εξαιρετική προθέρμανση για το Πανελλήνιο ανωμάλου
που αναμένεται με τεράστια ενδιαφέρον στις 24 Φλεβάρη
στις Σκαμνιές.
* 4ος ο Ν. Σκαρβέλης(ΓΣΤ στην Τσεχία με 19.25), ενώ σήμερα
αγωνίζεται στην Γερμανία.
* Καλή φουρνιά υπάρχει στις μικρές ηλικίες του μπάσκετ σύμφωνα με τους ειδικούς και τα Τρικαλινά ταλέντα θα δώσουν
στίγμα στην σημερινή συγκεντρωτική προπόνηση του κλιμακίου Δυτικής Θεσσαλίας στον Παλαμά.
* Λίγη υπομονή πρέπει να κάνουν οι φίλοι του Αστέρα, αφού
η έναρξη πρωταθλήματος ορίστηκε στις 2 Μάρτη.

03:30 COSMOTE SPORT 4 HD
Golden State - Lakers
NBA Regular Season
13:00 COSMOTE SPORT 2 HD
Βιγιαρεάλ-Εσπανιόλ
13:15 Novasports 3HD
Εξέλσιορ - Φέγενοορντ
13:30 Novasports 2HD
ΣΠΑΛ - Τορίνο
14:00 COSMOTE SPORT 8 HD
Γκραν Κανάρια-Μπασκόνια
15:00 Novasports 1HD
ΟΦΗ - Ξάνθη
15:00 ΕΡΤ3
Παναχαϊκή - Κέρκυρα
15:30 ΕΡΤ2
Ήφαιστος - Ολυμπιακός
16:00 Novasports 5HD
Τζένοα - Σασουόλο
16:00 Novasports 4HD
Ουντινέζε - Φιορεντίνα
16:00 ΕΡΤ1
Απόλλων - Αστέρας
Super League
16:05 COSMOTE SPORT 1 HD
Λέστερ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
16:30 COSMOTE SPORT 3 HD
Άουγκσμπουργκ-Μάιντς
Bundesliga
17:00 ΕΡΤ3
Αρης Νικαίας - Φίλιππος Βέροιας
Πρωτάθλημα Χάντμπολ

17:15 Novasports 2HD
Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός
Super League
17:15 Novasports 3HD
ΑΕΛ - Ατρόμητος, Super League
17:15 COSMOTE SPORT 2 HD
Μπέτις-Ατλέτικο Μαδρίτης
LaLiga Santander
18:30 COSMOTE SPORT 1 HD
Μάντσεστερ Σίτι-Άρσεναλ
Premier League
19:00 COSMOTE SPORT 3 HD
Στουτγκάρδη-Φράιμπουργκ, Bundesliga
19:30 Novasports 1HD
ΑΕΚ - ΠΑΟΚ, Super League
19:30 ΕΡΤ HD
Άρης - ΠΑΣ Γιάννινα, Super League
19:30 COSMOTE SPORT 8 HD
Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Μπενφίκα
Liga NOS
19:30 COSMOTE SPORT 2 HD
Έιμπαρ-Τζιρόνα, LaLiga Santander
20:30 COSMOTE SPORT 8 HD
Μάλαγα-Ρεάλ Μαδρίτης
ACB Liga Endesa
21:00 COSMOTE SPORT 4 HD
Boston Celtics-Oklahoma City
NBA Regular Season
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD
Ρεάλ Μαδρίτης-Αλαβές
LaLiga Santander
22:00 COSMOTE SPORT 9 HD
Γκιμαράες-Πόρτο

τοπικά

Μερικές από τις συμφωνίες μεταξύ κρατών που
αφορούν εμάς και τη γειτονία μας, από την ανατολή
του 20ου αιώνα έως σήμερα. Η κατάληξή τους
1.Το Πρωτόκολλο της Κέρκυρας ή Σύμφωνία της Κέρκυρας
Υπογράφτηκε στις 17(4)
Μαῒου 1914, μεταξύ της αλβανικής κυβέρνησης με επικεφαλής τον πρίγκηπα Βηντ
και της «Αυτόνομης Δημοκρατίας της Βορείου Ηπείρου» με πρόεδρο τον Γεώργιο
Χρηστάκη-Ζωγράφο. Με την
υπογραφή του, τερματίστηκαν
οι ένοπλες συγκρούσεις μεταξύ αλβανικής χωροφυλακής-ατάκτων και Βορειοηπειρωτών (Ιερών Λόχων). Αναγνωρίστηκε η αυτονομία της
Βορείου Ηπείρου μαζί με μια
σειρά δικαιωμάτων για τον
τοπικό πληθυσμό.Η περιοχή
αποκτούσε επίσημα την αυτονομία της, υπό την αιγίδα
του πρίγκιπα Βηντ της Αλβανίας, ο οποίος όμως δεν είχε
ουσιαστικές αρμοδιότητες. Η
αλβανική κυβέρνηση θα είχε
το δικαίωμα να διορίζει και να
απολύει τους κυβερνήτες και
τους ανώτερους υπαλλήλους.
Την 1η Ιουνίου το επικύρωσαν οι Μεγάλες Δυνάμεις
και λίγες μέρες αργότερα η
αλβανική κυβέρνηση αποδέχτηκε τη συμφωνία και
επέδωσε το επίσημο έγγραφο του πρωτοκόλλου στις
23 Ιουνίου 1914 στην αυτόνομη κυβέρνηση. Η επιμονή
του Ε. Βενιζέλου έπεισε τους
Βορειοηπειρώτες εκπροσώπους να επικυρώσουν και αυτοί το πρωτόκολλο της Κέρκυρας κατά την Πανειπηρωτική Συνδιάσκεψη στο Δέλβινο.
Εξαίρεση αποτέλεσαν οι εκπρόσωποι της Χειμάρρας, που
επέμεναν υπέρ της ένωσης με
την Ελλάδα (Ένωσις ή Θάνατος). Η αποδοχή της συμφωνίας ανακοινώθηκε στην Διεθνή Επιτροπή Ελέγχου. Ωστόσο, προτού τεθεί σε εφαρμογή, κηρύχθηκε ο Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος. Παρόλο που
το πρωτόκολλο της Κέρκυρας δεν αναιρέθηκε ποτέ από
κάποια μεταγενέστερη συνθήκη, μετά τον Α’ Παγκόσμιο
Πόλεμο, δεν εφαρμόστηκε
ποτέ.
2. Το Γερμανοσοβιετικό
Σύμφωνο μη Επίθεσης ή
Σύμφωνο
Μολότωφ-Ρίμπεντροπ (επίσημα, Γερμανοσοβιετική Συνθήκη)
Ήταν σύμφωνο μη επίθεσης, που υπέγραψαν στις 23
Αυγούστου 1939 στη Μόσχα ο
Υπουργός Εξωτερικών της

ναζιστικής Γερμανίας Γιοάχιμ
φον Ρίμπεντροπ και ο Υπουργός Εξωτερικών της Σοβιετικής Ένωσης Βιατσεσλάβ Μιχαήλοβιτς Μόλοτοφ. Τη συνθήκη αυτή επικύρωσε το Ανώτατο Σοβιέτ, οκτώ ημέρες
μετά, στις 31 Αυγούστου. Είναι χαρακτηριστικό πως μετά
την υπογραφή του συμφώνου ο Ουίνστον Τσώρτσιλ,
πρωθυπουργός της Βρετανίας, δήλωσε πως οι ναζί
«πρόδωσαν το αντι-Κομιτέρν
σύμφωνο και τις αντι-Μπολσεβίκικες συμφωνίες», ενώ η
αμερικανική εφημερίδα New
York Herald Tribune έγραψε
πως ο Χίτλερ «δεν κράτησε
την υπόσχεσή του να είναι
λιοντάρι προς ανατολάς και
αρνάκι προς δυσμάς». Ωστόσο, σύμφωνα με τον Ρεϊμόν
Καρτιέ, ο μεν Στάλιν υπέγραψε το σύμφωνο με στόχο
να κερδίσει χρόνο και ο Χίτλερ με την εκ προτέρων απόφαση «να το ξεσχίσει».
Στις 22 Ιουνίου του 1941 ο
Χίτλερ παραβίασε το σύμφωνο αυτό και επετέθη στη
Σοβιετική Ένωση (Επιχείρηση Μπαρμπαρόσσα).
3. Η Συμφωνία της Καζέρτας
Ήταν μια ιστορική συμφωνία που υπογράφηκε στις 26
Σεπτεμβρίου 1944 στην πόλη
Καζέρτα της Νοτίου Ιταλίας,
περί το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου μεταξύ της
«ελεύθερης» ελληνικής κυβέρνησης εθνικής ενότητας
που συστάθηκε στο Κάϊρο,
κατόπιν δε μεταφέρθηκε στην
πόλη Κάβα ντε Τιρρένι και
των ελληνικών αντιστασιακών οργανώσεων (ΕΑΜ και
ΕΔΕΣ) που δρούσαν τότε
στην Ελλάδα. Η συμφωνία
αυτή έγινε υπό την επίβλεψη
των Βρετανικών στρατιωτικών δυνάμεων της Μεσογείου
που είχαν την έδρα τους στο
παρακείμενο Σαλέρνο. Σκοπός της συμφωνίας αυτής
ήταν να καθορισθούν θέματα
σχετικά με τη δράση, τον
έλεγχο και/ή τον αφοπλισμό
των ένοπλων τμημάτων αντίστασης που είχαν δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια της Κατοχής στον ελληνικό χώρο,
προκειμένου η χώρα να οδηγηθεί στην ομαλότητα, μετά
την απελευθέρωση. Στις 26
Σεπτεμβρίου 1944 το απόγευμα, υπογράφηκε η ομώνυμη συμφωνία, Οι στρατιωτικοί ηγέτες της ΕΛΑΣ και του

Γράφει ο Δρ.

Θεόδωρος Κ. Γκαλέας
ΕΔΕΣ αναλάμβαναν την υποχρέωση να απαγορεύσουν
στις ανταρτικές μονάδες οποιαδήποτε δράση που θα απέβλεπε στην κατάληψη της
εξουσίας. Τα Δεκεμβριανά
ήταν τα γεγονότα που ακολούθησαν…
4. Η Συμφωνία της Βάρκιζας
Υπογράφηκε στις 12 Φεβρουαρίου 1945 από την τότε
κυβέρνηση Πλαστήρα και αντιπροσώπους του Εθνικού
Απελευθερωτικού Μετώπου
(ΕΑΜ) μετά την ανακωχή των
Δεκεμβριανών στις 11 Ιανουαρίου 1945 ανάμεσα στις
βρετανικές και κυβερνητικές δυνάμεις και τον ΕΛΑΣ
βάσει της οποίας οι δυνάμεις
του υποχρεώθηκαν να εκκενώσουν την Αττική και τη Θεσσαλονίκη.
Τη συμφωνία αποτελούσαν
εννέα άρθρα μεταξύ των οποίων τη δημιουργία μιας δημοκρατικής πολιτείας με πλήρεις πολιτικές ελευθερίες, την
άρση του στρατιωτικού νόμου, την αμνηστία των πολιτικών αδικημάτων που πραγματοποιήθηκαν μετά τις 3 Δεκεμβρίου 1944, την πλήρη
απελευθέρωση των συλληφθέντων από τον ΕΛΑΣ, την
αποστράτευση του ΕΛΑΣ και
τον πλήρη αφοπλισμό του.
Στις 28 Φεβρουαρίου ολοκληρώθηκε ο αφοπλισμός του
ΕΛΑΣ, ο οποίος παρέδωσε
όλο τον οπλισμό του, πυροβόλα, όλμους, οπλοπολυβόλα,
τουφέκια κ.λ.π. Μερικές μονάδες του ΕΛΑΣ όπως και ο
ηγέτης του Άρης Βελουχιώτης
αρνήθηκαν να δεχτούν τη
συμφωνία και κατέφυγαν και
πάλι στα βουνά, παρότι και ο
ίδιος είχε υπογράψει την αποστράτευση του ΕΛΑΣ. Οι παραβιάσεις της συμφωνίας

Παρουσίαση βιβλίου
Το βιβλιοπωλείο ΤΣΙΟΠΕΛΑΚΟΣ,η ηλεκτρονική εφημερίδα onlarissa.gr και οι
εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ σας προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου μυθιστορήματος του Κώστα Ακρίβου “ΓΑΛΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ” την Πέμπτη, 7 Φεβρουαρίου 2019, στις 7,30μ.μ., στο Κέντρο Έρευνας-Μουσείο Τσιτσάνη (Βενιζέλου
και Καρδίτσης), στα Τρίκαλα.
Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι φιλόλογοι Φανή Μπαλαμώτη και Κώστας Μιχαλάκης.
Ο συγγραφέας θα απαντήσει στις ερωτήσεις του κοινού και θα υπογράψει
αντίτυπα του βιβλίου του.

οδήγησαν στα δραματικά γεγονότα του εμφυλίου 19461949.
5. Οι Συμφωνίες ΖυρίχηςΛονδίνου
Υπογράφηκαν το 1959 μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας, Ελλάδας, Τουρκίας ελληνοκυπριακής και τουρκοκυπριακής κοινότητας. Με τις Συνθήκες αυτές τερματίστηκε η
βρετανική κυριαρχία επί της
Κύπρου και ιδρύθηκε ανεξάρτητο Κυπριακό κράτος. Η
Συμφωνία της Ζυρίχης ουσιαστικά κατέρρευσε το 1963,
μετά από αλλαγές που επιχείρησε να κάνει ο Μακάριος
στο Σύνταγμα της Δημοκρατίας και τις σφοδρές ένοπλες
συγκρούσεις μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων.
Οι συμφωνίες Ζυρίχης-Λονδίνου χρησιμοποιήθηκαν σαν
δικαιολογία για την εισβολή
της Τουρκίας στην Κύπρο το
1974 μετά από το πραξικόπημα Σαμψών που επιχείρησε να
ανατρέψει τον Μακάριο, παρά
το γεγονός ότι η Συνθήκη Εγγυήσεων δεν της έδινε το δικαίωμα ούτε για στρατιωτική
δράση ούτε για παραμονή
των στρατευμάτων της στο
νησί μετά την αποκατάσταση
της συνταγματικής τάξης. Το
1983, η Τουρκία κήρυξε το
κατεχόμενο κυπριακό έδαφος ως «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου». Σε διεθνές επίπεδο
αυτό δεν αναγνωρίστηκε από
τα Ηνωμένα Έθνη ούτε από το
Συμβούλιο Ασφαλείας, εκτός
από την ίδια την Τουρκία.
6. Η Συμφωνία της Μαδρίτης
Το 1997 Σημίτης και Ντεμιρέλ υπογράφουν τη Συμφωνία
της Μαδρίτης με σκοπό τη μείωση της έντασης στο Αιγαίο
και την απομάκρυνση του κινδύνου σύρραξης ανάμεσα
στις δύο χώρες. Το κείμενο
που υπογράφηκε δεν προσφέρεται για θριαμβολογίες,
αλλά γεννά σοβαρές ανησυχίες…
Θα μπορούσε επίσης, όποιος ενδιαφέρεται, να ανατρέξει
και σε άλλες συμφωνίες-συνθήκες, όπως η Συμφωνία-Διακήρυξη Μπάλφουρ, η Συνθήκη της Λωζάνης, η Συμφωνία
Σένγκεν, ο Κανονισμός Δουβλίνου, η ίδρυση της Frontex.
Από αυτές κάποιες λειτουργούν πλημμελώς και άλλες
βρίσκονται υπό αμφισβήτηση.
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Πρόμαχοι τιμής
Ορέχτηκαν οι γείτονες του Αλέξανδρου τη χώρα
κι ολούθε χύμηξαν ορδές φαύλων κομιτατζήδων,
που τα χωριά μας έκαιγαν, σκότωναν τους δασκάλους
κι έκαναν στάχτη τα σχολειά, πηγές γνώσης κι ελπίδων.
```
Η Φλώρινα κι η Καστοριά περνούσαν νύχτες τρόμου,
η Έδεσσα, η Σιάτιστα και το Κιλκίς θρηνούσε,
στη νύμφη του Θερμαϊκού βροχή πέφτανε οι βόμβες,
τα Γιαννιτσά ανταριάστηκαν κι ο βάλτος ξαγρυπνούσε.
```
Ο Μπρούφας απ’ το Βόιο, ο Κώττας απ’ τη Ρούλια
κι άλλοι λεβέντες σύναξαν αντίστασης κυψέλη,
και γι’ αρχηγό τους όρισαν στον εθνικό αγώνα
τον φωτισμένο Γερμανό παπα – Καραβαγγέλη.
```
Πλάνταξε πάλι απ’ τους καημούς ο κόρφος της Ελλάδας
κι έτρεξαν, πρόμαχοι τιμής, οι Μακεδονομάχοι
και, σαν το βόλι της νυχτιάς πήρε τον Μίκη Ζέζα*,
όμοια λιοντάρια πάλεψαν και κέρδισαν τη μάχη.
```
Πατρίδα, ο Μεγαλέξανδρος τη σάρισα κραδαίνει,
πυρσούς ανάβει στις καρδιές κι όντας ξεσπούν οι μπόρες,
τα παλληκάρια σου άγρυπνα, ζώνονται τ’ άρματά τους
κι έρχονται πάλι λευτεριάς ευλογημένες ώρες.

Πόπη Μπαλαμώτη–Σπιτά
(14 Απριλίου 1992)
Από την ποιητική συλλογή μου «Χρώματα στοργής»
έκδ. 2011
*Ψευδώνυμο του αξιωματικού Παύλου Μελά, από τα
ονόματα των δύο παιδιών του, του Μίκη και της Ζέζας

Η γρίπη και δεσμεύσεις
του μπεκρή
Ελλάδα του Διόνυσου
που στα αρχαία χρόνια
όλους τους πότες πότιζες
τον οίνο με γαλόνια.
```
Εσύ οπού αγίασες
της άμπελου το κλήμα
στα όργια για τη ζωή
απών το κάθε βλήμα.
```
Σε σένα ακόμα προσκυνά
σύμπας η οικουμένη
απόντες είναι πάντοτε
όλοι οι βαρεμένοι.
```
Πολλούς αγώνες έδωσε
ο πότης μεσ' τη σούρα
απέδειξε πεθαίνουνε
κι αυτοί με τη μασούρα.
```
Πρώτος στην ανακάλυψη.
Ποιος βρήκε το οχτάρι;
Αυτό όμως δεν βρέθηκε
με ένα κατοστάρι.
```
Ποιος πάλι ανακάλυψε
την κίνηση της γης;
Μήπως οι ξενέροτοι
και πάλι ο μπεκρής.
```
Τι είπε μπρος
στους δανειστές
με στόμφο στη χολέρα;
Αν έχω σπίτι πάρτε το,
καρτούτσο-οίνο-κάνουλα
σας καρτερεί μαχαίρα.
```
Και κέρδισε επάξια
τον τίτλο του μπεκρή
του καταλόγου ήρωες
έχουν δρόμο μακρύ.
```
Μπεκρή αγνώστου ηρώον
ποτέ δεν θα στηθεί
στη μάχη οι πεσόντες
έχουνε μετρηθεί.
```
Άνθρωπος ορθόδοξος

την κάνουλα εικόνα
και στήριγμα στη σούρα
του φαναριού κολώνα.
```
Για εκκλησιά το καπηλειό
μεταλαβιά κει πίνει
πρωτού τρεβλιάσει η
γλώσσα
καρέκλα δεν αφήνει.
```
Και αν ξεχνά το σπίτι του
ρωτάει κάνα ξένο
με το μπαρντόν.
Παρακαλώ.
Μήπως ξέρεις που μένω.
```
Αν αρρωστήσει ο μπεκρής
εδώ έδωσε λόγο
στο σπίτι δεν καλεί γιατρό
μονάχα οινολόγο.
```
Ποτέ μπεκρής δεν πέθανε
από καμία γρίπη
παρά από καρδιακή
σαν δει ο οίνος λείπει.
```
Απαγορεύεται ρητά:
να οδηγεί μπεκρής
στο σπίτι θα πηγαίνει
διά τοίχου και αφής.
```
Μπεκρής είναι απόλυτος
και είναι σε κραιπάλη
να ψάχνει
να βρει το στόμα
τσιγάρο για να βάλει.
```
Όποιος πάει στα τέσσερα
άριστα με δέκα
αν κάνει όμως ντι-ντι-ντιτ
ώρα του Βεληγκέκα.
```
Αν τύχει έχει νυμφευθεί
αυτό το λέω με λύπη
ούτε πρώτο βοηθειών
προφταίνει τέτοια... γρίπη.
Δ. Κοτρώνας
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Στο στόχαστρο ο Βούτσης

«Όχι» από την αντιπολίτευση στην αλλαγή
του κανονισμού της Βουλής
• «Φωτιά» πήρε το πολιτικό σκηνικό

«Φ

ωτιά» έχει πάρει το πολιτικό σκηνικό με τον
Πρόεδρο της Βουλής,
Νίκο Βούτση, να μπαίνει στο στόχαστρο της αντιπολίτευσης.
Ήδη η Νέα Δημοκρατία φαίνεται
πως έχει βάλει στο τραπέζι όλα τα
κοινοβουλευτικά όπλα και είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να κατατεθεί

πρόταση μομφής κατά του κ. Βούτση.
Η στάση του προεδρείου του Κοινοβουλίου το τελευταίο διάστημα
έχει δοκιμάσει τις ανοχές της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τα στελέχη
του, να καταγγέλλουν πλέον ότι ο
κ. Βούτσης έχει ευτελίσει και τη

θέση του και το θεσμό του Κοινοβουλίου, καθώς λειτουργεί καθαρά
και απροκάλυπτα ως κομματικό όργανο του ΣΥΡΙΖΑ και ως εκτελεστικός
βραχίονας του Μεγάρου Μαξίμου.
Νωρίτερα η Νέα Δημοκρατία έκανε
λόγο για «πρωτοφανή ευτελισμό»
που «έχουν επιβάλει στο κοινοβούλιο
οι κ. Τσίπρας και Καμμένος» με τη
«βούλα του κ. Νίκου Βούτση».
«Ο πρόεδρος της Βουλής λαμβάνοντας πλέον και επισήμως ρόλο
διαμεσολαβητή ανάμεσα στους εκβιαζόμενους εταίρους παρακάλεσε(!)
τον βουλευτή Παπαχριστόπουλο να
μην παραιτηθεί μέχρις ότου ολοκληρωθούν τα μαγειρέματα της κυβέρνησης», σημείωνε η Νέα Δημο-

κρατία.
Χθες ο εκπρόσωπος των ΑΝΕΛ,
Θεόδωρος Τοσουνίδης, ανέφερε:
«Να αφήσουν όπως είναι τον κανονισμό της Βουλής», ενώ δεν απέκλεισε οι βουλευτές των ΑΝΕΛ να
στηρίξουν μια πρόταση μομφής κατά
του προέδρου της Βουλής, σημειώνοντας πως «θα μελετήσουμε την
πρόταση μομφής αν κατατεθεί».
Λίγο αργότερα στην ίδια εκπομπή
ο κ. Παπαθεοδώρου από το ΚΙΝΑΛ
χαρακτήρισε «κομματοφύλακα» του
ΣΥΡΙΖΑ τον κ. Βούτση.
Ο βουλευτής του ΚΙΝΑΛ κάλεσε
τον Πρόεδρο της Βουλής μην αλλάξει τον κανονισμό της Βουλής και
προανήγγειλε πως αν η ΝΔ φέρει

πρόταση μομφής κατά Βούτση τότε
θα την υπερψηφίσουν.
Την Παρασκευή ο Σταύρος Θεοδωράκης είχε ξεκαθάρισε πως δεν
μπορούν να υπάρξουν ΚΟ με 2-3
βουλευτές.
«Κοινοβουλευτικές ομάδες με 2
και 3 βουλευτές δεν μπορεί να υπάρξουν. Όπως δεν μπορεί να συγκροτούνται Κ.Ο. με δανεικούς βουλευτές. Ξεκάθαρα λόγια. Το Ποτάμι έχει
αρχές. Δεν τις θυσιάζει ούτε στα μικρά ούτε στα μείζονα. Δεν μας ενδιαφέρουν τα ευκαιριακά κομματικά
οφέλη», τόνισε ο επικεφαλής του
Ποταμιού.

Θ. Τοσουνίδης: Θα μελετήσουμε την πρόταση Β. Κικίλιας: Κομματάρχης
του ΣΥΡΙΖΑ ο Ν. Βούτσης
μομφής κατά Βούτση αν κατατεθεί
Η Ν.Δ. έχει έτοιμα όλα τα όπλα της, όμως «για το πότε και το τι,
θα αποφασίσει ο πρόεδρος του κόμματος, Κυριάκος Μητσοτάκης»

Κάλεσε τον Παπαχριστόπουλο να παραδώσει την έδρα του
Ο εκπρόσωπος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, Θεόδωρος
Τοσουνίδης κάλεσε σήμερα
τον Θανάση Παπαχριστόπουλο να παραδώσει την έδρα
σημειώνοντας ότι «η έδρα
πρέπει να επιστραφεί στους
ΑΝΕΛ. Όσοι δεν μπορούν να
σταθούν στο πλευρό μας, τότε
να εγκαταλείψουμε τις έδρες
μας, έρχονται οι επόμενοι».
«Υπηρετήστε αυτά για τα
οποία σας ψηφίσανε, για αυτά
που έχετε δεσμευθεί. Να σεβαστούν όλοι την εντολή που
πήραν από τον ελληνικό λαό»,
πρόσθεσε ο κ. Τοσουνίδης.
Μάλιστα, το ίδιο ζήτησε ο
κ. Τοσουνίδης και από τον Τέρενς Κουίκ, που με βάση τα
εκλογικά αποτελέσματα, αντικαθιστά τον κ. Παπαχριστό-

Ο εκπρόσωπος των ΑΝΕΛ,
Θεόδωρος Τοσουνίδης
πουλο στη Βουλή. «Το ίδιο
ισχύει και με τον κ. Κουίκ»,
ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ.
Τοσουνίδης.
Ερωτηθείς για το σχόλιο
του Πάνου Καμμένου στο Twitter στο οποίο μεταξύ άλλων
απευθυνόμενος στον πρωθυ-

πουργό Αλέξη Τσίπρα έγραψε
«υπάρχουν και Έλληνες Αλέξη», ο κ. Τοσουνίδης σημείωσε
ότι στους ΑΝΕΛ «υπερασπιζόμαστε πάνω από όλα τον
ελληνικό λαό».
Ο κ. Τοσουνίδης απέρριψε
αλλαγή στον κανονισμό της
Βουλής, ο οποίος προβλέπει
πως για να συγκροτείται Κ.Ο.
πρέπει να αποτελείται από
τουλάχιστον πέντε βουλευτές,
οι οποίοι όμως πρέπει να
έχουν εκλεγεί με το ίδιο κόμμα. Σε περίπτωση αποχώρησης του κ. Παπαχριστόπουλου, οι ΑΝΕΛ κινδυνεύουν με
διάλυση της κοινοβουλευτικής
ομάδας.
«Να αφήσουν όπως είναι
τον κανονισμό της Βουλής»,
ανέφερε, ενώ δεν απέκλεισε
οι βουλευτές των ΑΝΕΛ να
στηρίξουν μια πρόταση μομφής κατά του προέδρου της
Βουλής, σημειώνοντας πως
«θα μελετήσουμε την πρόταση
μομφής αν κατατεθεί».

«Ο Νίκος Βούτσης λειτουργεί ως κομματάρχης του ΣΥΡΙΖΑ και δεν υπηρετεί τον θεσμικό του ρόλο», κατήγγειλε ο
τομεάρχης Άμυνας της Ν.Δ.,
Βασίλης Κικίλιας, αφήνοντας
ανοιχτό το ενδεχόμενο κατάθεσης πρότασης μομφής
εναντίον του για τη σχεδιαζόμενη τροποποίηση του Κανονισμού της Βουλής.
Η τροποποίηση που φέρεται
να ετοιμάζει ο κ. Βούτσης
πρόκειται να κατατεθεί τη
Δευτέρα, προκειμένου οι κ.
Θεοδωράκης και Καμμένος
να μη χάσουν τα προνόμια
του επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας.
«Η Ν.Δ. θα αντιδράσει σθεναρά προκειμένου να υπερασπιστεί τον κοινοβουλευτισμό»
τόνισε ο κ. Κικίλιας,
διευκρινίζοντας ότι η ΝΔ
έχει έτοιμα όλα τα όπλα της,
όμως «για το πότε και το τι,
θα αποφασίσει ο πρόεδρος
του κόμματος, Κυριάκος Μητσοτάκης».

Ο τομεάρχης Άμυνας της Ν.Δ., Βασίλης Κικίλιας
Αναφερόμενος επίσης στο
ταξίδι του Αλέξη Τσίπρα στην
Τουρκία, ο κ. Κικίλιας προειδοποίησε ότι «κινδυνεύουμε
με εθνική τραγωδία αν πάει
να λύσει τα ελληνοτουρκικά
όπως το Σκοπιανό».
Αυστηρή προειδοποίηση
προς τον Πρόεδρο της Βουλής, Νίκο Βούτση, να μη συναινέσει σε αλλαγή του κανονισμού της Βουλής για να
διασωθεί η ΚΟ των ΑΝΕΛ απηύθυνε από την Πάτρα την Παρασκευή ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
«Ελπίζω ειλικρινά ότι ο πρό-

εδρος της Βουλής, θα συναισθανθεί τη σημασία του ρόλου του και δεν θα συναινέσει
σε αυτές τις πρωτοφανείς μεθοδεύσεις» σημείωσε ο πρόεδρος της ΝΔ στον απόηχο
της προτροπής του κ. Βούτση
στον κ. Παπαχριστόπουλο να
μην υποβάλει την παραίτησή
του και να μην παραδώσει τη
βουλευτική του έδρα με το
αιτιολογικό ότι πρέπει την ερχόμενη εβδομάδα, απερίσπαστη η ολομέλεια της Βουλής
να ψηφίσει το πρωτόκολλο
για την ένταξη της ΠΓΔΜ στο
ΝΑΤΟ.

Σε προσιτές τιμές

ΑκρIΒοΣ ΔημHτρηΣ

ΤΗΛ:

24310-29072
697-6670157
TPIKΑΛA

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

Τσακαλώτος:

Το «σταυρόλεξο» του Επικρατείας
και τα σενάρια για τις μετακινήσεις

Ο κ. Μητσοτάκης θεωρεί
«μεγάλη επιτυχία των
λαϊκιστών της Ευρώπης» τη
νίκη Μακρόν επί της Λεπέν

Οι δύο στόχοι του Τσίπρα με τις εκλογικές λίστες
αρ’ όλο που η
κυβέρνηση
επιμένει ότι θα
ολοκληρώσει τη θητείας
της, η προετοιμασία των
ψηφοδελτίων του ΣΥΡΙΖΑ
προχωράει με γοργούς
ρυθμούς ώστε να είναι
όλα έτοιμα και για τον
Μάιο. Ο κ. Τσίπρας με τις
εκλογικές λίστες του
ΣΥΡΙΖΑ καλείται να
πετύχει δύο στόχους:

Π

Ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος
«Προφανώς, για τον κ. Μητσοτάκη, όταν στη Γαλλία ο
Μακρόν κέρδισε τη Λεπέν και στην Αυστρία ο Van der Bellen
(πράσινος) τον Homer (ακροδεξιός στην καλύτερη περίπτωση) αυτό αποτέλεσε μεγάλη επιτυχία των λαϊκιστών της
Ευρώπης», αναφέρει ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης
Τσακαλώτος σχολιάζοντας με ανάρτησή του στο twitter, τη
δήλωση του προέδρου της ΝΔ, Κ. Μητσοτάκη, στη συνέντευξή του στον «Εθνικό Κήρυκα», ότι «η Ελλάδα θα γίνει η πρώτη χώρα στην Ευρώπη, όπου οι λαϊκιστές θα υποστούν ξεκάθαρη ήττα».
Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε χαρακτηριστικά στη συνέντευξή του ότι «η νίκη της Νέας Δημοκρατίας το 2019 θα
φέρει σταθερότητα και ελπίδα. Η Ελλάδα θα γίνει η πρώτη χώρα στην Ευρώπη, όπου οι λαϊκιστές θα υποστούν μία
ξεκάθαρη ήττα. Από μόνη της, η προκήρυξη των εκλογών
θα αλλάξει το κλίμα στις διεθνείς αγορές και θα σφραγίσει τη μετάβαση από την εποχή της ανασφάλειας στην εποχή ελπίδας για τον ελληνικό λαό».

ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΩΤ. Ι. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ

ΓOPΓOΓYPI - TPIKAΛA
THΛ.: 24310 53555

Με συνέπεια εκεί
που μας χρειάζεστε

Έγκριτο μέλος συνδέσμου
ταπητοκαθαριστηρίων

“ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ”
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Πρώτον, όπως είναι αυτονόητο, να βρει τη χρυσή τομή
ανάμεσα στην μέγιστη απήχηση των ψηφοδελτίων και
την ικανοποίηση των φιλοδοξιών των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ.
Δεύτερον, να εκφράσει έμπρακτα το άνοιγμα προς την
Κεντροαριστερά, κάτι όχι
απλό, δεδομένης της πολυδιάσπασης του κεντροαριστερού χώρου.

Το «σταυρόλεξο»
του Επικρατείας
Το πιο δύσκολο «σταυρόλεξο» που καλείται να λύσει ο
κ. Τσίπρας είναι αυτό του ψηφοδελτίου Επικρατείας. Ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να εκλέξει από
τρεις (αν επαληθευτούν οι
αρνητικές δημοσκοπήσεις)
έως πέντε (αν κερδίσει τις
εκλογές) βουλευτές Επικρατείας.
Τον Σεπτέμβριο του 2015 ο
ΣΥΡΙΖΑ με 35,46% είχε εκλέξει
τους; Γιάννη Δραγασάκη, Θεανώ Φωτίου, Νίκο Κοτζιά, Τασία Χριστοδουλοπούλου και
Κώστα Γαβρόγλου.
Στις επερχόμενες εκλογές η
κ. Φωτίου θα κατέβει κατά
πάσα πιθανότητα στον Νότιο
Τομέα της Β Αθήνας, η κ. Χριστοδουλοπούλου αμφιταλαντεύεται μεταξύ του Νοτίου
Τομέα και του ευρωψηφοδέλτιίου, ενώ ο Κάστας Γαβρόγλου είτε θα κατέβει στην
Α Αθήνας είτε δεν θα κατέβει
καθόλου.
Από εκεί και πέρα, αυτοί
που «παίζουν» για το Επικρατείας είναι οι:
· Γιάννης Δραγασάκης. Ο
αντιπρόεδρος της κυβέρνη-

ΤΩΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ 5

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΕΝΣΗΜΩΝ
ΤΗΛ. ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ 24310 77050, 24310 31616
CMYK

σης αποτελεί εμβληματική
μορφή του ΣΥΡΙΖΑ και δύσκολα δεν θα βρισκόταν στο
Επικρατείας.
· Νίκος Κοτζιάς. Σύμφωνα
με πληροφορίες, ο κ. Κοτζιάς
δεν το συζητάει να κατέβει με
σταυρό διότι έχει περισσότερο προφίλ «τεχνοκράτη» παρά
«πολιτικού». Έχει το περιθώριο ο κ. Τσίπρας να έρθει σε
ρήξη με τον αρχιτέκτονα των
«Πρεσπών» ο οποίος ανήκει
μάλιστα στον χώρο της Κεντροαριστεράς;
· Βαγγέλης Αποστολάκης.
Ο ΥΠΕΘΑ είναι πρόσωπο της
απολύτου εμπιστοσύνης του
Αλέξη Τσίπρα. Η προηγούμενη ιδιότητά του ως αρχηγός
ΓΕΕΘΑ εμπεριέχει έναν συμβολισμό τον οποίο χρειάζεται
ο κ. Τσίπρας μετά τις «Πρέσπες». Επιπλέον, θεωρείται
ότι επέδειξε αξιοσημείωτη ψυχραιμία στη διαχείριση της
κρίσης με την Τουρκία και
ικανότητα στις διαπραγματεύσεις με τους Αμερικανούς.
· Δημήτρης Τζανακόπουλος. Η τοποθέτηση του κ.
Τζανακόπουλου στο Επικρατείας θα σημάνει την ανάληψη
από τον κυβερνητικό εκπρό-

σωπο της βασικής ευθύνης
για την προεκλογική εκπροσώπηση του ΣΥΡΙΖΑ.
· Πάνος Σκουρλέτης. Ο
γραμματέας του κόμματος θα
έπρεπε να είναι στο Επικρατείας για να διευθύνει την
προεκλογική μάχη απερίσπαστος από το κυνήγι του σταυρού.
· Προσωπικότητα της Κεντροαριστεράς. Το άνοιγμα
Τσίπρα προς την Κεντροαριστερά λογικά πρέπει να εκφραστεί και στο ψηφοδέλτιο
Επικρατείας.
Το ερώτημα είναι ποιος θα
επιλεγεί μέσα από την κεντροαριστερή πανσπερμία κινήσεων και προσωπικοτήτων.
Έχουμε δηλαδή 6 υποψηφιότητες πρώτης γραμμή για
3-5 θέσεις. Πώς επιλύεται το
σταυρόλεξο;
Ο Σκουρλέτης στον Βόρειο
Τομέα
Η δυσκολία στην κατάρτιση
του ψηφοδελτίου Επικρατείας
ενισχύει το σενάριο της μετακίνησης του Πάνου Σκουρλέτη στον Βόρειο Τομέα της Β
Αθήνας.
Ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ
μένει στη Νέα Ερυθραία και

έχει ισχυρές προσβάσεις στον
κομματικό μηχανισμό της περιοχής.
Ωστόσο, η ενδεχόμενη μετακίνηση του κ. Σκουρλέτη
στον Βόρειο Τομέα θα τον
φέρει αντιμέτωπο με τον Ευκλείδη Τσακαλώτο, σε μια
ιδιότυπη αναμέτρηση των δύο
ηγετικών στελεχών για την
«πρωτιά» στους σταυρούς.
Βεβαίως, αν καταφέρουν να
υπερβούν μια ορισμένη ψυχρότητα που διέπει τις μεταξύ τους σχέσεις, θα μπορούσαν να συνάψουν μια προεκλογική συμμαχία, αποφεύγοντας τη φθοροποιό αναμέτρηση.

Χαρίτσης και
Αχτσιόγλου
Ενδιαφέρον έχουν και τα
σενάρια για το πού θα πολιτευτούν δύο ταχέως ανερχόμενα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, η
Έφη Αχτσιόγλου και ο Αλέξης
Χαρίτσης.
Ο υπουργός Εσωτερικών
είναι πιθανόν να κατέβει στον
Νότιο Τομέα της Β Αθήνας και
όχι στη Μεσσηνία από όπου
κατάγεται. Η Έφη Αχτσιόγλου, η οποία μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού είναι στα «καλύτερά της», φαίνεται να μετακινείται στην Α
Θεσσαλονίκης.
Η ενδεχόμενη τοποθέτηση
των δύο νεαρών υπουργών
στις «μεγάλες» περιφέρειες
δείχνει ότι ο Αλέξης Τσίπρας
τους θέλει σε πρώτους ρόλους για τα επόμενα (πολλά)
χρόνια.
Βεβαίως όλα αυτά είναι σενάρια που μπορεί να ανατραπούν. Στον ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης
Τσίπρας δεν μοιράζει μόνο
τα χαρτιά. Είναι ο ιδιοκτήτης
της τράπουλας.
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Ο εγκαταλελειμμένος
άνθρωπος
Ο άνθρωπος είναι πρώτα
μία ύπαρξη, ριγμένη στον
κόσμο τελείως παράλογα,
εγκαταλελειμμένη, στερημένη από κάθε σημασία
και καταδικασμένη σ' απόλυτη ελευθερία. Τη σημασία, το νόημα, την υπόσταση (ουσία) στην ύπαρξή
του, θα τη δώσει ο ίδιος ο
άνθρωπος με τις πράξεις
του και με τις ελεύθερες
επιλογές του. (Ζαν Πολ
Σαρτρ). -Ο άνθρωπος είναι
“εγκαταλελειμμένος”, αφημένος στη δική του πρωΤου Γεωργίου Δ. Κατσικά τοβουλία. Θα σας δώσω
ένα παράδειγμα, που θα
σας επιτρέψει να καταλάβετε καλύτερα την “εγκατάλειψη”, ή ιστορία ενός νέου.
Ο πατέρας είχε χωρίσει με τη μητέρα του και μάλιστα
είχε γίνει συνεργάτης των Γερμανών, ο μεγάλος αδελφός
είχε σκοτωθεί στη γερμανική επίθεση του 1940 κι αυτός
ο νέος, με κάπως πρωτόγονα συναισθήματα αλλά και
περίσσια γενναιοψυχία, επιθυμούσε να εκδικηθεί το
θάνατό του. Η μητέρα του ζούσε μαζί του, πολύ στενοχωρημένη από την ημι-προδοσία του πατέρα του και τον
χαμό του πρωτότοκου και δεν έβρισκε παρηγοριά παρά
σ' αυτόν τον μικρότερο.
Δύο τύποι ηθικής. Έφτασε η στιγμή που ο νεαρός
έπρεπε να διαλέξει, ή να φύγει στην αντίσταση, εγκαταλείποντας τη μητέρα του, ή να μείνει κοντά της και να τη
βοηθήσει να ζήσει. Είχε απόλυτα συνειδητοποιήσει πως
η μάνα του ζούσε χάρη στην παρουσία του, αν έφευγε ή
σκοτωνόταν, θα την βύθιζε σε απελπισία. Βρισκόταν
κατά συνέπεια, απέναντι σε δύο τύπους δράσης πολύ
διαφορετικούς: η μία ήταν συγκεκριμένη άμεση, αλλά
απευθυνόταν σ' ένα μόνο άτομο (μητέρα), ή άλλη σ' ένα
πολύ ευρύτερο σύνολο σε μίαν εθνικήν ολότητα (πατρίδα),
ήταν απ' αυτόν ακριβώς τον προσανατολισμό της διφορούμενη και μπορούσε να διακοπεί στα μισά του δρόμου.
Εδίσταζε ανάμεσα στους δύο τύπους ηθικής. Απ' τη μια
μεριά, είχε να κάνει με μία ηθική συμπάθειας, ατομικής
αφοσίωσης, απ' την άλλη μία πολύ ευρύτερη ηθική αλλά
πολύ αμφισβητήσιμης αποτελεσματικότητας. Έπρεπε να
διαλέξει, ποιος μπορούσε να τον βοηθήσει; Το Χριστιανικό
δόγμα;
Εν μέρη και ΝΑΙ και ΟΧΙ. Γιατί λέει: έσο φιλάνθρωπος,
αγάπα τον πλησίον σου, διάλεξε τον πιο τραχύ δρόμο
κ.τλ. Ποιον όμως πρέπει ν' αγαπάμε “ως αδελφό”, τον
συμμαχητή μας ή την μητέρα μας; Τι είναι πιο ωφέλιμο,
η αόριστη συμμετοχή στις πολεμικές επιχειρήσεις ενός
συνόλου, ή η συγκεκριμένη βοήθεια σ' ένα άτομο για να
ζήσει. Ποιος μπορεί ν' αποφασίσει γι' αυτό; Κανένας,
καμιά γραπτή ηθική δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα τ'
ένα ή τ' άλλο. Η Καντιανή ηθική (Εμμ. Καντ 1724-1804).
Λέει: μη χρησιμοποιείτε ποτέ τους άλλους σαν μέσα
αλλά σαν σκοπό “Πράττε έτσι ώστε ή κάθε πράξη σου
να γίνει καθολική νομοθεσία”. Αν παραμείνω κοντά στη
μητέρα, θα της φερθώ σαν να ήταν σκοπός κι όχι μέσο,
αλλά κινδυνεύω να χρησιμοποιήσω σαν μέσο αυτούς
που πολεμάνε, θα φερθώ σ' αυτούς σαν να ήταν σκοπός
και να χρησιμοποιήσω τη μητέρα μου σαν μέσο. Άρα
από θρησκευτικής απόψεως, αδιέξοδο. Τι άλλο μας
μένει; Μα φυσικά το Συναίσθημα. -Αν οι αξίες είναι αόριστες, δεν μας μένει παρά να εμπιστευθούμε το ένστικτό
μας. Θα πρέπει να διαλέξω αυτό που μας σπρώχνει αληθινά προς κάποια οδό.
Αν αισθάνομαι ότι αγαπώ αρκετά τη μάνα, για να θυσιάσω όλα τ' άλλα, μένω κοντά της. Αν αντίθετα η αγάπη
δεν είναι αρκετή, τότε φεύγω. Πώς, όμως να καθορίσει
κανείς την αξία, ενός συναισθήματος. Τι δίνει αξία στο
συναίσθημα; Μόνο η πράξη, μπορώ να πω: αγαπάω
αρκετά τη μητέρα, αν έχω ήδη μείνει κοντά της. Για να
καθορίσω την αξία αυτής της αφοσίωσης, πρέπει να έχω
κάνει την πράξη. Μήπως παρασύρεται (ο νέος) σ' έναν
φαύλο κύκλο, μ' όλες αυτές τις αναλύσεις; Ποιον να διαλέξει για συμβουλή, ιερέα, φιλόσοφο κ.τλ. -Δεν υπάρχει
γενική ηθική. Κατά τον Σαρτρ, καμία γενική ηθική δεν
μπορεί να υποδείξει τι πρέπει να γίνει, δεν υπάρχουν σημάδια στον κόσμο. Είσαστε ελεύθερος, διαλέχτε μόνος
σας, εφεύρετε το σωστό μόνος σας!
Υ.Σ.1: Παραλληλισμός με το σήμερα όπου: Νέος = ο
άρχων του κράτους, στις κρίσιμες αποφάσεις. Μητέρα
= Πατρίδα, Έθνος, Λαός.
2. Δεν είναι μόνον αξίωμα η εξουσία, αλλά και τέχνη
και μάλιστα τέχνη ανώτερη απ' όλες ανεξαιρέτως τις τέχνες. (Ιερός Χρυσόστομος 19).Γεώργιος Δ. Κατσικάς

Ο ΘΕΟΣ, Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ, ΤΑ ΧΑΡΙΣΜΑΤΑ
Μ

ία όμορφη παραβολή, με μεγάλη
σημασία για την προσωπική και
κοινωνική ζωή του καθενός, μας
διηγείται αυτή την Κυριακή ο Χριστός
(Ματθ. 25, 14 -30). Αφενός μεν, χρήσιμη
για την προσωπική ζωή σε επίπεδο
αυτογνωσίας, αφετέρου δε, χρήσιμη για
το κοινωνικό σύνολο, τους
συνανθρώπους.

Κατ’ αρχάς, η διδασκαλία του Χριστού διαφέρει από κάθε κοινωνική, φιλοσοφική διδαχή.
Οι αρετές στον ορθόδοξο ανθρωπισμό, αποκτούν ουσία, αποκτούν περιεχόμενο, όταν
ανταποκρίνονται στο πρόσωπο του Χριστού.
Οι αρετές στις αρχές του Διαφωτισμού και
σε άλλα φιλοσοφικά - ηθικά συστήματα, αποκτούν ουσία όταν εξυπηρετούν τον άνθρωπο.
Ο Χριστός με τη διδασκαλία Του δεν ήρθε
για να αποκτήσει θαυμαστές, χειροκροτητές,
οπαδούς, όπως, συχνά, συμβαίνει στις μέρες
μας με το φαινόμενο του γεροντισμού. Η διδασκαλία του Χριστού υπήρξε απλή. Γι’ αυτό
μιλούσε με παραβολές, ώστε τα υψηλά σε
περιεχόμενο μηνύματα να καταστούν προσιτά
σ’ όλους.
Η παραβολή των ταλάντων έχει να κάνει
με τα χαρίσματα. Ο Θεός που «ανατέλλει
τον ήλιο του για τους πονηρούς και αγαθούς
και βρέχει για τους δικαίους και αδίκους»
(Ματθ. 5, 45) αγαπάει όλους τους ανθρώπους,
επισκέπτεται τον καθένα προσωπικά, φροντίζει
για όλους. Δεν παραμελεί κανέναν. Από την
άλλη, σέβεται απολύτως την ελευθερία του
κάθε ανθρώπου και η σχέση του μαζί του τίθεται σε αναλογική βάση, όπως θα πουν οι
Πατέρες. Ο Θεός, λοιπόν, που αγαπάει τον
καθένα, ακόμη κι αν ο άνθρωπος επαναστατεί
κατά του Θεού, ακόμη κι αν οι επιλογές του
δεν ταιριάζουν στο ήθος του ορθόδοξου ανθρωπισμού, δίνει χαρίσματα.
Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει
χαρίσματα από τον Θεό. Ακόμη και μία αμελητέα, για τους πολλούς, διάθεση της ψυχής,
είναι χάρισμα για κάποιον άνθρωπο. Ο καθένας, μέσα από μία εσωτερική αναζήτηση και
διεργασία, μπορεί να αντιληφθεί την κλίση
που ο Θεός του έχει δώσει. Δεν είναι μόνο η
καλλιφωνία, η ευφυΐα, ο τρόπος γραφής, ομιλίας κάποιου, χαρίσματα. Υπάρχουν χαρίσματα
που αποτελούν αρετές. Άλλος έχει το χάρισμα
της διακονίας προς τον πλησίον, άλλος είναι

Η παραβολή των ταλάντων, της
οποίας γίνεται ευρεία χρήση σε
τροπάρια της Μ. Εβδομάδας, διδάσκει ότι πρέπει ο χριστιανός
να είναι πιστός, πρόθυμος, δραστήριος και επιμελής στην προστασία των συμφερόντων του κυρίου του.
Όπως οι πέντε μωρές παρθένες
τιμωρήθηκαν μόνο και μόνο για
την άφρονα αμέλειά τους, έτσι
και εδώ ο αποδοκιμασθείς δούλος
υπέστη την αυστηρή τιμωρία όχι
για δόλιο σφετερισμό της περιουσίας του Κυρίου του ή για την
απώλεια της, αλλά για αμέλεια
να την επαυξήσει.
Ο Θεός δίνει στον καθένα μας
διάφορα χαρίσματα, τα οποία
οφείλουμε να καλλιεργήσουμε
για την πνευματική ωφέλεια της
Εκκλησίας και για τη δόξα του
Θεού. Τα χαρίσματα αυτά είναι
ποικίλα. Η ποικιλία των χαρισμάτων στα μέλη της Εκκλησίας συντελούν στην αρμονία του σώματος της Εκκλησίας. Είναι χαρίσματα σωματικά, ηθικά και πνευματικά: χαρίσματα έμφυτα και
επίκτητα, αλλά και χαρίσματα της
θείας Χάριτος. Ο απ. Παύλος
στην προς Ρωμαίους επιστολή
του (κεφ. 12,4-7) παρομοιάζει την
Εκκλησία με το ανθρώπινο σώμα.
Και όπως στο σώμα μας τα διάφορα μέλη επιτελούν διαφορετική
λειτουργία, έτσι και στην Εκκλησία
ο κάθε χριστιανός αποτελεί μέρος
του σώματος του Χριστού και
έχει διαφορετικά χαρίσματα.
"Η χάρη του Θεού μας έδωσε
διάφορα πνευματικά χαρίσματα".
Τέτοια είναι τα χαρίσματα του
προφήτη, της διακονίας, του διδασκάλου, το να στηρίζει τους
αδελφούς, το να μοιράζει τα αγαθά του στους άλλους, το να κάνει
ελεημοσύνες με καλοσύνη, το να
ασκεί το έργο του προϊσταμένου

ευγενικός με όλους, άλλος έχει πολύ υπομονή,
άλλος προσεύχεται χωρίς να δραπετεύει ο
νους του, άλλος δεν κατακρίνει, άλλος γίνεται
φιλάνθρωπος με τον κάθε ξένο, άλλος ταπεινώνεται, άλλος ησυχάζει, άλλος σιωπά, άλλος
συγκρατεί τον θυμό του και δεν παρεκτρέπεται. Αυτά όλα είναι χαρίσματα.
Τα χαρίσματα αποτελούν, πράγματι, δωρεές
του Θεού. Επισκέπτεται ο Θεός τον άνθρωπο
ποικιλοτρόπως και του προσφέρει ικανότητες
που έχουν δύο δυνατότητες. Αφενός μεν, να
χρησιμοποιεί ο άνθρωπος τα χαρίσματα προς
πνευματική προσωπική πρόοδο, αφετέρου
δε, να τα χρησιμοποιεί για το κοινό καλό, δηλαδή, για να ωφελήσει τους συνανθρώπους
του. Βέβαια, ο Θεός είναι Εκείνος που γνωρίζει
τι δίνει σε κάποιον και για ποιο λόγο το δίνει.
Αυτή η ενέργεια του Θεού εντάσσεται στο
θέλημα Του, το οποίο δεν εκβιάζει την ανθρώπινη ελευθερία αλλά την οδηγεί σε μία
παιδαγώγηση. Ο Θεός δίνει και ο άνθρωπος
δέχεται. Για παράδειγμα, ο Θεός δίνει σε
έναν άνθρωπο το χάρισμα της σιωπής. Από
τον άνθρωπο εξαρτάται, πλέον, κατά πόσο
γίνεται δεκτικός του χαρίσματος και πόσο
αυξάνει αυτό το χάρισμα. Ο τρόπος αντίληψης,
αξιολόγησης και χρήσης ενός χαρίσματος
είναι ζήτημα του ανθρώπου και επαφίενται
της ανθρώπινης ελευθερίας.
Θεωρώ πως ένα πολύ όμορφο στοιχείο
που συνοδεύει τον άνθρωπο των χαρισμάτων,
τα οποία εκείνος με τη σειρά του ανάγει
στον Θεό, είναι η απλότητα. Σκεφτείτε πόσο
όμορφο και ευλογημένο είναι, η ύπαρξη ενός
ανθρώπου να κοσμείται από χαρίσματα, τα
οποία αναγνωρίζει ως δωρεές του Θεού,
αλλά προσεγγίζει την μεγάλη αυτή από τον
Θεό ευεργεσία με απλότητα. Ο άνθρωπος
της απλότητας είναι κερδισμένος άνθρωπος.
Γιατί όλα γύρω μας είναι όμορφα; Έχω την
αίσθηση πως αυτό συμβαίνει επειδή είναι
απλά. Ο Θεός, εξάλλου στους ταπεινούς και
ήσυχους «κρύβεται».
Συμβαίνει κάποιος άνθρωπος να έχει πολλά
χαρίσματα. Όταν αναγνωρίσει, πως όσα έχει
οφείλονται στην ευεργεσία του Θεού, τότε
αυτός ο άνθρωπος δεν θεωρεί τίποτε δεδομένο και αγαπάει να διατηρεί και να αυξάνει
όσα ο Θεός του έχει δώσει. Αν ο άνθρωπος
πιστέψει πως ό,τι έχει πετύχει στη ζωή του
και έχει αποκτήσει, αποτελούν προσωπική
υπόθεση, τότε θεωρώ πως παραγκωνίζει τον

Θεό και εξυψώνει τον εαυτό του. Αυτό δημιουργεί εγωισμό και εξορίζει τον Θεό. Ο Θεός
δίνει και ο Θεός παίρνει. Ό,τι έχουμε ως άνθρωποι δεν είναι δικό μας κατόρθωμα. Ακόμη
και η διατήρηση ενός κατορθώματος, είναι
αποτέλεσμα δύο παραγόντων∙ της δικής μας
ελευθερίας και της κατάφασης του Θεού.
Αυτό το «ναι» του Θεού είναι που ομορφαίνει
και κάνει την υπόθεση χαρμόσυνη.
Στον χώρο της Εκκλησίας υφίσταται ένα
θέμα που αξίζει προσοχής. Ακούμε συχνά
για φωτισμένους γέροντες, χαρισματικούς
πνευματικούς, που κάνουν θαύματα, έχουν
φώτιση από τον Θεό, είναι πολύ πνευματικοί
κ.ο.κ.. Αλήθεια, από πότε η πνευματικότητα
αποτελεί κατάσταση που μετριέται; Ο χαρισματικός πνευματικός είναι ο ήσυχος άνθρωπος του Θεού, ο ανυποψίαστα άγιος! Πόσες
φορές ακούμε παράλογα πράγματα για το
θέμα των χαρισματικών πνευματικών και γερόντων; Δεν είναι κοσμικό γεγονός το θέμα
του χαρισματικού γέροντα, μήτε ο διάσημος
γέροντας είναι ένας ακόμη celebrity. Αυτά
δημιουργούν το φαινόμενο του γεροντισμού,
το οποίο, δυστυχώς, εντοπίζεται σε μεγάλο
βαθμό μέσα στην Εκκλησία. Το αποτέλεσμα;
Να δημιουργούνται ανέραστοι άνθρωποι, καταθλιπτικοί χριστιανοί, που στα όρια της προσωπικής πάλης με το ενθουσιώδες, καθίστανται ανάπηροι πνευματικά, τσαλακωμένοι
υπαρξιακά, απροκάλυπτα ενταγμένοι στο θόρυβο των κραυγών που πασχίζουν αγωνιωδώς
για σωτηρία χωρίς τον Σωτήρα. Ένα είδος
εκστασιασμένων χριστιανών που αναζητούν
βεβαιωμένη σωτηρία από έναν θρησκευτικό
γκουρού, στον οποίο μεταθέτουν τα πάντα,
τις ευθύνες, τη ζωή τους, την ελευθερία
τους, χωρίς οι ίδιοι να μοχθήσουν για τη σωτηρία.
Τα πράγματα είναι απλά. Ο Θεός παίζει
μπάλα σε άλλο γήπεδο. Ευεργετεί τον άνθρωπο, του δίνει ευκαιρίες, του δίνει χαρίσματα και αναμένει την ανταπόκρισή του.
Είναι στο χέρι του ανθρώπου αν αυξήσει τα
χαρίσματα του ή όχι, προς όφελος της ύπαρξης του, προς όφελος των ανθρώπων. Με
άλλα λόγια, είναι στο χέρι του ανθρώπου
εάν θα παίξει μπάλα στο γήπεδο που παίζει
ο Θεός.
διάκονος Ι.Μ. Σταγών & Μετεώρων
π. Ηρακλής Αθ. Φίλιος (Βαλκανιολόγος,
Θεολόγος)

Η παραβολή των ταλάντων
Γράφει ο κ. Κων/νος Χαρ. Κορλός, θεολόγος

με ζήλο. Το μεγαλύτερο, βέβαια,
χάρισμα είναι η ανιδιοτελής αγάπη.
Στην εν λόγω παραβολή τάλαντα, κατά τον ιερό Χρυσόστομο,
είναι "η εκάστου δύναμις είτε εν
προστασία, είτε εν χρήμασιν, είτε
εν διδασκαλία, είτε εν άλλω οιωδήποτε πράγματι...". "Δια τούτο",
συνεχίζει ο ιερός πατήρ, "λόγον
ημίν έδωκεν ο Θεός και χείρας
και πόδας, και σώματος ισχύν
και νουν και σύνεσιν, ίνα πάσι
τούτοις και εις την αυτών ημών
σωτηρίαν και εις την των πλησίον
ωφέλειαν χρησόμεθα".
Στην παραβολή οι δύο πρώτοι
δούλοι, στους οποίους ο Κύριος
ανέθεσε για εκμετάλλευση και
επαύξηση πέντε και δύο τάλαντα
αντίστοιχα, αποδείχθηκαν δούλοι
πιστοί και αξιόπιστοι. Εργάστηκαν
καλόπιστα και πρόθυμα και έδειξαν περισσή επιμέλεια και
σύνεση ·τι στη διαχείριση των
εμπιστευθέντων σ' αυτούς ταλάντων (Ένα τάλαντο = με 53.000
ευρώ). Έτσι κατάφεραν να τα διπλασιάσουν. Αντίθετα, ο πονηρός

δούλος αποδείχθηκε κακόπιστος
και οκνηρός και έδειξε αμέλεια
και πονηρία. Δεν ήταν καταχραστής, αλλά μόνο αμελής. Δεν
σπατάλησε, ούτε σφετερίστηκε
αυτό που έλαβε, αλλά διατήρησε
αυτό αχρησιμοποίητο.
Η απουσία του Κυρίου διήρκησε πολύ, έτσι ώστε δόθηκε αρκετός χρόνος στους δούλους,
προκειμένω να αυξήσουν την περιουσία που τους εμπιστεύθηκε.
Ο χρόνος κατά τον οποίον θα ζητήσει ο Κύριος λογαριασμό απ'
τον καθένα μας είναι ο θάνατος
και βέβαια η Δεύτερη Παρουσία
του Χριστού.
Όταν τους ζητήθηκε λογαριασμός, οι δύο πρώτοι προσήλθαν
με εμπιστοσύνη, με προθυμία, με
παρρησία και χωρίς δισταγμό,
γιατί είχαν πράξει με ζήλο το καθήκον τους, ενώ ο τρίτος προσήλθε με φόβο και ενδοιασμούς,
γιατί επέδειξε αχαρακτήριστη
οκνηρία και αμέλεια. Οι δύο πρώτοι αποδίδουν το αποτέλεσμα
στη θεία χάρη, ενώ ο τρίτος κατηγορεί το Θεό ως κακό. Ο πο-

νηρός, κακός δούλος, όχι μόνο
αρνείται να εργασθεί, αλλά και
κατηγορεί το δωροδότη Θεό ως
άδικο και σκληρό. Η δικαιοσύνη
του Θεού φαίνεται σ' αυτόν αδικία. Δεν έχει αγάπη και εμπιστοσύνη στον Κύριο. Με προφάσεις
προσπαθεί να δικαιολογήσει την
απροθυμία του για εργασία.
Η αμοιβή των τριών δούλων
ήταν ανάλογη με την επιδειχθείσα
προς τον Κύριο συμπεριφορά
τους. Οι δύο πρώτοι έμπιστοι και
εργατικοί αμείφθηκαν πλουσιοπάροχα, αφού θα συμμετάσχουν
στη βασιλεία του Θεού, στην αιώνια μακαριότητα, χαρά, ειρήνη
και αγάπη.
Κέρδισαν την εύνοια και την
αγάπη του Θεού: "Ευ, δούλε αγαθέ και πιστέ, επί ολίγα ης πιστός,
επί πολλών σε καταστήσω είσελθε
εις την χαρά του Κυρίου σου". Ο
τρίτος πονηρός και οκνηρός δούλος που έκρυψε το τάλαντο στη
γη έμεινε αναπολόγητος και το
χειρότερο, όσα υβριστικά ξεστόμισε κατά του Θεού στράφηκαν
εναντίον του και έδειξαν το χαρακτήρα του. Η τιμωρία του ήταν
σκληρή. Του αφαιρέθηκε το τάλαντο και ο ίδιος ρίχθηκε στο
"σκότος το εξώτερον", μακριά
από το Θεό και την αγάπη του.
Αν ο "αχρείος δούλος" τιμωρήθηκε τόσο σκληρά, επειδή έδειξε και αμέλεια και πονηριά, ας
αναλογιστούμε ποια τιμωρία περιμένει εκείνον που κατασπαταλά
τα διάφορα χαρίσματα που τα
χάρισε ο Θεός και μάλιστα αυτόν
που τα χρησιμοποιεί για το κακό
και τη διαφθορά της κοινωνίας!

τοπικά

“Αποτοξίνωση από τα βαρέα μέταλλα”
Τα βαρέα μέταλλα είναι χημικές ουσίες που υπάρχουν
στη φύση και έχουν μεγάλη
πυκνότητα στη δομή τους.
Έχουν γεωλογική προέλευση
(υπάρχουν στο φλοιό της γης)
ή είναι αποτέλεσμα της βιομηχανικής και ατμοσφαιρικής
ρύπανσης. Υπάρχουν σε μικρές ποσότητες στο σώμα
μας από τη μέρα που γεννιόμαστε. Κάποια από αυτά είναι
ιδιαίτερα τοξικά είτε από τη
φύση τους είτε σε μεγάλες ποσότητες. Σε κάθε περίπτωση
το πρόβλημα ξεκινάει όταν
υπάρχει μεγάλη συσσώρευση στο σώμα.
"Ευεργετικά" για την υγεία
βαρέα μέταλλα
Δεν είναι όλα τα βαρέα μέταλλα καταστροφικά για την
υγεία μας. Μερικά παραδείγματα «ευεργετικών» βαρέων
μετάλλων είναι τα παρακάτω:
• σίδηρος
• χαλκός
• ψευδάργυρος
• χρώμιο
• σελήνιο
• μαγγάνιο
• στρόντιο
• βανάδιο
Σε μικροποσότητες τα παραπάνω είναι απολύτως απαραίτητα για την καλή υγεία
του οργανισμού. Σε μεγάλες
ποσότητες όμως μπορούν να
δηλητηριάσουν τον οργανισμό
μας. Λυτός είναι και ένας από
τους βασικούς λόγους που δε
πρέπει σε καμία περίπτωση
να το παρακάνουμε σε δοσολογία με τα σκευάσματα πολυβιταμινών μετάλλων και ιχνοστοιχείων που κυκλοφορούν
στο εμπόριο.
Τοξικά βαρέα μέταλλα που
δηλητηριάζουν τον οργανισμό. Ποια είναι.
Υπάρχουν ωστόσο βαρέα
μέταλλα που είναι τοξικά από
τη φύση τους για τον οργανισμό. Το σώμα μας ενδέχεται
να έχει ανοχή σε μικροποσότητες, αλλά η συγκέντρωση
μεγαλύτερων ποσοστών στο
σώμα. είναι καταστροφική και
προκαλεί τοξίνωση, δηλητηρίαση ή νόσο Wilson. Τέτοια
βαρέα μέταλλα είναι τα κάτωθι:
• Αρσενικό
• Μολυβδαίνιο
• Μόλυβδος
• Κάδμιο
• Υδράργυρος
• Αντιμόνιο
• Θάλλιο
Η επίδραση των βαρέων
μετάλλων στην υγεία μας και
οι ασθένειες που προκαλούν
Τα βαρέα μέταλλα από τη
φύση τους είναι δύσκολο να
απομακρυνθούν από το σώμα.
Η μακροχρόνια έκθεση προκαλεί αναπόφευκτα τη συσσώρευση τους και σταδιακά
εμφανίζονται μια σειρά από
σοβαρές ασθένειες όπως:
• Προβλήματα στα νεφρά
• Διαταραχές στο συκώτι
• Προβλήματα ανάπτυξης
• Προβλήματα στις αρθρώσεις
• Νευρολογικές διαταραχές
• Αυτισμός
• Νευροεκφυλιστικές ασθένειες όπως Αλτσχάϊμερ και νόσος Πάρκινσον
• Καρκίνος
• Ορμονικές διαταραχές
• Ενδοκρινικές διαταραχές
/ προβλήματα θυρεοειδούς
• Προβλήματα εγκυμοσύνης
• Αλλεργίες
• Δυσανεξίες

Του Βασιλείου Δ. Τσιούτσια
Φαρμακοποιού
• Αυτοάνοσα νοσήματα
όπως λύκος, έκζεμα, ψωρίαση
Η παραπάνω λίστα δηλώνει
ξεκάθαρα πόσο σοβαρό είναι
το πρόβλημα της τοξίνωσης
βαρέων μετάλλων αλλά και
πόσο επιτακτική ανάγκη είναι η
αποτοξίνωση του οργανισμού
σε συχνή βάση.
Πως θα καταλάβουμε ότι
κάτι πάει στραβά. Ποια είναι
τα συμπτώματα τοξίνωσης
από βαρέα μέταλλα.
Μερικά από τα πιο συχνά
συμπτώματα τοξίνωσης από
βαρέα μέταλλα είναι:
• Πονοκέφαλοι και ημικρανίες
• Κράμπες στο στομάχι και
πόνος στη κοιλιά
• Ναυτία και τάση για εμετό
• Διάρροια, διαρρέον έντερο
• Χρόνια κόπωση
• Δυσκολία αναπνοής
• Αίσθημα καψίματος
• Θολούρα στο μυαλό και
σύγχυση
• Μολύνσεις χρόνιες
• Παράλυση
• Αυπνία και διαταραχές
ύπνου
• Διαταραχές στην όραση
Πως τα βαρέα μέταλλα εισέρχονται στο σώμα μας. Το
περιβάλλον, οικιακή και αστική μόλυνση.
Συναντάμε τα βαρέα μέταλλα σχεδόν παντού και σε καθημερινή βάση ερχόμαστε σε
επαφή μαζί τους. Μερικά παραδείγματα όπου τα βαρέα
μέταλλα δίνουν το παρόν είναι:
• Κονσέρβες με ψάρια του
βορείου Ατλαντικού
• Μεγάλα ψάρια όπως ο
τόνος, ο ξιφίας, και ο σολομός
• Εντομοκτόνα
• Καθαριστικά σπιτιού
• Aποσμητικά χώρου
• Προϊόντα υγιεινής και
προσωπικής περιποίησης
• Καλλυντικά
• Σωλήνες μολύβδου
• Βενζίνη
• Καπνός
• Τροφικά πρόσθετα και
συντηρητικά
• Φάρμακα και εμβόλια
• Θερμόμετρα (τα κλασσικά, όχι τα ηλεκτρονικά)
• Λάμπες οικονομίας
.
• Συσκευασίες τροφίμων
από αλουμίνιο / αλουμινόχαρτο
• Οδοντικά σφραγίσματα
• Αστικά λήμματα και μολυσμένο νερό
• τρόφιμα (βολβοί, λαχανικά και φρούτα) καλλιεργημένα
σε μολυσμένο υδροφόρο ορίζοντα
Πως γίνεται η μέτρηση βαρέων μετάλλων στο σώμα.
Οι δύο βασικοί τρόποι μέτρησης είναι με αιματολογικές
εξετάσεις (μετριέται ποσότητα
βαρέων μετάλλων στην αιμα-

τική κυκλοφορία) και η μέθοδος της φασματομετρίας. Θεωρούμε πως η δεύτερη μέθοδος είναι καλύτερη καθώς είναι
αναίμακτη και γίνεται ακριβής
μέτρηση της συσσώρευσης
στους ιστούς στόχο και όχι
γενικά στο αίμα.
Θρεπτικά συστατικά που
αποτοξινώνουν τον οργανισμέ
από βαρέα μέταλλα, Διατροφή
για αποτοξίνωση.
Μια από τις ποιο ενδεδειγμένες μεθόδους αποτοξίνωσης από βαρέα μέταλλα είναι
η χηλίωση (απομετάλλωση).
Σε αυτή τη διαδικασία υπάρχουν μια σειρά από μικροθρεπτικά συστατικά που συμβάλλουν και συμμετέχουν ενεργά
στην αποτοξίνωση του οργανισμού καθώς και στην προστασία από τις βλάβες που
προκαλούν τα βαρέα μέταλλα.
Ακολουθούν μερικά παραδείγματα.:
Αλουμίνιο: Το μαγνήσιο παρέχει προστασία από το αλουμίνιο, ειδικά η χηλική του
μορφή.
Αρσενικό: Η φυσική βιταμίνη C, τα αμινοξέα, το ιώδιο, το
ασβέστιο και ο ψευδάργυρος
προστατεύουν τον οργανισμό
από ω αρσενικό.
Κάδμιο: Τα αμινοξέα, η φυσική βιταμίνη C, ο ψευδάργυρος προστατεύουν τον οργανισμό από το κάδμιο.
Υδράργυρος: Η φυσική βιταμίνη C, το σελήνιο και τα αμινοξέα προστατεύουν τον οργανισμό από τον υδράργυρο.
Τρόφιμα που συμβάλλουν
στην αποτοξίνωση του οργανισμού από βαρέα μέταλλα.
Υπάρχουν μια σειρά από
τρόφιμα που δημιουργούν
ενώσεις με τα βαρέα μέταλλα
τα οποία κατόπιν αποβάλλονται μέσω της πεπτικής διαδικασίας (εφόσον το έντερο λειτουργεί σωστά και δεν υπάρχει
χρόνια δυσκοιλιότητα ή κάποια άλλη σοβαρή πάθηση του
εντέρου).
Παραδείγματα τέτοιων τροφίμων είναι:
• ο κόλιανδρος (και τα φύλλα και ο σπόρος)
• το σκόρδο
• τα μύρτιλλα
• το χλιαρό νερό με λεμόνι
• το σιταρόχορτο
• το πράσινο τσάι
• οι ντομάτες
• συγκεκριμένα στελέχη
προβιοτικών όπως αυτά που
περιέχει το συμπλήρωμα Alpha
probiotica της Healthia.
Ειδικά για τα προβιοτικά και
το ρόλο τους στην αποτοξίνωση και την αποβολή των βαρέων μετάλλων υπάρχουν πολυάριθμες επιστημονικές μελέτες οι οποίες αναφέρονται
στο τέλος του άρθρου.
Μικροάλγη και φύκια. Τα
αποτοξινωτικά της φύσης.
Τα μικροάλγη και τα φύκια
είναι από τα πιο ισχυρά αποτοξινωτικά της φύσης. Το πιο
γνωστό μικροάλγος, με τεράστια θρεπτική αξία αλλά και
αποτοξινωτική δράση είναι η
σπιρουλίνα. Ακόμη πιο ισχυρή
αποτοξινωτική δράση έχει η
χλωρέλλα. Ένα από τα βασικά
στοιχεία που έχουν είναι το αλγινικό νάτριο που μαζί με άλλες
χημικές ουσίες αποτελούν
ισχυρά αποτοξινωτικά. Άλλα
μικροάλγη με ισχυρή αποτοξινωτική δράση που συμβάλλουν στην απομάκρυνση βαρέων μετάλλων από τον οργανισμό είναι τα Ascophyllum
nodosum και Fucus vesiculosus.
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Από την Περιφέρεια Θεσσαλίας

5,8 εκατ. Ευρώ
για εννέα νέα έργα
στην Π. Ε. Τρικάλων
Κ. Αγοραστός: «Έργα αντιπλημμυρικά, οδικά, αγροτικά,
κτηνοτροφικά για τον άνθρωπο και τις ανάγκες του»
ε σημαντικά
αντιπλημμυρικά έργα,
συντηρήσεις δρόμων
και έργα ενίσχυσης της
παραγωγής συνολικού
προϋπολογισμού 5.777.345
ευρώ προχωρά το επόμενο
διάστημα η Περιφέρεια
Θεσσαλίας στην
Περιφερειακή Ενότητα
Τρικάλων.

Σ

Αναλυτικά τα έργα:
- «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΣΕ
ΡΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣ», συνολικού
προϋπολογισμού
5.010.000 €
- «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑ ΑΧΕΛΩΩΟΥ
ΠΡΟΣ ΑΡΜΑΤΩΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ
ΟΡΙΑ ΝΟΜΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΑΡΤΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού
121.000,00 €
- «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ Ι.Μ. ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ – ΚΡΑΝΙΑ – ΚΟΝΑΚΙΑ» συνολικού
προϋπολογισμού
200.000,00 €
- «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΟΔΟΥ ΝΕΑ ΠΕΥΚΗ-ΒΑΚΑΡΙ», συνολικού
προϋπολογισμού
76.500€.
- «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΠΕΤΡΟΠΟΡΟΥ-ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ», ποσού προϋπολογισμού εργασιών: 80.645 €

- «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΜΕΣΟΧΩΡΑ-ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ», συνολικού
προϋπολογισμού 65.000,00€
- «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΠΗΝΕΙΑΔΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 20.000,00€
- «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ - ΆΡΣΗ
ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕ ΙΧ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2018», συνολικού ποσού
136.400€
- «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ» συνολικού
προϋπολογισμού 67.800€
Όπως ανέφερε ο κ. Κ. Αγοραστός: «Σε συνεργασία με τον Αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων Χρήστο Μιχαλάκη, του περιφερειακούς συμβούλους, τους δήμους
και τις αρμόδιες υπηρεσίες, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε έργα
χρήσιμα, έργα ουσίας για τους αν-

θρώπους της Θεσσαλία. Πρόκειται για έργα που εντάσσονται
στις παρεμβάσεις της αιρετής
Περιφέρειας, για την βελτίωση
της καθημερινότητας των πολιτών. Ενισχύουμε την ασφαλή μετακίνηση των ανθρωπίνων κοινοτήτων και εμπορευμάτων. Παράλληλα με τα έργα που υλοποιούμε ενισχύουμε την παραγωγή
και μειώνουμε το κόστος παραγωγής. Τα έργα αυτά πέρα της
χρησιμότητάς τους στηρίζουν θέσεις εργασίας και δημιουργούν
μόχλευση στην τοπική οικονομία.
Εμείς μιλάμε με έργα. Διότι μόνον
τα έργα λένε πάντα την αλήθεια».

Αποπομπ ή σταγονιδίων
νεοφιλελευθερισμού
Η κυβέρνηση έχει χάσει κάθε
έρεισμα στην κοινωνία και οι εκλογές είναι ante portas. Η αλλαγή
ατζέντας στο πολιτικό σκηνικό είναι πλέον επιβεβλημένη μετά την
υπερψήφιση των Πρεσπών και την
πολιτική εξαύλωση των μικρότερων κομμάτων. Οικονομία και καθημερινότητα έρχονται στην πρώτη γραμμή.
Ο χρόνος πιέζει. Η ΝΔ καλείται
να επιλέξει εκείνους που εν τοις
πράγμασι νοιάζονται για την κοινωνία και την χώρα. Ανθρώπους
με ένσημα στην καθημερινότητα,
οι οποίοι θα πρέπει να εξηγήσουν στον κόσμο γιατί είναι αναγκαίες οι μεταρρυθμίσεις, ποιες
μεταρρυθμίσεις, με τι ενδεχομένως επιπλέον κόστος και ποιες οι
προοπτικές του αύριο. Να σταθούνε στην αξιολόγηση του δημοσίου εν γένει, στις προσλήψεις, στο άχθος των επαγγελματιών, στα ασφάλιστρα και στην
εφορία. Γιατί δεν υπάρχει δίκαιη
παραγωγική ανασυγκρότηση όταν
πρέπει να δουλεύεις 60 και πλέον
ώρες για αποδοχές 25 ωρών δημοσίου υπαλλήλου. Η ανάταξης
της αγοράς εργασίας δεν γίνεται
με ψίχουλα και επιδόματα παρά
με επενδύσεις.
Η χώρα μας ταλαιπωρείται, δεκαετίες τώρα, από μια σκληρά διαιρεμένη αγορά εργασίας, με ένα
υπερεξασφαλισμένο πελατειακό
τμήμα και έναν εργασιακό Καιάδα,
δείγμα ρατσισμού και πελατειασμού. Ο ρόλος των ελίτ, δεξιών
και αριστερών, διαχρονικά προ-

Νικόλαος Χρ. Γκίκας
στάτευε τους πελάτες. Από τις
αγροτικές επιδοτήσεις, τις ΔΕΚΟ
μέχρι τους μετακλητούς. Για δεκαετίες, με μεθοδεύσεις εντυπώσεων και παραπλάνησης, οριοθετούν τα θέματα συζήτησης,
αφήνοντας απ’ έξω τις δικές τους
διαχρονικές ευθύνες, της κρατικοδίαιτης επιχειρηματικότητας,
του παρεοκρατικού και τοπικιστικού πελατειασμού ως μέσο εξαγοράς συνειδήσεων.
Προστάτες ενός υποτιθέμενου
ενδόξου παρελθόντος, παρασυρμένοι από εγωιστική φιλαυτία,
προετοιμάζονται στο όρος της
γνώσης και κατεβαίνουν έμφορτοι
πλέον ενσυναίσθησης στον λα-

ουτζίκο, προκειμένου να τον διαφωτίσουν για τις πολιτικές που
τον αφορούν. Τέτοιες λογικές
ελιτισμού, γενναιοδωρίας της
υποτιθέμενης ανώτερης τάξης,
η ΝΔ οφείλει να τις αποβάλλει από
τις τάξεις της. Ελιτίστες ναρκισσιστές, στυγνούς οπαδούς του
δημοσιονομικού προοδευτικού
λαϊκισμού και του νεοφιλελεύθερου διεθνισμού γνώρισε η χώρα
μας πολλούς με καταστροφικά
αποτελέσματα. Ιδιαίτερα την τελευταία περίοδο μετά το 2008, το
έργο του δημαγωγού παίχτηκε
συχνά.
Οι λογής εκφάνσεις του νεοφιλελευθερισμού, της ατομικής επιδίωξης και προβολής, δεν αφορούν τη σημερινή ΝΔ, καθότι δεν
περιχαρακώνεται σε κλισέ κοινοτοπιών υποτιθέμενης αριστείας.
Η αντίληψη της φυσικής επιλογής των ισχυρών αρίστων, θυμίζει άλλα μορφώματα. Η Ν.Δ
πρεσβεύει την ανοικτή κοινωνία,
την ελεύθερη με αυστηρούς κανόνες οικονομία. Στηρίζει την
πρωτογενή παραγωγή και την
επιχειρηματικότητα, την οποία
θεωρεί ακρογωνιαίο λίθο της ανάπτυξης.
Σήμερα παρά ποτέ, μεταφέρει
ένα προοδευτικό μήνυμα με ήθος
και δεσμεύσεις. Γιατί προοδευτισμός σημαίνει επενδύσεις και
απασχόληση, σημαίνει πρόταξη
μεταρρυθμίσεων, ίσες ευκαιρίες
και κύρια πολιτικός πολιτισμός.

34 σελίδα

ΚΥΡΙΑΚΗ
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22:50 Οι Αναλώσιμοι
01:00 Το Κορίτσι με το Τατουάζ
06:45
10:00
11:30
12:00
12:45
13:00
15:00
16:00
18:00
19:00
20:55
22:00
01:00

Μαζί το Σαββατοκύριακο
Πάμε Αλλιώς
Με Αρετή και Τόλμη
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Σαν Σήμερα τον 20ό Αιώνα (Ε)
Το Αλάτι της Γης (Ε)
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Ποδόσφαιρο: Απόλλων Σμύρνης Αστέρας Τρίπολης (Ζ)
Super League Day
Ποδόσφαιρο: Άρης - ΠΑΣ Γιάννινα
(Ζ)
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Αθλητικά - Καιρός
Αθλητική Κυριακή
Ποδόσφαιρο: Άρης - ΠΑΣ Γιάννινα
(Ε)

06:00
06:30
07:10
08:00
09:00
10:00
13:00
13:50
16:50
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:25
00:30

06:00
06:45
07:45
08:45
09:45
11:45
13:00
13:45
14:00
16:00
17:00
17:15
19:30
20:45
00:00
02:00

06:15
06:45
07:15
07:40
08:10
08:40
09:10
09:25
09:45
10:15
10:45
11:15
12:00
12:30
14:15
15:00
15:45
16:45
18:00
19:50
21:00

Πάτερ Ημών (Ε)
Οι Μεν και οι Δεν (Ε)
Της Ελλάδος τα Παιδιά (Ε)
Θα Βρεις το Δάσκαλό σου (Ε)
Το Καφέ της Χαράς (Ε)
Υγεία Πάνω απ' 'Oλα Κ7
ANT1 News
Merenda Mania
Κωνσταντίνου και Ελένης (Ε)
Κάτι Ψήνεται
ΑΝΤ1 News - Δελτίο στη
Νοηματική Γλώσσα
Γοργόνες και Μάγκες
ANT1 News
Your Face Sounds Familiar Κ5
Καμικάζι Τσαντάκιας
Το Τρίτο Στεφάνι (Ε)

Xiaolin Showdown
Φωτιά, Πυροσβέστες!
Τομ και Τζέρι
Super Wings
Polly Pocket
Οι Ευχούληδες: Το Πάρτι
Συνεχίζεται
Πέππα, το Γουρουνάκι
Η Μάσα και ο Αρκούδος
Μπόμπι και Μπιλ
PJ Masks
Miraculous Lady Bug
Barbie: Μια Video Game
Περιπέτεια
Μαλλιά Κουβάρια: Η Σειρά
Απόδραση από τον Πλανήτη Γή
Traction
Star News
Τα Φιλαράκια Κ3 Ε7
New Girl Κ2 Ε11
Jurassic Park 3
Star News
Η Κυρά μας η Μαμή

τηλεόραση

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

TV Mall
Η Μικρή Γοργόνα
Βελούδο από Μετάξι E2 (Ε)
Για Πάντα Φίλες Κ2 Ε6 (Ε)
Kitchen Lab (Ε)
Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση
Ειδήσεις
Καλύτερα Δε Γίνεται!
Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική
Γλώσσα
Kitchen Lab
Το Σόι σου Κ5 Ε26 (Ε)
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα Κ6
Ε29 (Ε)
Bake Off Greece
Νήσος, 2
'Eτερος Εγώ

06:00 Καλημέρα με τον Γιώργο Αυτιά
10:00 Ακραίως
12:00 Τα Νέα των Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων. Ready?
12:30 Eco News
13:00 Goal Χωρίς Σύνορα
14:00 Οι Ειδήσεις του ΣΚΑΪ
14:40 Power of Love Gala
18:00 Δελτίο στη Νοηματική
18:15 dot.
19:50 Τα Νέα του ΣΚΑΪ
21:00 Survivor
00:20 'Oσο 'Eχω Εσένα E97
02:15 Fatal Vows

07:00
08:00
16:00
17:00
19:00
20:00
21:00
21:10
22:50
23:30
23:50
00:50

Θέμα Υγείας (Ε)
Τηλεαγορές
Κόντρα και Ρήξη
Τηλεαγορές
Κόντρα και Ρήξη
Αναζητώντας τις Ρίζες Μας
Δελτίο Ειδήσεων
Σπορ στη Θεσσαλία
Super Sport
Δυνατά και Ελληνικά
Δυνατά και Ελληνικά
Εδώ Μακεδονία. Η Εξουσία
Ακούει;

01.30 Ξένη ταινία «The personals»
03.00 Ξένη ταινία «Τelepresence on line»
04.35 Ξένη ταινία «Assassin»
06.00 «Μη μου πεις»
07.00 Μουσικό πρόγραμμα
07.30 Γεγονότα -Δελτίο Ειδήσεων(E)
08.00 Ντοκυμαντέρ «Το Καθολικό της

Μονής Αγίου Γεωργίου στο Μεταξοχώρι
Αγιάς»
08.30 “Πνευματική Θεσσαλία”
09.30 Τελεμάρκετινγκ
10.30 Παιδικό πρόγραμμα
«Παιχνιδοιστορία»
11.00 ΤΕΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
12.00 Θεία λειτουργία
12.45 «Εδώ Θεσσαλία - Εδώ Ελλάδα»
14.45 Ελληνική ταινία «Γκολ στον έρωτα»
16.00 Τελεμάρκετινγκ
17.00 Τravel Guide
18.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
18.40 Τελεμάρκετινγκ
19.00 Εν λευκώ
20.30 Ντοκυμαντέρ «Ανδίτσαινα,
αναζητώντας τον παράδεισο»
21.00 ΓΕΓΟΝΟΤΑ -ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21.30 Στη Σέντρα
23.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
23.40 Ξένη ταινία «Η τάξη της φυλακής
Raiker»

07.00
10.30
14.00
15.00
16.30
17.30
18.00
21.30
23.30
01.30

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ASTRA MARKET
ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΙ ΡΗΞΗ
ΕΙΣ ΤΟ ΕΠΑΝΙΔΕΙΝ
DOLCE VITA
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ASTRA MARKET
ASTRA SPORT
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΑΡΕΝΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Βενιζέλου 15
2431073071

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου
8 πρωί – 2 μεσημέρι και 5 απόγευμα έως 8 πρωί επομένης
Αθανασίου Ελένη
Τσιτσάνη 22

07.00 - 08.00 Κινούμενα Σχέδια
08.00 – 09.00 Δρόμοι της Παράδοσης
09.00 – 10.00 Όλο Υγεία
10.00 – 12.00 Τηλεπωλήσεις
12.00 – 13.00 Δρόμοι της Παράδοσης
13.00 – 15.00 Τηλεπωλήσεις
15.00 – 16.00 Ορθά – Κοφτά
16.00 – 18.00 Τηλεπωλήσεις
18.00 – 19.00 Κόντρα και Ρήξη
19.00 – 21.00 Ελληνική ταινία
21.00 – 23.00 Αθλητικές μεταδόσεις
23.00 – 00.00 Κόντρα και Ρήξη
00.00 – 02.00 Τα άστρα και τα ζώδια
02.00 – 06.00 Τηλεπαρέα

09:45
12:50
14:00
14:30
16:40
16:50
19:00
20:00
21:05
23:10
01:35

'Eλα Χαμογέλα
Open Sport
Open News - Μεσημεριανό Δελτίο
Παιδιά από Σπίτι
Open News στη Νοηματική
Ο Ρωμιός έχει Φιλότιμο
Open News
Για Πάντα Παιδιά
20 Γυναίκες κι Εγώ
Total Football
Into the Blue 2: The Reef

Βότσιος-Μέλιγος
Καλαμπανίδας-Αγ. Βησσαρίωνας
Καλαντσής-Πηγή
Καλκαντέρας-Φήκη
Καραντάκος-Δροσερό
Κωλέτσιος-Πύλη
Κωτούλας-Μεγαλοχώρι
Λαόπουλος-Φανερωμένη
Μερεντίτης-Πύλη
Μπαρτζίγκας-Φήκη
Οικονόμου-Μικ. Κεφαλόβρυσο
Πανάγος-Πύλη
Παπαβασιλείου-Μεγ. Κεφαλόβρυσο
Παππά-Χρυσαυγή
Πρεβέντας-Μεγ. Κεφαλόβρυσο
Σκρέκας-Μεγάρχη
Τζέλης-Μεγαλοχώρι
Τουρτούνης-Ρίζωμα
Τσεκούρας-Γλίνος
Μπαλάφας Γεώργιος-Παραπότα-

TELEMACHOS CINEMA
Αυτή τη βδομάδα προβάλλονται
Σε απογευματινές προβολές
μια συγκλονιστική ταινία

“Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΜΠΕΝ”
Με τη ΤΖΟΥΛΙΑ ΡΟΜΠΕΡΤΣ
Σε βραδινές προβολές

“ΤΟ ΒΑΠΟΡΑΚΙ”
Με τον ΚΛΙΝΤ ΙΣΤΓΟΥΝΤ
ΑΙΘΟΥΣΑ 2:
Σάββατο και Κυριακή
Η παιδική ταινία

“ΑΣΤΕΡΙΞ - ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ
ΤΟΥ ΜΑΓΙΚΟΥ ΖΩΜΟΥ”
Σε βραδινές προβολές
μια απολαυστική ταινία

“ΣΕΡΛΟΚ ΧΟΛΜΣ & ΔΡ. ΓΟΥΑΤΣΟΝ”
Για τις ώρες στο 78775

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
CINE –ΜΥΛΟΣ
στο Μύλο Ματσόπουλου

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

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Αποκριάτικο και αυτό.
2. Δημιουργείται από μια
αντανάκλαση.
3. Προκαλούν το παιδικό
ενδιαφέρον - «...Καπιτωλίνα», παλιά ονομασία της Ιερουσαλήμ.
4. Μονάδες του ηλεκτρισμού - Τον αιώνα αυτόν
έγινε ο Τριακονταετής Πόλεμος - Ακολουθείται από
ρήμα.
5. Αστυνομικοί υπάλληλοι
της αρχαίας Αθήνας.
6. Δεν αφήνουν υπόλοιπο - Κύρωση... ηχητική (αντιστρ.) - Από τα
οκτώ τα... μισά.
7. Το δέρμα ενός ζώου, στην καθαρεύουσα (αντιστρ.) - Τόσα χρόνια έζησε ο Λιστ.
8. Συντάσσεται πάντοτε με γενική - Αναφέρονται και στο σκάκι (αντιστρ.).
9. Βιβλική μορφή -Όμοια φωνήεντα.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Κωμόπολη του νομού Σερρών.
2. Συνηθισμένες οι διαχειριστικές.
3. Ποιητική έκφραση ζώου (αντιστρ.) - «...δίχως ψαρά», τίτλος θεατρικού έργου του Αλεχάντρο Κασόνα.
4. Το λένε συχνά οι...περίεργοι -

escape room
Ψυχολογικό θρίλερ 100’
Πειστικό σασπένς,
χορταστικό θέαμα
απειλητική ατμόσφαιρα
μυστηρίου και ευφάνταστες σκηνές
Ώρες προβολών καθημερινά (εκτός Δευτέρας)
20.00 & 22.15.
Την Κυριακή μια
προβολή, στις 20.00.
Γενική είσοδος 5 €,
φοιτητικά –μαθητικάανέργων 4 €,
ΣΙΝΕΑΚ για τα παιδιά
την Κυριακή
27/1 & 3/2

Τον αιώνα αυτό πέθανε ο Δάντης.
5. Δεν χαρακτηρίζει τον μετριόφρονα.
6. Μονολεκτική απάντηση - Είναι
αναντικατάστατος.
7. Θεός και αυτός.
8. Στερείται πρωτοτυπίας (ουδ).
9. Επαναλαμβανόμενο εκφράζει
αντίθεση - Εχει αντισηπτικές ιδιότητες.

Tad: Το Μυστικό
του Βασιλιά Μίδα

ΛΥΣΗ (2-2-2019)
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ 2.
ΕΠΙΘΕΤΙΚΑ 3. ΘΩΜΑ - ΑΛΑ 4. ΩΝ
- Ν ΑΡΑ 5. ΡΕΝΑΝ - ΙΠ 6. ΝΑΓΚΑΣΑΚΙ7. ΛΙΣΤΑ - ΙΣΟ 8. ΚΟ - ΕΛΙΑ 9.
ΑΣΕ - ΜΑΝΙΑ ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΜΕΘΟΡΙΑΚΑ 2. ΑΠΩ · ΕΚΤΟΣ 3. ΚΙΜΩΝΑΣ
4. ΑΘΑΝΑΣΙΑ 5. ΡΕ - ΜΙΛΑΝ 6.
ΟΤΑΝ - ΛΑ 7. ΝΙΛΑ - ΓΙΕΝ 8. ΙΚΑΡΙΑΣ 9. ΑΑ - ΑΠΝΟΙΑ

(κινούμενα σχέδια
-μεταγλωττισμένη) 85’
και σε 3D
12.00 μεσημέρι
(κανονική προβολή) 4 €
17.30 απόγευμα
3D προβολή 5 €

2431027363
08:00 π.μ. – 23:00 μ.μ.

Για να γυμνάζεται
το μυαλό σας

Χαρίσης Ιωάννης
Απόλλωνος 9

μος
Μπαλάφας Γεώργιος Μ. Καλύβια
Κουβελάς-Γόμφοι
Τσιάκας-Γόμφοι
Τσιόγκας-Φωτάδα
Τσιούτσιας-Αγ. Κων/νος
Τσόγιας-Ρίζωμα
Κατσάνας-Μ.Καλύβια

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

2
5

4
3

9

9

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου
Πιάζα-Οδ. Καλαμπάκας
Τσιανατέλης-Οδ. Ιωαννίνων
Γιώτας-Παλαιόπυργος
Γιώτας-Πρίνος
Οικονόμου-Λυγαριά
Κανάτας-Πύλη
Παπαποστόλου-Νομή
Παππά-Χρυσαυγή
Τσεκούρας-Γλύνος
Τσιάκας-Γόμφοι

Sudoku

Πώς παίζεται

2431020388

ΠPATHPIA ΔIANYKTEPEYONTA
Πιάζα-Οδ. Καλαμπάκας
Παπαθανασίου Αφοί-Οδ. Μετεώρων
Ευθυμίου-Οδ. Τρικάλων-Λαρίσης
Παππάς-Οδ. Πύλης
Ιωάννου-Οδ. Κονδύλη
Κωτούλας Παν.-Οδ. Λαρίσης
Ντόκος-Οδ. Καρδίτσης
Σαλταγιάννης-Οδ. Ριζαριού
Νταούλας-Οδ. Πύλης
Σιούλης-Οδ. Καρδίτσης
Λιάπης-Οδ. Τρικάλων-Καλ/κας
Νταϊλιάννης-Οδ. Καλαμπάκας
Αρβύθης-Οδ. Πύλης
Σταυρόπουλος-Οδ. Καρδίτσης
Νταϊλιάννη-Οδ. Λαρίσης
Στραπάτσας-Κόκκινος Πύργος
Τσιανατέλης-Οδ. Ιωαννίνων
Βουτσελάς-Οδ. Καρδίτσης
Ανυφαντής-Πηγή

εσύ με τον έναν ή τον άλλον τρόπο την άκρη
σου θα τη βρεις και θα χτίσεις ξανά. Το δεδομένο είναι ότι με τόσο κόσμο που μπαινοβγαίνει στη ζωή σου αυτές τις μέρες όλο
και κάπου θα βρεις να σε βοηθήσει στα θεμέλια.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Οι πλανητική συγκυρία σας ευνοεί να χρησιμοποιήσετε τη δύναμη σας δημιουργικά, πετυχαίνοντας σημαντικές συμφωνίες σε επαγγελματικό επίπεδο, να κάνετε νέες γνωριμίες, αλλά και να ανακαλύψετε πιο παραγωγικές μεθόδους γενικότερα. Εκμεταλλευτείτε την!
ΤΟΞΟΤΗΣ: Είναι γεγονός ότι μιλάμε για ένα
πολύ ερωτικό Σαββατοκύριακο. Το που θα
στρέψετε το ενδιαφέρον σας και την ερωτική σας διάθεση είναι αυτό που θα κάνει
τη διαφορά.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Η Αφροδίτη έρχεται να απαλύνει τις φοβίες και τις αναστολές σας. Ακόμα και με ανθρώπους που μπορεί να είχατε αφήσει πίσω και οι οποίοι ξαναμπαίνουν
στη ζωή σας, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να κοιτάξετε μπροστά.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Νέες ιδέες που θα έχεις
μπορεί, πέραν από καινοτόμες και ικανές
να αλλάξουν την πορεία της ζωής σου, να
αποδειχτούν και ιδιαίτερα πιασάρικες.
ΙΧΘΕΙΣ: Οι βασικοί παράγοντες που μπορεί
να σου δημιουργήσουν πρόβλημα είναι το
πείσμα σου και η έλλειψη εμπιστοσύνης
στον εαυτό σου. Και οι δύο μπορεί να σε κάνουν να πάρεις λανθασμένες αποφάσεις
μόνο και μόνο για να αποδείξεις ότι μπορείς. Πάρ’ το αντίστροφα!

facebook/Δημοτικος

ΔIANYKTEPEYONTA ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
8 πρωί – 2 μεσημέρι και 5
απόγευμα έως 8 πρωί επομένης
Γακιά Έφη
Όθωνος 2
2431022622
08:00 π.μ. – 23:00 μ.μ.
Σαράντης Γεώργιος

ΚΡΙΟΣ: Την Κυριακή Αφροδίτη και Ουρανός
κάνουν το κλίμα έντονα ερωτικό και σας
φέρνουν αντιμέτωπους με καταστάσεις
που μπορεί να είναι πρωτόγνωρες, αλλά
αυτό είναι που σας αρέσει κιόλας.
ΤΑΥΡΟΣ: Στο τέλος εσείς θα επιλέξετε πως
θα διαχειριστείτε το φόβο και τις μνήμες που
μπορεί να σας ξυπνούν. Θα τ’ αφήσετε να
προδιαγράψουν την έκβαση των πραγμάτων
ή θα αξιοποιήσετε την κατάσταση για να τα
νικήσετε;
ΔΙΔΥΜΟΙ: Κάποια στιγμή όμως ο κορεσμός
είναι αναπόφευκτος κι έρχεται η ώρα που
η ισορροπία κρύβεται είτε στην πιο βαθιά
ένωση, είτε στο κόψιμο του ομφάλιου λώρου. Πολλές φορές αυτά τα δύο συμβαίνουν
ταυτόχρονα.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Η στρατηγική στον έρωτα μπορεί να αποδειχτεί πολύ χρήσιμη, αρκεί να
μην την μπερδέψετε με τον εγωισμό σας και
το προσωπείο που θέλετε να προβάλλετε.
ΛΕΩΝ: Θα πρέπει να φανείτε σοβαροί στη
διαχείριση της ενέργειας σας, γιατί οι
υπερβολές ή ακόμα και η υπερεκτίμηση των
ικανοτήτων σας μπορούν να φανούν επιζήμιες για την υγεία σας. Επίσης, μπορεί μια
ιδέα μπορεί να φέρει νέο αέρα σε επαγγελματικά ζητήματα.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Από την άλλη όμως τις μέρες
αυτές θα μπορούσες να βιώσεις ένα θετικό μετασχηματισμό στη σχέση σου για παράδειγμα, είτε αυτό θα σήμαινε κάποιο γάμο,
είτε ακόμα και κάποιο παιδί.
ΖΥΓΟΣ: Και μπορεί τα πετσετάκια να μην
ήταν και να μη γίνουν ποτέ πεντοχίλιαρα,
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Eπιμέλεια
I. Tσιμπερδώνη

1 έως 9 και κάθε οριζόντια και κάθε κάθετη στήλη να
έχει όλους τους αριθμούς από 1 μέχρι 9.
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ταθερά τιμολόγια
ηλεκτρικής ενέργειας
που δεν θα
μεταβάλλονται όταν
αλλάζουν τα στοιχεία του
κόστους, θα υποχρεωθούν
να παρέχουν στους
καταναλωτές χαμηλής
τάσης - νοικοκυριά,
επαγγελματίες και μικρές
επιχειρήσεις - οι
προμηθευτές ρεύματος με
παρέμβαση της
Ρυθμιστικής Αρχής
Ενέργειας.

Σ

Στόχος της πρωτοβουλίας
όπως επισημαίνει ο πρόεδρος
της ΡΑΕ δρ. Νίκος Μπουλαξής
είναι να καλυφθούν οι ανάγκες
των καταναλωτών που δεν θέλουν να εκτίθενται σε αβεβαιότητα ως προς τη δαπάνη για
την ηλεκτρική ενέργεια ή / και
δυσκολεύονται να κατανοήσουν
τη φιλοσοφία των ρητρών μεταβολής των τιμολογίων που
εφαρμόζουν οι προμηθευτές.
Σημειώνεται ότι οι ρήτρες έχουν
προκαλέσει αντιδράσεις από
καταναλωτές, οι οποίοι δυσκολεύονται να κατανοήσουν τη
λειτουργία τους και υποβάλουν
παράπονα ότι άλλες χρεώσεις
συμφωνούν με τους προμηθευτές και άλλους λογαριασμούς βλέπουν.
Οι περισσότεροι εναλλακτικοί
(εκτός ΔΕΗ) προμηθευτές

Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Έρχονται σταθερά ετήσια
τιμολόγια ρεύματος
Παρέμβαση από τη ΡΑΕ

έχουν ενσωματώσει στα τιμολόγια ρήτρες Οριακής Τιμής
του Συστήματος, δηλαδή της τιμής του ρεύματος που διαμορφώνεται στην ημερήσια αγορά
από το συνδυασμό της προσφοράς (μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, εισαγωγές) και της

ζήτησης (προμηθευτές για λογαριασμό των καταναλωτών
που εκπροσωπούν). Σύμφωνα
με τις ρήτρες αυτές, όταν η ΟΤΣ
υπερβαίνει ένα όριο (π.χ. 55
ευρώ ανά μεγαβατώρα) τότε
το επιπλέον κόστος μετακυλίεται με τον επόμενο λογαριασμό

Ποια υπουργεία θα μοιραστούν φέτος
τις 16.797 προσλήψεις μόνιμων στο Δημόσιο
Σύντομα το ΑΣΕΠ θα αρχίσει την έκδοση των πρώτων προκηρύξεων θέσεων
Θέμα χρόνου είναι πλέον
για το ΑΣΕΠ η έκδοση των
πρώτων προκηρύξεων θέσεων για την πρόσληψη φέτος
στο δημόσιο των 16.797 μονίμων και αορίστου χρόνου
υπαλλήλων σε διάφορα
υπουργεία, τις οποίες έχει
εξαγγείλει η Κυβέρνηση.
Οι 16.797 θέσεις που θα
προκηρυχθούν από το ΑΣΕΠ,
το πρώτο εξάμηνο του έτους,
θα κατανεμηθούν σε τουλάχιστον επτά Υπουργεία στα
οποία καταγράφονται σημαντικές ελλείψεις προσωπικού
και στα οποία επείγει η άμεση
κάλυψή των κενών θέσεων με
νέους υπαλλήλους.
1) Μέχρι στα μέσα του χρόνου θα προκηρυχθούν από
το ΑΣΕΠ 9.040 θέσεις προσωπικού σε διάφορα υπουργεία με βάση την μνημονιακή
αναλογία μία αποχώρηση
προς μία πρόσληψη. Σύμφωνα με στοιχεία των υπηρεσιών του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, το
2018 συνταξιοδοτήθηκαν από
το δημόσιο 9.040 υπάλληλοι
γεγονός που σημαίνει ότι αυτομάτως θα προσληφθεί ,σε
κενές οργανικές θέσεις του
δημοσίου, αντίστοιχος αριθμός υπαλλήλων.
Ειδικότερα:
* Από το υπουργείο Υγείας
θα προσληφθούν 2.000 για-

τροί στο ΕΣΥ ή σε διάφορες
δομές Πρόνοιας.
* Από τα υπουργεία Προστασίας του Πολίτη και Αμυνας 1.600 απόφοιτοι σχολών
αξιωματικών και υπαξιωματικών.
* Από το υπουργείο Δικαιοσύνης 600 δικαστικοί υπάλληλοι και 100 δικαστές από
την Εθνική Σχολή Δικαστικών
Λειτουργών.
* Από το υπουργείο Παιδείας θα προκηρυχθούν 600 θέσεις για διδακτικό και επιστημονικό προσωπικό σε ΑΕΙ/ΤΕΙ.
* Από το υπουργείο Οικονομικών θα προσληφθούν οι
670 επιτυχόντες του διαγωνισμού που διεξήγαγε η ΑΑΔΕ.
* Από το υπουργείο Εργασίας 453 θέσεις προσωπικού
για την κάλυψη κενών στον
ΟΑΕΔ και το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας.
* Από το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης θα

προσληφθούν 150 υπάλληλοι
σε ΚΕΠ.
2) Εκτός των 9.040 προσλήψεων που αντιστοιχούν
στον μνημονιακό κανόνα μία
πρόσληψη ανά μία αποχώρηση,όπως ανακοινώθηκε από
τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή
Εκθεση Θεσσαλονίκης φέτος
θα προκηρυχθούν επιπλέον
3.257 θέσεις για το πρόγραμμα "Βοήθεια στο σπίτι" των δήμων (θα καλυφθούν με την μονιμοποίηση των ήδη συμβασιούχων) και 4.500 θέσεις εκπαιδευτικών για την "Ειδική
Αγωγή" στα σχολεία.
Οι τελευταίοι θα προσληφθούν,όπως ανακοίνωσε το
υπουργείο Παιδείας, με προκήρυξη από το ΑΣΕΠ, με τη
θέσπιση τριών κριτηρίων μοριοδότησης για τους υποψηφίους.Τα έτη προυπηρεσίας
τους ως αναπληρωτές,και επίσης κοινωνικά και ακαδημαικά
κριτήρια.
CMYK

στον καταναλωτή. Σημειώνεται
ότι και η ΔΕΗ προτίθεται να
προσθέσει ρήτρα διοξειδίου
του άνθρακα στα τιμολόγια, δηλαδή οι τιμές θα προσαυξάνονται όταν ανεβαίνουν οι τιμές
των δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα στο χρηματιστήριο.
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό
της ΡΑΕ, τα τιμολόγια που είναι
συνδεδεμένα με ρήτρες θα παραμείνουν σε ισχύ τουλάχιστον
για ένα μεταβατικό διάστημα
κατά το οποίο θα γίνει αξιολόγησή τους. Θα θεσπιστεί ωστόσο υποχρέωση των προμηθευτών να παρέχουν στους καταναλωτές και την επιλογή του
σταθερού τιμολογίου. Το οποίο
πιθανότατα θα είναι κάπως ακριβότερο αλλά θα προστατεύει
τον καταναλωτή από οποιαδήποτε μεταβολή του κόστους και
θα ισχύει για διάστημα τουλά-

χιστον ενός έτους.
Πρόκειται για ένα σχήμα ανάλογο με τα σταθερά ή κυμαινόμενα επιτόκια δανεισμού που
προσφέρουν οι τράπεζες. Τα
σταθερά τιμολόγια θα θεσπιστούν, μετά από διαβούλευση,
με τροποποίηση του Κώδικα
Προμήθειας και είναι μία από τις
πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει
η ΡΑΕ με στόχο την προστασία
των καταναλωτών ενέργειας.
Στο ίδιο πλαίσιο πρωτοβουλιών της ΡΑΕ περιλαμβάνονται:
-Μειώσεις στις χρεώσεις για
τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας
(ΥΚΩ) που επιβαρύνουν τη νυχτερινή κατανάλωση. Οι μειώσεις θα εφαρμοστούν στο μεσαίο (1600-2000 κιλοβατώρες)
και το υψηλό κλιμάκιο κατανάλωσης (πάνω από 2000 kwh)
όπου οι τιμές θα προσαρμοστούν αντίστοιχα για το μεσαίο

κλιμάκιο από 0,05 ευρώ ανά κιλοβατώρα κοντά στο 0,015
ευρώ και για το υψηλό από
0,085 ευρώ σε 0,03 ευρώ. Η μείωση αφορά περίπου 30.000 οικογένειες που χρησιμοποιούν
εντατικά το νυχτερινό τιμολόγιο
(π.χ. θερμαίνονται με θερμοσυσσωρευτές) και έχουν αυξημένη κατανάλωση κατά τις ώρες
που ισχύει η μειωμένη χρέωση.
Η πρόταση της ΡΑΕ προς το
υπουργείο Ενέργεια (απαιτείται νομοθετική ρύθμιση) περιλαμβάνει και αναδρομική εφαρμογή από 1.11.2018.
-Η λειτουργία ειδικής εφαρμογής για τη σύγκριση των τιμολογίων των προμηθευτών
ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, που θα επιτρέπει
στον καταναλωτή την ορθή
αξιολόγηση των προσφερόμενων σε αυτόν τιμολογίων, ώστε
να προβεί στην καταλληλότερη
για αυτόν επιλογή. Ο κανονισμός λειτουργίας της εφαρμογής έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και το εργαλείο προβλέπεται να λειτουργήσει εντός
του τρέχοντος έτους.
-Μεταβολή των τιμολογίων
στο ανταγωνιστικό σκέλος,
ύστερα από προειδοποίηση των
καταναλωτών και εφαρμογή
μετά από εύλογο διάστημα (πχ.
ορισμένων μηνών).

Το 10ετές στα σχέδια του ΟΔΔΗΧ
για την επόμενη έκδοση ομολόγου
Τα επόμενα βήματα μετά τη
νέα έξοδο στις αγορές επεξεργάζεται ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ),
βλέποντας πως το ακριβό κόστος που αναγκάστηκε να καταβάλει το ελληνικό Δημόσιο
για την έκδοση του 5ετούς ομολόγου, με απόδοση 3,6%, οδήγησε στο «αντάλλαγμα» της
ισχυρής ζήτησης και της βελτίωσης του κλίματος, προσελκύοντας μακροπρόθεσμους
επενδυτές και αποφεύγοντας –
όπως δείχνουν τα πράγματα από
τη θετική πορεία του τίτλου στη
διατραπεζική αγορά– την επανάληψη του «ατυχήματος» με
την έκδοσης του 7ετούς ομολόγου τον Φεβρουάριο του 2018.
Μία από τις προτάσεις που
βρίσκονται στο τραπέζι του οικονομικού επιτελείου και του
ΟΔΔΗΧ είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, το ενδεχόμενο επανέκδοσης είτε του νέου 5ετούς
ομολόγου είτε του 7ετούς που
εκδόθηκε τον Φεβρουάριο του
2018.
Καθώς η λήξη του νέου
5ετούς είναι ο Απρίλιος του
2024, ακριβώς στη λήξη του
5ετούς ομολόγου το οποίο είχε
εκδοθεί το 2014 (με κουπόνι
4,75% και απόδοση 4,95%, όταν
το ελληνικό spread διαμορφωνόταν στις 340 μονάδες βάσης
έναντι 380 μ.β. σήμερα), αυτό
αφήνει ανοικτό το σενάριο της
επανέκδοσης. Πάντως, όπως
σχολιάζουν τραπεζικές πηγές,
μια τέτοια κίνηση δεν αναμένεται

να κάνει κάποια σημαντική διαφορά στην καμπύλη των αποδόσεων κι έτσι η επανέκδοση
του 7ετούς θα έχει περισσότερο
νόημα, ειδικά στον δρόμο προς
μια κοινοπρακτική έκδοση πιο
μακροπρόθεσμου τίτλου.
Στους σχεδιασμούς του ΟΔΔΗΧ, εκτός από την επανέκδοση,
υπάρχει και ακόμη μία έξοδος
στις αγορές μέσα στο πρώτο
εξάμηνο του έτους. Σύμφωνα και
με παράγοντες της αγοράς, ο
προσεκτικός σχεδιασμός της έκδοσης του 5ετούς, κατά την
οποία το ελληνικό Δημόσιο πλήρωσε ένα ακριβό «τίμημα» για να
συγκεντρώσει ισχυρή ζήτηση,
και εφόσον το επιτρέψουν οι
διεθνείς και εγχώριες συνθήκες, ανοίγει τον δρόμο για την
επόμενη κοινοπρακτική έκδοση
εντός του 2019.
Τραπεζικές πηγές δεν αποκλείουν την έκδοση ενός νέου
10ετούς ομολόγου, μια διάρκεια την οποία το ελληνικό Δημόσιο δεν έχει «δοκιμάσει» να εκδώσει από την αρχή της κρίσης
και την ένταξη της Ελλάδας σε
πρόγραμμα διάσωσης (τελευταία έκδοση 10ετούς ήταν τον
Μάρτιο του 2010). Θεωρούν δε
πως η υποβολή προς έγκριση
από την Κομισιόν του σχεδίου
μείωσης των κόκκινων δανείων
μπορεί να πιέσει προς τα κάτω
ακόμη περισσότερο τις αποδόσεις.
Παράλληλα, αναφέρουν πως
το τρέχον ευνοϊκό κλίμα που
κυριαρχεί στην αγορά ομολόγων

της Ευρωζώνης, με το κυνήγι
των αποδόσεων να οδηγεί σε
πολύ επιτυχημένες εκδόσεις μακροπρόθεσμων ομολόγων σε
Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία και
Ιρλανδία τον Ιανουάριο, ανοίγει
επίσης τον δρόμο για την έκδοση καλυμμένων ομόλογών από
τις ελληνικές καθώς και τις ιταλικές τράπεζες.
Ενα άλλο βήμα που θα ακολουθήσει την έκδοση του
5ετούς, μετά και την άντληση
των 2,5 δισ. ευρώ από τις αγορές, είναι η πρόωρη αποπληρωμή του ακριβού μέρους του δανείου που οφείλει η Ελλάδα στο
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο,
χωρίς να κάνει χρήση του «μαξιλαριού» ρευστότητας των 24,1
δισ. ευρώ.
Σημειώνεται πως το συνολικό
υπόλοιπο του δανείου του ΔΝΤ
προς την Ελλάδα τοποθετείται
κοντά στα 10 δισ. ευρώ. Κάτω
από το ήμισυ του ποσού αυτού
(περίπου 3,5 με 4 δισ. ευρώ) χρεώνεται με επιτόκιο 4,9% καθώς
το Ταμείο υιοθετεί κλιμακωτό
επιτόκιο το οποίο αυξάνεται ανάλογα με την έκθεση που έχει η
χώρα στα δάνειά του αναλογικά
με τη «συμμετοχή» της στο ΔΝΤ.
Η αποπληρωμή αυτού του ποσού από τα ταμειακά διαθέσιμα
(διαμορφώνονται περίπου στα 9
δισ. ευρώ χωρίς το «μαξιλάρι»)
θα στείλει, σύμφωνα με το οικονομικό επιτελείο, «σήμα» στις
αγορές ότι η Ελλάδα δεν χρειάζεται να «ακουμπήσει» το cash
buffer.
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Λίγα στερνά λόγια,
για δυό Τρικαλινούς, που
εγκατέλειψαν τα εγκόσμια
Ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΝΗΣ,
ένας λαμπρός
υποδειγματικός
άνθρωπος
Ήρεμα κι’ αθόρυβα, όπως
υπήρξε όλη του η διαδρομή,
«έφυγε» από τη ζωή, ο Χρίστος
Κανής, έπί πολλά χρόνια ανώτερος υπάλληλος της Νομαρχίας
Τρικάλων. Κατά κοινή ομολογία ,
υπήρξε υποδειγματικός στην
υπηρεσία, διευκολύνοντας με
προθυμία όλους τους συμπολίτες
πού έφθαναν μέχρι το γραφείο
του, αναζητώντας λύση στα προβλήματά τους.
Αλλά και κοινωνικά, είχε την καλή μαρτυρία όλων, όσοι
τον γνώρισαν, συνεργάστηκαν ή συναστρέφηκαν μαζί του.
Με την σύζυγό του Πόπη Γ. Μουλά, υπάλληλο του ΠΙΚΠΑ
Τρικάλων, απ’ την Καλαμπάκα, απόκτησε ένα γιό, τον Γιάννη, φοροτεχνικό δραστηριοποιημένο στα Τρίκαλα.
Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΑΜΠΑΡΤΖΗΣ, τυπογράφος, από τον
Πυργετό, ήταν από τους καλούς
τεχνίτες στο χώρο του τοπικού
Τύπου και επί πολλά χρόνια υπήρξε ο αρχιεργάτης και σελιδοποιός της εφημερίδας «Τρικαλινά
Νέα». Ενώ στην συνέχεια, με τον
μικρότερο αδελφό του, ίδρυσαν
και λειτούργησαν καλλιτεχνικό
τυπογραφείο στην οδό Ιουλιέττας
Αδάμ. Στα 78του χρόνια, ευτύχησε να χαρεί παιδιά και εγγόνια.
Δοκίμασα την ανάγκη μικρής
και πρόχειρης έστω, αναφοράς
στους δύο αυτούς ανθρώπους, που γνώρισα κι’ αφίνουν
πίσω τους μνήμη αγαθή.
ΘΥΜΙΟΣ ΓΡ. ΛΩΛΗΣ

ΒΡΕΘΗΚΑΝ - ΧΑΘΗΚΑΝ
ΒΡΕΘΗΚΕ Αστυνομική Ταυτότητα επ' ονόματι Ιωάννας
Αντωνοπούλου. Παρακαλείται να περάσει από τα γραφεία
της εφημερίδας μας να την παραλάβει.
ΧΑΘΗΚΕ στις 22-1-2019 στη θέση Ξεροπόταμος (Μύκανη Καλαμπάκας), Σέττερ, θυληκό, ασπρόμαυρο. Φοράει
κίτρινο μπίπερ με πορτοκαλί κολάρο. Όποιος το βρει παρακαλείται να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 6974325126.
ΒΡΕΘΗΚΑΝ κλειδιά αυτοκινήτου, μάρκας SEAT, στην
οδό Βύρωνος 52. Όποιος τα έχασε παρακαλείται να τα
παραλάβει από τα γραφεία της εφημερίδας μας.
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.

τοπικά-εσωτερικά

Μειωμένες οι πωλήσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών
και «έξυπνων» κινητών στην Ελλάδα το 2018
Τ
ο 2018 πουλήθηκαν
στη χώρα μας λιγότεροι
ηλεκτρονικοί
υπολογιστές και λιγότερα
«έξυπνα» κινητά τηλέφωνα
από ό,τι το 2017, ενώ για το
2019 αναμένεται νέα μείωση
στις πωλήσεις τους.

Στην ελληνική αγορά διατέθηκε το 2018 μικρότερος αριθμός
ηλεκτρονικών υπολογιστών κατά
1% σε σχέση με το 2017, ενώ φέτος αναμένεται μεγάλη μείωση
23%. Συγκεκριμένα, στην Ελλάδα
πωλήθηκαν το περασμένο έτος
412.000 ηλεκτρονικοί υπολογιστές, αριθμός που εκτιμάται ότι
θα μειωθεί στους 317.000 το
2019.
Οι πωλήσεις «έξυπνων» κινητών
τηλεφώνων (smartphones) δέχτηκαν το 2018 ισχυρό πλήγμα, με
την αξία της αγοράς τους να μειώνεται κατά 46,1% και να διαμορφώνεται σε 110 εκατ. ευρώ. Η
εικόνα για το 2019 θα είναι και
πάλι αρνητική, με την αναμενόμενη πτώση ωστόσο να περιορίζεται στο 21% και την αξία αγοράς
να αγγίζει τα 87 εκατ.
Αντίθετα, ισχυρή ανάπτυξη σημειώθηκε το 2018 στις πωλήσεις
smartphones με μεγάλη οθόνη
(phablets), που έφθασαν τα 188
εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά
50,6%. Οι θετικές επιδόσεις θα
συνεχιστούν και το 2019, με άνοδο 14,6% και αξία αγοράς 215
εκατ. ευρώ.
Το 2018 διατέθηκαν στην ελληνική αγορά συνολικά 1,858 εκατομμύρια συσκευές τηλεφώνων,
εκ των οποίων οι 788.000 ήσαν
smartphones και εξ αυτών οι
491.000 phablets. Για το 2019
αναμένονται πωλήσεις 1,644 εκατ.
συσκευών, εκ των οποίων οι
706.000 smartphones και εξ αυτών οι 527.000 phablets.
Οι σχετικές εκτιμήσεις περιλαμβάνονται στην «Έρευνα για
την Αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών» που
παρουσίασε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) ως
μέλος του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για την Τεχνολογία (European IT Observatory - ΕΙΤΟ).

Αντίθετοι δρόμοι για
ΠληροφορικήΤηλεπικοινωνίες
Αντίθετους δρόμους ακολούθησαν οι αγορές πληροφορικής
και τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα
το 2018, με την πρώτη να εμφανίζει θετικό πρόσημο και τη δεύτερη αρνητικό. Συνολικά πάντως,
εικόνα στασιμότητας εμφάνισε η
ελληνική βιομηχανία Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών
(ΤΠΕ), η οποία το 2018 εμφάνισε
οριακή μείωση 0,1% στην αξία της
έναντι του 2017, ενώ και το 2019
αναμένεται να καταγράψει οριακή υποχώρηση κατά 0,4%.
Η εικόνα της αγοράς ΤΠΕ στην
Ελλάδα παρουσιάζει εικόνα στασιμότητας από το 2007, με εξαίρεση το 2014, όταν είχε θετικές
επιδόσεις, και το 2017, όταν παρέμεινε σταθερή. Η αξία της εγχώριας αγοράς Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην
Ελλάδα διαμορφώθηκε πέρυσι
στα 5,515 δισ. ευρώ, ενώ το 2019
αναμένεται να μειωθεί οριακά στα
5,493 δισ. ευρώ.
Η εικόνα στους δύο επιμέρους
‘πυλώνες' του κλάδου διέφερε, με
την αγορά Πληροφορικής να ενισχύεται κατά 2,5% το 2018, ενώ
αναμένεται να εμφανίσει οριακή
άνοδο 0,9% το τρέχον έτος. Η
αξία της διαμορφώθηκε σε 1,778
δισ. ευρώ το 2018, ενώ για φέτος
η πρόβλεψη είναι 1,761 δισ. Αντίθετα, με αρνητικό πρόσημο ολοκλήρωσε το 2018 η ελληνική αγο-

ρά Τηλεπικοινωνιών, που υποχώρησε κατά 1,3% στα 3,737 δισ.
ευρώ, ενώ και το 2019 αναμένεται
οριακή υποχώρησή της κατά 0,1%
στα 3,732 δισ. ευρώ.

Η ελληνική αγορά
πληροφορικής
Την παγκόσμια τάση, που θέλει
τις αγορές Υπηρεσιών Πληροφορικής και Λογισμικού να ακολουθούν ανοδική πορεία, αναμένεται
να ακολουθήσει η ελληνική αγορά Πληροφορικής φέτος, τάση
που υπήρξε και το 2018. Αντίθετη
θα είναι η διαδρομή του τομέα
Εξοπλισμού Πληροφορικής, που
βρέθηκε το 2018 -και θα παραμείνει το 2019- σε αρνητική τροχιά, παρά τις καλές επιδόσεις
της κατηγορίας των servers.
Μικρή μείωση 1,1% κατέγραψε
η αξία της ελληνικής αγοράς Εξοπλισμού Πληροφορικής το 2018,
ενώ για το 2019 προβλέπεται νέα
σημαντική πτώση 11,9%. Η αξία
της διαμορφώθηκε το 2018 σε
492 εκατ. ευρώ, ενώ το 2019 θα
περιοριστεί περαιτέρω στα 434
εκατ.
Οι επιδόσεις του Εξοπλισμού
Πληροφορικής συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με την υποτονική
επίδοση των πωλήσεων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στη χώρα
μας. Το 2018, η αξία της αγοράς
Η/Υ κινήθηκε οριακά ανοδικά κατά
0,6%, ενώ για το 2019 αναμένεται
ισχυρή πτώση 17,9%. Η αγορά
διαμορφώθηκε σε 233 εκατ. ευρώ
το 2018, ενώ φέτος θα κινηθεί στα
επίπεδα των 192 εκατ.

Με ελάχιστες εξαιρέσεις, όλες
οι επιμέρους κατηγορίες της αγοράς (φορητοί και σταθεροί ηλεκτρονικοί υπολογιστές) σημείωσαν πέρυσι -και αναμένεται να
παρουσιάσουν και φέτος- αρνητικά πρόσημα. Μικτή είναι η εικόνα της αγοράς ταμπλετών
(tablets) στην Ελλάδα, η οποία το
2018 πέτυχε αύξηση τζίρου 2,1%,
ενώ αναμένεται το πρόσημο να γίνει αρνητικό κατά 8,7% το 2019.
Από την άλλη, η ελληνική αγορά Υπηρεσιών Πληροφορικής ενισχύθηκε κατά 3,6% το 2018, ενώ
το 2019 αναμένεται άνοδος 3,3%.
Οι κλάδοι της εγχώριας οικονομίας που κατά κύριο λόγο επενδύουν σε Υπηρεσίες Πληροφορικής, είναι ο Χρηματοοικονομικός,
οι Τηλεπικοινωνίες, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, το Δημόσιο
και ο τομέας των Προσωπικών Καταναλωτικών Υπηρεσιών.
Ο τομέας Λογισμικού κινείται
σταθερά ανοδικά την τελευταία
διετία και θα κινηθεί ανάλογα και
το 2019. Η αγορά Λογισμικού
στην Ελλάδα διευρύνθηκε κατά
5,2% το 2018, ενώ το 2019 θα επεκταθεί εκ νέου κατά 3,1%, με την
αξία αγοράς να διαμορφώνεται σε
282 εκατ. ευρώ πέρυσι και στα
293 εκατ. το τρέχον έτος.

Η αγορά
Τηλεπικοινωνιών
στην Ελλάδα
Πορεία ανάλογη με αυτήν των
τελευταίων ετών θα ακολουθήσει
και το 2019 η ελληνική αγορά Τη-

λεπικοινωνιών, η οποία θα περιοριστεί ελαφρά φέτος, όπως είχε
συμβεί και το 2018. Η αγορά Τηλεπικοινωνιών αναμένεται το 2019
να μειωθεί οριακά κατά 0,1%, με
την αξία της στα 3,732 δισ. ευρώ.
Το 2018 ήταν κακή χρονιά για
την αγορά Εξοπλισμού Τηλεπικοινωνιών, η οποία μειώθηκε κατά
5,2% και διαμορφώθηκε στα 540
εκατ. ευρώ. Ωστόσο, αναμένεται
να επιστρέψει σε θετικό έδαφος
φέτος, με άνοδο 0,8% στα 545
εκατ. Θετικά για τις πωλήσεις
Εξοπλισμού Τηλεπικοινωνιών λειτουργούν οι επενδύσεις των παρόχων, είτε για την αναβάθμιση
και επέκταση των υφιστάμενων δικτύων τους, είτε για τη δημιουργία ευρυζωνικών υποδομών επόμενης γενιάς.
Αντίθετα, η αγορά των συσκευών κινητής τηλεφωνίας στην
Ελλάδα δέχεται από το 2017 ισχυρές πιέσεις, τάση που συνεχίστηκε το 2018 και θα συνεχισθεί
και φέτος. Η αξία της αγοράς κινητών τηλεφώνων περιορίστηκε
στα 315 εκατ. ευρώ το 2018, καταγράφοντας πτώση 10,3%, ενώ
το 2019 αναμένεται να βρεθεί
στα 316 εκατ., ενισχυόμενη κατά
0,3%.

Η ελληνική εξαίρεση
στην παγκόσμια αγορά
Χρονιά ανόδου αναμένεται να
είναι το 2019 για την παγκόσμια
αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), η
οποία και το 2018 πέτυχε θετικό
πρόσημο. Το 2019, η παγκόσμια
αγορά ΤΠΕ αναμένεται να διευρυνθεί κατά 3,2% έναντι του 2018,
οπότε πέτυχε ανάπτυξη 4,1%. Σε
απόλυτα μεγέθη, αυτές οι επιδόσεις μεταφράζονται σε αξία αγοράς 3,364 τρισ. ευρώ για το 2019,
έναντι 3,261 τρισ. το 2018.
Ο παγκόσμιος χάρτης της βιομηχανίας ΤΠΕ είχε μόλις ένα αρνητικό πρόσημο το 2018, καθώς
από τις συνολικά 35 αγορές που
εξετάζονται μόλις σε μία, στην ελληνική, η αξία αγοράς υποχώρησε οριακά κατά 0,1%. Αλλά και για
το 2019, η μόνη αγορά από τις 35,
η οποία θα έχει οριακά αρνητικό
πρόσημο 0,4%, αναμένεται να είναι η Ελλάδα.

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

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

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

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

«ΠΡΕΣΠΕΣ - ΚΑΣΤΟΡΙΑ»
Ψαράδες - Άγιος Aχίλλειος - Άγιος Γερμανός - Πανάγια
Μαυριώτισσα - Σπήλαιο Δράκου - Δισπηλιό. Από 9-10/02/29

«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ»
Από 14-17/02/2019 (3 διανυκτερεύσεις)
«ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ»
Έδεσσα - Παλαιός Άγιος Αθανάσιος από 16-17/02/2019
«ΑΠΟΚΡΙΕΣ 2019 - ΔΑΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ»
ΤΙΡΑΝΑ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΜΠΟΥΤΒΑ – ΚΟΤΟΡ
Από 7-11/03/2019
«ΡΩΜΗ-ΝΑΠΟΛΙ-ΠΟΜΠΗΙΑ»
Από 14-19/03/2019
(Σε συνεργασία με το Σύλλογο Απόστρατων Πυροσβεστών)
«ΑΘΗΝΑ – ΑΚΡΟΠΟΛΗ»
Έκθεση LEONARDO DA VINCI
Θεατρική παράσταση «Έγκλημα στο Όριεντ Εξπρές»
στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Από 30-31/03/2019
«ΟΡΕΙΝΗ ΑΡΚΑΔΙΑ»
Τρίπολη – Βυτίνα – Δημητσάνα – Στεμνίτσα
Κρουαζιέρα στη διώρυγα Κορίνθου - Αρχαία Κόρινθος Καλάβρυτα (Οδοντωτός). Από 5 – 7 /04 /2019

«ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ»
Από 26-29/04/2019
«ΜΑΓΕΥΤΙΚΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ»
Από 2-5/05/2019

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

σελίδα 37

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

ΜΗ.ΤΕ 0727Ε60000017701

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
07-08-09-10 ΜΑΡΤΙΟΥ
4 ΗΜΕΡΗ ΟΔΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΤΙΜΗ 105,00 ΕΥΡΩ

ΚΩΤΟΥΛΑΣ TOURS
Αρ. ΜΗ.Τ.E. 0727Ε60000016300

ΤΗΛ.:2431 035577 - 22428• FAX: 2431 079293 • KIN.: 6977 589449
www.chictravel.com.gr | email: info@chictravel.com.gr
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 0727 Ε600000 17 100
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KOYRENTAS TOYRS MAΣ ΤΑΞΙΔΕΥΕI!

Καποδιστρίου 24 Τρίκαλα. Τηλ. 24310 30500 •
www.kotoulastours.gr

ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ –
ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ • ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 32 ΤΡΙΚΑΛΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ

•Aπογευματινή εκδρομή στην Ι.Μ. Αγίου Στεφάνου Μετεώρων
για την παρακολούθηση του πανηγυρικού εσπερινού προς Τιμήν
του Αγίου Χαραλάμπους. Το Σάββατο 9 Φεβρουαρίου.

Η τιμή περιλαμβάνει μεταφορά- 2 Διανυκτερεύσεις με πρωινό & Ξεναγό.

ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ
(ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ) & ΣΤΗ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ (ΜΗΛΕΣΙ)
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 24/02, Τιμή: 20,00 ανά άτομο
ΕΚΔΟΣΗ ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΩΝ – ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡIΩΝ – ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Πληροφορίες & Δηλώσεις Συμμετοχής: 24310 73137 - 2432 22250
e-mail: kteltrik@otenet.gr - hypertourskalampaka@gmail.com

•Ημερήσια εκδρομή στο Χ.Κ. Καϊμακτσαλάν και στον Παλαιό
Άγιο Αθανάσιο. Την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου.
•Εκδρομή στην Ι.Μ. Αγίας Τριάδας στην Άνω Γατζέα Πηλίου.
Το Σάββατο 16 Φεβρουαρίου.
•Αποκριά στη Νάουσα “Γενίτσαροι και Μπούλες”. Την Κυριακή
10 Μαρτίου.

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

TΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Travel
Αριθμος μητρωου
ΕΟΤ 0727E60000037201

για κάθε προορισμό...

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

Τηλ. 24310 23564-23646
Τσιτσάνη 21 - Τρίκαλα
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:

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

Πενθήμερη εκδρομή Βελιγράδι-Βουδαπέστη-Βιέννη
από 7 έως 11 Μαρτίου

ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 7-10
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Τετραήμερη εκδρομή στην ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 8-11 Mαρτίου
(βραδινή αναχώρηση σε ξενοδοχείο 4*)

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

-Εκδόσεις αεροπορικών και ακτοπλοϊκών εισιτηρίων
- Μεταφορές και εκδρομές με σύγχρονα λεωφορεία

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΞΕΝΙΑΣ
ΑΛΜΥΡΟΥ ΣΤΟ ΒΟΛΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

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

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:

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

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

«ΠΑΤΜΟΣ το νησί της ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ»
Από 08 – 11/05/2019

«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ»
4ήμερη εκδρομή 14-17 Φεβρουαρίου 2019
(2 διαν/σεις) ξενοδοχείο 4* με πρωινό (πλατεία ΤΑΧΙΜ), ξεναγός
ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: 110,00 €

«ΠΟΛΩΝΙΑ»
Κρακοβία – Βαρσοβία - Νόβισαντ – Βουδαπέστη - Μπάνσκα
Μπίστριτσα Μπρατισλάβα – Βελιγράδι.
Από 29/05 – 06/06/2019

ΜΗ.ΤΕ 0727Ε60000017701

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ
Αναχωρήσεις από Αεροδρόμιο Μακεδονία, Θεσσαλονίκη

«ΚΕΑ (ΤΖΙΑ)»
Από 8 - 9/06/2019

ΛΟΝΔΙΝΟ 4-ΗΜΕΡΕΣ

«ΧΙΟΣ»
Από 14 – 17/06/2019

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

«ΚΡΗΤΗ»
ΧΑΝΙΑ - ΡΕΘΥΜΝΟ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Από 26/06 - 03/07/2019

«ΠΑΡΟΣ»
Από 08 - 12/07/2019
«ΛΗΜΠΝΟΣ»
Από 20 - 26/07/2019
«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.

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

«ΜΠΑΝΣΚΟ»
3ήμερη εκδρομή 9-11 Μαρτίου 2019 (ΑΠΟΚΡΙΕΣ)
Μεταφορά – ημιδιατροφή - ξενοδοχείο 4*
(Hotel Saint Ivan Rilski & Spa). (Σε συνεργασία με τον Σ.Ο.Χ.Τ.)

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
4ήμερη εκδρομή (Καλαμάτα-Μεθώνη-Κορώνη-Πύλος-Σπήλαιο
Δυρού-Γύθειο-Σπάρτη-Μυστράς) (3 διαν/υσεις με πρωινό)
28/2 - 3/3/2019. ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: 150,00 €

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
ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: 230,00 €

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

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

ΚΥΡΙΑΚΗ
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ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Πρόγραμμα
Ενοριακής και Μυστηριακής ζωής
ΜΗΝΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
Καθημερινά
Όρθρος: 7:30 π.μ. - Εσπερινός: 5:30 μ.μ.
ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ Συνάντηση Νέων: 8:30 μ.μ.
ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ Ιερά Παράκληση: 6:00 μ.μ.
ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ Όρθρος - θεία Λειτουργία: 7:30-9:30π.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
(ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ ΘΕΟΔΟΧΟΥ)
Όρθρος-θεία Λειτουργία: 7:30-10:30π.μ.

ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετ' Αρτοκλασίας και εγκωμίων: 6:00 μ.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
(ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ)
Όρθρος-θεία Λειτουργία: 7:30-10:30π.μ.
Κατά τη διάρκεια των Ιερών Ακολουθιών θα τεθεί σε προσκύνηση απότμημα Ιερού Λειψάνου του Αγίου Ιερομάρτυρος
Χαραλάμπους

ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
(ΤΕΛΩΝΟΥ & ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ)
ΑΡΧΕΤΑΙ ΤΟ ΤΡΙΩΔΙΟΝ
Όρθρος-Θεία Λειτουργία: 7:30-10:30π.μ.
(Την παρούσα εβδομάδα κατάλυσις εις πάντα)

ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
(ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ)
Ορθρος-Θεία Λειτουργία: 7:30-10:30π.μ.

ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ
π. Λάμπρος
Κάθε Τετάρτη: Πρωί
9:00π.μ.-12:30μ.μ.
Απόγευμα:
6:00μ.μ.10:00μ.μ. ή κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως

τοπικά

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

π. Απόστολος
Κάθε Σάββατο 10:00 π.μ.11:00π.μ.
π. Παρθένιος
Κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως 6973283245

Οι πρόβες της χορωδίας
ενηλίκων ανδρών και γυναικών
Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκκης και Σταγών
Γίνεται γνωστό πως οι συναντήσεις και οι πρόβες της χορωδίας ενηλίκων αντρών και γυναικών της Ιεράς Μητροπόλεως
Τρίκκης και Σταγών θα πραγματοποιούνται κάθε Πέμπτη στις
4:00μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής Τρικάλων στο Βαρούσι.
Τη Χορωδία θα Διευθύνει η Μουσικός Δέσποινα Πλαστάρα.
Προσκαλούνται να προσέλθουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι.
ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Ιερά Παράκληση
Αγίου Ιακώβου του εν Ευβοία στον Ιερό Ναό
Παναγίας Επισκέψεως Τρικάλων
Κάθε Δευτέρα απόγευμα την ώρα του εσπερινού, στον Ιερό
Ναό Παναγίας Επισκέψεως Τρικάλων, θα ψάλλεται η ακολουθία
του Παρακλητικού Κανόνα προς τον Όσιο Ιάκωβο τον εν Ευβοία.
ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Η κίνηση στην Ιερά Μητρόπολη Κοπή πίτας και ιεραποστολική
ομιλία με τον “Άγιο Οικουμένιο”
Τρίκκης και Σταγών
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ.
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ σήμερα Κυριακή 3 Φεβρουαρίου το πρωί
θα Λειτουργήσει και θα ομιλήσει στον Ιερό Ναό Τιμίων
Ταξιαρχών Καλαμαριάς. Εν
συνεχεία θα τελέσει το τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο
του μακαριστής Ζωής Βουγιούκα.
Τη Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου
το βράδυ θα τελέσει Ιερά
Αγρυπνία στον Ιερό Ναό
Αγίας Μαρίνης Τρικάλων επί
τη μνήμη της Αγίου ενδόξου
Μάρτυρος Αγάθης.
Την Τρίτη 5 Φεβρουαρίου το
απόγευμα στις 5:30 θα Χοροστατήσει κατά την Ακολουθία
του Εσπερινού στον Ιερό Ναό
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων.
Το βράδυ θα τελέσει Ιερά
Αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίου Κοσμά του Αιτωλού Τρι-

Ιερές Αγρυπνίες
στην πόλη και χωριά
των Τρικάλων από 4 έως 7
Φεβρουαρίου 2019
Τις προσεχείς ημέρες στην πόλη και σε χωριά των Τρικάλων
θα τελεσθούν οι κάτωθι Ιερές Αγρυπνίες:
Τη Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου με την ευκαιρία της εορτής της
Αγίας ενδόξου Μάρτυρος Αγάθης, από 8:30-12:30 βραδινή στον
Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνης Τρικάλων ο Εσπερινός, ο Όρθρος και
εν συνεχεία Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του
Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Χρυσοστόμου.
Την Τρίτη 5 Φεβρουαρίου με την ευκαιρία της εορτής του εν
Αγίοις Πατρός Ημών Φωτίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως,
από 8:30-12:15 βραδινή στον Ιερό Ναό Αγίου Κοσμά του Αιτωλού Τρικάλων ο Εσπερινός, ο Όρθρος και εν συνεχεία και
εν συνεχεία η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του
Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Χρυσοστόμου.
Την Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου με την ευκαιρία της εορτής του
εν Αγίοις Πατρός Ημών Παρθενίου Επισκόπου Λαμψάκου, από
9:00-12:30 βραδινή στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων
Τρικάλων, ο Όρθρος και εν συνεχεία Θεία Λειτουργία.
Την ίδια μέρα θα τελεσθεί Ιερά Αγρυπνία από 8:30-12:30 βραδινή στον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Σωτήρος Μεγάρχης ο
Εσπερινός, ο Όρθρος και εν συνεχεία Θεία Λειτουργία.
Την Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου με την ευκαιρία της εορτής του
Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου του Στρατηλάτου, από 8:30-12:30 βραδινή στον Ιερό Προσκυνηματικό Ναό
Αγίου Στεφάνου Τρικάλων, ο Εσπερινός, ο Όρθρος και εν συνεχεία Θεία Λειτουργία.

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

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

• ρολάκιαπανσέταςγεμιστάμεγραβιέρα&
λιαστήντομάτα
• μπιφτέκιαψητάστησχάρα• αρνάκιψητό
• πέννεςολικήςμεανθότυροκαιντοματίνια
• συκώτιψητόστοφούρνολαδορίγανη

κάλων επί τη μνήμη του Αγίου
Φωτίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως.
Την Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου στις 5 το απόγευμα επικεφαλής του Ιερού κλήρου και
του λαού έμπροσθεν του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής
Σαραγίων Τρικάλων θα προϋπαντήσει πανδήμως το Ιερό
και Χαριτόβρυτο Λείψανο του
Αγίου Παρθενίου Επισκόπου
Λαμψάκου. Εν συνεχεία θα
τελέσει την Ακολουθία του
Αγιασμού των Θυρανοιξίων
στο Ιερό Παρεκκλήσιο του
Αγίου στο υπόγειο του Ιερού
Ναού. Ακολούθως θα Χοροστατήσει και θα Ομιλήσει κατά
την Ακολουθία του Εσπερινού.
Την Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου
το πρωί θα Λειτουργήσει στην
Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Μακρυμάλλης Ευβοίας
επί τη μνήμη του Αγίου Παρθενίου Επισκόπου Λαμψάκου.

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

Τηλ.: 24310 78278
CMYK

Σήμερα Κυριακή 3-2-2019 και ώρα 5.15 μ.μ. στο Επιμελητήριο
Τρικάλων, τα μέλη και οι φίλοι του Ορθόδοξου Ιεραποστολικού Συλλόγου ο “Άγιος Οικουμένιος” θα κόψουν την πίτα και
θα παρακολουθήσουν την ομιλία του Θεοφιλεστάτου Νοτίου
Μαδαγασκάρης κ. Προδρόμου με θέμα: “Συνοδοιπόροι”. Θα
προβληθεί και βίντεο ιεραποστολικού περιεχομένου. Είσοδος
ελεύθερη για όλους.

Κοπή Ἁγιοβασιλόπιτας
Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου
ἹερἹς Μητροπόλεως Τρίκκης καί ΣταγἹν
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης καὶ Σταγῶν κ.
Χρυσόστομος Σᾶς προσκαλεῖ στήν κοπή τῆς Ἁγιοβασιλόπιτας τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Τρίκκης καί Σταγῶν τήν Κυριακή 10 Φεβρουαρίου
καί ὥρα 1 τό μεσημέρι στήν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ Κέντρου «Πολιτεία» (6ο χλμ. Ἐθνικῆς ὁδοῦ Τρικάλων-Καρδίτσης,
Ἁγία Κυριακή).
Τά ἔσοδα τῆς ὅλης ἐκδηλωσεως θα διατεθοῦν διά τήν ἐνίσχυσιν τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Τρίκκης καί Σταγῶν. Περιλαμβάνει δεξίωση καί
ὁμιλία τοῦ Σεπτοῦ μας Ποιμενάρχου καί μουσικό πρόγραμμα μέ ὁδηγό τήν δημοτική μας παράδοση.
Γιά τήν μεταφορά σας θά ὑπάρχουν λεωφορεία πού θά
ἀναχωρήσουν στίς 12:30 ἔμπροσθεν τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνηματικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Στεφάνου Τρικάλων, μέ ἐνδιάμεσες
στάσεις στήν Κεντρική Πλατεία (πρώην Κωστάρα) καί Ἱερό
Ναό Ἁγίου Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ Τρικάλων.
Πληροφορίες στό τηλέφωνο 2431027282 Δευτέρα ἕως Παρασκευή 9:30-13:00.
Προσκλήσεις διατίθενται ἀπό τούς Ἐνοριακούς Ναούς.
ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
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Ζωγράφου 1 πεζόδρομος (έναντι Δημοτικής Βιβλιοθήκης)
τηλ.: 24310 78435 • what’s up: 6986 835 554
ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ

Κατσικάκι γάστρας με πατάτες ...................8,00 €
Αρνάκι γάστρας με πατάτες........................7,50 €
Μοσχαροκεφαλή με πατατούλες ................6,50 €
Σολομός με πορτοκάλι & εστραγκόν ..........8,00 €
Πέστροφα ψητή (Ασπροποτάμου) ...............6,50 €

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
ΔΩΡΕΕΣ
-Ο κ. Ντίνος και η κ. Μαρούλα Κωστοπούλου προσέφεραν στις “Φίλες της Αγάπης” 50 ευρώ, στη μνήμη Χρήστου Τσιαμανή.
-Ο κ. Θανάσης Κωστόπουλος και η κ. Μαίρη Λαμπρίδη
προσέφεραν στις “Φίλες της
Αγάπης” 50 ευρώ, στη μνήμη
Χρήστου Τσιαμανή.
-Ο κ. Κων/νος και η κ. Τούλα Γούλα προσέφεραν στις
“Φίλες της Αγάπης” 30 ευρώ,
στη μνήμη Χρήστου Τσιαμανή.
-Η οικογένεια Μιχάλη και
Καίτης Κοτρώνη προσέφερε
στις “Φίλες της Αγάπης” 100
ευρώ, στη μνήμη Βασιλείου
Κοτρώνη.
-Η οικογένεια Ελένης Χρήστου Κοτρώνη προσέφερε
στις “Φίλες της Αγάπης” 50

ευρώ, και στο “Χαμόγελο του
Παιδιού” 50 ευρώ στη μνήμη
Βασιλείου Κοτρώνη.
-Η οικογένεια Γιώργου και
Γεωργίας Μπαλοδήμου προσέφερε στις “Φίλες της Αγάπης” 50 ευρώ, στη μνήμη Βασιλείου Κοτρώνη.
-Η οικογένεια Δημήτρη και
Νανώς Παππά προσέφερε
στην “Αγία Βαρβάρα” 50 ευρώ
στη μνήμη Βασιλείου Κοτρώνη.
-Η κ. Ρένα Παλαιολόγου
προσέφερε το χρηματικό
ποσό των 50,00 Ευρώ για την
τράπεζα Αγάπης του Ιερού
Ναού Παναγίας Φανερωμένης Τρικάλων όπου σιτίζονται
καθημερινά 65 άτομα εις μνήμην προσφιλών της προσώπων.

Αύριο Κυριακή

Η γιορτή της Μητέρας
στον Άγιο Αθανάσιο
Η γιορτή της Υπαπαντής του Χριστού είναι, κατά τη μακραίωνη εκκλησιαστική μας παράδοση, η γιορτή της Μητέρας.
Και τούτο γιατί υπενθυμίζει στις Χριστιανές Μητέρες το καθήκον
τους να οδηγούν τα παιδιά τους στις φιλόστοργες αγκάλες της
Εκκλησίας μιμούμενες έτσι την Παναγία, που 40 μέρες μετά
τα Χριστούγεννα, οδήγησε τον Χριστό στο Ναό.
Με την ευκαιρία αυτή λοιπόν, σήμερα Κυριακή, 3 Φεβρουαρίου, ευθύς μετά τη Θεία Λειτουργία, στο Πνευματικό
Κέντρο του Αγ. Αθανασίου Μπάρας Τρικάλων, θα γίνει σχετική ομιλία από την κ. Αγαθή Εξάρχου, συνταξιούχο εκπαιδευτικό, που θα πλαισιωθεί με την απόδοση τραγουδιών για τη Μητέρα, που θα αποδόσει η Παιδική Χορωδία του Ναού υπό τη
διεύθυνση του κ. Λεωνίδα Πλαστάρα.
Η είσοδος είναι σε όλους ελεύθερη.-

Το Εσπερινό Κήρυγμα της Τρίτης και η σύναξη
νέων στην Ιερά Μητρόπολη Τρίκκης και Σταγών
Την Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 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
η Πρεσβυτέρα Ελπίδα Κορδαλή-Μπούκη θα ομιλήσει καταλλήλως προς ωφέλεια όλων και πνευματικό ανεφοδιασμό με
θέμα: «Μάνα γλυκύτατη… στον καιρό της κρίσης».
Επίσης το βράδυ της ίδιας ημέρας ώρα 8.30 μ.μ. στον Ιερό
Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου, καί κάθε Τρίτη, θα γίνεται η σύναξη νέων, φοιτητών και εργαζομένων. Κατ’ αυτήν
θα γίνεται διάλογος για θέματα που έχουν να κάνουν με την
πνευματική αφύπνιση και τον σύγχρονο προβληματισμό.
Σας αναμένουμε μετά πολλής χαράς!
ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Ομιλία στην Γ.Ε.Χ.Α.
Την Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 5:30 μ.μ. στην
αίθουσα της “Γ.Ε.Χ.Α.”, οδός Βύρωνος 24, θα γίνει ομιλία
από τον Πανοσ. Αρχιμανδρίτη π. Αθανάσιο Αναστασίου
Προηγούμενο της Ιεράς Μονής Μεγάλου Μετεώρου, με
θέμα: «Ο θάνατος και τα μετά θάνατον».
Προσκαλείσθε να την παρακολουθήσετε.

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.

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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ΨΗΓΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ
«...Κύριε, άνθρωπον δεν
έχω» (Ιωαν.57) «Ουδείς έδιδεν εις αυτόν» (Λουκ.15:16)
«Μεγαλυτέραν ταύτης αγάπην δεν έχει ουδείς του να
βάλη τις την ψυχήν αυτού»
(Ιωαν.15:13)
Η λέξη «ουδείς - κανείς»
βρίσκεται και στα τρία σημερινά εδάφια. Στο πρώτο, ένας
παράλυτος επί τριάντα οκτώ
χρόνια δεν μπόρεσε να βρει
κανέναν να τον βοηθήσει να
μπει στην κολυμβήθρα του
Σιλωάμ για να θεραπευθεί.
Μόνον ο Ιησούς στάθηκε κοντά του και τον θεράπευσε.
Στο δεύτερο, ένας νέος άσωτος βασανίζεται από την αδιαφορία του κόσμου στην ανάγ-

κη του. Η κοινωνία μας είναι
γεμάτη από ανθρώπους άρρωστους, άστεγους, άνεργους χωρίς οικογένεια και
φροντίδα. Πού θα βρεθεί κάποιος να τους προσέξει, να
τους βοηθήσει; Στο τρίτο εδάφιο όμως, η λέξη κανείς έχει
την εντελώς αντίθετη έννοια.
Αναφέρεται στον Ιησού Χριστό. Δεν υπάρχει κανείς με μεγαλύτερη αγάπη από τη δική
Του ώστε να δώσει τη ζωή
Του για να μας σώσει. Κανείς
που με υπομονή περιμένει να
Του ανοίξεις την καρδιά σου
για να σου χαρίσει τη σωτηρία
Του και την ευλογημένη συντροφιά Του. Κανείς. Μόνον ο
Χριστός!

Απογευματινό Γυναικών
του Πολιτιστικού Συλλόγου
“Αγιος Νικόλαος” Καλλιρρόης Τρικάλων
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος “Άγιος Νικόλαος” Καλλιρρόης Τρικάλων σας προσκαλεί στο απογευματινό γυναικών που θα γίνει σήμερα Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 5.30 μ.μ. στο
κέντρο “Φρούριο” Τρικάλων.
Σας περιμένουμε για να περάσουμε όλες μαζί ένα αξέχαστο
απογευματινό με ζωντανή δημοτικολαϊκή μουσική με τους: Νεκτάριο Παπαγεωργίου στο κλαρίνο, Γιώργο Αγγέλη βιολί, Ξενοφών Τσιούνη τραγούδι, Παναγιώτη Παπακώστα κιθάρα, Μίλτο Κρανιά μπουζούκι-τραγούδι και τον Μπάμπη Αντωνίου στο
λαϊκό πρόγραμμα.

KENTΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΚΡΕΑΤΟΣ

Μήνυμα ενότητας από την Καλαμάτα
έστειλε ο Προκόπης Παυλόπουλος
έο μήνυμα αρραγούς
ενότητας μπροστά στα
μεγάλα και σημαντικά για τον
Λαό και το Έθνος μας έστειλε ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ.
Προκόπης Παυλόπουλος, με
δήλωσή του, μετά από την
δοξολογία για τον εορτασμό της
Πολιούχου της Καλαμάτας
Υπαπαντής του Σωτήρος.

Ν

ΕΓΓΡΑΦΕΣ: ΚΕΚ ΔΙΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ 25,
ΤΡΙΚΑΛΑ
Τηλ.: 2431025526
Κιν.: 6985906780
kekdias1@outlook.com

Δίπλωμα αναγνωρισμένο από το υπουργείο Αγροτικής
ανάπτυξης και τροφίμων, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, έναρξη επιχείρηση κρεοπωλείου ή εργασία με
επαγγελματικά δικαιώματα κρεοπώλη, απασχόληση σε
χώρους επεξεργασίας και παραγωγής προϊόντων
κρέατος, σε σούπερ μάρκετ, σε ξενοδοχειακές μονάδες κ.λπ.

Ειδικότερα ο κ. Παυλόπουλος τόνισε:
«Εύχομαι η Πολιούχος της Καλαμάτας, η
Υπεραγία Θεοτόκος, να φωτίζει και να καθοδηγεί τα βήματά μας στον δρόμο της
αρραγούς ενότητας μπροστά στα μεγά-

λα και σημαντικά για τον Λαό μας και το
Έθνος μας. Ιδίως δε να καθοδηγεί τα βήματά μας ώστε ν' αναδειχθούμε, πριν απ'
όλα, άξιοι της Πατρίδας και αντάξιοι
των Προγόνων μας. Και μέσα σε αυτό το
πλαίσιο να υπερασπισθούμε, επιπλέον,
την αποστολή, την οποία μπορεί και
πρέπει να φέρει σε πέρας η Ελλάδα μας
ως αναπόσπαστο μέλος της Μεγάλης Ευρωπαϊκής μας Οικογένειας και της Διεθνούς Κοινότητας εν γένει».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Προκόπης Παυλόπουλος

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

«ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ»
Παιδής Θεόδωρος

ΓΑΜΒΕΤΑ 15 ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ:

2431071936
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