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Ο Δήμος Τρικκαίων θα προχωρήσει στην καταγραφή των δεδομένων

Είναι το έργο ανέγερσης
του φράγματος Πύλης

Ώριμο προς
υλοποίηση
>> 9

Στον Δήμο Φαρκαδόνας σήκωσαν
μανίκια για την αισθητική
αναβάθμιση των κτηρίων του Δήμου

Ελαιοχρωματισμός
Δημοτικών
Καταστημάτων

Το θέμα θα απασχολήσει την συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Τρικκαίων αυτή την Τρίτη 12 Φεβρουαρίου

ΣΕΛ.
4
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ΝΕΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

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

Αγροτικός Συνεταιρισμός
Μεταποίησης και Εμπορίας
Αγροτικών Προϊόντων Τρικάλων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Δηλώσεις Βιολογικής Γεωργίας και
παραλαβή τιμολογίων από την ΕΑΣ Τρικάλων
Η ΕΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ενημερώνει τους παραγωγούς ότι θα ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα της ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ από 19 Φεβρουαρίου 2019 έως
και 21 Μαρτίου 2019. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στα γραφεία της ΕΑΣ
στο Μεγαλοχώρι για ενημέρωση και υποβολή
αιτήσεων.
Επίσης η ΕΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ άρχισε να παραλαμβάνει τιμολόγια για επιστροφή ΦΠΑ του
έτους 2018.
Για περισσότερες πληροφορίες
Τμήμα ΟΣΔΕ
Τηλ.: 24310 56513, 24310 56514

CMYK

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.
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Σαν Σήμερα
1355
Ανήμερα της εορτής της
Αγίας Σχολαστικής ξεσπούν
επεισόδια στην Οξφόρδη μεταξύ φοιτητών και ντόπιων.
Αιτία, η ποιότητα της μπύρας
σε μία παμπ και τα προσβλητικά σχόλια κάποιων φοιτητών
για τους ντόπιους. Οι ταραχές
θα λήξουν την επόμενη μέρα,
με 63 νεκρούς φοιτητές και
30 πολίτες.
1634
Ο Γαλιλαίος (Γκαλιλέο
Γκαλιλέι) απαρνείται μπροστά
στους ιεροεξεταστές τη θεωρία του ως αιρετική και λαθεμένη και δέχεται ότι η Γη είναι
επίπεδη και ακίνητη. Λέγεται
ότι την ίδια στιγμή σιγομουρμούρισε: «Και όμως κινείται!»
1904
Ξεσπά ο ρωσοϊαπωνικός
πόλεμος για τις διαφιλονικούμενες περιοχές της Κορέας
και της Μαντζουρίας.
1947
Τα Δωδεκάνησα περιέρχονται στην Ελλάδα με τη Συνθήκη των Παρισίων.
1956
Συνιστάται με νόμο το
Ίδρυμα Ευγενίδου, με κεφάλαια της διαθήκης του εφοπλιστή Ευγένιου Ευγενίδη και
σκοπό «να συμβάλλει εις την
εκπαίδευσιν νέων Ελληνικής
Ιθαγενείας εν τω επιστημονικώ και τεχνικώ πεδίω».

Ο

ι άνθρωποι μέσα
στους αβυσσαλέους αιώνες, μέσα
στους αιώνιους και στοιχειωμένους παγετώνες μέσα
στις μεσοπαγετώδεις εποχές, μέσα στις βροχές, στις
καταιγίδες, τα μπουμπουνητά, τους κεραυνούς με
τις αστραπές, αλλά και του
κυρίαρχου του ουρανού,
του Ήλιου τις αναλαμπές,
πάλεψαν σκληρότατα είτε
ως πριμάτοι, είτε ως αρχάνθρωποι, είτε ως homo
habilis = επιτήδειος, είτε
ως homo erectus = όρθιος,
είτε ως homo sapiens =
σοφός να υπερνικήσουν φοβερότατες δυσκολίες, με τα
στοιχεία της φύσης, να αντιμετωπίσουν σαρκοβόρα
θηρία, αλλά και να κυνηγούν
χωρίς σταματημό, για την
ανεύρεση τροφής για να
επιβιώσουν. Πολλοί χάνονταν μέσα σ' αυτές τις άθλιες
συνθήκες ζωής, είτε στα
σπήλαια, είτε σε βραχώδεις
στέγες, είτε σε ξέφωτα όταν
οι πάγοι αποσύρονταν. Τέσσερις παγετωνικές περιόδους αντιμετώπισαν οι άνθρωποι και άλλες τόσες μεσοπαγετώδεις (ζεστές περίοδοι).
Βήμα-βήμα περπάτησαν
και άρχισαν σιγά-σιγά να
αναπτύσσουν τα εγκεφαλικά
κύτταρα, να μιλούν, να ενώνονται σε παρέες-παρέες
και αργότερα να δημιουργούν οικισμούς, τέχνες, πολιτισμούς. Παλαιολιθική
Εποχή από την χρήση του
ακατέργαστου
λίθου
(1.500.000 - 15.000 χρόνια
πριν από εμάς). Μεσολιθική
Εποχή (15.000 - 7.000 χρόνια πριν από εμάς), Νεολιθική Εποχή (7.000 - 3.000

Ένα μικροσκοπικό έντομο, ο ψύλλος σάρωσε
την Ευρώπη του 14ου μ.Χ. αιώνα μεταδίδοντας
την βουβωνική και πνευμονική πανώλη

Από τον
Γιώργο Ηλ. Ζιάκα
χρόνια πριν από εμάς), Εποχή των Μετάλλων - έως σήμερα (3.000 χρόνια π.Χ. μέχρι σήμερα).
Αντιμετώπιζε και τότε κινδύνους για την υγεία του.
Τον έδερνε το ψύχος, είχε
πληγές από σαρκοφάγα
ζώα, από τις ανωμαλίες του
εδάφους, από ερπετά. Η
βοτανοθεραπεία ήταν αυτή
που του απάλυνε τους πόνους και θεράπευε τις αρρώστιες.
Και διάβηκαν οι αιώνες,
προχώρησαν οι επιστήμες,
προχώρησε η ιατρική, που
κάνει θαύματα, η φαρμακολογία κι όμως ο άνθρωπος που πάλευε με ελέφαντες και λιοντάρια κινδυνεύει
από τη μύγα τσε-τσε, από
το κουνούπι του Δυτικού
Νείλου, από τον ψύλλο. Αυτός λοιπόν ο μικροσκοπικός
ψύλλος σκόρπισε το θάνατο
στην Ευρώπη με τη μεγάλη

επιδημία βουβωνικής και
πνευμονικής πανώλης που
ενέσκηψε από το 1347 έως
το 1351 και μετά από το
1361-1362.
Η βουβωνική πανώλη εμφανιζόταν στις μασχάλες
και στη βουβώνα των θυμάτων με χαρακτηριστικά
συμπτώματα τα μαύρα
εξογκώματα. Αντίθετα η
πνευμονική πανώλη, παραλλαγή της ίδιας αρρώστιας,
πρόσβαλλε τους πνεύμονες
και θανάτωνε γρηγορότερα.
Η μόλυνση μεταδιδόταν από
τους ψύλλους και με άμεση
επαφή με μολυσμένο άτομο.
Με συντηρητικούς υπολογισμούς πέθαναν μεταξύ 25
και 45 τοις εκατό του συνολικού ευρωπαϊκού πληθυσμού.
Αυτή η τρομερή επιδημία-αρρώστια ξαπλώθηκε
στην Ευρώπη από την Κεντρική Ασία, όπου ήταν ενδημική (Αχ αυτή η Ασία μια
με την πανώλη, μια με την
Ασιατική γρίπη, μας τρομάζει κατά διαστήματα). Πρώτα έφτασε στην Ιταλία το
1347, χτυπώντας πρώτα τα
λιμάνια και μετά ολόκληρη
την ιταλική χερσόνησο. Στο
Παρίσι έφτασε την άνοιξη
του 1348 και στο Λονδίνο
το φθινόπωρο του ίδιου
έτους. Ο “Μαύρος θάνατος”
εξάρθρωσε ολόκληρη την
κοινωνική ιεραρχία. Χάθηκαν πολύτιμα εργατικά χέ-

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ρια και οι χωρικοί μετακόμιζαν στις πόλεις, για να
καλύψουν τις ανάγκες. Είναι
οι δημιουργοί νέων ομάδων
κατασκευαστών, εργατών,
εμπόρων, που θα αμφισβητήσουν την απόλυτη κυριαρχία της αριστοκρατίας.
Όμως στη συμφορά αυτή
η τέχνη και η λογοτεχνία
έχασαν την ενότητά τους.
Αυξήθηκε παράλληλα ο
θρησκευτικός μυστικισμός
με κυρίαρχο πρόσωπο της
Παρθένου Μαρίας.
Η έλλειψη εργατικών χεριών θα οδηγήσει στην ανάπτυξη της τεχνολογίας με
τη δύναμη του ανέμου και
του νερού, παρόλο που η
θνησιμότητα στα πανεπιστήμια μεταξύ μορφωμένων
βρισκόταν σε υψηλό ποσοστό. Σήμερα μας ανησυχεί
ο περίεργος ιός H1N1 της
γρίπης, που μας επισκέφτηκε Φλεβαριάτικα. Προσοχή
στη διατροφή, στην καθαριότητα, στο ενισχυμένο
ντύσιμο, στον περιορισμό
της εξόδου από το σπίτι
μας τις πρωινές και νυχτερινές ώρες, που υπάρχει
ψύχρα και πολλή υγρασία.
Με θάρρος, με αυτοπεποίθηση, με υπομονή θα φύγει
και αυτή η απειλή.
(Σημείωση: Ορισμένα
στοιχεία από την Παγκόσμια
Ιστορία του EDWARD SMITH).

Θεμιστοκλέους 34 • Τρίκαλα 42100
Τηλ. (24310) 24.230, 23.727
• FAX: (24310) 24953
Ε- mail:plogos@otenet.gr
ΑΦΜ. 999472292• ΔΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
AP.M.A.E. 54546/33/B/03/07
Για ενημερωτικά κείμενα
και δελτία τύπου στο e-mail:
syntaktes.plogos@gmail.com
ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Κωστής Χρήστος

Το Άγγελμα

της ημέρας

CNBC:
```
Κίνδυνος για τη
χρηματοδότηση της
Ελλάδας καθώς
οι μεταρρυθμίσεις
καθυστερούν
```
(Ωχ, νέα μέτρα βλέπω
στον ορίζοντα!)

“Το να είναι κανείς
Εγκεμέν Μπαγίς:

ταπεινός προς τους
ανωτέρους του είναι
καθήκον, προς τους ίσους

Εφικτή η επαναλειτουργία της Σχολής
της Χάλκης στο άμεσο μέλλον
```
(Από λόγια χορτάσαμε…)

του λεπτότητα, προς
τους κατωτέρους
μεγαλοψυχία”.

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)
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Η αυθαιρεσία
ως κανονικότητα

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ Α.Ε.
Μ. ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
Α.Β.Ε.Ε.
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Το ανέκδοτο της ημέρας
Ήταν ένας γύφτος σε ένα μπαρ και, με γυρισμένη την πλάτη
στην πόρτα έπινε σφηνάκια. Ξαφνικά εμφανίζεται ένας Κινέζος από
το πουθενά, πάει πίσω από το γύφτο και με μια κίνηση σωριάζει τον
γύφτο στο πάτωμα.
Τότε λέει ο Κινέζος στο μπάρμαν:
-Όταν ξυπνήσει το παιδί πες του ότι ήταν χτύπημα "Χιουιάου Ντιάου".Την επόμενη μέρα ήταν πάλι ο γύφτος στο μπαρ, εμφανίζεται
ο Κινέζος και με μία αστραπιαία κίνηση σωριάζει τον γύφτο στο πάτωμα. Λέει στο μπάρμαν:
-Όταν ξυπνήσει το παιδί πες του ότι ήταν χτύπημα "Σιανέι Λαμέι".
Κάθε μέρα συνέβαινε το ίδιο πράγμα μέχρι που ο γύφτος τσαντίστηκε με αυτή την ιστορία και αποφάσισε να την στήσει στο Κινέζο.

Πράγματι ο Κινέζος φάνηκε
την καθιερωμένη του ώρα,
αλλά ο γύφτος έλειπε. Αποφάσισε να πιει σφηνάκια και
κάθισε στη θέση που καθόταν συνήθως ο γύφτος.
Ξαφνικά από το πουθενά εμφανίζεται ο γύφτος και με μια κίνηση
σωριάζει τον Κινέζο στο πάτωμα.
Τότε λέει στον μπάρμαν:
-Όταν ξυπνήσει το παιντί, πες του
ότι ήταν χτύπημα "Προφυλακτήρα Datsun".

Γενική πρόγνωση για σήμερα

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Σ Η Μ Ε Ρ Α

Κυριακή 10/2/2019
ΛΙΓΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ Η ΟΜΙΧΛΗ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΡΩΙΝΕΣ ΩΡΕΣ.
ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΦΩΣΕΩΝ ΑΠΟ
ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΔΥΤΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 ΜΕ
5 ΠΟΥ ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΣΤΑ
ΒΟΡΕΙΑ ΘΑ ΣΤΡΑΦΟΥΝ ΣΕ ΝΟΤΙΟΥΣ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΝΤΑΣΗ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 06 ΕΩΣ 16 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.

Καθώς έβγαινα από σταθμό του
μετρό πριν από λίγες ημέρες, η
ροή του πλήθους με οδήγησε προς
την έξοδο από την οποία χωρούν
καροτσάκια. Μόλις ακούμπησα το
εισιτήριο στο ηλεκτρονικό «μάτι»
της πύλης, μια νεαρή γυναίκα με
προσπέρασε με ορμή, οι μπάρες
άνοιξαν, έκλεισαν, και αυτή εξαφανίστηκε. Για να βγω κι εγώ,
έπρεπε να πληρώσω πάλι. Εάν το
εισιτήριό μου δεν είχε ακόμη 1,40
ευρώ, θα αναγκαζόμουν να περάσω
παρανόμως με κάποιον επιβάτη
από τον επόμενο συρμό. Απόρησα
που η γυναίκα δεν σκέφθηκε ότι
με την κίνησή της αυτή δεν έπληττε
ούτε το κράτος, ούτε την τρόικα,
ούτε τον καπιταλισμό· έκλεβε ευθέως από έναν άλλο πολίτη και
τον έφερνε σε δύσκολη θέση.
Χθες, περπατούσα σε ήσυχο μονόδρομο -στο οδόστρωμα, εννοείται, επειδή, όπως σε όλη την Ελλάδα, τα πεζοδρόμια είναι ανύπαρκτα, στενά, σπασμένα ή έχουν
γίνει πάρκινγκ αυτοκινήτων- όταν
άκουσα ένα αυτοκίνητο να έρχεται
πίσω μου με ταχύτητα. Εγώ είχα
τον νου μου σε ό,τι θα ερχόταν
από μπροστά - ήμουν σε μονόδρομο, στο κάτω κάτω. Πετάχτηκα
στην άκρη και φώναξα: «Μονόδρομος!». Η οδηγός με άσπρα σγουρά
μαλλιά, χωρίς να κόψει ταχύτητα,
μου χάρισε ένα γλυκύτατο χαμόγελο, κούνησε το χέρι σε στυλ
«δεν βαριέσαι» και συνέχισε. Και
αυτή επαναστάτρια εναντίον των
δεσμών του πολιτισμού, αδιάφορη
για το ενδεχόμενο να μην είχα
ακούσει εγκαίρως ή τα φρένα του
αυτοκινήτου της να μην έπιαναν
σε βρεγμένο κατήφορο.
Τι στο διάβολο συμβαίνει στη
χώρα μας, όταν δεν είναι μόνο τα
αρσενικά αρχέτυπα της φυλής που
αυθαιρετούν συστηματικά και με
άποψη; Οταν δεν είναι μόνο οι
Καμμένοι, Πολάκηδες και Κουφοντίνες, οι βουτυρομπεμπέδες μαθητευόμενοι μάγοι, οι νάρκισσοι
δήθεν αρματολοί, οι ύπουλοι δολοφόνοι που επιβάλλουν τη θέλησή
τους στους υπόλοιπους; Με την
κρίση και τη μεγάλη στέρηση, με
την πτώση «από τα ψηλά στα χαμηλά», όλοι έχουμε παράπονα από τους πολιτικούς, από τους
«ξένους» και από τη «ζωή». Σε έναν
άδικο κόσμο, λέμε, δικαιούμαστε
να κάνουμε ό,τι θέλουμε· ο ακτιβισμός -που άλλοτε είναι χρήσιμοςγίνεται αυτοσκοπός, άλλοθι για
την εξυπηρέτηση προσωπικών συμφερόντων.
Την ίδια ώρα, συνεχώς βλέπουμε
την αυθαιρεσία να επιβραβεύεται:
παράνομα χτίσματα «τακτοποιούνται»· φορολογούμενοι πληρώνουν
τα χρέη άλλων· πονηροί, ανίκανοι
κάνουν λαμπρή καριέρα. Τα κορόιδα -οι πολλοί- τηρούμε τους
κανόνες για να είμαστε εντάξει με
τον εαυτό μας, ανεχόμαστε την
ασυδοσία, συμμορφωνόμαστε, αυτοσχεδιάζουμε συνεχώς για να επιζήσουμε. Αυτός ο άτυπος εμφύλιος
πόλεμος, η κανονικότητα της αυθαιρεσίας, ίσως συμβάλλει και στον
δημογραφικό θάνατο της χώρας.

Του Νίκου Κωνσταντάρα
από την «Καθημερινή»

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

ΚΥΡΙΑΚΗ
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Σούλα κατά… Ραγκούση

Συνεδριάζει
η ΕΝΠΕ για τα
αποθεματικά

Σφοδρή επίθεση κατά του Γιάννη Ραγκούση, εξαπέλυσε
η Σούλα Μερεντίτη. Μάλιστα το κείμενο αυτό ξεπέρασε τα…
τρικαλινά σύνορα και παίζει παντού σε όλη την Ελλάδα!
Η πρώην βουλευτής Τρικάλων του ΠΑΣΟΚ έγραψε στον
προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook:
«Ως πρώην δήμαρχος Πάρου, αυτοσυστήθηκε, πολιτικά βέβαια, ο κ. Ραγκούσης. Υπήρξε γραμματέας του πανίσχυρου ΠΑΣΟΚ, του ΠΑΣΟΚ του 45%, υπήρξε πανίσχυρος και αλαζονικός υπουργός Εσωτερικών, υπουργός Συγκοινωνιών, υπουργός Εθνικής Αμυνας, διεκδίκησε την
αρχηγία του ΚΙΝΑΛ, εισηγήθηκε και ψηφίστηκαν μια σειρά νομοσχέδια, όπως Καλλικράτης, διαύγεια, και το μόνο
που μπόρεσε να αναγνωρίσει για τον εαυτό του χθες βράδυ, ήταν η θητεία του ως δήμαρχος Πάρου. Κρίμα, κρίμα.
Ντροπή και αίσχος, θράσος και κατάντια και για τον ίδιο
και για εμάς που τον ανεχθήκαμε και δεν τον φτύσαμε στο
παρελθόν. Ελπίζω να μου δοθεί η δυνατότητα να τον φτύσω στο μέλλον»

∫χρ.πΑπ.

σελίδα 3

Το ζήτημα που ανέκυψε με τα
αποθεματικά των Δήμων θα βρεθεί – ξανά- στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΝΠΕ
αυτή την Τρίτη Φεβρουαρίου.
Το Δ.Σ. θα συνεδριάσει εκτάκτως ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο προσφυγής στο ΣτΕ, καθώς
οι Περιφερειάρχες θεωρούν αναίτια και αδικαιολόγητη την από-

Νasa θέλει αστροναύτες να πάνε στη σελήνη και να μείνουν εκεί.
Λογικά θα προσφέρει οροφοδιαμερίσματα με θέα τη γη χωρίς κοινόχρηστα

φαση του Υπουργού Οικονομικών.

∫Ε.Κ.

Θα χειμωνιάσει…
Φαίνεται ότι ο καλός καιρός των δύο τελευταίων εικοσιτετραώρων δε θα κρατήσει για πολύ, αφού από το βράδυ
της Τρίτης ο καιρός θα χαλάσει.
Σύμφωνα με την ΕΜΥ προβλέπεται χιονόπτωση στα
ορεινά το πρωί της Τετάρτης με τη θερμοκρασία να σημειώνει πτώση.
Υπομονή θα έρθει η άνοιξη…

∫Ε.Κ.

Το φράγμα Πύλης
Πολύ σημαντικό για όλο τον Νομό είναι το φράγμα Πύλης. Με την υλοποίησή του θα υδρεύονται η Πύλη, τα Τρίκαλα, χωριά του κάμπου και θα αρδεύονται 80.000 –
100.000 στρέμματα, απαλλάσσοντας τον υδροφόρο ορίζοντα από αντλήσεις και τους παραγωγούς από σημαντικό κόστος. Επίσης, θα αξιοποιηθεί ως πόλος έλξης τουριστών, ενώ θα μπορεί να παραχθεί “πράσινη” ηλεκτρική ενέργεια, με υδροηλεκτρικό σταθμό.
Αν υλοποιηθεί δηλαδή τελικά, θα αποτελεί μοχλό ανάπτυξης για την περιοχή μας, ενώ κατά την ανέγερσή του θα
δημιουργηθούν πολλές θέσεις εργασίας και τζίροι σε επιχειρήσεις που θα εμπλακούν άμεσα ή έμμεσα στο έργο.

∫ Μ.Α.Μπ.

Οικογενειακώς με την Φώφη ο Φαμίσης
Παρά τα βαρύ πρόγραμμά του ο υποψήφιος βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής
(ΚΙΝ.ΑΛ) στο νομό Τρικάλων Κώστας Φαμίσης δεν εγκατέλειψε την πρόεδρο και ήταν
δίπλα της στην επίσκεψη που πραγματοποίησε στην Καρδίτσα.
Έτσι από την Αθήνα όπου βρέθηκε το
προηγούμενο διήμερο για την τουριστική έκθεση HO.RE.CA και άλλες επαγγελματικές
του υποχρεώσεις ξεκίνησε χαράματα για την
γειτονική Καρδίτσα προκειμένου να βρεθεί
στο πλευρό της προέδρου σε εκδήλωση που
πραγματοποίησε η ΝΕ του κινήματος στο
γειτονικό νομό στο Παυσίλυπο.
Εκεί ο συντοπίτης υποψήφιος βουλευτής
του ΚΙΝΑΛ, Πανεπιστημιακός και επιχειρηματίας είχε την ευκαιρία να τα πει δια ζώσης
με την πρόεδρο έχοντας στο πλευρό του την
σύζυγό του Βάσω και τον μοναχογιό του Σωτήρη που στηρίζουν κάθε του επιλογή και
όλοι μαζί την Φώφη για το αύριο της Ελλάδας και των πολιτών της…….

Λογιστικά - Φοροτεχνικά

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

4 σελίδα
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Ο Δήμος Τρικκαίων θα προχωρήσει στην καταγραφή των δεδομένων

Νέο κύμα ψύχους με βροχές και
χιόνια την επόμενη εβδομάδα

Πόση ενέργεια καταναλώνουμε;

ισθητή πτώση της θερμοκρασίας, χιόνια
και βροχές θα είναι τα κύρια
χαρακτηριστικά του καιρού από τα μέσα
της ερχόμενης εβδομάδας.

Α

•Το θέμα θα απασχολήσει την συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Τρικκαίων αυτή την Τρίτη 12 Φεβρουαρίου

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΜΥ, από την Τρίτη η
θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα βόρεια,
ενώ έως την Παρασκευή ο υδράργυρος θα παραμείνει
σε χαμηλά επίπεδα.
Αναλυτικά, την Τρίτη περιμένουμε νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα κεντρικά, τα βόρεια, τα νησιά του ανατολικού
Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν
στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Τα φαινόμενα πιθανόν
να είναι καταιγίδες τόπους έντονα.
Ανεμοι: στα δυτικά βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο
τοπικά 7 μποφόρ. Στα ανατολικά νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με
6 στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, που βαθμιαία στα κεντρικά
και βόρεια θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων 5 με
7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: σε πτώση κυρίως στα βόρεια.
Την Τετάρτη περιμένουμε νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας και της Εύβοιας, στα ορεινά της Κρήτης καθώς και
σε περιοχές της βόρειας χώρας με χαμηλότερο υψόμετρο. Τα φαινόμενα πιθανόν να είναι καταιγίδες τόπους
έντονα στα ανατολικά και νότια.
Ανεμοι: στα νοτιοανατολικά νότιων διευθύνσεων 4 με
6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα από βόρειες διευθύνσεις
6 με 7 και στα πελάγη τοπικά 8 και βαθμιαία 9 μποφόρ.
Θερμοκρασία: σε περαιτέρω πτώση. Παγετός τις πρωινές και βραδινές ώρες θα σημειωθεί καταιγίδες τόπους
στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.
Την Πέμπτη και την Παρασκευή περιμένουμε νεφώσεις καταιγίδες διαστήματα αυξημένες κυρίως στα ανατολικά και νότια, με τοπικές βροχές και κυρίως στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και
ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας και της Εύβοιας, στα
ορεινά της Κρήτης καθώς και σε περιοχές της βόρειας
χώρας με χαμηλότερο υψόμετρο. Τα φαινόμενα, τα οποία
την Πέμπτη στα νοτιοανατολικά πιθανόν να είναι καταιγίδες τόπους έντονα, την Παρασκευή θα εξασθενήσουν.
Ανεμοι: βόρειοι 6 με 8 και στο Αιγαίο τοπικά 9 μποφόρ
με εξασθένηση την Παρασκευή.
Θερμοκρασία: σε χαμηλά επίπεδα. Παγετός τις πρωινές και βραδινές ώρες θα σημειωθεί κατά τόπους στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

ε στόχο τη
παροχή
βιολογικών
σχολικών γευμάτων ο
Δήμος Τρικκαίων θα
συμμετάσχει στο Δίκτυο
«BioCanteens
SUSTAINABLE SCHOOL
MEALS for green and
healthy local food
systems», στο πλαίσιο
του προγράμματος
URBACT.

Μ

Το θέμα θα απασχολήσει
την ερχόμενη συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων (12/2). Το Δίκτυο στοχεύει στην παροχή βιολογικών σχολικών γευμάτων και
σχετίζεται με την ύπαρξη και
λειτουργία πράσινων και υγιεινών τοπικών συστημάτων
διατροφής και είναι ένα από τα
25 Δίκτυα Μεταφοράς που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή
Παρακολούθησης του Προγράμματος URBACT, όπου
συμμετέχει ο Δήμος Τρικκαίων.
Το Δίκτυο BioCanteens συντονίζεται από την πόλη
Mouans-Sartoux (Γαλλία), ενώ
εκτός του Δήμου Τρικκαίων
που προσκλήθηκε να συμμετάσχει, συμμετέχουν η πόλη
Troyan (Βουλγαρία), το Rosignano Marittimo (Ιταλία), η πόλη

την καταγραφή και
στην απεικόνιση
της κατανάλωσης
ενέργειας στο Δήμο
Τρικκαίων αναμένεται να
προχωρήσει το αμέσως
επόμενο χρονικό
διάστημα η δημοτική
Αρχή.

Σ

Το θέμα αναμένεται να απασχολήσει την συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων αυτή την Τρίτη 12 Φεβρουαρίου στις 8.15 το βράδυ
με το σώμα να καλείται να εγκρίνει τη σύναψη μνημονίου
συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και της DOTSOFT A.E.,
για την εγκατάσταση πιλοτικής εφαρμογής λογισμικού
για την Αυτοματοποιημένη
Ηλεκτρονική Καταγραφή,
Απεικόνιση και Ανάλυση της
Κατανάλωσης Ενέργειας στον
Δήμο Τρικκαίων

Το έργο
Όπως τονίζεται στη σχετική
εισήγηση «ο Δήμος Τρικκαίων
ως πρωτοπόρος στις έξυπνες
υποδομές (Smart Trikala) προκαλεί διαρκώς το ενδιαφέρον
των τεχνολογικών εταιρειών
και της πολιτείας. Έτσι, προτάθηκε από την εταιρεία DOTSOFT A.E. η υλοποίηση και
διάθεση πιλοτικής εφαρμογής λογισμικού για την Αυτοματοποιημένη Ηλεκτρονική
Καταγραφή, Απεικόνιση και
Ανάλυση της Κατανάλωσης
Ενέργειας στον Δήμο Τρικκαίων. Η ανάλυση δεδομένων
που αφορούν στην κατανάλωση ενέργειας από οδικό

φωτισμό, γεωτρήσεις, δημοτικά κτίρια κλπ. είναι ιδιαίτερα
κρίσιμη, καθώς μπορεί να οπτικοποιήσει και να αναδείξει σημαντικά ζητήματα για το Δήμο
μας, όπως αδικαιολόγητες μεταβολές κατανάλωσης, μετρητές εκτός λειτουργίας, αδικαιολόγητες χρεώσεις κλπ.,
στοιχεία που μπορούν να μας
βοηθήσουν στην ανάληψη
διορθωτικών παρεμβάσεων
απέναντί τους, κυρίως με σκοπό τον εξορθολογισμό της κατανάλωσης και την οικονομία
για το Δήμο μας».
Σύμφωνα με την εισήγηση,
η εν λόγω εταιρεία, με την από

4/1/2018 επιστολή της, διαθέτει δωρεάν εφαρμογή λογισμικού για την Αυτοματοποιημένη Ηλεκτρονική Καταγραφή, Απεικόνιση και Ανάλυση της Κατανάλωσης Ενέργειας στον Δήμο Τρικκαίων,
αλλά και υπηρεσίες συντήρησης και εκπαίδευσης στο
προσωπικό του Δήμου που
θα εμπλακεί στη λειτουργία
της εν λόγω εφαρμογής, καθώς και υπηρεσίες διάθεσης
εξειδικευμένων εκθέσεων που
προκύπτουν από την ανάλυση
των δεδομένων.
«Με τη λήξη των δώδεκα
(12) μηνών από την έναρξη

της παραγωγικής λειτουργίας
μπορεί να εκκινηθεί Περίοδος Συντήρησης, εφόσον το
επιθυμεί ο Δήμος Τρικκαίων,
και κατόπιν υπογραφής σύμβασης μεταξύ των εμπλεκομένων μερών, σύμφωνα με
την οποία, οι υπηρεσίες συντήρησης θα προσφέρονται με
κόστος, 5.952,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ανά
έτος. Το έργο θα παρέλθει σε
παραγωγική λειτουργία σε
δυο (2) μήνες από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης» σημειώνεται μεταξύ
των άλλων στο μνημόνιο.
Ε.Κ.

Στο Δίκτυο «BioCanteens» συμμετέχει ο Δήμος Τρικκαίων

Παροχή βιολογικών γευμάτων
Το θέμα θα απασχολήσει την ερχόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβούλιου

Pays des Condruses(Βέλγιο),
η Torres Vedras (Πορτογαλία) και η Vaslui (Ρουμανία).
Δημειωτέον, κάθε δίκτυο,
αποτελούμενο από 3 πόλεις,
ξεκινά μια πρώτη φάση εργα-

σίας, διάρκειας έξι μηνών.
Κατά την πρώτη φάση χορηγούνται οι πόροι ώστε να προωθηθούν οι συνεργασίες και οι
εταιρικές σχέσεις ανάμεσα
στις πόλεις και να προσδιορι-

στούν οι σχετικοί εταίροι, να
αναπτυχθεί μια κοινή αντίληψη
της Καλής Πρακτικής που
πρέπει να μεταφερθεί, να εξεταστούν οι όροι και οι προϋποθέσεις για την επιτυχημέ-

νη μεταφορά της Καλής πρακτικής σε τοπικό πλαίσιο και
να καθοριστεί η μεθοδολογία
για τα Δίκτυα Μεταφοράς. Τα
Δίκτυα Μεταφοράς θα πρέπει
να αποτελούνται από τουλά-

χιστον 5 έως και 8 εταίρους.
Σύμφωνα με σχετική εισήγηση από το 1998 η πόλη του
Mouans-Sartoux, μία πόλη της
Γαλλικής Ριβιέρας, με πληθυσμό περίπου 10.000 κατοίκους και για να ξεπεράσει την
έλλειψη παραγωγής βιολογικών προϊόντων σε τοπικό επίπεδο, ο Δήμος δημιούργησε
ένα δημοτικό αγρόκτημα και 2
καλλιεργητές προσλήφθηκαν
για να καλλιεργήσουν και να
παράγουν βιολογικά λαχανικά
για τα σχολικά γεύματα που
διανέμονται στα 3 σχολεία της
πόλης (1.000 γεύματα/ ημέρα).
Το ποσό της χρηματοδότησης για το Δήμο Τρικκαίων για
τα έτη 2019-2020 που διαρκεί
το πρόγραμμα ανέρχεται στο
ποσό των 50.000,00 Ευρώ εκ
των οποίων ποσό 42.500,00
Ευρώ προέρχεται από Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και
7.500,00 Ευρώ από εθνικούς
πόρους.
Ε.Κ.

τοπικά
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σελίδα 5

Συνέντευξη της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Ολυμπίας Τελιγιορίδου,
με αφορμή την αυριανή της επίσκεψη στα Τρίκαλα

“Η πρόσκληση του Υπουργείου προς
τους αγρότες για διάλογο, είναι διαρκής”
Ε

ίναι η κτηνίατρος και
εθελόντρια Σταθμού
Περίθαλψης Άγριων
Ζώων από την Καστοριά που
εδώ και επτά μήνες είναι
Υφυπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης, έχοντας στο
χαρτοφυλάκιο της την
κτηνοτροφία και την αλιεία.

•Δηλώνει πως ο αγρότης είναι
το επίκεντρο του υπουργείου
αγροτικής ανάπτυξης, υποστηρίζει
δε πως η χρήση της καινοτομίας
θα καταστήσει ανταγωνιστικές
της γεωργικές επιχειρήσεις
•Τι απαντά για τα αγροτικά
μπλόκα, για τα καρτέλ σε γάλα
και βαμβάκι και τις 120 δόσεις

Της

Ευαγγελίας Σωτηρίου
Η κα Ολυμπία Τελιγιορίδου αύριο
Δευτέρα θα βρίσκεται στα Τρίκαλα,
έχοντας συναντήσεις με εκπροσώπους
του πρωτογενή τομέα της περιοχής
και έρχεται να δώσει απαντήσεις σε
καίρια ζητήματα των αγροτών και των
κτηνοτρόφων.
Σε συνέντευξή της στον Πρωινό
Λόγο, δηλώνει ότι για το υπουργείο
τους ο αγρότης είναι το επίκεντρο,
εξηγεί τα μέτρα που έχουν λάβει για
να αποφεύγονται οι παράνομες ελληνοποιήσεις στο γάλα, ξεκαθαρίζει πως
δεν μπορεί να υπάρχουν κατώτερες
εγγυημένες τιμές των προϊόντων επικαλούμενη τους κανόνες της Ε.Ε., και
στέλνει το μήνυμα ότι όπου διαπιστωθεί
η ύπαρξη καρτέλ, θα υπάρξει καίρια
αντίδραση από το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης.
Όσον για κυβερνών κόμμα, μιας και
εξελέγη βουλευτής το 2015 με τον ΣΥΡΙΖΑ, δηλώνει πως κατέβαλε κάθε προσπάθεια για να γίνει το καλύτερο στη
χώρα, «θυμίζει» ποιος χρεοκόπησε τη
χώρα κι έχει εμπιστοσύνη στην κρίση
του εκλογικού σώματος όπως αυτή θα
εκφραστεί στο εγγύς μέλλον.

-Είστε από τον περασμένο Αύγουστο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης με κύριο αντικείμενο την
κτηνοτροφία. Ποιο θεωρείται πως
είναι το πιο σημαντικό πρόβλημα
που επιλήφθηκε, προώθησε το
Υπουργείο σας;
Όλα τα θέματα είναι σημαντικά αν
αναλογιστεί κανείς πως το υπουργείο
μας έχει να κάνει με ανθρώπους του
καθημερινού μόχθου. Μπορεί ένα θέμα
π.χ. ένα μικρό αρδευτικό στην επαρχία
για κάποιους να είναι αδιάφορο ή μη
σημαντικό, αλλά για τον κόσμο της
υπαίθρου εκείνης της περιοχής ίσως
είναι η αφετηρία για μια καλύτερη και
πιο προσοδοφόρα ζωή. Εν κατακλείδι
θεωρώ όλα τα θέματα σημαντικά. Για
εμάς ο αγρότης είναι το επίκεντρο και
κάθε πρόβλημα του είναι σημαντικό.

-Το πρόβλημα της μείωσης της τιμής
πώλησης του γάλακτος, σε βαθμό
που λέγεται πως ειδικά φέτος το
γάλα πωλείται πιο φτηνά και από το
νερό, είναι κάτι που θέτουν συνεχώς
οι κτηνοτρόφοι. Τι ενέργειες έχουν
γίνει για την επίλυση του συγκεκριμένου αιτήματος;
Είναι ένα ζήτημα που μας απασχολεί
και για αυτό τον λόγο από το Σεπτέμβριο είχαμε δεκάδες συναντήσεις όλο
το αυτό το διάστημα με τους αιγοπροβατοτρόφους από όλη την Ελλάδα που
συζητήσαμε τρόπους αντιμετώπισης
της κατάστασης. Συμφωνήσαμε ότι οι
παράνομες ελληνοποιήσεις πίεζαν προς
τα κάτω την τιμή. Καταλήξαμε με συνεργασία στην δημιουργία της ΚΥΑ για
τους ελέγχους στο γάλα, με την οποία
αυστηροποιούνται τα πρόστιμα, με
υπολογισμό επί του τζίρου, όσων παρανομούν με ελληνοποιήσεις γάλατος
εις βάρος των παραγωγών και του καταναλωτικού κοινού. Ταυτόχρονα υποχρεώνουμε τόσο τους παραγωγούς
όσο και τους μεταποιητές να παραδίδουν μηνιαία δελτία παράδοσης πα-

ραλαβής γάλατος, ώστε να μπορούμε
να κάνουμε διασταυρωτικούς ελέγχους.
Επίσης σε περίπτωση υποτροπής θα
κλείνει για διάστημα 6 μηνών η επιχείρηση που παρανομεί. Εντατικοποιούμε
τους ελέγχους σε 24ωρη βάση και εξοπλίζουμε με υλικοτεχνική υποδομή τους
ελεγκτικούς μηχανισμούς. Το μήνυμα
μας είναι σαφές. Όποιος κλέβει τον
ιδρώτα του κτηνοτρόφου θα πληρώσει
ακριβά το τίμημα.

-Υπάρχει καρτέλ βαμβακιού όπως τελευταίως καταγγέλλουν οι αγρότες
ή καρτέλ γάλακτος όπως έχουν δηλώσει κατά καιρούς οι κτηνοτρόφοι;
Γεγονός είναι ότι οι τιμές έχουν συμπιεστεί προς τα κάτω. Το εάν υπάρχει
καρτέλ και ποιο είναι αυτό μένει να
αποδειχτεί με στοιχεία και όχι με λόγια.
Κάποιοι μεταποιητές δίνουνε τιμή 8285 λεπτά και κάποιοι 70 λεπτά το λίτρο
στο γάλα. Τις τελευταίες μέρες μαθαίνω
πως εταιρίες προτείνουν συμβόλαια
σε παραγωγούς για την νέα χρονιά,
από το Σεπτέμβριο, ύψους 90 λεπτών
το λίτρο. Αν στοιχειοθετηθεί ύπαρξη
καρτέλ το θέμα παραπέμπεται στην
Επιτροπή Ανταγωνισμού και γίνονται
οι ανάλογες ενέργειες. Εμείς από την
πλευρά μας δεν πρόκειται να χαριστούμε σε κανέναν.

-Μια κυβέρνηση που δηλώνει πως
έχει αριστερό πρόσημο, πόσο πραγματικά βοηθάει έναν νέο κτηνοτρόφο να φτιάξει τη δική του
μονάδα με τοπικά παραγόμενα προϊόντα, όταν το κόστος παραγωγής
είναι υψηλό, με τους άμεσους και
έμμεσους περιορισμούς που επιβάλει και η ΚΑΠ;

Με καινοτόμες δράσεις πρέπει οι
αγρότες να εκμεταλλευτούν όλα τα
εργαλεία που υπάρχουν στη διάθεσή
τους. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε αυτή την προσπάθεια θα είναι αρωγός και συμπαραστάτης. Η
αξιοποίηση για παράδειγμα του μέτρου
16, το μέτρο καινοτομία και συνεργασία
προσφέρεται για να εξυπηρετήσει αυτό
το σκοπό. Είναι επίσης μεγάλης σημασίας η συμμετοχή σε προγράμματα
για την αυθεντικότητα που θα δίνουν
τη δυνατότητα για τη δημιουργία προϊόντων ποιότητας και ταυτότητας. Η
χρήση της καινοτομίας και η αξιοποίηση
της ψηφιακής γεωργίας μπορούν να
καταστήσουν τις γεωργικές επιχειρήσεις ανταγωνιστικές και εξωστρεφείς.

-Τα αγροτικά μπλόκα έκαναν και
πάλι την εμφάνισή τους στις εθνικές
οδούς, με έναν γνωστό -χρόνια
τώρα- διεκδικητικό πλαίσιο: κατάργηση του αφορολόγητου, φθηνό πετρέλαιο και ρεύμα, κατάργηση του
ΕΝΦΙΑ κ.ο.κ. Τι έχετε να πείτε στους
αγρότες που είναι ξανά στους δρόμους;

-Κατώτερες εγγυημένες τιμές παραγωγού για όλα τα αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα, για το γάλα και
το κρέας, που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής, πόσο εφικτό είναι
να θεσμοθετηθούν;
Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι
δυνατόν. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν έχει τη δυνατότητα να
προσδιορίσει τις τιμές των προϊόντων.
Είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και
κάτι τέτοιο αντιβαίνει τους κανονισμούς
που διέπουν την συμμετοχή μας σε
αυτήν. Προσπαθούμε να βρούμε άλλους τρόπους για την μείωση του κόστους παραγωγής. Στο πλαίσιο αυτό
μειώθηκαν και κατά 33% οι ασφαλιστικές εισφορές των αγροτών, καταργήθηκε το τέλος επιτηδεύματος στους
συνεταιρισμένους αγρότες, μειώθηκε
η φορολογία τους. Είναι μέτρα προς
αυτή την κατεύθυνση. Στο υπουργείο
συζητάμε και άλλα θέματα προς αυτή
την κατεύθυνση, για να γίνουν πιο ανταγωνιστικά τα ελληνικά προϊόντα.

-Για την ανταγωνιστικότητα του γεωργοκτηνοτροφικού τομέα, είναι
απαραίτητο τελικώς να ενσωματωθεί η καινοτομία στις γεωργικές
δραστηριότητες και στη μεταποίηση
των γεωργικών προϊόντων;

Κοντά στους αγρότες που επλήγησαν από τον παγετό

Ο υπουργός ο κ. Αραχωβίτης κάλεσε
τους αγρότες των μπλόκων στο υπουργείο για να συζητήσουμε. Δυστυχώς
αρνήθηκαν Οι αγρότες έχουν αφορολόγητο, έχουν μειωθεί οι ασφαλιστικές
εισφορές τους κατά 33%, καταργήθηκε
το τέλος επιτηδεύματος για τους συνεταιρισμένους αγρότες, και έγινε ο
ακατάσχετος λογαριασμός συνολικού
ύψους 22.000 ευρώ. Ποια άλλη κοινωνική ομάδα έχει τέτοια δυνατότητα;
Αυτό το πετύχαμε μέσα από τον διάλογο με τον οποίο μπορούμε να συνδιαμορφώσουμε ένα καλύτερο μέλλον
για την Ελληνική αγροτιά στα πλαίσια
των δυνατοτήτων του δημοσιονομικού
χώρου που διαθέτουμε. Η πρόσκληση
από εμάς είναι διαρκής.

-Ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή
στα τέσσερα χρόνια που ήσασταν
στα κυβερνητικά έδρανα, ψηφίζοντας και μέτρα ενάντια στην ιδεολογία σας, στο πολιτικό σας DNA;

Συνάντηση με κτηνοτρόφους της Καρδίτσας
Η είσοδος νέων ανθρώπων στην
αγροτική παραγωγή ενισχύεται από
την πλευρά του Υπουργείου. Υπάρχουν
μια σειρά από προγράμματα στη μεταποίηση και την καινοτομία που μπορούν να αξιοποιηθούν από νέους ανθρώπους για το ξεκίνημά τους. Χαρακτηριστικές είναι οι δράσεις 4.2.1. και
4.2.2. που αφορούν τη μεταποίηση,
εμπορία και ανάπτυξη προϊόντων που
δίνουν τη δυνατότητα ίδρυσης και λειτουργίας μεταποιητικών επιχειρήσεων.
Από την πλευρά μας στοχεύουμε επίσης
στην ενεργοποίηση χρηματοδοτικών
εργαλείων που εξετάζονται σε κεντρικό
κυβερνητικό επίπεδο για τη χορήγηση
μικροπιστώσεων και για την παροχή
εγγυήσεων άνω των 25.000 ευρώ μέσω
του ΕΤΕΑΝ (Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης)
Ειδικότερα για τις μικροπιστώσεις
οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα να
παίρνουν προκαταβολές για δράσεις
του ΠΑΑ, όπως για τα σχέδια βελτίωσης. Θα μπορεί δηλαδή ο παραγωγός
που εντάσσεται στα προγράμματα να
παίρνει εγκαίρως ή την προκαταβολή

ή την εγγυητική επιστολή προς τις τράπεζες.
Παράλληλα υπάρχει η δυνατότητα
συμμετοχής σε προγράμματα όπως το
leader που είναι εργαλεία στα χέρια
του αγροτικού κόσμου και δίνουν οικονομική ρευστότητα για τη δημιουργία
επιχειρήσεων.

-Στις 120 δόσεις που προωθεί η κυβέρνηση σας, θα συμπεριληφθούν
και τα κτηνοτροφικά χρέη με διαγραφή ενός ποσοστού του κεφαλαίου και του συνόλου των τόκων,
όπως προτείνουν οι εκπρόσωποι των
κτηνοτρόφων;
Η ρύθμιση για τις οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία με τις 120 δόσεις αφορά
περίπου 350.000 αγρότες. Η ρύθμιση
αυτή προβλέπει κούρεμα έως 70% της
συνολικής οφειλής και περικοπή των
προσαυξήσεων έως 85%. Η εφαρμογή
θα ξεκινήσει το Μάρτιο και ειδικά για
τους αγρότες προβλέπεται το όριο της
δόσης να «κλειδώσει» στα 30 ευρώ.
Σημαντικό είναι επίσης πως για την ένταξη στη ρύθμιση δε θα υπάρχουν περιουσιακά ή εισοδηματικά κριτήρια.

Ήταν μια τετραετία με πολύ σοβαρά
προτάγματα και πολλές φορές έπρεπε
να παρθούν δύσκολες αποφάσεις. Παράλληλα υπήρξαν πολλά θετικά μέτρα
με κοινωνικό πρόσημο όπως για παράδειγμα η δυνατότητα συμμετοχής
των 2,5 εκ. ανασφάλιστων συμπολιτών
μας στο σύστημα υγείας, μέτρα κοινωνικής πολιτικής και ενίσχυσης των
οικονομικά ασθενέστερων. Η ψήφος
υπήρξε πάντα συνειδητή γιατί εντάσσεται σε ένα σχεδιασμό με κοινωνικά
δίκαιο προσανατολισμό.

- Εκλεγήκατε για πρώτη φορά βουλευτής Καστοριάς με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Είστε
αισιόδοξη για το εκλογικό αποτέλεσμα που θα έχει τον κόμμα σας στις
επερχόμενες εθνικές εκλογές;
Ναι γιατί υπήρξαμε ειλικρινείς και
καταβάλλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια
για το καλύτερο. Η κοινωνία γνωρίζει
ότι εμείς δεν χρεοκοπήσαμε την χώρα
δεν την βάλαμε εμείς στα μνημόνια.
Εμείς βγάλαμε την χώρα από τα μνημόνια, προσπαθώντας ταυτόχρονα να
στηρίξουμε τους αδύναμους συμπατριώτες μας. Εμείς δεν βάλαμε το δάχτυλο στο μέλι! Άλλοι το έβαλαν ο
λαός το ξέρει και δεν πρόκειται να
τους αφήσει να το ξαναβάλουν! Έχω
εμπιστοσύνη στην αντίληψη και την
κρίση του ελληνικού λαού.
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ην επιδότηση 5.000
άνεργων, πρώην
αυτοαπασχολούμενων,με
ποσά μέχρι 20.000 ευρώ για
έως 2 χρόνια προκειμένου να
έχουν μια δεύτερη ευκαιρία
δημιουργίας επιχείρησης,
προβλέπει ένα νέο
πρόγραμμα το οποίο πρόκειται
σύντομα να προκηρυχθεί από
τον ΟΑΕΔ.

Το νέο πρόγραμμα προβλέπει
επιχορήγηση με έως και 12.000 ευρώ
για ένα έτος, ενώ για όσους δικαιούχους πάρουν παράταση για
άλλους 12 μήνες, υπάρχει πρόσθετη
επιχορήγηση με επιπλέον 8.000
ευρώ. Στόχος του προγράμματος
είναι οι δικαιούχοι που θα συμμετάσχουν να δημιουργήσουν επιχειρήσεις και να επαναδραστηριοποιηθούν
μέσω της δημιουργίας μίας νέας
επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να εκδοθεί από τον ΟΑΕΔ η
δημόσια πρόσκληση για την υλοποίηση του προγράμματος το οποίο
θα δώσει μια δεύτερη επιχειρηματική
ευκαιρία σε 5.000 άνεργους, πρώην
αυτοαπασχολούμενους, οι οποίοι
έχουν διακόψει την επιχειρηματική
τους δραστηριότητα.
Σύμφωνα με την κοινή υπουργική
απόφαση των υπουργείων εργασίας
και οικονομικών, η διάρκεια της επιχορήγησης, ορίζεται σε δώδεκα (12)
μήνες. Μετά τη λήξη του δωδεκαμήνου οι δικαιούχοι δεσμεύονται να
διατηρήσουν τις επιχειρήσεις τους
για άλλους τρεις (3) μήνες. Επισημαίνεται ότι μέσα σε αυτό το τρίμηνο
διάστημα, όσοι από τους συμμετέχοντες το επιθυμούν, μπορούν να
ζητήσουν παράταση της πρόσθετης
επιχορήγησης των 8.000 ευρώ για
άλλους 12 μήνες.
Η συνολική δαπάνη του προγράμματος για το διάστημα 2019 – 2022
ανέρχεται στα ογδόντα εκατομμυρίων ευρώ (80.000.000 €) και κατανέμεται σε ετήσια βάση, ως εξής:
για το 2019: 30.000.000 ευρώ, για
το 2020: 20.000.000 ευρώ, για το
2021: 20.000.000 ευρώ, για το 2022:

Τα ποσά και τα κριτήρια

ΟΑΕΔ: Επιδότηση για όσους
έκλεισαν λόγω κρίσης
Το πρόγραμμα συνολικής δαπάνης 80 εκατ. ευρώ θα διαρκέσει μέχρι το 2022

Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και
να είναι ενήμεροι με τους όρους
της ρύθμισης.
ζ) να έχουν την ιδιότητα του ανέργου (διαθέτοντας δελτίο ανεργίας
σε ισχύ μέχρι και την ημερομηνία
έναρξης της δραστηριότητάς τους
στη ΔΟΥ) και να έχουν ωφεληθεί
από τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης,
η) να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής
και απασχόλησης στη χώρα μας ή
πολίτες τρίτων χωρών που έχουν
άδεια διαμονής τουλάχιστον για όσο
χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα και
θ) οι άντρες υποψήφιοι να έχουν
εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από
τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

Τι θα ισχύσει για όσους
έχουν ληξιπρόθεσμες
οφειλές
σε ασφαλιστικά ταμεία..

10.000.000 ευρώ.

Οι δικαιούχοι
και οι προϋποθέσεις
συμμετοχής
Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση για να συμμετάσχουν οι άνεργοι, πρώην αυτοαπασχολούμενοι σε
αυτό το πρόγραμμα θα πρέπει να
υπάρχουν οι εξής προϋποθέσεις:
α) Να έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα από
1/1/2012 και μέχρι έξι (6) μήνες πριν
τη δημοσίευση της παρούσας στην

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
β) να μην έχουν μεταβιβάσει την
επιχείρησή τους ή το μερίδιο τους,
σε επιχείρηση η οποία ανήκε σε συζύγους ή πρόσωπα α’ ή β’ βαθμού
συγγένειας,
γ) να μην έχουν ασκήσει οποιαδήποτε επαγγελματική/ επιχειρηματική
δραστηριότητα στο εξάμηνο που
προηγείται της δημοσίευσης της
παρούσας στην Εφημερίδας της Κυβερνήσεως,
δ) να έχουν προβεί σε νέα έναρξη

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

δραστηριότητας σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ), από την
ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εφεξής,
ε) να έχουν καταβάλει στον Ειδικό
Λογαριασμό Ανεργίας τη μηνιαία εισφορά ύψους δέκα (10) ευρώ για
ένα (1) τουλάχιστον έτος,
στ) να έχουν εξοφλήσει ή ρυθμίσει
τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές ή τυχόν οφειλές από οποιαδήποτε αιτία προς τον Ενιαίο Φορέα

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, όσοι άνεργοι πρώην αυτοαπασχολούμενοι, οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν σε
προηγούμενη επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν έχουν υπαχθεί
σε καθεστώς ρύθμισης, αποκτούν
ασφαλιστική ενημερότητα την οποία
προσκομίζουν μετά την υπαγωγή
τους στο πρόγραμμα, και παραμένουν ενήμεροι καθ’ όλη τη διάρκεια
ισχύος του προγράμματος, εφόσον
είναι συνεπείς ως προς τις τρέχουσες ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις.
(η ενημερότητα χορηγείται όπως
προβλέπει το άρθρο 40 του ν.
4578/2018).
Ωστόσο από το ποσό της επιχορήγησης που λαμβάνουν οι ενταγμένοι στο πρόγραμμα, παρακρατείται ένα ποσοστό 25% το οποίο αποδίδεται στον ΕΦΚΑ έναντι της εξόφλησης των οφειλών τους. Το ύψος
της οφειλής των ανωτέρω προσώπων και η μη υπαγωγή τους σε ρύθμιση βεβαιώνεται από τον ΕΦΚΑ

τοπικά

ΚΥΡΙΑΚΗ

Για τη λειτουργία του υποκαταστήματος ΕΤΕ στην Πύλη

Σύμμαχος ο υπουργός Επικρατείας
•Ο κ. Φλαμπουράρης αναλαμβάνει πρωτοβουλία για άρση του αδιεξόδου
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σελίδα 7

Για το 12ο Συνέδριο της ΚΝΕ

Στην τελική ευθεία
•Σήμερα θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση
με κεντρικό ομιλητή το μέλος
του Κεντρικού Συμβουλίου Αχιλλέα Σίμο
την τελική ευθεία για το 12ο Συνέδριο της
ΚΝΕ είναι τα τοπικά στελέχη, καθώς οι
εργασίες θα ξεκινήσουν την ερχόμενη
Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου και θα
ολοκληρωθούν την Κυριακή στις 17 του μηνός.

Σ

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση με τον υπουργό Επικρατείας Αλέκο Φλαμπουράρη
ετικά διακείμενος
είναι ο υπουργός
Επικρατείας
Αλέκος Φλαμπουράρης
στην συνέχιση
λειτουργίας του
υποκαταστήματος της
Εθνικής Τράπεζας της
Ελλάδας (ΕΤΕ) στην
Πύλη.

Θ

Τον Υπουργό επισκέφθηκε
προχθές το απόγευμα στην
Αθήνα κλιμάκιο, αποτελούμενο από τους βουλευτές Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ Σάκη Παπαδόπουλο, Παναγιώτα Δριτσέλη και Χρήστο Σιμορέλη,
τον δήμαρχο Πύλης Κώστα
Μαράβα και τον διευθυντή
Οικονομικών Υπηρεσιών του
Δήμου Πύλης Παναγιώτη
Τσιαχρήστο, για το ζήτημα
της ΕΤΕ, που σχεδιάζει να

κλείσει το υποκατάστημά της
στην κωμόπολη.
Όπως έχει τονιστεί από την
αρχή, το ζήτημα είναι πολιτικό, γι’ αυτό και από τους Τρικαλινούς Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κλείστηκε η εν λόγω συνάντηση, κατά την οποία τέθηκαν στο Κυβερνητικό στέλεχος τα επιχειρήματα υπέρ
της παραμονής του υποκαταστήματος στην Πύλη από τους
Τρικαλινούς πολιτικούς.
Από την πλευρά του ο κ.
Φλαμπουράρης έδειξε κατανόηση στις θέσεις των Τρικαλινών πολιτικών, που εκφράζουν την τοπική κοινωνία, και
δήλωσε ότι κάθε συστημική
τράπεζα οφείλει να διαθέτει
υποκατάστημα στις έδρες των
Δήμων, ώστε να εξυπηρετείται
ο κόσμος.
Επίσης, ο κ. Φλαμπουράρης
σημείωσε πως θα εξαντλήσει

κάθε περιθώριο για να συνεχίσει να λειτουργεί το υποκατάστημα της Εθνικής στην
Πύλη, εκφράζοντας παράλληλα την αισιοδοξία του πως
τελικά θα επιτευχθεί αυτό.
Θα ζητηθεί πίστωση χρόνου
από την ΕΤΕ για το υποκατάστημά της στην Πύλη, ώστε οι
κάτοικοι της περιοχής να αποδείξουν και εμπράκτως την
θέλησή τους να παραμείνει
αυτό στον τόπο τους τόνισε ο
κ. Φλαμπουράρης

Τα επιχειρήματα
Τα κυριότερα επιχειρήματα
υπέρ της συνέχισης λειτουργία του υποκαταστήματος της
ΕΤΕ στην Πύλη είναι τα εξής:
Ο Δήμος, αλλά και οι δημότες ανέκαθεν στήριζαν το συγκεκριμένο υποκατάστημα. Ειδικά ο αυτοδιοικητικός φορέας και νομικά του πρόσωπα

χρησιμοποιούν την συγκεκριμένη τράπεζα για την μισθοδοσία, τις καταθέσεις και πολλές άλλες τραπεζικές εργασίες.
Πρέπει να υπάρχει ένα υποκατάστημα συστημικής τράπεζας σε κάθε έδρα δήμου,
για να εξυπηρετεί πολίτες που
δεν έχουν εξοικείωση με τα
σύγχρονα μέσα συναλλαγών
και έχουν ανάγκη να επισκέπτονται την τράπεζα.
Τα μεγέθη συναλλαγών είναι μικρότερα τώρα, όμως
αυτό οφείλεται στην κρίση
και είναι πανελλαδικό φαινόμενο και όχι τοπικό στην Πύλη.
Ο Δήμος Πύλης είναι τουριστική περιοχή με μεγάλη
έλευση επισκεπτών, από τους
οποίους μία τράπεζα μόνο
οφέλη μπορεί να έχει.
Ματθαίος Μπίνας

Στο επίκεντρο του συνεδρίου θα τεθούν ο απολογισμός δράσης του Κεντρικού Συμβουλίου από το 11ο έως
το 12ο Συνέδριο και
τα νέα καθήκοντα
της ΚΝΕ έως το 13ο
Συνέδριο και φυσικά
η εκλογή νέου Κεντρικού Συμβουλίου
και Κεντρικής Επιτροπής Οικονομικού
Ελέγχου.
Στο συνέδριο της
ΚΝΕ θα παραστεί και
αντιπροσωπεία από
τα Τρίκαλα.
Για το λόγο αυτό
σήμερα θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση στις 12 το μεσημέρι στο καφέ
«Σουίτα» με κεντρικό ομιλητή το μέλος του Κεντρικού
Συμβουλίου της ΚΝΕ Αχιλλέα Σίμο, ενώ και θα ακολουθήσει βίντεο αφιέρωμα στα 50 χρόνια της κομμουνιστικής νεολαίας.
Στόχος να γίνει ένα μεγάλο πολιτικό άνοιγμα στην νεολαία για να συμμετέχουν σε αυτές τις εκδηλώσεις οι
νέοι που προμηθεύτηκαν τις Θέσεις του ΚΣ για το 12ο
Συνέδριο και δρουν μαζί με την ΚΝΕ.

«Να φτάσουν οι θέσεις μας στους νέους»
«Θέλουμε να φτάσουν οι θέσεις στους χιλιάδες νέους
που έχουμε έρθει σε επαφή μέσα στους αγώνες και τις
εκδηλώσεις μας όλα τα προηγούμενα χρόνια, στους χιλιάδες νέους που δεν νιώθουν εμπιστοσύνη στο σύστημα, το αμφισβητούν, σκέφτονται ανατρεπτικά, ώστε
να συμβάλουμε -σε συνδυασμό και με τη δική τους πείρα- οι παραπάνω τάσεις να αποκτήσουν πιο ουσιαστικό περιεχόμενο, να μετατραπούν σε δράση και νεανική πρωτοβουλία στην αντικαπιταλιστική πάλη. Τους καλούμε να πάρουν μέρος ενεργά στην προσυνεδριακή
συζήτηση των Θέσεων του ΚΣ, στις εκδηλώσεις μας και
στον προσυνεδριακό διάλογο, που θα διεξαχθεί και δημόσια μέσα από το Όργανο του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ, τον “Οδηγητή”» τονίζουν τα μέλη της ΚΝΕ.
Και προσθέτουν ότι «η Οργάνωσή μας μέσα στο 2018
συμπλήρωσε 50 χρόνια αγωνιστικής δράσης στο πλευρό του ηρωικού ΚΚΕ, που εδώ και 100 χρόνια, συνεχίζει να γράφει Ιστορία, παραμένοντας το πιο νέο Κόμμα στην ελληνική κοινωνία, ακριβώς γιατί παλεύει για
το πραγματικά σύγχρονο και νέο: την κατάργηση της
εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, τον σοσιαλισμό – κομμουνισμό, την κοινωνία της πραγματικής ελευθερίας. Η νιότη και η φρεσκάδα των ιδεών του πηγάζουν
και από την πολιτική και ιδεολογική του ωρίμανση, βασισμένη στην 100χρονη πορεία του».
Ε.Κ.

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ-ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

Πρόγραμμα
βιολογικής γεωργίας
Ο Αγροτικός Γαλακτοκομικός Συν/σμός ΜΕΤΕΩΡΩΝ ενημερώνει όλους τους ενεργούς γεωργούς να υποβάλουν
αιτήσεις στήριξης στο πλαίσιο του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020 (Βιολογική Γεωργία) από 19 Φεβρουαρίου 2019 έως και 21 Μαρτίου 2019.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στα γραφεία του Συνεταιρισμού μας για ενημέρωση και υποβολή
αιτήσεων.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 24320 22426-24320
22507.
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟ.ΓΑΛ. ΜΕΤΕΩΡΩΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΟΤΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

8 σελίδα

ΚΥΡΙΑΚΗ
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Έστησαν χθες το μεσημέρι οι αγρότες της ΠΕΜ, διακόπτοντας την κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα της ΠΑΘΕ

Μπλόκο στην σήραγγα των Τεμπών
•Αποφάσεις για την πορεία των κινητοποιήσεων θα λαμβάνονταν χθες σε συνέλευση

Έ

κλεισαν την
κυκλοφορία
στην ΠΑΘΕ, στο
ύψος των σηράγγων στα
Τέμπη οι αγρότες της
Πανελλαδικής Επιτροπής
των Μπλόκων (ΠΕΜ),
χθες στις 14:00.

Στην ΠΕΜ, που έχει στήσει
και το μπλόκο στην Νίκαια της
Λάρισας, συμμετέχουν και οι
αγρότες της Ομοσπονδίας
Αγροτικών Συλλόγων ν. Τρικάλων (ΟΑΣΤ) “Η ΑΝΟΙΞΗ”, ο
πρόεδρος της οποίας Αποστόλης Θωμόπουλος ήταν στην
χθεσινή δυναμική κινητοποίηση
και ενημερώνει πως το μπλόκο
στα Τέμπη στήθηκε στην σήραγγα των Τεμπών από την
πλευρά της Θεσσαλίας.
Οι αγρότες έφτασαν στο σημείο από την Νίκαια με τα
αγροτικά τους μηχανήματα
στις 13:40, αρχικά έκλεισαν μ’
αυτά το ρεύμα προς την Θεσσαλονίκη και στην συνέχεια
πεζή προχώρησαν στην διακοπή της κυκλοφορίας και στο
άλλο ρεύμα, προς Αθήνα, ενώ
αποφάσεις για την πορεία της
κινητοποίησής τους θα λαμβάνονταν χθες σε συνέλευση
στα Τέμπη.

Το πλαίσιο
αιτημάτων
Οι βασικοί άξονες του πλαισίου αιτημάτων - διεκδικήσεων
της Πανελλαδικής Επιτροπής
των Μπλόκων, το οποίο έχει
διαμορφωθεί μέσα από τις μαζικές και συλλογικές διαδικασίες του οργανωμένου αγροτικού κινήματος όλο το προ-

ηγούμενο διάστημα, έχουν ως
εξής:
Κόστος παραγωγής: Αφορολόγητο πετρέλαιο. Άμεση
μείωση της τιμής του αγροτικού ρεύματος κατά 50%, φτηνό
αρδευτικό νερό από τους
ΤΟΕΒ. Κατάργηση του ΦΠΑ
στα αγροτικά μέσα και εφόδια.
Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για σπί-

τια και χωράφια, των χαρατσιών για αρδευτικές γεωτρήσεις, δηλώσεις ΟΣΔΕ, πιστοποίηση ψεκαστικών, νομιμοποίηση σταβλικών εγκαταστάσεων, ηλεκτρονική σήμανση
ζώων κ.ά. Κατασκευή των αναγκαίων έργων υποδομής (αρδευτικά, εγγειοβελτιωτικά, αντιπλημμυρικά κ.ά.).
Τιμές προϊόντων: Κατώτερες εγγυημένες τιμές για τα
αγροτικά προϊόντα που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής
και να αφήνουν εισόδημα για
επιβίωση και συνέχιση της
αγροτικής δραστηριότητας.
Να σταματήσει τώρα η πρακτική των «ανοιχτών τιμών»,
άμεση πληρωμή των αγροτικών
προϊόντων κατά την παράδοσή
τους. Να αντιμετωπιστούν τα
«κανόνια» των εμπόρων με την
κατάθεση εγγυητικών επιστολών τους στην τράπεζα, ώστε
να έχουν το δικαίωμα να κάνουν εμπορία και διακίνηση
προϊόντων. Φτηνά προϊόντα
για τις λαϊκές ανάγκες, ενάντια
στην κερδοσκοπία εμπόρων
και βιομηχανιών.
Χαμένο εισόδημα: Κάλυψη
του εισοδήματος των παραγωγών που χάθηκε λόγω της
μεγάλης μείωσης των τιμών

σε μια σειρά προϊόντων και
των μεγάλων απωλειών στην
παραγωγή από την κακοκαιρία
και τις αρρώστιες που δεν αποζημιώνονται (γάλα, ελιές - λάδι,
βαμβάκι, όσπρια, ροδάκινα,
εσπεριδοειδή κ.ά.). Να γίνεται
η αντιμετώπιση του δάκου στα
ελαιόδενδρα με ευθύνη των
κρατικών υπηρεσιών και να καταργηθεί το χαράτσι του 2%,
με το οποίο επιβαρύνονται οι
παραγωγοί για τη δακοκτονία.
Αποζημιώσεις ΕΛΓΑ: Άμεση
καταβολή όλων των αποζημιώσεων που βρίσκονται σε εκκρεμότητα, κάλυψη και αποζημίωση των φετινών καταστροφών από τις βροχοπτώσεις και άλλες αιτίες. Δραστική
μείωση των ασφάλιστρων του
ΕΛΓΑ, να μην πληρώνουν
ασφαλιστικές εισφορές οι παραγωγοί ώσπου να αποζημιωθούν. 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.
Πληρωμές χρωστούμενων
- καλλιεργητικά δάνεια: Να
εξοφληθούν άμεσα όλα τα
χρωστούμενα σε αγρότες και

κτηνοτρόφους (εξισωτικές
αποζημιώσεις, επιστροφή φόρου καυσίμων, συμμετοχή σε
προγράμματα νιτρορύπανσης,
βιολογικών καλλιεργειών κ.ά.).
Το κράτος να εγγυηθεί την
άμεση πληρωμή όλων των χρωστούμενων από εμπόρους, εξαγωγείς και βιομηχάνους, καθώς
και την παροχή από τις τράπεζες άτοκων καλλιεργητικών
δανείων.
Φορολογία: Να μη μειωθεί
το αφορολόγητο όριο που κατέκτησαν οι αγρότες στα μπλόκα, αλλά να αυξηθεί στα 12.000
ευρώ, προσαυξανόμενο κατά
3.000 ευρώ για κάθε παιδί. Φορολογία σε κάθε πραγματικό
εισόδημα, κατάργηση των τεκμηρίων. Κατάργηση των λογιστικών βιβλίων στους αγρότες
με τζίρο μέχρι 40.000 ευρώ.
Ασφάλιση - συντάξεις: Να
μειωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΦΚΑ και να αποσυνδεθεί ο υπολογισμός τους
από το κατώτερο ημερομίσθιο
του ανειδίκευτου εργάτη. Αύξηση των εξευτελιστικών αγροτικών συντάξεων και μείωση
των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, στα 60 για τους
αγρότες και στα 55 για τις
αγρότισσες. Κατάργηση των
αντιασφαλιστικών νόμων. Αποκλειστικά δημόσια δωρεάν
Υγεία - Πρόνοια.
Παρακρατήσεις για χρέη «κόκκινα» δάνεια: Να αυξηθεί
το ακατάσχετο όριο στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα
12.000 ευρώ, συν 3.000 ευρώ
για κάθε παιδί. Να σταματήσουν οι παρακρατήσεις για
χρέη σε Εφορία, ΕΦΚΑ, ΕΛΓΑ.
Καμιά κατάσχεση πρώτης, δεύτερης κατοικίας, χωραφιού,
για δάνεια που βρίσκονται στο
«κόκκινο», συνολικής αντικειμενικής αξίας μέχρι 300.000
ευρώ.
ΚΑΠ της ΕΕ: Να μην ισχύσουν οι περικοπές στις επιδοτήσεις - ενισχύσεις. Σύνδεση
των ενισχύσεων με την παραγωγή, το ζωικό κεφάλαιο. Κατάργηση όλων των άμεσων και
έμμεσων περιορισμών της
αγροτικής και κτηνοτροφικής
παραγωγής.
Κτηνοτροφία: Αύξηση των
τιμών παραγωγού στο γάλα
και στο κρέας. Επιδότηση για
τις ζωοτροφές. Εξασφάλιση
των αναγκαίων βοσκήσιμων
εκτάσεων στους κτηνοτρόφους. Δωρεάν κρατική σήμανση ζώων και νομιμοποίηση των
σταβλικών εγκαταστάσεων.
Υποδομές για την αντιμετώπιση
ζωονόσων.
Δασικοί χάρτες: Με ευθύνη
της κυβέρνησης να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες από τις
αναρτήσεις των δασικών χαρτών, να δοθούν οι αναγκαίες
χρονικές παρατάσεις για την
τακτοποίηση, χωρίς καμιά οικονομική επιβάρυνση των
αγροτών.
«Αγροτοδικεία»: Να σταματήσουν άμεσα τα «αγροτοδικεία» και η ποινικοποίηση των
αγροτικών, εργατικών και λαϊκών αγώνων.
Ματθαίος Μπίνας

τοπικά

Είναι το έργο ανέγερσης του φράγματος Πύλης

Ώριμο προς υλοποίηση
•Επισημάνθηκε στον υπουργό Επικρατείας Αλ. Φλαμπουράρη, κατά
την προχθεσινή συνάντησή του με κλιμάκιο Τρικαλινών πολιτικών
ο πιο ώριμο έργο
και έτοιμο για να
προχωρήσουν οι
διαδικασίες υλοποίησής
του είναι το φράγμα
Πύλης.

Τ

Αυτό τονίστηκε στον
υπουργό Επικρατείας Αλέκο
Φλαμπουράρη, κατά την
προχθεσινή συνάντηση μαζί
του στην Αθήνα κλιμακίου
Τρικαλινών πολιτικών, που
απαρτίζονταν από τους βουλευτές Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ
Σάκη Παπαδόπουλο, Παναγιώτα Δριτσέλη και Χρήστο Σιμορέλη, τον δήμαρχο Πύλης
Κώστα Μαράβα, ενώ συμμετείχε και ο διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Πύλης Παναγιώτης Τσιαχρήστος.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε για το ζήτημα της
απομάκρυνσης του υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας από την κωμόπολη,
ωστόσο, τέθηκε και το ζήτημα
του φράγματος, ένα που διαχρονικά ο Δήμος προωθεί και
επιδιώκει την κατασκευή του.
Τονίστηκε κατά την συνάντηση στον κ. Φλαμπουράρη
πως υπάρχει μελέτη και είναι
το πλέον έτοιμο προς υλοποίηση από όλα τα άλλα ανάλογα έργα που έχουν εγκριθεί
από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, οπότε στην παρούσα
φάση πρέπει να κινηθούν οι
σχετικές διαδικασίες για τα
τεύχη δημοπράτησής του και
να εξευρεθεί χρηματοδότηση
για την κατασκευή του, είτε
από το Πρόγραμμα Δημοσίων
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Έτοιμα να δημοπρατηθούν από
την Περιφέρεια Θεσσαλίας
25 Έργα συνολικού προϋπολογισμού
17,3 εκατ. ευρώ για την Π.Ε. Λάρισας
•Κώστας Αγοραστός: «Αντίπαλός μας είναι
ο χρόνος και η γραφειοκρατία, που θέτουν
εμπόδια στη δημιουργία και την παραγωγή»
ργα συνολικού
προϋπολογισμού
17.372.600,00
ευρώ είναι έτοιμα να
δημοπρατηθούν το
αμέσως επόμενο χρονικό
διάστημα από την
Περιφέρεια Θεσσαλίας για
την Περιφερειακή Ενότητα
Λάρισας. Τα έργα αυτά
αφορούν οδικές,
περιβαλλοντικές,
αντιπλημμυρικές
παρεμβάσεις, ύδρευση,
συντήρηση εκκλησιών κ.α.
Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης
Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός:

Έ

Επενδύσεων(ΠΔΕ), είτε από
το ΕΣΠΑ και ζητήθηκε από
τον Υπουργό η στήριξή του
στην προσπάθεια ανέγερσης
του φράγματος.

Το έργο
Μετά την εξαγγελία ένταξής του στον σχεδιασμό για την
ορθολογική διαχείριση των
υδάτινων πόρων από τον αναπληρωτή υπουργό Περιβάλλοντος Σωκράτη Φάμελλο, την
σκυτάλη πλέον παίρνει ο αυτοδιοικητικός φορέας. Το εν
λόγω έργο, λόγω των πλημμυρικών φαινομένων που έχει
βιώσει η περιοχή, είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς θα είναι
και αντιπλημμυρικό.
Μελέτη για το έργο υπάρχει
και ο δήμος Πύλης το προτείνει στην Περιφέρεια Θεσσα-

λίας για να ενταχθεί σε πρόγραμμα χρηματοδότησης του
ΕΣΠΑ.
Για το φράγμα Πύλης, στόχος είναι η χρηματοδότηση, καθώς το έργο εκτιμάται στα 100
εκ. ευρώ, ποσό που δεν είναι
δυνατό να διατεθεί από την τοπική αυτοδιοίκηση. Απ' αυτά, τα
50 αφορούν την ανέγερση του
ίδιου του φράγματος και τα
άλλα 50 την κατασκευή οδοποιίας, κεντρικής και παράπλευρης.
Οι δυνατότητες του φράγματος Πύλης είναι να αποθηκεύει 64 εκ. κ.μ. νερό και να είναι ικανό να διαθέσει για
ύδρευση περίπου στα 10. Θα
υδρεύονται η πόλη των Τρικάλων και τα πεδινά χωριά του
δήμου Πύλης, εξοικονομών-

τας 1,2 εκ. ευρώ σε ηλεκτρική
ενέργεια για τα Τρίκαλα ετησίως και 271.000 για τον δήμο
Πύλης. Θα αρδεύονται 80.000
στρέμματα, που σημαίνει απίστευτη οικονομία στο κόστος
της αγροτικής παραγωγής. Το
κόστος του έργου εκτιμάται
πως θα ξεπεράσει τα 100 εκ.
ευρώ.
Από το φράγμα της Πύλης
θα μπορεί επίσης να παράγεται
με χαμηλό κόστος «πράσινη»
ηλεκτρική ενέργεια αξίας στο
20% αυτής από το υδροηλεκτρικό της Μεσοχώρας, που
σημαίνει έσοδα σε 5-6 εκ. ευρώ
ετησίως. Επίσης, θα είναι και
πόλος έλξης επισκεπτών, ενισχύοντας το τουριστικό προϊόν
της ευρύτερης
Ματθαίος Μπίνας

Δύο υποψηφιότητες στην Κοινότητα
Ελευθεροχωρίου με τον Κώστα Μαράβα
την γενέτειρα του, στο
Ελευθεροχώρι, ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κωνσταντίνος Μαράβας, ελέγχει δύο
και τρείς φορές τους συγχωριανούς του, που θα είναι
υποψήφιοι μαζί του και με
την Δημοτική παράταξη
«ΠΡΩΤΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ».
Και τούτο γιατί όλοι τους είναι αγαπημένοι του και φίλοι
του.
Με τον τρόπο αυτό, συζήτησαν, έδωσαν τα χέρια και θα
είναι υποψήφιοι Κοινοτικοί
Σύμβουλοι οι παρακάτω:
1. Αρβύθης Δημήτριος του
Κωνσταντίνου – Αστυνομικός.
Είναι εν ενεργεία Τοπικός
Σύμβουλος της Κοινότητας.
2. Κωτούλας Χρήστος του
Γεωργίου – Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, υπεύθυνος Χιονοδρομικού Περτουλίου για
πολλά χρόνια και στέλεχος
κατασκηνώσεων επί πολλά
χρόνια.
Για πρώτη φορά κατέρχεται
στον στίβο της πολιτικής.

ΚΥΡΙΑΚΗ

Σ

«Με στρατηγική, σχέδιο και προγραμματισμό προετοιμάζουμε
στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, μια σειρά από παρεμβάσεις και δράσεις, που αφορούν έργα ουσίας για το κοινωνικό σύνολο. Σε συνεργασία με τους Περιφερειακούς μας
Συμβούλους και τις Υπηρεσίες μας καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό
εργαλείο. Αντίπαλός μας είναι ο χρόνος και η γραφειοκρατία,
που θέτουν εμπόδια στη δημιουργία και την παραγωγή. Κάθε
νέο έργο αποτελεί και μια ελπίδα για την περιοχή που εκτελείται,
φέρνει θέσεις εργασίας και δημιουργεί μόχλευση στην πραγματική οικονομία και στην τοπική κοινωνία».

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 σήμερα Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2019 στις 11.30 το πρωί. Η παρουσίας σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.

Κοπή πίτας του Συνδέσμου Εφέδρων
Αξιωματικών Ν. Τρικάλων
Ο Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Ν. Τρικάλων σας
προσκαλεί στην κοπή της πίτας που θα γίνει σήμερα Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 11 το πρωί, στην αίθουσα “ΑΙΓΛΗ”, του ξενοδοχείου Πανελλήνιο.

Κοπή πίτας
του Ομίλου Φίλων
Σκοποβολής
Τρικάλων
Ο Όμιλος Φίλων Σκοποβολής Τρικάλων καλεί τα μέλη
και τους φίλους του στην
κοπή της πίτας που θα γίνει
την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 5 το απόγευμα στο ξενοδοχείο “Αετών Μέλαθρον”.

Κοπή πίτας του Πολιτιστικού
Συλλόγου Κρανιάς Ασπροποτάμου
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κρανιάς Ασπροποτάμου σας
προσκαλεί στην κοπή της βασιλόπιτας που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 6 μ.μ.
στο “Φρούριο”.
Ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κωνσταντίνος Μαράβας, χαρούμενος για το γεγονός είπε ότι:
«Χαιρετίζω την συμπόρευση
του Δημήτρη και του Χρήστου
με την Δημοτική μου παράταξη.
Η διαδρομή τους, η προσφορά τους στα κοινά είναι εγγύηση για την αυριανή μέρα.
Χαίρομαι γιατί νέοι άνθρωποι βγαίνουν στο προσκήνιο
της τοπικής πολιτικής σκηνής.
Γιατί, βήμα – βήμα πρέπει να
ανεβαίνει κάποιος τα σκαλιά

της διοίκησης, ξεκινώντας από
τα χαμηλά για να φτάσει ψηλά.

Τους εύχομαι ολόψυχα καλό
αγώνα και καλή επιτυχία».

Σύνδεσμος Σαμαριναίων νομού
Τρικάλων «Η ΚΟΡΗ»
Δημοπρατείται η καφετέρια του οικισμού «ΚΟΡΗ» Τρικάλων που
θα λειτουργεί σαν καφετέρια – αναψυκτήριο.
Ανοικτές προσφορές θα γίνουν δεκτές την Κυριακή 17-3-2019
και ώρα 12:00πμ, στο Πολιτιστικό Κέντρο Αγίας Μονής «Σοφία
Μπούμπα».
Πληροφορίες: Γιώργος Σουγγάρης 693 7506 773 και Βασιλική
Σιαφλιάνη - Μπουλογιώργου 695 1034 561.

Κοπή πίτας ΣΦΜΤ και ΣΟΝΤ
Ο Σύλλογος Φίλων της Μουσικής (ΣΦΜΤ) και η Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Τρικάλων (ΣΟΝΤ) προσκαλούν όλα τα
μέλη, τους φίλους και τους γονείς των παιδιών που μετέχουν στην Ορχήστρα στην εκδήλωση που θα γίνει την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 12:15 στην Δωροθέα
Σχολή (κτήριο Φιλαρμονικής, οδός Στρ. Σαράφη).
Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει:
α) Την καθιερωμένη κοπή της πίτας του Συλλόγου και της
Συμφωνικής Ορχήστρας,
β) Την παρακολούθηση μικρής συναυλίας με παλιά και
νέα έργα από το ρεπερτόριο της ΣΟΝΤ.
Εκ του Δ.Σ. του Συλλόγου

10 σελίδα
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Ελαιοχρωματισμός
Δημοτικών Καταστημάτων
• Στον Δήμο Φαρκαδόνας σήκωσαν μανίκια
για την αισθητική αναβάθμιση των κτηρίων του Δήμου

Τ

ο λέει και η
έκφραση, «ένα
φρεσκάρισμα ποτέ
δεν έβλαψε».
Κάπως έτσι σκέφτηκαν και

και αισθητικής αναβάθμισης
που πραγματοποιούνται στα
Σχολεία, «φρεσκάρονται» και
τα Δημοτικά Καταστήματα,
για αποκατάσταση των ζημιών και τη συντήρηση.
Αξιοσημείωτο είναι ότι οι
συγκεκριμένες παρεμβάσεις
λαμβάνουν χώρα με ελάχιστο κόστος αξιοποιώντας
τους τέσσερις ελαιοχρωματιστές στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινωφελούς
Εργασίας που υλοποιείται
τη δεδομένη στιγμή στο
Δήμο μας.
Μέχρι στιγμής έχει ολοκληρωθεί ο ελαιοχρωματισμός του Δημοτικού Καταστήματος Γριζάνου, ενώ σε
εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες βαψίματος στο Δημοτικό Κατάστημα Κρήνης.
ΧΡ. ΠΑΠ.

στον δήμο Φαρκαδόνας και
οι αρμόδιοι υπάλληλοι σήκωσαν μανίκια ώστε να κάνουν την σωστή δουλειά.
Έτσι παράλληλα με τις εργασίες ελαιοχρωματισμού

CMYK

τοπικά

ΚΥΡΙΑΚΗ
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Μεγάλη επιτυχία σημείωσε το απογευματινό γυναικών
του Πολιτιστικού Συλλόγου Καλλιρρόης “Αγ. Νικόλαος” Ασπροποτάμου

σει όλα τα μέλη του συλλόγου και τις φίλες αυτών και
γενικά όλες τις γυναίκες που
παρευρέθησαν και συνετέλεσαν να γίνει η εκδήλωση
πιο όμορφη και επιτυχημένη.
Την εκδήλωση τίμησαν με
την παρουσία τους η κ. Ευαγγελία Μπουντούρη από την
Περιφέρεια Τρικάλων, η σύζυγος του πολιτευτή Τρικάλων κ. Νίκη Λιούτα, η κ. Χρύσα Ντιντή πολιτευτή Τρικάλων, η Πρόεδρος του Συλλόγου Λεπτοκαρυάς κ. Έλλη
Βράντζα, η Πρόεδρος του
Συλλόγου Δενδροχωρίου κ.
Φανή Γκάντζιου, η Πρόεδρος
του Συλλόγου Καστανιάς κ.
Ματίνα Φωλίνα, η Πρόεδρος
του Συλλόγου Αγ. Τριάδος κ.
Σταυρούλα Μπαλατσούκα και
αντιπρόσωποι των Συλλόγων
Κλεινοβού και Γαλήνης (Πρά-

ε μεγάλη επιτυχία
πραγματοποιήθη
κε το
απογευματινό γυναικών
του Πολιτιστικού
Συλλόγου Καλλιρρόης
Ασπροποτάμου “Ο Άγιος
Νικόλαος” στις 3
Φεβρουαρίου 2019, στο
“Φρούριο” Τρικάλων.

Μ

Η πίστα δεν άδειασε ούτε
λεπτό με τις γυναίκες να χορεύουν συνεχώς πότε δημοτικούς και πότε λαϊκούς χορούς αφήνοντας για λίγο τα
προβλήματα της καθημερινότητας.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Καλλιρρόης θέλει να ευχαριστή-

σινης Γωνιάς).
Η δημοτικολαϊκή ορχήστρα
απαρτιζόταν από τον Νεκτάριο Παπαγεωργίου κλαρίνο,
Γιώργος Αγγελης βιολί, Ξενοφών Τσιούνης Δημοτικό
τραγούδι, Μίλτος Κρανιάς
μπουζούκι, Παναγιώτης Παπακώστας κιθάρα και στο
Λαϊκό τραγούδι ο Μπάμπης
Αντωνίου.
Επίσης το Δ.Σ. του συλλόγου ευχαριστεί όλα τα καταστήματα που προσέφεραν
δώρα. Και τέλος το Δ.Σ. του
Συλλόγου ευχαριστεί τον κ.
Γιάννη Μπουλογεώργο για
την προσφορά του γευστικού
εδέσματος.
Με εκτίμηση
Το Δ.Σ. του Συλλόγου
Καλλιρρόης
Ασπροποτάμου

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

Μετρήσεις

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

-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

12 σελίδα

ΚΥΡΙΑΚΗ

10

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

τοπικά

Μέσα από δημοσιεύματα των παλιών τοπικών εφημερίδων

Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΙΑΣ
Μία επιλογή από δρώμενα και σχόλια απ’ τον ΘΥΜΙΟ ΓΡ. ΛΩΛΗ
Πολλές μικρές, αλλά ενδιαφέρουσες ειδήσεις και σχολιασμούς, διαβάζει ο αναγνώστης της Ιστορικής εφημερίδας «Θάρρος»,
στο φύλλο της Κυριακής 10 Φεβρουαρίου 1919, εκατό ακριβώς χρόνια πρίν σαν σήμερα. Κυρίως δε κοινωνικού ενδιαφέροντος, για πρόσωπα που εγγίζουν ίσως, πολλούς απογόνους, μέλη της Τρικαλινής κοινωνίας. Ιδιαίτερη αναφορά, αξίζει να γίνει
στο γεγονός ότι, σήμερα εορτή του Αγίου Χαραλάμπους, γιόρταζε τον προστάτη του άγιο, το μεγαλύτερο κάποτε σε μέλη επαγγελματικό Σωματείο «Αθηνά Εργάνη», που οι εκδηλώσεις του έπαιρναν πανηγυρικό χαρακτήρα, με την συμμετοχή και εκπροσώπων της πολιτείας. Σήμερα το Σωματείο αυτό, που απατελούνταν από σαμαράδες, σιδηράδες, καλαντζήδες, καρροποιούς,
αμαξάδεςκαι άλλους, δεν υπάρχει, καθώς η εξέλιξη και πρόοδος, έκανε τα επαγγέλματα εκείνα, παραδοσιακά και αζήτητα.
Στην φωτογραφία, η σύναξη των προεδρείων του Σωματείου «Αθηνά Εργάνη», έχοντας στην μέση τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας
Επαγγελματοβιοτεχνών Τρικάλων Ιωάννη Παπαζήση, σαγματοποιό (είχε το εγαστήριό του στην οδό Χρ. Καρρά κοντά στην παλιά ζωαγορά, παρά τον μύλο Αδελφών Βοΐλα), που υπήρξε Δημοτικός Σύμβουλος Τρικάλων, αλλά καί καλός χρονογράφος, που
τα κείμενά του φωτίζουν πολλές πτυχές του παρελθόντος της κοινωνίας μας, γενικά δε ένας σπουδαίος άνθρωπος.

CMYK
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ΜΠΑΣΚΕΤ

Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

Γ’ ΕΘΝΙΚΗ

ENA AKOMH BHMA

ΜΕ ΚΑΛΟ ΡΥΘΜΟ

ΜΑΤΙΑΖΟΥΝ ΔΙΠΛΟ

Η Καλαμπάκα καλείται να συνδυάσει
ουσία και ενθουσιασμό για να λυγίσει
σήμερα τη Νικόπολη (σελ 3)

Ανοιχτά παιχνίδια πραγματοποιήθηκαν
χθες στην Α’ ΕΠΣΤ με τις συγκινήσεις
να μην απουσιάζουν (σελ 4,6,7)

Τα Μετέωρα παίζοντας με συγκέντρωση
θα επιδιώξουν να γράψουν ιδανικό σενάριο
στη Νεοκαισάρεια (σελ 8)

4 Βελτιωμένος και με χαρακτήρα ο ΑΟΤ, που παρότι κλήθηκε
να διαχειριστεί αριθμητικό μειονέκτημα βρήκε τα ψυχικά
αποθέματα για να κάνει την ανατροπή 1-2 στην Δράμα (σελ 5)
CMYK
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Eβαλε … σφραγίδα
Ο Ιρβιν Μόρις θα μείνει στο μυαλό των φίλων των Τρικάλων
για την επική εμφάνισή του στον τελευταίο αγώνα με τον Κόροιβο

Σ

αν τα πουκάμισα
άλλαζαν τους
παίκτες τα
Τρίκαλα στην
τελευταία θητεία τους
στα μεγάλα σαλόνια.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Ως γνωστόν οι κυανέρυρθοι
ξεκίνησαν με χαμηλό μέσο
όρο ηλικίας επιλέγοντας να
συνεργαστούν με αθλητές
προερχόμενους από κολλέγια.
Όμως αυτοί δεν μπόρεσαν
να μπουν στο κλίμα και να
αντέξουν τον συναγωνισμό
ενός κατά γενική ομολογία
σκληρού πρωταθλήματος,
που ταιριάζει σε γερούς χαρακτήρες.
Εκ των πραγμάτων ανακατεύτηκε η τράπουλα για να
εντοπιστούν αξιόλογες εναλλακτικές λύσεις. Όμως στα
μέσα της χρονιάς αυτό δεν
ήταν διόλου εύκολο.
Ετσι κάποιοι παίκτες που
αποκτήθηκαν δεν μπόρεσαν
να κάνουν την διαφορά και
μάλιστα ορισμένοι έφυγαν
πολύ νωρίς.
Ορισμένοι πάντως έκαναν
φιλότιμη προσπάθεια, παρά
τις γενικότερες δυσκολίες που
υπήρχαν και την χαμηλή προσέλευση στις προπονήσεις.
Στην κατηγορία αυτή εμπίπτει και ο Ιρβιν Μόρις, που
ήρθε αθόρυβα στο Δημοτικό
και σε αρκετά ματς βοήθησε
σε άμυνα και επίθεση.
Από την στιγμή όμως που
το τοπίο είχε προδιαγραφεί
ήταν φανερό ότι δεν μπορούσε να κάνει θαύματα.
Ωστόσο κατάφερε να βάλει
την σφραγίδα του και οι φίλοι
των Τρικάλων θα τον θυμούνται για τα πράγματα και θαύματα που έκανε στο τελευταίο
ματς της χρονιάς στον Κόροιβο.
Μολονότι η συντριπτική
πλειοψηφία των μπασκετικών
θεωρούσε δεδομένη τη νίκη
της ομάδας από την Αμαλιάδα
οι κυανέρυθροι θυμήθηκαν
να δείξουν το καλό του πρόσωπο φέρνοντας τα πάνωκάτω.
Αυτός που είχε σεληνιαστεί
ήταν ο Μόρις, που σκόραρε
με κάθε τρόπο.
Γενικά όπως ομολόγησαν
αρκετοί άνθρωποι του χώρου
τέτοιες ανατροπές συσχετισμών γίνονται μια στα 50 χρόνια. Ο συγκεκριμένος παίκτης
ήρθε στα μέρη μας τον Φλεβάρη του 18.
Συνεχίζοντας κάποια τελευταία αφιερώματα στα έργα
και ημέρες του εκπροσώπου
μας να θυμίσουμε ορισμένα
από τα έργα και τις ημέρες
του.
Η ΚΑΕ Τρίκαλα BC ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού Forward Earvin Morris

Ο Μόρις σε μια από τις πτήσεις του στο επικό παιχνίδι με τον Κόροιβο
(1994, 1.96). Ο Μorris είναι
απόφοιτος του UTEP (University of Texas at El Paso). Μετά
την αποφοίτηση του αγωνίστηκε στον Λίβανο με την
Tadamon ενώ την φετινή σεζόν αγωνίστηκε με την Avtodor
Saratov στην Ρωσία.
Αγωνίστηκε σε έξι παιχνίδια
στο Europe Cup (8,5 πόντοι,
2,5 ριμπάουντ μ.ο), σε έξι παιχνίδια στην VTB League (6,9
πόντοι, 1,4 ριμπάουντ, 1,3
ασίστ), και σε έξι παιχνίδια
στο Basketball Champions
League.
Οσο για το επικό παιχνίδι
πραγματοποιήθηκε τον Μάη
του 18. Τότε το sport 24 έγραψε: Τι κι αν παρατάχθηκαν με
μόλις 9 παίκτες από τους
οποίους έπαιξαν οι 7; Τι κι αν
στο δεύτερο γύρο είχαν 012, όπως 0-12 είχαν κι εκτός
έδρας την συγκεκριμένη χρονιά; Τι κι αν ήταν βαθμολογικά
αδιάφορα; Κι όμως. Τα Τρίκαλα πέτυχαν το ακατόρθωτο,
επικράτησαν του Κόροιβου
στην Αμαλιάδα με 85-82
και διατήρησαν τον Πανιώνιο
στην Α1.
Υποβιβάστηκε η ομάδα του
Ντίνου Καλαμπάκου, που είχε
την τύχη στα χέρια της, αλλά
εντέλει έπεσε έπειτα από 4
χρόνια στη μεγάλη κατηγορία.
Το ματς ξεκίνησε με τα Τρίκαλα να είναι ανταγωνιστικά,
παρά το γεγονός ότι είχαν
ελάχιστες λύσεις. Ο Κόροιβος,
βέβαια, ήταν σταθερά μπροστά στο σκορ (25-19, 10'), καθώς οι φιλοξενούμενοι βρήκαν
σκορ αλλά αμυντικά δεν κατάφεραν να σταματήσουν
τους γηπεδούχους. Η ομάδα
του Ντίνου Καλαμπάκου συνέχισε να ανεβάζει την απόδοση της και στο 12', πήρε
για πρώτη φορά διψήφιο προβάδισμα (36-23), μετά από
βολές του Πόσλεϊ. Τα Τρίκαλα,
όμως, δεν τα παράτησαν και
στο 17' ήταν στο -3 (40-37).
Εντέλει, το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε με 46-42.
Στη διάρκεια της τρίτης περιόδου, τα Τρίκαλα συνέχισαν
να απειλούν τον Κόροιβο,
ωστόσο δεν κατάφεραν να

περάσουν ποτέ μπροστά στο
σκορ και στο 30' ήταν πίσω
με 59-64. Τα πάντα κρίθηκαν
στο τέταρτο δεκάλεπτο, με
τον Μόρις να σημειώνει δύο
σερί τρίποντα για το 68-68
στο 34'. Και το "θρίλερ" συνεχίστηκε, αφού στο 36', ο Σλαφτσάκης με κάρφωμα έκανε
το 75-73, πριν ισοφαρίσει σε
75-75 ο Καλογιαννίδης και ο
Σλαφτσάκης με 1/2 βολές κάνει το 75-76!
Το φινάλε ήταν συγκλονιστικό. Περίπου 48'' πριν από
το τέλος και με το σκορ στο
76-79, ο Κόροιβος είχε την
κατοχή, αφού προηγουμένως
ο Ρίτσαρντσον είχε πετύχει
ένα μεγάλο τρίποντο. Ο Κάρσον πήρε την ευθύνη αλλά
αστόχησε, με τα Τρίκαλα να
μαζεύουν ένα καθοριστικό
αμυντικό ριμπάουντ!
Κατόπιν, ο Πόσλεϊ με τρίποντο μείωσε σε 79-81 κι ο
Μόρις έκανε το 79-83 με βολές, πριν ο Πόσλεϊ μειώσει
με νέο σουτ τριών πόντων σε
82-83 στα 14'' για το φινάλε.
Κατόπιν ο Μόρις πήγε ξανά
στη γραμμή κι έκανε το 8285, με τα Τρίκαλα να κάνουν
-αναμενόμενα- φάουλ. Ο Κάρσον, όμως, αποχώρησε με
πρόβλημα, ο Μιλεντίγεβιτς
είχε 0/2 και το ματς ολοκληρώθηκε με... πανηγυρισμούς
του Πανιωνίου στην Κρήτη!
Στο συγκεκριμένο ματς ο
Μόρις σε 37:15 πέτυχε 27
πόντους με 3/5 σου τριών
πόντων, 6 "σκουπίδια" και 5
ασίστ. Οι φιλοξενούμενοι είχαν μόλις 2 Αμερικανούς στην
αποστολή, αλλά αυτοί έκαναν... ό,τι ήθελαν στο παρκέ!

Δίκαια πολυτιμότερος
Ο Ίρβιν Μόρις, ο 24χρονος
Αμερικανός περιφερειακός,
ήταν ο πρωταγωνιστής της
νίκης έκπληξης των Τρικάλων
Bc στον Κόροιβο και αναδείχτηκε ο τελευταίος Mvp της
χρονιάς.
Ο Μόρις συγκέντρωσε 38
βαθμούς στο ράνκινγκ (27
πόντοι με 6/9 βολές, 6/10 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 5 ασίστ, ένα κόψιμο,
ένα κόψιμο εναντίον, 8 φάουλ

υπέρ, 4 εναντίον, 5 κλεψίματα
σε 37’ και 15’’ συμμετοχής),
περισσότερους από κάθε
άλλο παίκτη νικήτριας ομάδας
της 26ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος.
«Εκτιμώ ιδιαίτερα την τιμητική αυτή επιτυχία», δήλωσε
ο 24χρονος Αμερικανός φόργουορντ για την διάκρισή του
και σχολίασε για την εμπειρία
του στην Α1 ότι: «Ήταν η
πρώτη μου φορά στην Ελλάδα
και την αγάπησα. Τα Τρίκαλα
είναι μία υπέροχη πόλη και οι
φίλαθλοι είναι πολύ κοντά
στην ομάδα και την αγαπούν».
– Τι σήμαινε για σένα η ανάδειξη σου σε πολυτιμότερο
παίκτη;
«Νιώθω καλά που κατάφερα
να σημειώσω αυτό το επίτευγμα. Και είμαι ιδιαίτερα
χαρούμενος που αυτό συνέβη
σε μία νίκη της ομάδας μου
και εγώ κατάφερα να κάνω
αυτήν την καλή εμφάνιση και
να συμβάλλω στην επιτυχία.
Εκτιμώ ιδιαίτερα την τιμητική
αυτή επιτυχία».
– Τα Τρίκαλα Bc είχαν υποβιβαστεί στην Α2 αρκετά πριν
την τελευταία αγωνιστική και
την εκτός έδρας νίκη επί του
Κοροίβου. Μπορούσαν να είχαν καλύτερη πορεία;
«Προφανώς θα μπορούσαμε να τα πάμε καλύτερα και
να πετύχουμε περισσότερες
νίκες αλλά έτσι είναι ο αθλητισμός».
– Ποιές είναι οι σκέψεις σου
για την επόμενη… σελίδα της
καριέρας σου;
«Αυτή την ώρα θέλω να γεμίσω τις… μπαταρίες μου και
να επιστρέψω σπίτι μου ώστε
να δω την οικογένεια μου και
θα δω στην συνέχεια τι θα
κάνω».
– Πως ήταν η εμπειρία σου
στην Ελλάδα;
«Ήταν καταπληκτική. Ήταν
η πρώτη μου φορά στην Ελλάδα και την αγάπησα. Τα
Τρίκαλα είναι μία υπέροχη
πόλη και οι φίλαθλοι είναι
πολύ κοντά στην ομάδα και
την αγαπούν. Πέρασα πολύ
όμορφα».

Λύγισε ξανά
Ο Παναθηναϊκός δεν είχε διάρκεια
και υποτάχθηκε στην ανωτερότητα
της Φενέρμπαχτσε
Φέτος οι πράσινοι εμφανίζονται πολύ αδύνατοι εκτός
έδρας και δεν άλλαξαν ξανά την μοίρα τους.
Ο Παναθηναϊκός εμφάνισε για ένα ακόμα αγώνα τις
γνωστές αδυναμίες του αλλά κυρίως το επίπεδο του
φέτος σε σχέση με την πρωτοπόρο Φενέρμπαχτσε, γνωρίζοντας βαριά ήττα με 85-66.
Στην κορυφή παραμένει η Φενέρμπαχτσε με ρεκόρ
19-3 και χρειάζεται μαθηματικά δύο νίκες ακόμα για να
"κλειδώσει" το πλεονέκτημα έδρας, την ώρα που ο Παναθηναϊκός έχει μείνει στο 9-13 και απέχει 2 νίκες μακριά
από την είσοδο του στα playoffs και καλείται πλέον να
κερδίσει όλα τα παιχνίδια που έχουν χαρακτήρα "must
win" και να κυνηγήσει υπερβάσεις αλλά και... θαύματα
σύμφωνα με το basketblog.
Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με τους Καλάθη, Κιλπάτρικ,
Παπαπέτρου, Τόμας και Βουγιούκα και η παρουσία του
έμπειρου σέντερ βοήθησε στα πρώτα λεπτά τους «πράσινους», οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν τον όγκο του και
βρέθηκαν μπροστά στο σκορ, ενώ το μπασκετικό θράσος
με το οποίο είναι γνωστός ο Σον Κιλπάτρικ, βοήθησε
ώστε το «τριφύλλι» να βρεθεί μπροστά με 11-5.
Οι αλλαγές στη συνέχεια δυσκόλεψαν την κατάσταση
με τη Φενέρ να τρέχει ένα σερί 12-2 και να περνάει
μπροστά στο σκορ. Πέιν και Αντετοκούνμποπροσπάθησαν
να βοηθήσουν κοντά στο καλάθι επιθετικά με το δεκάλεπτο να κλείνει στο 24-18.
Το β’ δεκάλεπτο ήταν εφιαλτικό για τη Φενέρμπαχτσε,
με τον Παναθηναϊκό να παλεύει στα πρώτα λεπτά να
διατηρηθεί κοντά στους Τούρκους και μάλιστα έφτασε
μια ανάσταση πριν βρεθεί και πάλι μπροστά στο σκορ,
με τη συνεργασία Καλάθη-Βουγιούκα να φέρει καρπούς.
Το rotation των «πρασίνων» παρόλα αυτά ήταν και
αυτό που έβαλε τον Παναθηναϊκό σε δεινή θέση, με το
25-24 να μετατρέπεται σε 41-29 σε ένα επιθετικό κρεσέντο
των παικτών του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από τα 6,75, οι
οποίοι εκμεταλλεύτηκαν σε υπερθετικό βαθμό τα συνεχή
λάθη των «πρασίνων» αλλά και τις λάθος επιλογές στην
επίθεση.
Στο β’ ημίχρονο η εικόνα δεν άλλαξε επ’ ουδενί σε
σχέση με το β’ δεκάλεπτο, με τη Φενέρ να έχει τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα και τον Παναθηναϊκό να προσπαθεί απλά να γλιτώσει τη συντριβή.
Ο Κιλπάτρικφάνταζε πολλές φορές ως η μοναδική
πηγή κινδύνου και επιλογής από πλευράς Παναθηναϊκού,
με τον Αμερικανό να φτάνει τους 11 πόντους στο γ’ δεκάλεπτο, χωρίς όμως να μειώνεται ουσιαστικά η διαφορά,
με την περίοδο να κλείνει στο 63-46.
Το τελευταίο δεκάλεπτο είχε περισσότερη τυπική διαδικασία, με τη Φενέρ να κατεβάζει στροφές, αλλά τη
διαφορά αντί να μειώνεται να αυξάνεται.
Η διαφορά έφτασε ακόμα και τους 28 πόντους (7850), με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να δίνει το βάπτισμα
του πυρός στον Ταρίκ Μπιμπέροβιτς, ο οποίος δεν
άργησε να φτάσει στο πρώτο του ευρωπαϊκό καλάθι.
Ο Παναθηναϊκός είδε και έναν παλιό γνωστό, τον
Έρικ Γκριν, να μπαίνει… φουριόζος στο παρκέ και να
χτυπάει και αυτός την πράσινη άμυνα, με το σκορ να
κλείνει στο τελικό 85-66.
Για τους πράσινους υπάρχει και ο τραυματισμός του
Λοτζέσκι, ενώ ο Ρικ Πιτίνο τόνισε ότι πρέπει να βελτιωθεί
η εικόνα.

Πάλι επιβλητικός
Ακόμα μία επιβλητική εμφάνιση από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τους Μπακς, που πέρασαν νικηφόρα
από το Ντάλας, επικρατώντας των Μάβερικς με 122107.
Ο Γιάννης σύμφωνα με το superbasket συνεχίζει να
αγωνίζεται με… σπασμένα τα φρένα, τελειώνοντας το
παιχνίδι με 29 πόντους, έχοντας 12/16 δίποντα, 1/3 τρίποντα και 2/2 βολές, ενώ είχε επίσης 17 ριμπάουντ, 5
ασίστ, 1 κόψιμο και 3 λάθη.
Πρόκειται για τον αδιαμφισβήτητο ηγέτη. Εξαιρετικός
και ο Λόπεζ που σημείωσε 20 πόντους , ενώ από πλευράς
Ντάλας, ο Ντόντσιτς ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας
του με 20 πόντους και Μπερκ πέτυχε 18.
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Διεύρυνση αλυσίδας
Οι γυναίκες των τρικάλων
θα σπεύσουν σήμερα να ξεπεράσουν
το εμπόδιο του Εργοτέλη στο Ηράκλειο

Μ

πορεί να
ακούγεται βαριά
η λέξη τελικός και
να δημιουργεί
προϋποθέσεις άγχους αλλά
δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο
αθλητισμός έχει και οριακά
παιχνίδια, οπότε οι ομάδες
που θέλουν να δώσουν
σάρκα και οστά στα όνειρά
τους πρέπει να δείξουν
ολύμπια ψυχραιμία και
ατσάλινα νεύρα.

Η Καλαμπάκα φιλοξενεί σήμερα(17.00) την Νικόπολη ξέροντας
ότι η νίκη αποτελεί μονόδρομο για να μείνει μέσα στους στόχους

Του Αρη Κόντα

Από την πρώτη στιγμή είχαμε γράψε ότι η φετινή Α’ Εθνική
γυναικών είναι πολυφωνική καθώς υπάρχει εκπροσώπηση
από ομάδες σχεδόν όλης της χώρας.
Πολλά συγκροτήματα διαθέτουν την δική τους σχολή και
φιλοσοφία, οπότε ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι οι γυναίκες
των Τρικάλων πρέπει να κάνουν την κατάλληλη προσαρμογή
και να βρίσκονται πάντα ένα βήμα πιο μπροστά από τους ανταγωνιστές. Τα εκτός έδρας παιχνίδια πάντως έχουν τις δυσκολίες τους και οι κυανέρυθρες τα υπολογίζουν ιδιαίτερα.
Σήμερα λοιπόν(13.00) παίζουν στο σπίτι του Εργοτέλη και
θα σπεύσουν να τον αποκρυπτογραφήσουν πλήρως για να
διευρύνουν την αλυσίδα θετικών αποτελεσμάτων.
Προς τιμήν τους οι κυανέρυθρες δεν κάνουν επιλογή αντιπάλων, ούτε πάλι μένουν στην εικόνα του βαθμολογικού
χάρτη. Μπορεί η ομάδα της Κρήτης να είναι χαμηλά στον πίνακα και να προέρχεται από βαριά ήττα 14-0 κόντρα στον
ΠΑΟΚ αλλά η εξέλιξη αυτή έχει πεισμώσει τις παίκτριές της.
Σίγουρα θα επιδιώξουν να εμφανιστούν ανταγωνιστικές,
οπότε τα δικά μας κορίτσια καλούνται να παίξουν την μπάλα
που ξέρουν και να συνεχίσουν την προέλασή τους.
Ο αγώνας θα γίνει στο Μαρτινέγκο του Ηρακλείου και ο
εκπρόσωπός μας θέλει να εισπράξει εύσημα και από τους
φίλους του Εργοτέλη.
Ο κόουτς Λουλές παρακολουθεί σεμινάριο στο Αγρίνιο
και θα απουσιάσει, όπως και η Παναγιωτίδη.
Διαιτητές ορίστηκαν οι Δημήτριος Μόσχος-Ιωάννης Πλαντζουνάκης-Ζαχαρίας Θεοδοσάκης (Λασιθίου)

το πρόγραμμα
13.00 ..................................................Εργοτέλης-Τρίκαλα
15.00 ..................................................ΑΕΛ-Άρης
15.00 ..................................................Πανσερραϊκή-ΠΑΟΚ
15.00 Γ ................................................λυφάδα-Ελπίδες
15.30 ..................................................Ατρόμητος-Αγία
............................................................Παρασκευή
Η Βαθμολογία
1 ΠΑΟΚ ..........................................59-4 ............................30
2 Τρίκαλα .......................................18-5 ............................25
3 Αρης ............................................28-4 ............................24
4 Γλυφάδα .....................................13-6 ............................18
5 ΑΕΛ ............................................10-14 ............................16
6 Ατρόμητος. Αθ ..........................16-13 ............................14
7 Ελπίδες. Κ ................................... 8-16 ............................12
8 Αγ. Παρασκευή ...........................8-21 ............................11
9 Εργοτέλης ..................................9-33 ............................6
10 Προοδευτική. Ι ..........................7-27 ............................5
11 Πανσερραϊκή ............................8-41 ............................3
Εκκρεμούν οι αγώνες Πανσερραϊκή-Προοδευτική (13/2),
ΠΑΟΚ-ΑΕΛ (24/3), Τρίκαλα-Άρης (24/3).
Από την πλευρά τους οι Νέες Τρικάλων θα γεμίσουν μπαταρίες για να επανέλθουν δριμύτερες στις 17/2 στην Κηφισιά
με τον Λεοντικό για την 7η αγωνιστική στον 3ο όμιλο της Γ
Εθνικής.

Το επιτελείο του ΑΟΚ συνειδητοποίησε από την αρχή της
χρονιάς ότι οι περισσότεροι αγώνες θα είχαν τον χαρακτήρα του
τελικού.
Εδώ και καιρό λοιπόν οι παίκτες
αγωνίζονται με το πόδι μόνιμα
στο γκάζι προκειμένου να πετύχουν την καλύτερη δυνατή βαθμολογική συγκομιδή ενώ ζητούν
και υπερβάσεις.
Για σήμερα(17.00, Βλαχάβειο)
οι κιτρινομπλέ ξέρουν ότι δεν
υπάρχουν περιθώρια για πισωγύρισμα. Η νίκη είναι απαραίτητη
προϋπόθεση προκειμένου η ομάδα να μείνει μέσα στο κόλπο.
Απαντες κάνουν θετικές σκέψεις, ενώ κανείς δεν θέλει να
εξετάσει το αρνητικό σενάριο.
Ο εκπρόσωπός μας έχει ανεβάσει στροφές και δείχνει να μπήκε στο πετσί της κατηγορίας. Συνεπώς θα σπεύσει να διαβάσει
άριστα το παιχνίδι και να πλειοδοτήσει σε εμπνεύσεις και στις
δυο πλευρές του παρκέ.
Με την τακτική αυτή θα φέρει
την υπόθεση στα μέτρα του κάνοντας πιο εύκολη την ζωή του.
Σε οριακές συναντήσεις οι ομάδες είναι αυτές που κερδίζουν.
Ετσι οι κιτρινομπλέ πρέπει να λειτουργήσουν ως μια γροθιά.
Τούτο σημαίνει ότι ο ένας πρέπει να παίξει για τον άλλο και
όλοι μαζί για την ομάδα.
Από το πρώτο λεπτό ο ΑΟΚ
πρέπει να μπει με φόρα και αυτοπεποίθηση για να περάσει στην
θέση του οδηγού.
Εννοείται ότι η διάρκεια στην
απόδοση θα παίξει μεγάλο ρόλο,
όπως και η προσήλωση στα βασικά του παιχνιδιού.
Όλα θα ξεκινήσουν από την
άμυνα, όπου οι αθλητές θα σπεύσουν να κλείσουν καλά τις ποιοτικές μονάδες της Νικόπολης
και μεταξύ αυτών και τον δικό
μας Τέλη Πελίγκο.
Ετσι θα φτιάξουν καλή βάση
και στην επίθεση με καθαρό μυαλό θα σημειώσουν τα μεγάλα
σουτ που χρειάζεται ένα τέτοιο
παιχνίδι. Παράλληλα και η υπομονή είναι απαραίτητη, ενώ ο κόσμος θα σπεύσει να μεταφέρει
την δική του ενέργεια στο έμψυχο
δυναμικό. Ολοι λοιπόν ελπίζουν
ότι στο τέλος θα αποχωρήσουν
με ψηλά το κεφάλι.
Δίνοντας το στίγμα του για την
αναμέτρηση ο προπονητής Χρή-

Όλα για τη νίκη θα τα δώσει η Καλαμπάκα κόντρα στη Νικόπολη
στος Κωνσταντινίδης ανέφερε
στην «Σέντρα» «Μας ενδιαφέρει
πρώτα και κύρια η δική μας εικόνα
και πρέπει να παίξουμε το μπάσκετ που ξέρουμε με καθαρό
μυαλό και ουσία.
Είναι από τα παιχνίδια στα
οποία το πρέπει μπαίνει μπροστά
και οφείλουμε να εξαντλήσουμε
τις πιθανότητες για να βάλουμε
θετικό πρόσημο.
Ο αντίπαλος έχει τους ίδιους
στόχους με εμάς και προέρχεται
από νίκη ψυχολογίας κόντρα στην
Μελίκη. Επιπρόσθετα μας είχε
κερδίσει με σημαντική διαφορά
στον πρώτο γύρο.
Συνεπώς τα πράγματα είναι ξεκάθαρα: Καλούμαστε να είμαστε
απόλυτα συγκεντρωμένοι από το
πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό
προκειμένου να φέρουμε την υπόθεση στα μέτρα μας και να φτάσουμε στο τέλος του δρόμου κάνοντας θετικό ταμείο».
Ασφαλώς το αγκάλιασμα του
κόσμου δίνει ώθηση σε τέτοιες
περιπτώσεις.

Δεν άντεξε
Αλλιώς ξεκίνησε η Καλαμπάκα
τον αγώνα του πρώτου γύρου
στην Νικόπολη και διαφορετικά
τον τελείωσε.
Η εκκίνηση άφησε προσδοκίες,
όμως το τελείωμα αποτέλεσε
ανώμαλη προσγείωση για τους
κιτρινομπλέ.
Η ιστορία έγραψε νίκη 71-55
για την ομάδα της Πρέβεζας, ενώ
ο ΑΟΚ συνειδητοποίησε πόσο
σκληρή είναι η Γ’ Εθνική και ειδικά
τα εκτός έδρας παιχνίδια.
Πραγματικά στο επίπεδο αυτό
δεν συγχωρείται το παραμικρό
λάθος. Η εκκίνηση του αγώνα
έδειχνε ότι θα γινόταν ντέρμπι
και ο ΑΟΚ ήταν μέσα στο πνεύμα.
Το κιτρινομπλέ συγκρότημα ξεκίνησε με 5-9 και 7-11 4.45 πριν

την λήξη της συγκεκριμένης περιόδου.
Μπροστά στο σκηνικό αυτό οι
γηπεδούχοι αφυπνίστηκαν και κατάφεραν να περάσουν μπροστά
με 20-17, 1.06 πριν την λήξη ,
ενώ το δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε
με 20-19.
Η δεύτερη περίοδος ήταν η
καλύτερη για την Καλαμπάκα. Ο
εκπρόσωπός μας ήταν σταθερά
μπροστά και ενδεικτικά αναφέρουμε το 23-27 5.46 πριν το τέλος
αλλά και το 29-34 24’’ πριν οι
δυο ομάδες πάνε στα αποδυτήρια. Στην επανάληψη το σκηνικό
άλλαξε άρδην. Η Νικόπολη μεταμορφώθηκε εντυπωσιακά και
από την μια σκόραρε κατά ριπάς
και από την άλλη έσφιξε ιδιαίτερα
την άμυνά της.
Αρχισε λοιπόν να χτίζει μια
καλή διαφορά, ενώ ο ΑΟΚ ήταν
φανερό ότι είχε κολλήσει στην
επίθεση. Παράλληλα δεν λειτούργησε και το αμυντικό του φίλτρο.
Το επιμέρους 27-11 της περιόδου
δείχνει ανάγλυφα την εικόνα με
το συγκρότημα της Πρέβεζας να
σημειώνει σ’ ένα δεκάλεπτο
όσους σχεδόν πόντους πέτυχε
στο πρώτο ημίχρονο. Καταλυτική

συμβολή στην ανάκαμψη των γηπεδούχων είχε ο συμπολίτης
αθλητής του Τέλης Πελίγκος, που
έκανε μεστό παιχνίδι(την κρίσιμη
ώρα είχε 2 κοψίματα, 1 κλέψιμο).
Μετά την εξέλιξη αυτή ήταν
εμφανές ότι έπεσε η ψυχολογία
του ΑΟΚ, που στην τελική ευθεία
ξέμεινε από απαντήσεις.
Την ίδια ώρα η Νικόπολη σκόραρε με κάθε τρόπο, οπότε 3.02
πριν την λήξη το σκορ ήταν 6648 για να κλειδώσει στο τελικό
71-55.
Τα δεκάλεπτα: 20-19, 30-34,
57-45, 71-55
Νικόπολη (Παπίρης): Μίχος,
Κοντογιάννης 17, Σουλιώτης 8,
Λάππας, Παπαχρήστος, Κακιούζης 6, Παπαμιχαήλ, Δουβλής 2,
Μουλάς 23, Βαβέτσης 3, Πελίγκος
12, Ρέμπης
Καλαμπάκα (Σδράκας): Μασάδης 6, Μπαλωμένος, Ούτος, Σπανός, Γαϊτανίδης 8, Παουλεάνου,
Σούλκο 6, Στούκας 8, Γκάντιας
15, Τσιλούλης 3, Παπακώστας 9,
Κιουρτζίδης.
Το πρόγραμμα
Βικέλας 17.00 Βέροια-Δόξα
Λευκάδας
Παζώλης-Γκέκας (Καλότσης)
Βλαχάβειο 17.00 ΚαλαμπάκαΝικόπολη Πρέβεζας
Τσιαπλής-Λυγούρας (Κουσαϊτης)
Μελίκης 17.00 Μελίκη-ΠΑΣ
Γιάννινα
Βασιλόπουλος-Κόννης (Σαμάλης)
Νέο ΚΓ Ιωαννίνων 17.00 ΑΓΣ
Ιωαννίνων-Εύαθλος
Κοντογιάννης-Γεωργούλης (Καραδήμας)
Παλαμά 17.00 Τιτάνες-Μαντουλίδης
Κατωτικίδης-Παπανικολάου
(Μανάσης)
Γρεβενών 17.00 Πρωτέας Γρεβενών-Ολυμπιακός Βόλου
Κουκουλεκίδης-Τσάνταλη
(Μπαταούλα)
Ρεπό: Ικαροι

Η Βαθμολογία
1) Πρωτέας Γρεβενών ----------------25 ------------952-834 ------118
2) Δόξα Λευκάδας ---------------------- 24 -----------1008-848 ----160
3) ΠΑΣ Γιάννινα -------------------------23 ------------988-846 ------142
4) ΑΓΣ Ιωαννίνων -----------------------23 ------------982-895 ------- 87
5) Ικαροι -----------------------------------20 ------------918-918 ------ 0
6) Μαντουλίδης -------------------------19 ------------1006-983 ---- 23
7) Εύαθλος -------------------------------19 ------------874-893 -------19
8) Παλαμάς -------------------------------19 ------------915-993 -------78
9) Ολυμπιακός Βόλου ----------------17 ------------- 963-997 ------ -34
10) ΓΑΣ Μελίκης ------------------------17 ------------892-951 ------- -59
11) ΑΟ Καλαμπάκας ------------------16 ------------826-896 -------70
12) ΑΟΚ Βέροιας -----------------------15 ------------765-818 -------53
13) Νικόπολη Πρέβεζας -------------15 ------------845-1062 ----- 217
*Ο ΑΟΚ Βέροιας έχει ένα παιχνίδι λιγότερο.

Αγαστή συνεργασία
Πριν από κάθε μεγάλο αγώνα στίβου οι
διοργανωτές σπεύδουν να κινητοποιήσουν
όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο και να
επικαιροποιήσουν πράγματα με φορείς, που
βάζουν πλάτη για την επιτυχία των εκδηλώσεων. Πραγματικά η ΣΜΥ εκτός από την
υποδειγματική δουλειά που κάνει στον τομέα
της αγαπάει αποδεδειγμένα τον αθλητισμό.
Ετσι με μεγάλη χαρά βοηθάει με την υποδομή και την τεχνογνωσία της για να προκύψει
το ιδεατό αποτέλεσμα.
Στιβικό επιτελείο λοιπόν αποτελούμενο
από τον Τάκη Χαχάμη αλλά και τους καταξιωμένους προπονητές: κκ. Σούλα, Κοντο-
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Ενας ακόμη τελικός

arispenna@yahoo.gr

Με την δέουσα
προσοχή θα
αντιμετωπίσουν
οι κυανέρυθρες
τον Εργοτέλη
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νάσιο επισκέφθηκαν την σχολή, όπου μίλησαν
την ίδια γλώσσα με τα στελέχη της.
Ο διοικητής κ. Δημοσθένης Κωστόπουλος
άνοιξε μια μεγάλη αγκαλιά και έσπευσε να
μάθει λεπτομέρειες για το Πανελλήνιο ανωμάλου των Σκαμνιών. Φυσικά θα γίνει η γνωστή κινητοποίηση με σκηνές, ασθενοφόρο
και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί από πλευράς
ΣΜΥ.
Στο ίδιο μήκος κύματος και ο υπεύθυνος
αθλητικών προγραμμάτων της σχολής κ.
Αχιλλέας Γρηγορίου.
Συνεπώς οι οιωνοί είναι αίσιοι για την επιτυχία της εκδήλωσης.

Στιγμιότυπο από την συνεργασία στην ΣΜΥ για το Πανελλήνιο ανωμάλου

CMYK
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Η ισοπαλία έμοιαζε με… ήττα
Ανώτερος ο ΑΟΤ απέναντι στον Κισσαμικό αλλά μοιρασιά στο αποτέλεσμα (1-1)

Μ

ια φάση έφτασε
και περίσσεψε
στον Κισσαμικό
να σκοράρει και
τελικά να πάρει τον βαθμό
της ισοπαλίας απέναντι στην
ομάδα Κ 19 του ΑΟΤ αφού
το τελικό αποτέλεσμα 1-1,
ήταν το αποτέλεσμα της
προσπάθειας των δύο
ομάδων στο λασπωμένο και
βαρύ γήπεδο της Πηγής.

Του ΠANOΥ
ΓIΔOΠOYΛOΥ
gidopoulosp@yahoo.gr

Ετσι όπως εξελίχθηκε ο αγώνας
ήταν «άδικο» το αποτέλεσμα αφού
οι παίκτες του Μανώλη Κοτσίρα,
δημιούργησαν ευκαιρίες, είχαν
κατοχή και πρωτοβουλία, αντέδρασαν στο γκολ που δέχτηκαν
με ισοφάριση, αλλά δεν μπόρεσαν
να βρουν το «παραπάνω» γκολ.
Σίγουρα η ομάδα βελτιώνεται,
αλλά έχει περιθώρια βελτίωσης
τα οποία θα βρουν στη συνέχεια
οι Τρικαλινοί παίκτες.

Ο Μανώλης Κοτσίρας ανακάτεψε αρκετές φορές την «τράπουλα»
προκειμένου ν’ αξιοποιήσει τις ικανότητες των παικτών του

Ο Σκαρλέας διώχνει κερδίζοντας την εναέρια μονομαχία

Ο αγώνας
Ανοιχτό παιχνίδι στο ξεκίνημά
του με τις δύο ομάδες να ψάχνουν
να βρουν τρόπο να πλησιάσουν
τις εστίες και φυσικά να απειλήσουν. Κάτι τέτοιο δεν φάνηκε εύκολο, με τους φιλοξενούμενους
να προσπαθούν με δύο σουτ στο
7’ και 16’ τα οποία δεν ανησύχησαν τον Κουτσάγια, όπως δεν
ανησύχησε και το σουτ του Αλεξανδρή στο 25’.
Στο 25’ ο Μανώλης Κοτσίρας
αναγκάστηκε να προβεί σε αναγκαστική αλλαγή καθώς ο Αλμπάνης τραυματίστηκε και έδωσε τη
θέση του στον Μπαρτζιώκα.
Στο 29’ η Τρικαλινή ομάδα βρέθηκε κοντά στο γκολ,αλλά ο Νικλητσιώτης δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί αδράνεια στην αντίπαλη άμυνα οπότε η προσπάθειά
του κατέληξε άουτ.
Σε γενικές γραμμές η ομάδα
του ΑΟΤ είχε την πρωτοβουλία
των κινήσεων, προσπαθούμε κυρίως με τον Αλεξανδρή να περάσει τη μπάλα στην επίθεση και
παρότι δεν απειλήθηκε ο Τραχίδης, κατάφεραν να μεταφέρουν
το ενδιαφέρον του παιχνιδιού
στην άμυνα των φιλοξενούμενων,
οι οποίοι προσπάθησαν με αντεπιθέσεις ή στημένες φάσεις να
απειλήσουν, όπως στο 44’ όταν
ο Ντόντα εκτέλεσε φάουλ από
μακριά αλλά η μπάλα κατέληξε
στα χέρια του Κουτσάγια.
Η έναρξη του δευτέρου ημι-

Ο Μπαρτζιώκας σε μια προσπάθειά του

Ο Νικλητσιώτης προσπαθεί να αποφύγει τον αντίπαλό του
χρόνου επιφύλαξε δυσάρεστη έκπληξη για την Τρικαλινή άμυνα η
οποία στο 49’ πιάστηκε στον ύπνο
με αποτέλεσμα ο Λουβιτάκης να
εκμεταλλευτεί με τον καλύτερο
τρόπο κάθετη πάσα, να βρεθεί
απέναντι στον Κουτσάγια και μ’
εύστοχο σουτ να πετύχει το 0-1.
Στο 51’ ο Νικλητσιώτης προσπάθησε με τεχνικό σουτ να σκοράρει αλλά ο Τραχίδης βγήκε νικητής.
Το γρήγορο γκολ των φιλοξενούμενων ώθησε τον κ. Κοτσίρα
στο 53’ να προβεί σε δύο γρήγορες αλλαγές παικτών προκειμένου

να αλλάξει την εικόνα και το σκορ.
Στο 55’ σουτ του Βλάχου μπλόκαρε ο αντίπαλος τερματοφύλακας, ενώ στο 60’ από σέντρα του
Πούλιου από δεξιά, ο Τσιρογιάννης πρόλαβε την έξοδο του Τραχίδη, πήρε τη γυριστή και δύσκολη κεφαλιά, αλλά αστόχησε για
λίγο.
Στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα
του ΑΟΤ κατάφερε να περιορίσει
στο ελάχιστο τις επιθετικές διαθέσεις των φιλοξενούμενων πιέζοντας μόνιμα, αλλά το γκολ δεν
ήταν εύκολη υπόθεση.
Στο 65’ ο Κόνιαρης σούταρε

Στιγμιότυπο
από το
χθεσινό
παιχνίδι στη
Μπαλκούρα

από καλή θέση αλλά αστόχησε
ελάχιστα πάνω από την αντίπαλη
εστία, ενώ στο 67’ ο Κοντογεώργος δεν μπόρεσε να νικήσει τον
αντίπαλο τερματοφύλακα με το
κοντινό σουτ που έκανε, αφού ο
Τραχίδης απέκρουσε με τα πόδια
σε κόρνερ.
Η πίεση απέδωσε στο 70’ όταν
ο Βλάχος με ένα καλοχτυπημένο
συρτό φάουλ έστειλε τη μπάλα
στην δεξιά γωνία του Τραχίδη
ισοφαρίζοντας 1-1.
Δύο λεπτά αργότερα ο Αλεξανδρής μετά από ατομική προσπάθεια από αριστερά, άλλαξε
περίφημα τη μπάλα με τον Τσι-

ρογιάννη και με διαγώνιο σουτ
έστειλε τη μπάλα ελάχιστα άουτ.
Στο 87’ η Τρικαλινή ομάδα έμεινε με 10 παίκτες σε ένα καθοριστικό σημείο του αγώνα, εκεί που
έπαιζε μονότερμα την αντίπαλη
ομάδα και κανένας παίκτης δεν
περίσσευε.
Μια «εκτός εαυτού» ενέργεια
του Αλεξανδρή να χτυπήσει εκτός
φάσης αντίπαλο, ανάγκασε τον
διαιτητή Σωτήρη Πέτσα να δείξει
την κόκκινη κάρτα.
Ο «παραβάτης» ζήτησε συγνώμη απ’ όλους και τους αντιπάλους
δείγμα πως κατάλαβε το λάθος
του και αυτό είναι «δίδαγμα» στο

ποδόσφαιρο.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΤΡΙΚΑΛΑ: Κουτσάγιας, Πούλιος, Σκαρλέας, Γκοβίνας (53’
Τσιρογιάννης), Νικλητσιώτης (53’
Κερασιώτης), Κοντογεώργος (86’
Τσιρογιάννης Γρ.), Κονιάρης, Αλμπάνης, Δρόσος, Βλάχος, Αλεξανδρής.
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ: Τραχίδης, Κεχαγιάς, Σκουλάς, Κουκούλης,
Μπέρντιος, Ζέφι, Τζεμολάρι (78’
Λεονταράκης), Νικολακάκης, Μαντζοράκης, Ντόντα, Λουβιτάκης.
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Πέτσας (Μπαλλάς- Αλεξόπουλος)

Α’ Ερασιτεχνική

Ξανά… νίκη
•Όπως και στον α’ γύρο, το Μικρό Κεφ/σο κέρδισε την Δήμητρα, αυτή τη φορά 1-2

Μ

ε νίκη πέρασε από τη «Μπαλκούρα» το Μικρό
Κεφαλόβρυσο κερδίζοντας 2-1 σ’ ένα ανοιχτό παιχνίδι, με
δυνατές μονομαχίες, αρκετές αμφισβητούμενες φάσεις και
«γκρίνιες» τόσο από τους γηπεδούχους, όσο και τους
φιλοξενούμενους για τις αποφάσεις της διαιτησίας.

Η ομάδα του Γιώργου Παπαζήση
«ζευγάρωσε» τις νίκες της επί της
Δήμητρας αφού στον α’ γύρο είχε
κερδίσει 3-0. Στο χθεσινό παιχνίδι
οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν 02 με γκολ που πέτυχαν στο πρώτο
ημίχρονο.
Το πρώτο γκολ πέτυχε ο Χουλιάρας όταν πήρε το ριμπάουντ από
απόκρουση του Μήτσιου σε σουτ
του Παπαστεριάδη κάνοντας το 0CMYK

1 και στο 41’ ο Παπαστεριάδης με
σουτ πέτυχε το 0-2.
Οι γηπεδούχοι των ΓκαραγκάνηΓιαγιάκου αντέδρασαν και στο 57’
μετά από εξαιρετική ενέργεια του
Τσιαντούλα, ο Τσιούφης μείωσε σε
1-2, το οποίο ήταν και το τελικό
αποτέλεσμα.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΠΟΛΛΩΝ: Μήτσιος,

Πλακιάς (71’ Γαλάνης), Τσιαμάντας
(46’ Τάμπος), Τσιγαρίδας, Γκουβίνας, Τσιούφης, Γριζανίτης, Καραγκούνης, Στεργίου, Τσιαντούλας,
Παπαθανασίου (46’ Βασιλείου)
ΜΙΚΡΟ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ: Τεντολούρης Δ., Μπζάκος, Βαρσάμης
(80’ Ζαροκώστας), Πέτρος, Μητσιάδης, Σίμος Χ. (86’ Αγγελόπουλος), Σαχίνι, Μαυρίκος, Χουλιάρας,
Παπαστεριάδης, Χρυσοστόμου.

CMYK
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Ο ΑΟΤ που γουστάρουμε!
•Σπουδαίο διπλό στην Δράμα από τον ΑΟ Τρίκαλα με 1-2 απέναντι στην Δόξα
παρά το γεγονός ότι για μια ώρα έπαιζε με παίκτη λιγότερο μετά την άδικη αποβολή του Τσιμίκα

Ε

πιτέλους, για
πρώτη φορά
φέτος ο ΑΟ
Τρίκαλα έπαιξε
για ένα ημίχρονο όπως
αρμόζει στην βαριά
φανέλα του και πήρε την
πρώτη εκτός έδρας νίκη!
Με την έναρξη του
δευτέρου γύρου της
Φούτμπολ Λιγκ και την
15η αγωνιστική ο ΑΟΤ
επιβλήθηκε στην Δράμα
με 1-2 της Δόξας!

Μια μεγάλη νίκη, αν αναλογιστούμε ότι η τρικαλινή ομάδα
για περισσότερο από μια ώρα
αγώνα έπαιζε και με παίκτη λιγότερο μετά την άδικη αποβολή του Τσιμίκα. Παρόλα αυτά
οι παίκτες του Θωμά Γράφα
έδειξαν ψυχραιμία και πάθος.
Με σούπερ πρωταγωνιστή τον
Βασίλη Τριανταφυλλάκο, που
πέτυχε και τα δυο όμορφα
γκολ, πήρε τους πολύτιμους
τρεις βαθμούς και συν όλα τα
άλλα ανάσανε βαθμολογικά.
Ενώ αυτή η νίκη εκτός από
την ουσία των βαθμών μπορεί
να προσφέρει και την ηρεμία
που είναι τόσο αναγκαία διότι
θα είναι πραγματικά τραγικό
αν ο ΑΟΤ δεν θα είναι μέσα
στην πρώτη δεκάδα του πρωταθλήματος.

η εικόνα του αγώνα από
το footballleaguenews
Ο ΑΟΤ... εμφανίστηκε στο
πρωτάθλημα της Football

Μια νίκη κάτι παραπάνω από πολύτιμη πέτυχε χθες ο ΑΟ Τρίκαλα
στην Δράμα επί της Δόξας, όπου ήταν και η πρώτη της τρικαλινής
ομάδας για το φετινό πρωτάθλημα της Φούτμπολ Λιγκ

Σούπερ πρωταγωνιστής για τον ΑΟΤ
ο Βασίλης Τριανταφυλλάκος με τα δυο γκολ που πέτυχε
League. Η τρικαλινή ομάδα θυμήθηκε να «ξυπνήσει» στην
πρεμιέρα του δευτέρου γύρου
του πρωταθλήματος και μπήκε
ιδανικά σε αυτό το δεύτερο
μισό, πανηγυρίζοντας ένα τρίποντο ψυχής στην έδρα της
Δόξας Δράμας με 2-1 και παίρνοντας ρεβάνς για την ήττα
της πρεμιέρας. Η πρώτη εκτός
έδρας νίκη από τον Μάιο του
2018 και το πρώτο τρίποντο
του 2019 αποκτούν μεγαλύτερη σημασία αν αναλογιστεί κανείς ότι από το 30' οι Θεσσαλοί
έπαιζαν με παίκτη λιγότερο!
Οι Μαυραετοί ήθελαν να πα-

νηγυρίζουν το 5ο διαδοχικό
εντός έδρας τρίποντο, αλλά
μετά το 1-0 στο γήπεδο δεν
ήταν. Πολλά λάθη, αλλαγές
που δεν βγήκαν και εν τέλει...
μαχαιριές από τον Βασίλη
Τριανταφυλλάκο στο 67' και
το 82', ο οποίος χάρισε στην
ομάδα του τους πολύτιμους
βαθμούς. Η Δόξα έχασε την
ευκαιρία να αναρριχηθεί στην
4η θέση για πρώτη φορά και
όχι μόνο αυτό, αλλά κινδυνεύει
να βρεθεί ακόμα και... 9η!
Η Δόξα Δράμας είχε τον
έλεγχο από τα πρώτα λεπτά
του αγώνα και δεν έδειχνε επη-

ρεασμένη από τις απουσίες
των Κρουθ, Πέρεθ. Από την
άλλη οι φιλοξενούμενοι χωρίς
νίκη το 2019, χωρίς εκτός
έδρας τρίποντο 8,5 μήνες και
με πολλές απουσίες έδειξαν
ότι είχαν στόχο να «χτυπήσουν»
στις αντεπιθέσεις, νιώθοντας
πολύ μεγάλη πίεση για βαθμούς, δεδομένης της 14ης θέσης τους.
Έπειτα από κάποια σουτ του
Πατράλη, στο 18' ήρθε το 1-0
από έναν αμυντικό των Μαυραετών. Ο Στέργιος Καψάλης
έπειτα από γέμισμα του Μάρτινς στην περιοχή με κοντινό

ΠρΟΓρΑΜΜΑ & ΑΠΟτΕΛΕΣΜΑτΑ 16ης ΑΓωΝΙΣτΙΚηΣ

Σάββατο 9 Φεβρουαρίου

Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου

Δόξα Δράμας - Τρίκαλα
1-2
(18' Καψάλης / 66', 81' Τριανταφυλλάκος)

Απόλλων Πόντου - Εργοτέλης (15:00,
Γήπεδο Καλαμαριάς)

Κυριακή 10 Φεβρουαρίου
Αιγινιακός - Παναχαϊκή (15:00, «Γ.
Παραλυκίδης»)
ΑΟΧ Κισσαμικός - Σπάρτη (15:00,
Γήπεδο Περιβολίων)
Κέρκυρα - Απόλλων Λάρισας (15:00
ΕΡΤ3, ΕΑΚ Κέρκυρας)
Ηρόδοτος - Ηρακλής (15:00, Γήπεδο
Νέας Αλικαρνασσού)
Καραϊσκάκης Άρτας - Βόλος (15:00,
Δημ. Αγίων Αναργύρων)
Αήττητος Σπάτων - Πλατανιάς (15:00,
Δημ. Στάδιο Σπάτων)

η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Βόλος
2. Κέρκυρα
3. Απόλλων Λάρισας
4. Παναχαϊκή
5. Πλατανιάς
6. Εργοτέλης
7. Δόξα Δράμας
8. Απόλλων Πόντου
9. Ηρακλής
10. ΑΟΧ Κισσαμικός
11. Καραϊσκάκης
12. Τρίκαλα
13. Ηρόδοτος
14. Σπάρτη

38
29
27
24
24
23
22
21
21
18
18
17
16
14

15. Αήττητος
16. Αιγινιακός

* Ο πρώτος της βαθμολογίας ανεβαίνει στη Super League. Ο δεύτερος
δίνει αγώνα μπαράζ με τον 13ο της
Super League.
** Οι ομάδες από την 3η έως τη 10η
θέση θα συμμετάσχουν στη Super
League 2.
*** Βάσει αναδιάρθρωσης οι 4 τελευταίοι υποβιβάζονται στη Δ' εθνική.
Οι ομάδες που θα τερματίσουν στις
θέσεις 11-12 θα είναι στη Γ' (Football
League του χρόνου). Ουσιαστικά υποβιβάζονται κατηγορία και οι ομάδες
που θα τερματίσουν στις θέσεις 1112, απλά οι 4 τελευταίοι πέφτουν 2 κατηγορίες.

ΜΠΑΚΩΣΗΣ
EΞΑτΜΙΣΕΙΣ

13
9

ΚΑτΑΛΥτΕΣ

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

συρτό σουτ άνοιξε το σκορ
και έδιωξε το άγχος από τα
πόδια των γηπεδούχων. Ο ΑΟΤ
προσπάθησε να απαντήσει,
όμως τα σουτ των Γκουγκούδη
(20'), Πάνου (23') δεν ανησύχησαν τον Μένκα.
Στο 30' το έργο του ΑΟ Τρίκαλα έγινε... βουνό. Ο Μάρτινς
σε αντεπίθεση προσπάθησε να
γίνει κάτοχος της μπάλας αρκετά μέτρα έξω από τη μεγάλη
περιοχή, ο Τσιμίκας τον μάρκαρε και ο διαιτητής Σιδηρόπουλος του έβγαλε απευθείας
κόκκινη σε μία αυστηρή απόφαση.
Ο Στάικος Βεργέτης λίγο αργότερα είδε τον Κρητικό να
τραυματίζεται και να δίνει τη
θέση του στον Κασασόλα,
όμως ο Αργεντινός προφανώς
και δεν ικανοποίησε στη δεύτερη συμμετοχή του και έγινε
αλλαγή στην αλλαγή στο 63'.
Ο Θωμάς Γράφας εκτός της
αλλαγής αριστερού μπακ στο

40' πέρασε στο 65' τον σέντερ
φορ, Σαλίμ Σισέ αντί του Γκουγκούδη και δύο λεπτά αργότερα
ήρθε το γκολ για τον ΑΟΤ!
Από σέντρα του Πάνου από
δεξιά στο 67' οι αμυντικοί της
Δόξας Δράμας δεν μπόρεσαν
να απομακρύνουν και ο Τριανταφυλλάκος είχε όλο τον χρόνο
να στοπάρει και να «εκτελέσει»
τον Μένκα για το 1-1. Από εκεί
και έπειτα, βέβαια, οι Θεσσαλοί
έπρεπε να αντέξουν την αναμενόμενη πίεση, αγωνιζόμενοι
για πάρα πολύ ώρα με παίκτη
λιγότερο. Ωστόσο, όχι μόνο
άντεξαν, αλλά έκαναν και τη
μεγάλη ανατροπή! Στο 82' ο
Βασίλης Τριανταφυλλάκος με
άψογη εκτέλεση φάουλ δεν
άφησε περιθώριο αντίδρασης
στον Μένκα και έδωσε το προβάδισμα με 2-1 στον ΑΟΤ!
Έτσι, οι «κυανέρυθροι» αναρριχήθηκαν πάνω από τη ζώνη
και βλέπουν το αποτέλεσμα
αυτό ως την αρχή μίας καλύτερης πορείας στον δεύτερο
γύρο.
Σκόρερ: 18' Καψάλης - 67',
82' Τριανταφυλλάκος
Κόκκινη: 30' Τσιμίκας
ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ (Στάικος
Βεργέτης): Μένκα, Πεταυράκης, Ρουγκάλας, Καψάλης, Σιώπης, Μακρής, Πατράλης, Κρητικός (36' Κασασόλα, 63' Αυγενικού), Μάρτινς, Μπαϊκαρά
(83' Σαμπανίδης), Δούμτσιος.
ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ (Θωμάς Γράφας): Ταΐρης, Πάνος, Νιάρος
(40' Ντόσης), Κούλπας (75'
Ντιαλό), Συριόπουλος, Τσιάρας, Τριανταφυλλάκος, Γκουγκούδης (65' Σισέ), Τσιμίκας,
Καπός, Μαρκόφσκι.
Διαιτητής: Σιδηρόπουλος
(Έβρου).
Βοηθοί: Τερζόπουλος, Διαμάντης (Έβρου).
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Δεν κράτησε το προβάδισμα
•Ο Πύργος αν και προηγήθηκε
ισοφαρίστηκε 1-1 από την Κρύα Βρύση

Χωρίς νικητή
τελείωσε ο αγώνας
στον Πύργο

Ούτε και αυτή τη φορά κατάφερε ο Πύργος να κερδίσει. Αν
και προηγήθηκε παραχώρησε ισοπαλία 1-1 στην Κρύα Βρύση.
Με γκολ από τα’ αποδυτήρια
μπήκε στο παιχνίδι ο Πύργος,
αφού πριν συμπληρωθεί το 3ο λεπτό της αναμέτρησης ο Ζέρβας
με ένα εκπληκτικό σουτ πέτυχε το
1-0.
Η συνέχεια όμως δεν ήταν ανάλογη για τους παίκτες του Βαγγέλη Τσιούκα, αφού, παρά την προσπάθειά τους δεν μπόρεσαν να
κρατήσουν το προβάδισμα καθώς

Φάση από το χθεσινό παιχνίδι

η Κρύα Βρύση ισοφάρισε 1-1.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΠΥΡΓΟΣ: Πατσιαλής, Ρίζος,
Κάκιας (66’ Χατζηγεωργίου),
Σκαρλέας, Νταούλας, Ιατρού, Αγγέλης, Ζέρβας, Τζαχρήστος, Νίντος, Τσόλας.
ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ: Βλαχάβας, Θεοδώρου (80’ Μπουτίνας), Κηρύκος (46’ Παππάς), Ταμπουράς
(55’ Σπυρόπουλος), Μερτσιώτης,
Αγγελάκης, Κοτόρι, Βάλλας, Κοτσιλιάνος (85’ Ούτος), Σαμούτης,
Ντίνος.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Ταξιάρχες-Πηγή ......................................................0-1
Καστράκι-ΑΕΤ ...................................................3-0α.α.
Αγία Μονή-Νεοχώρι ................................................0-2
Δήμητρα-Κεφαλόβρυσο ..........................................1-2
Γλίνος-Φήκη ......................................................0-3α.α.
Καλύβια-Πορταϊκός .................................................1-1
Μπάρα-Σαράγια ......................................................1-4
Πύργος-Κρύα Βρύση ..............................................1-1
Πυργετός-Μεγαλοχώρι ...........................................1-1

Η ΒΑθΜoΛoΓΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ
Β
Ν Ι Η ΤΕΡΜ.
1 Νεοχώρι
52
17 1 1
61-5
2 Πηγή
46
14 4 0
37-9
3 Φήκη
41
13 2 3
43-15
4 Κεφαλόβρυσο
40
12 4 3
37-15
5 Δήμητρα Απόλλων
37
12 1 5
42-24
6 Σαράγια
34
11 1 6
36-19
7 Ταξιάρχες
32
10 2 7
30-25
8 Μεγαλοχώρι
31
9 4 6
37-23
9 Καστράκι
28
8 4 7
37-20
10 Πυργετός
25
7 4 8
25-26
11 Αγία Μονή
23
6 5 8
24-25
12 Καλύβια
23
6 5 8
20-22
13 Κρύα Βρύση
21
6 3 9
22-34
14 Πορταϊκός
20
5 5 8
22-38
15 Πύργος
15
4 3 12
20-36
16 Αχιλλέας
8
2 2 15
16-59
17 ΑΕΤ
0
0 1 18
0-54
18 Γλίνος
0
0 1 18
3-63
•Εκκρεμούν η 16η αγωνιστική και οι αγώνες της
17ης Πηγή-Δήμητρα, Πορταϊκός-Σαράγια , Φήκη-Κρύα
Βρύση.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (16/2, 15.00)
Νεοχώρι .............................- ..........................Ταξιάρχες
Κεφαλόβρυσο ....................- ............................Καστράκι
Φήκη ...................................- ..........................Αγία Μονή
Πορταϊκός ..........................-.............................Δήμητρα
Κρύα Βρύση.......................-..............................Καλύβια
Μεγαλοχώρι.......................-................................Μπάρα
Πυργετός ...........................- ..............................Πύργος
Σαράγια-Γλίνος ..................................................3-0α.α.
Πηγή-ΑΕΤ ...........................................................3-0α.α.

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ (12/2/2019)
Καλύβια ..............................-.............Δήμητρα Απόλλων
Αχιλλέας.............................- ..........................Αγία Μονή
Πύργος...............................- ............................Καστράκι
Πυργετός ...........................- ..........................Ταξιάρχες
Κρύα Βρύση.......................- .............................Νεοχώρι
Σαράγια..............................-....................Κεφαλόβρυσο
Φήκη ...................................-..........................Πορταϊκός
Γλίνος –Πηγή .......................................................0-3α.α
Μεγαλοχώρι- ΑΕΤ ...............................................3-0α.α

σταμάτητος ο
«Διγενής» πέρασε
νικηφόρα από την
Αγία Μονή με 2-0
και διατήρησε τις
αποστάσεις του από την
Πηγή. Η ομάδα του
Στέφανου Ψύχου ήταν το
φαβορί της αναμέτρησης και
το έδειξε στο παιχνίδι αφού
κατάφερε από νωρίς να
σηκώσει κεφάλι στο σκορ
βάζοντας τις βάσεις για τη
νίκη.

Α

Οι φιλοξενούμενοι στάθηκαν
άτυχοι στο 10’ όταν ο ΔΙβανές με
σουτ σημάδεψε το αριστερό δοκάρι του Μανωλικίδη. Τέσσερα λε-

Το Νεοχώρι πανηγύρισε μια νίκη ακόμα

Πάντα πρώτος
Ο «Διγενής» κέρδισε στην Αγία Μονή με 2-0
πτά αργότερα από αδράνεια στην
άμυνα της Αγίας Μονής και κεφαλιά πάσα του Γούτσιου στον
Σταμέκο, ο τελευταίος με νέα κεφαλιά πέτυχε το 0-1.
Στο 26’ από επιπόλαιο πέναλτι
του Μακρή, ο Διβανές πέτυχε το
0-2 παρά την προσπάθεια του
Μανωλικίδη. Στο επόμενο λεπτό ο
«παραβάτης» αποβλήθηκε για

μαρκάρισμα, ενώ στην εκπνοή
του ημιχρόνου το ίδιο «έπαθε» και
ο Γιαννούλας.
Στην επανάληψη παρά τις προσπάθειες του Νεοχωρίου το σκορ
παρέμεινε.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΑΓΙΑ ΜΟΝΗ: Μανωλικίδης,
Μουρίτσας, Μακρής, Φθενάκης,
Ζυγούρης, Ντακούλας, Νίστας

Σημαντικό
πέρασμα

Απουσίασε
ο νικητής

•Η Πηγή απέδρασε με 0-1 από
την δυνατή έδρα των Ταξιαρχών
και συνεχίζει τον αγώνα της στα
ψηλά του βαθμολογικού πίνακα

•Πυργετός και Μεγαλοχώρι
ολοκλήρωσαν την προσπάθειά
τους με το ισόπαλο 1-1

Αναλύοντας κανείς τα στοιχεία που συναποτελούν την ποδοσφαιρική φυσιογνωμία των
Ταξιαρχών και της Πηγής αλλά και τις μονάδες
που διαθέτουν περίμεναν ότι θα πραγματοποιούνταν ένα ενδιαφέρον παιχνίδι.
Οι γηπεδούχοι μέσα στο σπίτι τους ξέρουν
να παίζουν πάντα στα κόκκινα, ενώ οι φιλοξενούμενοι διαγράφουν μια γεμάτη χρονιά όπως
μαρτυρά και ο βαθμολογικός πίνακας.
Είναι φανερό ότι θέλουν να φτάσουν όσο πιο
ψηλά μπορούν και φρόντισαν να εξαντλήσουν
τις πιθανότητες για να φτάσουν στον αντικειμενικό τους στόχο.
Το 0-1 λοιπόν μοιάζει με ποδοσφαιρικό χρυσάφι και τους δίνει την ώθηση να συνεχίσουν
με αξιώσεις μέχρι τέλους.
Στο πρώτο μέρος οι νικητές έπαιξαν έξυπνα
και πίεσαν τις καταστάσεις επιβεβαιώνοντας τις
καλές συστάσεις.
Ετσι κατάφεραν να πετύχουν ένα γκολ που
ήταν γραφτό να κρίνει το παιχνίδι.
Το σημείωσε στο 20’ ο αρχηγός της ομάδας
Διονύσης Δάσσιος με σουτ από πλάγια θέση.
Οι νικητές είχαν δοκάρι στο 15’ με τον Μπέτσα, ενώ στο 60’ ο Δημητρίου έχασε τετ α τετ.
Λίγο αργότερα στο 70’ Δάσσιος είχε μια ακόμη καλή στιγμή.
Στην επανάληψη εκ των πραγμάτων οι Ταξιάρχες έσπευσαν να ανεβάσουν στροφές με
την Πηγή να είναι καλά οργανωμένη ειδικά στο
αμυντικό κομμάτι. Εννοείται ότι τα μεγάλα διπλά φτιάχνουν την ψυχολογία
Για τους γηπεδούχους καλές στιγμές είχαν
ο Αλεξέλης στο 34’ όταν σούταρε έξω από την
περιοχή για να μπλοκάρει ο τερματοφύλακας.
Στο 78’ και πάλι ο Αλεξέλης με ατομική προσπάθεια έστειλε την μπάλα άουτ.
Στον 92’ σέντρα σουτ του Γιουβρή δεν βρήκε τον στόχο.
Ταξιάρχες: Αναστασόπουλος, Πάτσος (70’
Γιώτας. Σ), Μοσχόπουλος (76’ Γούλας), Τσιώλης, Κοτρτώτσιος, Γιώτας. Κ, Τασούλας (53’ Γεωργιάδης), Αλεξέλης (82’ Νίκας), Μπλέτσας, Γιουβρής, Παπανδρέου.
Πηγή: Παπαδόπουλος, Τεντολούρης, Δάσσιος, Ντόσας, Μαγουλιώτης, Κατσάρας, Μπέτσας, Δημητρίου (90’ Παπαθανασίου), Ματζώρος (70’ Ξαγαράς. Γ), Νικολαρέας (80’
Λεγάκης), Ξαγαράς Αθ. (46’ Τσικρικάς).

τσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, με
τόσα… ανάποδα, ο Πυργετός μάλλον ικανοποιημένος έφυγε από το
γήπεδο και συγκεκριμένα με το 1-1 απέναντι στο Μεγαλοχώρι.
Το πρώτο ημίχρονο, παρά τις προσπάθειες των δύο ομάδων και κυρίως του Πυργετού
δεν μπόρεσαν οι παίκτες των δύο ομάδων να
φτάσουν στα δίκτυα.
Στο ξεκίνημα της επανάληψης και συγκεκριμένα στο 52’ ο τερματοφύλακας του «δικέφαλου» Τεντολούρης (απουσίαζε ο τραυματίας Ιακωβάκης και δεν υπήρχε άλλος
διαθέσιμος) αποβλήθηκε (έπιασε τη μπάλα
έξω από την περιοχή) οπότε αναγκαστικά
κάτω από τα γκολπόστ κάθισε ο Μπαλάφας.
Στο 65’ οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν 0-

Ε

(62’ Μουλλαλί), Καραϊσκος, Σακελλαρίου, Ζήκος (68’ Ράπτης),
Κρούπης.
ΝΕΟΧΩΡΙ: Ράπτης, Τσιγαρίδας, Γούτσιος, Σταμέκος, Καραστέργιος, Γιαννούλας, Μακρυγιάννης (75’ Παπαθανασίου), Καλαμαράς (70’ Γκαντιάς), Αλεξίου
(80’ Φαϊτας), Διβανές (84’ Τζέλης),
Μακρής.

Φάση από τον αγώνα στον Πυργετό
1 όταν ο Τσαβαλάς εκτέλεσε φάουλ ο Τσάκαλος στην προσπάθειά του να διώξει έστειλε τη μπάλα στα δίκτυα του Πυργετού.
Στο 81’ όμως ο Ντόκος κέρδισε πέναλτι
και ο Νικολούσιος έφερε το παιχνίδι στα ίσα
(1-1).
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΠΥΡΓΕΤΟΣ: Τεντολούρης, Ντόκος, Παπαχρήστος, Ψωμίδης, Τσάκαλος, Παπαδόπουλος (61’ Κοθράς), Νικολούσιος (89’ Δημητρόπουλος), Δερμάνης, Φασούλας, Τζάρντο (72’ Παλαύρας), Μπαλάφας.
ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ: Πανέτσος, Αθανασόπουλος, Ράκος, Τσαβαλάς, Βιλοάρης, Ανδρέου,
Κόλλιας (60’ Καραθάνος), Νταής, Μουρελάτος, Φλώρος, Μπορμπότης.

Στην εκπνοή
ήρθε… ισοπαλία
•Τα Καλύβια ισοφάρισαν
στο 93’ τον Πορταϊκό σε 1-1

Καλύβια και Πορταϊκός έμειναν στο 1-1
με τους γηπεδούχους να ισοφαρίζουν
στις καθυστερήσεις
πό ισοπαλία σε ισοπαλία βαδίζουν τα
Καλύβια. Μετά το «χ» στο Μικρό Κεφαλόβρυσο η ομάδα του Κώστα
Μαργαριτόπουλου δεν κατάφερε να φτάσει
στη νίκη απέναντι στον Πορταϊκό αφού το τελικό αποτέλεσμα βρήκε τα δύο σωματεία ισόπαλα 1-1.
Για τους γηπεδούχους το συγκεκριμένο
αποτέλεσμα δεν προκάλεσε ούτε ζέστη, ούτε
κρύο, καθώς παίζουν χωρίς άγχος, παρότι
αναζητούν το καλύτερο. Για τους φιλοξενούμενους ο βαθμός ήταν ένα θετικό αποτέλεσμα σε μια δύσκολη έδρα και μπορεί να
φανεί ιδιαίτερα χρήσιμος στη συνέχεια.

Α

Τα Καλύβια προσπάθησαν χάνοντας 2-3 καλές ευκαιρίες. Μια απ’ αυτές το πέναλτι που
εκτέλεσε ο Νουνός και κατέληξε άουτ. Στο
επόμενο λεπτό μάλιστα (64’) δέχτηκαν γκολ
με τον Αντωνίου να σκοράρει και να κάνει το
0-1, μετά από συλλογική προσπάθεια.
Και πριν ο διαιτητής της αναμέτρησης
σφυρίξει τη λήξη του παιχνιδιού ο Καραλής
εκμεταλλεύτηκε κεφαλιά πάσα του Γκουτσούλια και με νέα κεφαλιά στο 93’ ισοφάρισε 1-1.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΚΑΛΥΒΙΑ: Πέρκας, Καραλής, Κάβρας, Κάβουρας (82’ Γκουτσούλιας), Πατρίκαλος,
Κωστόπουλος (70’ Σαμψών), Καρανίκας, Πατρίκαλος Φ (75’ Μακρής), Μπίχτας, Οικονόμου, Νουνός
ΠΟΡΤΑΪΚΟΣ: Γκαραγκάνης, Ντόβας, Κατζίη, Βαγενάς, Μάστορας, Κλιάφας, Κωνσταντούλας, Αντωνίου, Πανάγος (70’ Ραμιώτης), Τσαρούχας, Κουβελάς (55’ Ταμπάκου).

Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ-ΤΟΠΙΚΑ
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Χαλάρωσαν οικογενειακά
•Οι κριτές μπάσκετ έκοψαν την πίτα τους
μέσα σε πολλά χαμόγελα, ενώ θα συνεχίσουν
να προσφέρουν υπηρεσίες υψηλού επιπέδου

•Τα Σαράγια είχαν εμπνεύσεις, ενώ χτύπησαν σε νευραλγικά σημεία
και πήραν ευρεία νίκη με 1-4 στην έδρα του Αχιλλέα Μπάρας
άποια πράγματα
φωνάζουν από
μακριά για την
κατάσταση και την
γενικότερη εικόνα σε μια
ομάδα. Ειδικά το κλίμα είναι
φως- φανάρι. Η οικογένεια
των Σαραγίων έκοψε την
πίτα της την Πέμπτη και
έδειξε ότι και η φετινή καλή
παρουσία στην Α’
Ερασιτεχνική μόνο τυχαία
δεν είναι.

Κ

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Οι πράσινοι αντιμετώπισαν με
σοβαρότητα και το χθεσινό παιχνίδι της Μπάρας και έχοντας
πολλές επιλογές έφτασαν στο
καθαρό 1-4.
Το έμψυχο δυναμικό των φιλοξενουμένων έδειχνε να απολαμβάνει το ποδόσφαιρο, ενώ ανέδειξε αρκετούς παίκτες στην
γραμμή των διακριθέντων.
Όταν λοιπόν ένα συγκρότημα
στο τοπικό δεν τα περιμένει όλα
από έναν και δυο παίκτες τότε αυξάνει κατακόρυφα τις πιθανότητες
επιτυχίας.
Επιπρόσθετα το επιτελείο προσπάθησε να μην επιβαρύνει παίκτες που τράβηξαν κουπί, αφού
υπάρχει ξανά δράση μεσοβδόμαδα.
Οσο για τον Αχιλλέα τα παιδιά
του ήταν φιλότιμα αλλά χρειάστηκε να κυνηγούν για μεγάλο
διάστημα τα Σαράγια και δεν μπόρεσαν να αλλάξουν την μοίρα
τους.
Πιο γεμάτο ήταν ασφαλώς το
πρώτο μέρος, όπου και καλός
ρυθμός υπήρξε και εναλλαγή συναισθημάτων.
Τα Σαράγια έδειξαν διάθεση να
ψάξουν νωρίς το γκολ και δεν άργησαν να τα καταφέρουν.
Όμως ο Αχιλλέας κατάφερε να
απαντήσει άμεσα δίνοντας άλλο
χρώμα στην συνάντηση. Προηγουμένως μάλιστα είχε χάσει
και τετ α τετ.
Ωστόσο μετά την ισοφάριση
οι πράσινοι κάθε άλλο παρά έχασαν το μυαλό τους. Ισα- ίσα χειρίστηκαν με υπομονή το παιχνίδι
και φρόντισαν να διαβάσουν σωστά τις καταστάσεις.
Οσοι αγωνίστηκαν έγραψαν
πολλά χιλιόμετρα. Από την πλευρά του ο Τζέγκας έδειξε την έφεση που έχει στο σκοράρισμα, ενώ
ο Μαράβας ήταν αεικίνητος.
Πολλά μπράβο εισέπραξε από
την κερκίδα και ο νεαρός Καλιακούδας, που κατέγραψε πολλά χιλιόμετρα, κόβοντας και μοιράζοντας, ενώ έβαλε το όνομά του
στην λίστα των σκόρερ.
Από την πλευρά του το προπονητικό επιτελείο είναι απαιτητικό
με τους μικρούς σε ηλικία παίκτες

Β’ Ερασιτεχνική

Σούπερ
Ζάρκο!
•Κέρδισε 2-1 τους
Παραληθαίους
Με δύο γκολ του Στεφόπουλου το Ζάρκο κέρδισε
χθες τους Παραληθαίους με
2-1. Το γκολ των φιλοξενούμενων πέτυχε ο Νάκος.

Ο Καλιακούδας που πέτυχε ένα από τα πράσινα γκολ σε προσπάθεια με τον Θεμελη

Σεφέρης και Δίπλας σε μια μονομαχία τους
και αυτό είναι το σωστό. Διότι
μέσω των οδηγιών θα μπορέσουν
να εμπεδώσουν καλύτερα τα μυστικά του ποδοσφαίρου και να περιορίσουν τα λάθη τους στον μέγιστο βαθμό.
Με όλα αυτά μπορούν να ψάξουν ένα καλύτερο ποδοσφαιρικά
αύριο.
Φυσικά δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά από τους ιθύνοντες όταν
βλέπουν νέα πρόσωπα να κολυμπούν στα βαθιά.

Το φιλμ του αγώνα
Αρκετά πλούσιο ήταν το σκηνικό όσον αφορά τις καλές στιγμές
του αγώνα.
Στο 3’ ο Τζέγκας γύρισε ωραία
το σώμα του και παρά την πίεση
των αμυνομένων κατάφερε να
πιάσει το σουτ αλλά η μπάλα πέρασε ελάχιστα άουτ από το δεξί
κάθετο δοκάρι.
Η απάντηση των γαλάζιων ήρθε
στο 8’. Μετά από εκτέλεση κόρνερ
ο Χριστάκης τρύπωσε στην καρ-

διά της άμυνας των Σαραγίων
αλλά το σουτ που έπιασε πέρασε
ελάχιστα άουτ από το οριζόντιο
δοκάρι.
Στο 10’ ο Πλαφάς μετά από
γρήγορη αντεπίθεση βγήκε τετ α
τετ με τον Ντάσκα αλλά ο έμπειρος πορτιέρο με καλά ανακλαστικά έπεσε σωτήρια στην δεξιά
του γωνία και παραχώρησε κόρνερ.
Ο νόμος της μπάλας λέει ότι
όταν μια ομάδα χάνει κάποια καλή
ευκαιρία συνήθως το πληρώνει
αμέσως μετά.
Ετσι στο 11’ μετά από σέντρα
του Μαράβα ο Κοντοβουνήσιος σημάδεψε υποδειγματικά με κεφαλιά
στέλνοντας την στρογγυλή θεά
στην αριστερή γωνία για το 0-1.
Στο 16’ ο Τζούκας έκανε την
πρώτη προσπάθεια, η μπάλα βρήκε σώματα αμυνομένων και έφτασε στον Πλαφά ο οποίος την
έσπρωξε στα δίχτυα για το 1-1.
Μετά την εξέλιξη αυτή ο αγώνας άνοιξε για τα καλά.

Στιβικές επιτυχίες
Επί του πιεστηρίου έγιναν γνωστές κάποιες σημαντικές επιτυχίες Τρικαλινών αθλητών.
Ο Κ. Ζήκος(ΓΕΑΤ) κάνοντας εξαιρετική κούρσα στα 60μ πήρε
την πρωτιά με 6.62 σημειώνοντας νέο ατομικό ρεκόρ.
Ηταν συγκεντρωμένος και κέρδισε τα εύσημα όλων, πιάνοντας
το όριο. Το πρωί είχε κάνει 6.66.
Επίσης κοντά στο όριο βρέθηκε ο Ν. Σκαρβέλης(ΓΣΤ), που έκανε 20.15 χθες στο ΣΕΦ. Λεπτομέρειες σε επόμενο φύλλο.

Ετσι στο 26’ ο Κοντοβουνήσιος ελίχτηκε στο ύψος της περιοχής και έπιασε το σουτ αλλά η
μπάλα πέρασε λίγο άουτ από το
δεξί δοκάρι.
Μετά το ημίωρο τα Σαράγια
ανέβασαν κι άλλο στροφές.
Στο 31’ καλοζυγισμένη σέντρα
του Ζώη από τα δεξιά ο Κοντοβουνήσιος με κεφαλιά σημάδεψε
το δεξί δοκάρι και στην επιστροφή ο νεαρός Καλιακούδας με
κοντινό πλασέ πραγματοποίησε
το 1-2.
Στο 34’ γυριστό σουτ του Ζώη
μπλόκαρε ο Σαλάγας.
Στην επόμενη πράσινη επίθεση
ακυρώθηκε τέρμα του Τζέγκα.
Υποδειγματικό τελείωμα έκαναν
τα Σαράγια, αφού στο 45’ μετά
από κόρνερ του Κοντοβουνήσιου
ο Τζέγκας πρόλαβε και με κεφαλιά ανέβασε τον δείκτη του σκορ
στο 1-3.
Στην επανάληψη οι φιλοξενούμενοι έπαιξαν έξυπνα, ενώ φρόντισαν να κάνουν πολύ πιο εύκολη
την ζωή τους αρκετά γρήγορα.
Ηταν το 51’ όταν ο Μαράβας με
διορατικότητα πέρασε κάθετη
μπαλιά στον Τζέγκα και αυτός με
υποδειγματικό πλασέ διαμόρφωσε το 1-4.
Στα υπόλοιπα λεπτά γηπεδούχοι και φιλοξενούμενοι έπαιξαν
ελεύθερα και σε πολύ καλό κλίμα,
αφού το τοπίο είχε ξεκαθαρίσει.
Σε επίπεδο φάσεων στο 70’ ο
Κορωναίος δοκίμασε το πόδι του
λίγο έξω από την περιοχή αλλά η
μπάλα πέρασε ελάχιστα άουτ από
το δοκάρι.
Στο 75’ συρτό σουτ του Καλιακούδα μέσα από την περιοχή με
καλές προϋποθέσεις βρήκε σώματα και κατέληξε κόρνερ.
Στο 76’ καλοζυγισμένο σουτ
του Τζέγκα πέρασε ελάχιστα άουτ
από το αριστερό δοκάρι, ενώ την
ίδια τύχη είχε και κεφαλιά του
Κοντοβουνήσιου στο 83’.
*Τον αγώνα παρακολούθησε
και ο παλιός παίκτης του ΑΟΤ
Αχιλλέας Λαγούϊας, που θυμήθηκε ένδοξα χρόνια με τον Γιάννη
Μανίκα.
Διαιτητής: Κουτσάγιας, Βοηθοί: Καπερώνης, Τζιότζιος
Αχιλλέας: Σαλάγας, Καλτσής
(55’ Κορωναίος), Σεφέρης (85’
Μαυράδας), Μπαούσης Α., Παππάς, Χριστάκης, Ιωάννου, Πλαφάς, Τσανεκλίδης, Θεμελης (66’
Παπαγεωργίου), Τζούκας
Σαράγια: Ντάσκας, Σωτηρίου,
Πιστάλης, Δίπλας (71’ Σίμος), Γκίκας, Καλιακούδας, Κατσαρός (53’
Πράτας), Μαράβας (77’ Χλωρός),
Ζώης (65’ λ.τρ Μπεγλερίδης),
Κοντοβουνήσιος, Τζέγκας.

Στιγμιότυπα από την ζεστή εκδήλωση των κριτών
καλαθοσφαίρισης, όπου το παρόν έδωσαν αρκετοί καλοί φίλοι
Χωρίς γραμματεία και κριτές αγώνες μπάσκετ δεν γίνονται και
αυτό τα ξέρουν άπαντες. Μάλιστα η αποστολή τους είναι σύνθετη
και δύσκολη, αφού από την μια πρέπει να ξέρουν άριστα τα μυστικά του χώρου και από την άλλη να χειρίζονται υποδειγματικά
τα όργανα. Πραγματικά οι Τρικαλινοί κριτές καλαθοσφαίρισης δεν
σταματούν να ψάχνονται, αφού ξέρουν πολύ καλά ότι όσο το άθλημα εξελίσσεται τόσο και οι ίδιοι θα πρέπει να εναρμονίζονται πλήρως με τον ρυθμό.
Επίσης επιβάλλεται να βρίσκονται σε εγρήγορση για να τρέξουν
όλα ρολόϊ. Φυσικά δεν θέλουν με τίποτα στον κόσμο να δώσουν
το παραμικρό δικαίωμα στα στελέχη των ομάδων να παραπονεθούν ακόμη και στην ένταση της συνάντησης. Το καλό με τον τοπικό σύνδεσμο είναι ότι τα μέλη του ψάχνονται συνέχεια, ενώ φροντίζουν να ανανεώνουν σε πρώτη ευκαιρία τα κύτταρα.
Γενικά από τους κόλπους του βγαίνει μια φρεσκάδα, ενώ όσοι
κάθονται στο γνωστό τραπέζι επικοινωνούν με τα μάτια μεταξύ
τους. Συνθέτουν δηλαδή και αυτοί μια εξαιρετική ομάδα στην οποία
το ένα στέλεχος βοηθάει τον συνάδελφό του. Σήμα κατατεθέν φυσικά αποτελεί η αγάπη για το αντικείμενο. Απαντες δεν μένουν στα
κεκτημένα τους αλλά φροντίζουν να ανανεώνουν τις γνώσεις τους,
ενώ διαθέτουν εξαιρετικά ανακλαστικά.
Κοινώς οι συμπολίτες κριτές αποτελούν μια παρέα κάτι που καταδείχτηκε και στην εκδήλωση για την κοπή πίτας.
Αυτή πραγματοποιήθηκε σε μια ξεχωριστή γωνιά της πόλης και
στο φιλόξενο «Χάνι».
Απαντες χαλάρωσαν, ενώ θυμήθηκαν χαρακτηριστικά στιγμιότυπα από την φετινή χρονιά.
Οδηγό βέβαια αποτελεί ο σεβασμός στην προσπάθεια των πρωταγωνιστών των ομάδων και των παραγόντων, οπότε η ευγένεια
χαρακτηρίζει τους κριτές στον μέγιστο βαθμό.
Η πρόεδρος κ. Μαρία Παπαδήμα- Βήτα απένειμε τα εύσημα στα
μέλη για την προσήλωση στο αντικείμενο και την συνεχή προσπάθεια βελτίωσης.
Ο σύνδεσμος τίμησε τους κκ. Χλωρό, Γκαρτζονίκα για την πολυετή προσφορά τους στο μετερίζι και συνεχίζουν να δίνουν τα
φώτα τους.
Απονεμήθηκαν επίσης τα πτυχία για τη νέα σχολή.
Τυχερές ήταν οι: Γραμμένου. Κ και Λίνου. Γ σε μάζωξη μακράς
διαρκείας.

Το κυρίως πιάτο
Μετά τα χθεσινά παιχνίδια της ΕΣΚΑΘ το κυρίως πιάτο γίνεται
σήμερα με σημαντικές συναντήσεις. Συνεπώς στις τάξεις των ομάδων σήμανε συναγερμός για το καλύτερο δυνατό.
Στην Α1 ΕΣΚΑΘ η Φαλώρεια φιλοξενεί (17.00, Δημοτικό) την
πρωτοπόρο Αναγέννηση Καρδίτσας και θα χρειαστεί τεράστια προσπάθεια με τους φιλοξενούμενους να μην έχουν δώσει κανένα δικαίωμα μέχρι τώρα. Σε κάθε περίπτωση οι Τρικαλινοί πιτσιρικάδες μόνον να κερδίσουν έχουν σε βάθος χρόνου από τέτοια ματς.
Επίσης στις 17.00 οι Δαναοί αγωνίζονται στην ΑΕΛ και αφήνουν
χώρο στο μυαλό τους για διπλό.
Στην Α2 οι Μάγοι θα ψάξουν απόδραση από την Δεσκάτη στις
15.00, ενώ η πρωτοπόρος ΑΕΤ στις 16.00 θα ψάξει τις λύσεις μέσα
στον Απόλλωνα Καρδίτσας.
Στην Β’ ΕΣΚΑΘ η Πράσινη Γωνιά θα σπεύσει να κάνει θετικό ταμείο στις 17.00, Μπάρα) κόντρα στην Ελπίδα Κ.
Σε αγώνα παιδικού είχαμε: Φούντας 2- Δαναοί 38-91.
Σε χθεσινά ματς μέχρι την ώρα που έκλεινε η ύλη είχαμε στο
ντέρμπι: Γόμφοι- Σοφάδες 56-54 και Κρόνος- Ικαρος Λ. 57-59.
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Θα παλέψουν για τη νίκη
Τα Μετέωρα σήμερα έχουν δύσκολη αποστολή στην έδρα της Νεοκαισάρειας

Μ

ετά την… πρώτη
αποτυχία στο
πρωτάθλημα, την εντός
έδρας ισοπαλία με τον
ουραγό Φωκικό, τα Μετέωρα είναι
αποφασισμένα να επιστρέψουν
στις επιτυχίες. Για να γίνει αυτό θα
πρέπει σήμερα στις 3 μ.μ. στην
Νεοκαισάρεια να πάρουν το θετικό
αποτέλεσμα κόντρα στον τοπικό
Αχιλλέα.

Ο αγώνας μόνο εύκολος δεν είναι,
αφού η ομάδα της Πιερίας είναι από τις
πλέον έμπειρες της κατηγορίας. Το σίγουρο είναι ότι η 18η αγωνιστική του
4ου ομίλου έχει πολλά και ενδιαφέροντα
παιχνίδια και είναι σαφές ότι τα Μετέωρα
θα παλέψουν για το καλύτερο. Άλλωστε
όλοι στην Καλαμπάκα δεν κρύβουν την
ικανοποίηση για την αγωνιστική παρουσία
και την κατάκτηση της 3ης θέσης στον
βαθμολογικό πίνακα και προφανώς αυτό
που θέλουν είναι να δοθεί η ανάλογη
συνέχεια για τα υπόλοιπα παιχνίδια που
απομένουν για το φινάλε του πρωταθλήματος.

Τα Μετέωρα θα παλέψουν για να φτάσουν στη νίκη
Κουκούλης, Καραγιάννης, Πατέτσος
(Λάρισας)
Αχιλλέας Νεοκαισάρειας – Μετέωρα
Τακίδης, Ζιγκερίδης, Ιωαννίδης (Κιλκίς)
Στυλίδα – Ολυμπιακός Βόλου
Βλάχος, Καλλής, Κυριακόπουλος
(Ανατ. Αττικής)
Φωκικός – Πιερικός
Γιόγκας, Δάλλας, Κελεπούρης (Ευβοίας)

Αναλυτικά η δράση
των σημερινών αγώνων:
4ος όμιλος (18η αγωνιστική)
Απόλλων Μακρυχωρίου – ΑΟ Σελλάνων
Μέγας, Βρούζος, Σαλτσίδης (Πιερίας)
Αλμυρός – Οικονόμος Τσαριτσάνης
Μιχούλιας, Παπαδόπουλος, Νταβέλας
(Μακεδονίας)
Νίκη Βόλου – Αστέρας Ιτέας

Η Βαθμολογία:
Νίκη Βόλου ......................................47
Ολυμπιακός Βόλου ......................... 44

ΑΣ Μετέωρα ....................................32
Αστέρας Ιτέας .................................31
ΑΟ Σελλάνων ...................................25
ΓΣ Αλμυρού .....................................23
Θησέας Αγριάς ...............................23
Οικονόμος Τσαριτσάνης................. 20
Πιερικός ..........................................19
Απόλλων Μακρυχωρίου ..................18
Αχιλλέας Νεοκαισάρειας ................18
ΑΟ Στυλίδας ....................................17
Φωκικός ...........................................13
Αναγέννηση Καρδίτσας .................-2*
*Στην Αναγέννηση Καρδίτσας έχει επιβληθεί τιμωρία από την Πειθαρχική.

Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

Σε θέση μάχης
Με ενδιαφέροντα παιχνίδια συνεχίζεται σήμερα η δράση στην Β’ Ερασιτεχνική. Και στους δυο ομίλους υπάρχουν σημαντικοί
αγώνες και σίγουρα το ενδιαφέρον των φιλάθλων είναι αυξημένο. Αναλυτικά:

2ος ΟΜΙΛΟΣ – Ωρα 3 μ.μ

1ος ΟΜΙΛΟΣ – Ωρα 11π.μ
Οι διαιτητές των σημερινών αγώνων:
Γηπ. Χρυσαυγης: Αστερας - Κηπάκι
Διαιτ. Πετσας (Μαρκοπουλος - Ντινος)
Γηπ. Οικουμενιου: Οικουμενιος - Γριζάνο
Διαιτ. Κουτσαγιας (Τζιοτζιος - Αργυροπουλος)
Γηπ. Αγ Κυριακής: Αγ. Κυριακή - Βασιλική
Διαιτ. Μανασης Κ. (Παπαγεωργοπουλος - Πλοκας)
Γηπ. Αρδανίου: Αρδάνι - Ακαδημια 1
Διαιτ. Δουλοπουλος (Κωστηρας - Κουτσαγιας)
Γηπ. Ριζαριου: Ριζαριο - Λόγγος
Διαιτ. Ζησης (Νταλουκας - Καπερωνης)
Γηπ. Κεραμιδιου: Κεραμιδι - Πετρωτό
Διαιτ. Κωτουλας (Σινδρος - Σακκας)
Γηπ. Καρυων: Καρυες - Κρήνη
Διαιτ. Κοντινος (Παφης - Ανδριοπουλος)
Ρεπό: Ακ. Αμπελακιων

Οι διαιτητές των σημερινών αγώνων:
Γηπ. Ασπροβαλτου: Ασπροβαλτος - Βαλτινό
Διαιτ. Κουτσαγιας (Νταλουκας - Ράτζας)
Γηπ. Μουριας: Δροσερό - Πρινος
Διαιτ. Μανασης Κ (Μπαλας Χ- Παπαγεωργοπουλος)
Γηπ. Σαρακίνας: Χρυσομηλια - Δενδροχωρι
Διαιτ. Δουλοπουλος (Παφης - Αποστολου)
Γηπ. Βυτουμας: Βυτουμας - Γόμφοι
Διαιτ. Ζησης (Καπερωνης - Μπαιρακταρης)
Γηπ. Περιστερας: Τζουρτζια - Λυγαρια
Διαιτ. Κοντινος (Καλογριας - Τζιοτζιος)
Γηπ. Θεόπετρας: Θεόπετρα - Φωτεινό
Διαιτ. Πετσας (Κωστηρας - Κατσογιαννος)
Πιαλεία - Κεφαλ/κος
0-3 α.α
Παλ/ρο - Φιλύρα
3-0 α.α
Ρεπό: Ροπωτό

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

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

Β
38
35
31
29
25
24
24
24
22
21
19
17
15
14
11
6
4

Ν
12
11
9
9
7
7
7
7
6
6
5
4
4
3
3
2
1

Ι
2
2
4
2
4
3
3
3
4
3
4
5
3
5
2
0
1

Η
1
2
2
4
4
5
5
5
6
6
6
6
8
7
10
13
13

* Μακράς διαρκείας θα είναι και η σημερινή μέρα για τους εκπροσώπους μας των ομαδικών σπορ. Χωρίς υπερβολή τα
τοπικά κλειστά θα είναι γεμάτα με τον έναν αγώνα να διαδέχεται
τον άλλο, ενώ και οι εξαγωνιστικές εκδηλώσεις, που έχουν τα
δικό τους χρώμα προστίθενται στο κάδρο. Να μην ξεχάσουμε
και το παιδικό πρωτάθλημα μπάσκετ, που πρέπει να τρέξει με
γρήγορο ρυθμό.
* Ο βασικός όγκος δουλειάς θα πέσει πάντως μετά το απόγευμα.
Ως εκ τούτου οι φίλαθλοι θα διατηρήσουν ανοιχτή γραμμή ή
θα κάνουν τις γνωστές μετακινήσεις από το Δημοτικό στην
Μπάρα και το αντίθετο.
* Αν βέβαια προκύψουν καθυστερήσεις τότε η αυλαία θα πέσει
προχωρημένες ώρες. Ο κόσμος πάντως ξέρει ότι οι αθλητές
θα σπεύσουν να ιδρώσουν την φανέλα τους και να φτάσουν
μέχρι τέλους με ψηλά το κεφάλι παρότι ο συναγωνισμός είναι
έντονος.
* Οι γυναίκες του Ασκληπιού έχουν δεύτερο συνεχόμενο εκτός
έδρας ματς. Μετά την Δράμα που κέρδισαν πεντακάθαρα δοκιμάζονται σήμερα(18.00) στην έδρα των Ελπίδων Αμπελοκήπων.
Ο συγκεκριμένος αγώνας είναι πολύ πιο δύσκολος, αφού ο
αντίπαλος διαθέτει εμπειρία στον χώρο και αξιόλογες μονάδες.
* Ωστοσο όλα τα σωματεία του κόσμου έχουν και τα τρωτά
σημεία. Στις αδυναμίες λοιπόν θα στοχεύσουν οι γαλάζιες για
να διεκδικήσουν ένα πραγματικά μεγάλο αποτέλεσμα. Ετσι θα
περάσει στην άκρη και η κούραση της μετακίνησης.
* Από την πλευρά του ο Φιλαθλητικός Τρικάλων μετά την μεστή
χρονιά που έκανε στην κανονική διάρκεια με ουσία και πλούσιο
θέαμα θέλει να συνεχίσει στην ίδια λογική κυνηγώντας όσα
βήματα μπορεί παραπάνω. Τα κορίτσια του απολαμβάνουν
αυτό που κάνουν, οπότε θα σπεύσουν να βγάλουν και νέους
άσους από το μανίκι τους.
* Η Ακαδημία του Αιόλου κόβει σήμερα(11.00, Δημοτικό) την
πίτα της. Ασφαλώς το επιτελείο στήνει μια εξαιρετική γιορτή
με πολλές παράλληλες εκδηλώσεις, που αρέσουν στα ταλέντα,
ενώ χαίρονται οι γονείς.
* Πραγματικά το πρόγραμμα θα είναι γεμάτο ενώ οι ευχές συνοδεύουν τα ταλέντα, που θέλουν να κάνουν το άλμα στην
καριέρα τους. Αλλωστε για το Τρικαλινό μπάσκετ είναι επιτακτική
ανάγκη η ανανέωση των κυττάρων.
* Στο καπάκι(13.30) στον ίδιο χώρο θα κάνει ανάλογη εκδήλωση
και η Αμιλλα. Θα προκύψουν συνεπώς ζεστές εικόνες, ενώ θα
αποδειχθεί ότι το δέσιμο των πρωταγωνιστών αποτελεί μεγάλη
υπόθεση, όσον αφορά την πρόοδο της ομάδας.
* Εντονο είναι το άρωμα στίβου από την Παρασκευή. Η καρδιά
του είδους χτυπάει στο ΣΕΦ, όπου οι Τρικαλινοί πρωταγωνιστές
άρχισαν από χθες να δίνουν τον αγώνα τον καλό διεκδικώντας
στοιχήματα. Λεπτομέρειες για όλα αυτά σε επόμενο φύλλο.
* Δυναμική ήταν η παρουσία και στην βράβευση των κορυφαίων.
Ο Τ. Χαχάμης τίμησε τον Περιφερειάρχη κ. Αγοραστό για την
απλόχερη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια.
* Πανελλήνιο Πάλης Α-Γ στην Πυλαία και μένει να δούμε το Τρικαλινό ταμείο στο διήμερο.
* Με υπομονή περίμενε την ευκαιρία του ο Χρήστος Αλμπάνης.
Ετσι θα προσπαθήσει στην καινούργια τάξη πραγμάτων της
ΑΕΚ να ξεδιπλώσει το σύνολο του ταλέντου του και να
γοητεύσει με τις εμφανίσεις του.

ΤΕΡΜ.
55-16
57-18
32-17
31-20
27-21
37-28
36-27
32-25
30-31
23-29
27-32
17-23
19-27
17-39
12-29
13-38
11-56

ΟΜΑΔΕΣ
1 Ενωση Δ.Μ
2 Λυγαριά
3 Ασπρόβαλτος
4 Θεόπετρα
5 Πρίνος
6 Πιαλεία
7 Παλ/ρο
8 Βαλτινό
9 Βυτουμάς
10 Τζούρτζια
11 Ροπωτό
12 Χρυσομηλιά
13 Δενδροχώρι
14 Φωτεινό
15 Γόμφοι
16 Κεφ/κός
17 Φιλύρα

Β
37
35
34
34
32
31
28
26
23
21
20
16
13
12
9
0
0
CMYK

Ν
12
11
11
11
10
10
8
8
7
7
6
5
4
4
3
0
0

Ι
1
2
1
1
2
1
4
2
2
0
2
1
1
0
0
1
1

Η
2
2
3
3
3
4
3
5
6
9
7
9
10
11
12
14
14

ΤΕΡΜ.
60-15
52-16
43-17
43-19
34-14
41-19
33-17
35-22
35-33
27-33
24-33
24-37
18-44
17-46
13-50
0-42
0-42

01.00: COSMOTE SPORT
9 HD
Duke-Virginia
NCAA College Basketball
03:30 COSMOTE SPORT
4 HD
Houston- Oclachoma
NBA Regular Season
13:00 COSMOTE SPORT
2 HD
Τζιρόνα-Ουέσκα
LaLiga Santander
13:30 COSMOTE SPORT
7 HD
Εστουντιάντες-Ανδόρα
ACB Liga Endesa
14:15 COSMOTE SPORT
6 HD
Αναντολού Εφές-Μπάνβιτ
TBF Basketball Super
League
14:30 COSMOTE SPORT
8 HD
Μαγδεμβούργο-Κίελο
Bundesliga 2
14:30 COSMOTE SPORT
5 HD
Έρλανγκεν-Μίντεν
Bundesliga Χάντμπολ
15:00 Novasports 1HD
AEK - ΟΦΗ
Super League
15:00 ΕΡΤ3

Κέρκυρα - Απόλλων Λάρισας
Football League
15:30 COSMOTE SPORT
1 HD
Τότεναμ-Λέστερ
Premier League
16:00 ΕΡΤ2
Basket All Star Game
Basket League
16:30 COSMOTE SPORT
3 HD
Βέρντερ Βρέμης-Άουγκσμπουργκ
Bundesliga
17:00 COSMOTE SPORT
6 HD
ATP 250 Sofia Open
Τένις
17:15 COSMOTE SPORT
2 HD
Βαλένθια-Ρεάλ Σοσιεδάδ
LaLiga Santander
18:00 COSMOTE SPORT
1 HD
Μάντσεστερ Σίτι-Τσέλσι
Premier League
19:00 ΕΡΤ1
Ατρόμητος - Λεβαδειακός
Super League
19:00 COSMOTE SPORT
3 HD
Φορτούνα ΝτίσελντορφΣτουτγκάρδη

Bundesliga
19:30 COSMOTE SPORT
8 HD
Μπενφίκα-Νασιονάλ
Liga NOS
19:30 COSMOTE SPORT
2 HD
Σεβίλη-Έιμπαρ
LaLiga Santander
19:30 Novasports 1HD
ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός
Super League
20:30 COSMOTE SPORT
7 HD
Ρεάλ Μαδρίτης-Μπασκόνια
ACB Liga Endesa
21:45 COSMOTE SPORT
2 HD
Μπιλμπάο-Μπαρτσελόνα
LaLiga Santander
22:00 COSMOTE SPORT
8 HD
Φεϊρένσε-Σπόρτινγκ Λισαβόνας
Liga NOS
22:30 COSMOTE SPORT
4 HD
76ers- Lakers

τοπικά
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σελίδα 29

«…Χίλιους καπεταναίους τους αλλάξαμε»
ούμε τούτο τον καιρό στη
χώρα μας γεγονότα και
καταστάσεις που
δημιουργούν αναστάτωση και
έντονο προβληματισμό.
Βουλευτές αποδοκιμάζονται,
και η κυβέρνηση ζητεί, δικαίως,
να «καταδικάσουν όλοι» τις
αποδοκιμασίες, τις οποίες
όμως ως αντιπολίτευση
ονόμαζε «δικαιολογημένη
αγανάκτηση».

Ζ

Η συμφωνία των Πρεσπών χαρακτηρίζεται «προδοσία», «μειοδοσία»
και «κατάπτυστη», και οι χαρακτηρισμοί κρίνονται προσβλητικοί και απαράδεκτοι, ενώ την ίδια ώρα από στόματος Πρωθυπουργού χαρακτηρίζονται σε Πρόεδρο ξένης χώρας
«λαϊκιστές», «ακροδεξιοί» και «μη
σκεπτόμενοι» όσοι συμμετείχαν στα
συλλαλητήρια (70.000;) και όσοι θεωρούν απαράδεκτη και ασύμφορη
και επιζήμια τη συμφωνία των Πρεσπών (το 70% του ελληνικού λαού!).
Στη Βουλή γίνονται πρωτόγνωρα
που υποβαθμίζουν τον θεσμό του
Κοινοβουλίου - σοβαρές αποφάσεις
συνδυάζονται με τη γκαζόζα και η δημοκρατία γίνεται «δημοκρατία της
γκαζόζας», βουλευτές εύκολα μετακινούνται σε άλλο κόμμα και τα κίνητρα σχολιάζονται όχι ανιδιοτελή, η
κυβέρνηση εξασφαλίζει την πλειοψηφία με βουλευτές άλλων κομμάτων κατά περίσταση και χαρακτηρίζεται «κυβέρνηση κουρελού»,
ενώ η συζήτηση παραπέμπει σε ελαφρό τηλεοπτικό πάνελ, όπου ακούγεται λεξιλόγιο απάδον προς τον
χώρο.
Την ίδια ώρα οι Έλληνες διαρκώς
φτωχοποιούνται, κρυώνουν, αρρωσταίνουν και τρέχουν σε συσσίτια,
και οι αγρότες στήνουν μπλόκα.
Τούτες τις μέρες λοιπόν, «για να
συλλογισθώ ελεύθερα και επομένως καλά» (Ρήγας Φεραίος) και για
να αντλήσω αισιοδοξία, ξαναδιάβασα την ποιητική Συλλογή «ο ήλιος ο
ηλιάτορας» του Ελύτη. Οι μεγάλοι

της Ευαγγελίας Μπίτου, φιλολόγου
ποιητές μιλούν χωρίς ιδιοτέλεια. Δεν
μου ήταν εύκολο να διαλέξω, μα σταμάτησα στο τελευταίο ποίημα, ΤΟ
ΤΡΕΛΟΒΑΠΟΡΟ.
Πρόκειται για ένα βαπόρι, που κάνει, όπως όλα τα βαπόρια, τις συνηθισμένες μανούβρες «βίρα – μάινα»
για τον απόπλου και τον κατάπλου,
και που «άγκυρα φουντάρει» σαν
πιάσει λιμάνι. Επίσης έχει πλήρωμα,
«έχει λοστρόμο αθώο ναύτη πονηρό»,
και μεταφέρει φορτίο. Είναι παλιό καράβι, με κατάρτι, «Από τα βάθη φτάνει τους παλιούς καιρούς», αλλά δεν
είναι παλιοκάραβο, σαπιοκάραβο.
Γι’ αυτό ταξιδεύει χρόνια και χρόνια,
θαλασσοδέρνεται, αλλά άντεξε και
σε φουρτούνες και σε κατακλυσμούς:
«Χρόνους μας ταξιδεύει δε βουλιάξαμε/ χίλιους καπεταναίους τους
αλλάξαμε
Κατακλυσμούς ποτέ δε λογαριάσαμε/ μπήκαμε μέσ’ τα όλα και περάσαμε»
Είναι όμως τρελοβάπορο: «στολισμένο βγαίνει στα βουνά» και όχι στις
ανοιχτές θάλασσες· «την άγκυρα
φουντάρει στις κουκουναριές» κι όχι
σε λιμάνι! «Είναι από μαύρη πέτρα»,
όχι από ξύλο μήτε από μέταλλο
όπως τα σύγχρονα, αλλά είναι «κι απ’
όνειρο». Παράξενο είναι και το φορτίο του! «φορτώνει φρέσκο αέρα κι
απ’ τις δυό μεριές» και «βάσανα ξεφορτώνει κι αναστεναγμούς». Τέλος
έχει παρατηρητή, «βιγλάτορα», «τον
Ήλιο τον Ηλιάτορα». Όλα αυτά τα παράδοξα δεν είναι παραλογισμοί,
αλλά στοιχεία υπερρεαλιστικά που
δημιουργούν συνειρμούς διάφορους.
Παρά ταύτα αυθόρμητα με την
πρώτη ανάγνωση έρχεται στα χείλη
μας αυτό που λέει κι ο ποιητής:
«Έλα Χριστέ και Κύριε λέω κι απορώ/ τέτοιο τρελό βαπόρι τρελοβάπορο»
Και το πιο παράξενο: Επιβάτες, όχι

λαθρεπιβάτες, είμαστε εμείς! «(Ε)μάς
ταξιδεύει», εμείς «δε βουλιάξαμε»,
εμείς «αλλάξαμε καπεταναίους» άρα ανήκομε στους πλοιοκτήτες –
εμείς «Κατακλυσμούς ποτέ δε λογαριάσαμε/ μπήκαμε μέσ’ τα όλα και
περάσαμε», εμείς «έχουμε στο κατάρτι μας βιγλάτορα». Εμείς τα κάνομε όλα αυτά στο δικό μας βαπόρι,
το τρελοβάπορο!
Περί τίνος λοιπόν καραβιού πρόκειται στο οποίο έχομε δικαιώματα;
Πρόκειται ασφαλώς για βαπόρι αλληγορικό· αλλά ποιο, που μάλιστα
μας ανήκει και κάνομε κουμάντο;
Το φυσικό τοπίο στο οποίο κινείται
το καράβι είναι η θάλασσα, αλλά βάζει πλώρη για βουνά με κουκουναριές (πεύκα), φρέσκο αέρα και πέτρα. Και μάλιστα το τοπίο είναι ηλιόλουστο· «κι έχουμε στο κατάρτι μας
βιγλάτορα/ παντοτινό τον Ήλιο τον
Ηλιάτορα!». Επίσης είναι καράβι με
ιστορία μεγάλη, «Από τα βάθη φτάνει τους παλιούς καιρούς», πολύπαθη και πολυκύμαντη, που χαρακτηρίζεται από τόλμη, θάρρος και γενναιότητα· «Κατακλυσμούς ποτέ δε λογαριάσαμε/ μπήκαμε μέσ’ τα όλα και
περάσαμε».
Τι συμβολίζει λοιπόν το τρελοβάπορο; Το τοπίο και η μεγάλη ιστορία
του παραπέμπουν στην Ελλάδα μας.
Πράγματι, το τρελοβάπορο συμβολίζει την Ελλάδα με την ιστορία της
και τους αγώνες της. Τους αγώνες
για τη λευτεριά ανακαλούν συνειρμικά τα βουνά και ο φρέσκος αέρας,
ενώ τα βάσανα και οι αναστεναγμοί
παραπέμπουν στις σκληρές εμπειρίες του έθνους μας. Η πέτρα είναι
δηλωτική της αντοχής και το όνειρο
του πνεύματος. Έχει όνειρα τούτος
ο λαός, όνειρα για κάτι καλύτερο.
Παρ’ ότι η πέτρα είναι μαύρη, το
φορτίο είναι βάσανα κι αναστεναγμοί, το ταξίδι με τρικυμίες, θαλασσοταραχές, «κατακλυσμούς», εν τούτοις το ποίημα αποπνέει μια αισιο-

δοξία. Στολισμένο το βαπόρι, φρέσκος ο αέρας, η αθωότητα και η πονηριά μαζί, «δε βουλιάξαμε», ενεργούμε με θάρρος και τόλμη στα δύσκολα, «Κατακλυσμούς ποτέ δε λογαριάσαμε» και στο τέλος μας περίμενε η νίκη, «μπήκαμε μέσ’ τα όλα και
περάσαμε». Αισιοδοξία χαρίζει και το
φως του ήλιου·
«Ο ήλιος ο ηλιάτορας / ο πετροπαιχνιδιάτορας
Λίγο το στόμα του άνοιξε/ κι ευθύς
εμύρισε άνοιξη» γράφει στην ίδια
Συλλογή ο ποιητής (Ελύτη, ο ήλιος
ο ηλιάτορας)
Με ένα θεότρελο καράβι επομένως
μοιάζει η πατρίδα μας. «… Ημείς, αν
δεν είμεθα τρελλοί, δεν εκάναμε
την επανάσταση, …» γράφει ο Κολοκοτρώνης στα Απομνημονεύματα. Αν και δοκιμάσθηκε σκληρά, δεν
έχασε ποτέ την αισιοδοξία και το
θάρρος της. Γιατί; «Είναι αδύνατες οι
θέσες κι εμείς. Όμως είναι δυνατός
ο Θεός που μας προστατεύει», απάντησε ο Μακρυγιάννης στον Δεριγνύ. Παρόμοια εξηγεί και ο Ελύτης
τη νικηφόρα πορεία του Τρελοβάπορου: «Κι έχουμε στο κατάρτι μας
βιγλάτορα/ παντοτινό τον Ήλιο τον
Ηλιάτορα!».
Αξιοπρόσεκτη η γραφή των λέξεων με κεφαλαίο το αρχικό, με Η. Όχι
τυχαία βέβαια. Ο ήλιος της Δικαιοσύνης, ο Ηλιάτορας, -κατά το παντοκράτορας όπως και ο πετροπαιχνιδιάτορας - παραπέμπουν σε υπέροχους βυζαντινούς ύμνους που και
σήμερα ψάλλονται στην Εκκλησία
μας: Στο απολυτίκιο των Χριστουγέννων « Η γέννησίς σου, Χριστέ ο
Θεός... σε προσκυνείν, τον Ήλιον της
Δικαιοσύνης…», στο απολυτίκιο της
Υπαπαντής «… εκ σου γαρ ανέτειλε
ο ήλιος της δικαιοσύνης, Χριστός ο
Θεός …» κ. α. Ο ήλιος της δικαιοσύνης στο «Άξιόν εστι» και ο Ήλιος
ο Ηλιάτορας εδώ είναι Χριστός ο
Θεός. Αυτός είναι ο βιγλάτορας, ο
άγρυπνος παρατηρητής, τον οποίο
έχομε παντοτινά στο κατάρτι μας.
Αυτόν ούτε «οι οχτροί» τον φτά-

ΣΙΝΕΑΚ για τα παιδιά και κινηματογραφική λέσχη για παιδιά

Σέρλοκ Ζουμπόμς
Δημοτικός
Κινηματογράφος
πραγματοποιεί ειδικές
προβολές για τα παιδιά
(ΣΙΝΕΑΚ) κάθε Κυριακή στη
αίθουσα του Δημοτικού
Κινηματογράφου στο Μύλο
Ματσόπουλου.

Ο

Αυτήν την Κυριακή
Σέρλοκ Ζουμπόμς
(κινούμενα σχέδια-μεταγλωττισμένη) 86’ σε 3D
Πραγματοποιούνται οι εξής προβολές:
12.00 πρωί κανονική προβολή
(4 €) και ετήσια κάρτα
17.30 απόγευμα 3D (5 €)
*Κάρτα κοινωνικής αλληλεγγύης
Οι κάτοχοι κάρτας κοινωνικής αλληλεγγύης μπορούν να παρακολουθούν την προβολή στις 12.15 το
μεσημέρι της Κυριακής, με εισιτήριο 2 €.
Oταν ο Ζουμπαίος και η Ιουλιέτα
φτάνουν στην πόλη παρέα με τους
φίλους και την οικογένειά τους, η
μεγαλύτερή τους ανησυχία είναι να
προλάβουν να ετοιμάσουν το νέο
τους κήπο για την άνοιξη. Γρήγο-

ρα, όμως, συνειδητοποιούν πως κάποιους απάγει νάνους του κήπου
και η μόνη λύση ακούει στο όνομα
Σέρλοκ Ζουμπόμς. Ο διάσημος
ντετέκτιβ και ορκισμένος προστάτης των νάνων που ζουν στους κήπους του Λονδίνου, παρέα με τον
πιστό του συνεργάτη Γουάτσον,
αναλαμβάνουν να λύσουν το μυστήριο και τίποτα στο Λονδίνο δεν
πρόκειται να μείνει στη θέση του.
Μετά τον Σαίξπηρ, το χαριτωμένο νανο-καρτούν φέρνει στα μέτρα
του τον διάσημο ήρωα του Άρθουρ
Κόναν Ντόιλ, ο οποίος προσθέτει
σασπένς και μυστήριο σε μια εξίσου κεφάτη, αν και λιγότερο αστεία
παραμυθένια περιπέτεια.
Χρήστος Μήτσης αθηνόραμα.gr

Μετά την επιτυχημένη παρωδία
του Σεξπηρικού Ρωμαίου και της
Ιουλιέτας του, οι δημιουργοί του
επιστρέφουν με μια παρωδία της
βρετανικής αστυνομικής λογοτεχνίας και με άπειρες ανατρεπτικές
ιδέες που κάνουν αυτό το ταξίδι
στην πρωτεύουσα, απολαυστικό
για μικρά και μεγαλύτερα σινεφίλ
παιδιά. Τάσος Ντερτιλής
GRAND Magazine

νουν.
Ανακεφαλαιώνοντας, το τρελοβάπορο είναι ένα παλιό ανθεκτικό καράβι, που κάνει τις συνηθισμένες
μανούβρες, έχει άγκυρα, πλήρωμα,
είναι γερό σκαρί και τα καταφέρνει
στις φουρτούνες και τα δύσκολα. Είναι όμως όντως και τρελοκάραβο, θεότρελο καράβι, με παράξενη πορεία, παράδοξο αγκυροβόλημα, ασυνήθιστο φορτίο, πρωτόγνωρα υλικά
κατασκευής, υπερφυσικό παρατηρητή! Συμβολίζει την «όμορφη και παράξενη πατρίδα/ Ωσάν αυτή που μου
‘λαχε δεν είδα». (Ελύτη, ο ήλιος ο
ηλιάτορας). Συμβολίζει τούτο τον
τόπο για τον οποίο ο ήλιος ο ηλιάτορας στέλνει το μήνυμα: «Σε όλους
τους τόπους κι αν γυρνώ/ μόνον ετούτον αγαπώ». Κοσμοπολίτης ο Έλληνας παλαιόθεν, δεν υπήρξε ποτέ φοβικός, όμως πάντα αγαπούσε και
νοσταλγούσε την πατρίδα του.
Σε τούτο το βαπόρι, το πιο τρελοβάπορο από κάθε άλλη φορά, κουμάντο κάνει ο λαός, όλοι εμείς, «ότι
τούτην την πατρίδα την έχομεν όλοι
μαζί, και σοφοί κι αμαθείς και πλούσιοι και φτωχοί και πολιτικοί και
στρατιωτικοί ..», όπως γράφει ο Μακρυγιάννης στα Απομνημονεύματα.
Ο λαός είναι ο κυρίαρχος, ο εντολοδότης, γι’ αυτό και « χίλιους καπεταναίους τους αλλάξαμε».

Η Ελλάς
στο παλιατζίδικο
Έγινε η Πατρίδα μας
σκουπιδοτενεκές
κάθε μεριά του τόπου μας
πορνεία και τεκές.
Με προσωπεία άπληστοι
αισχροί διεφθαρμένοι
μέχρι και τη μάνα τους
την βλέπουνε για ξένη.
Μπροστά τους σαν αρχάγγελος
η πτώση του Ιούδα
και συ πουλί της μοναξιάς
γκιώνη. Κλάψε τραγούδα.
Ρίξε τα μοιρολόγια σου
για τούτη τη φυλή
που δέχεται υπάκουα
την κάθε προσβολή.
Να φύγει από το λήθαργο
της μοναξιάς το στέκι
να δει ποιος είναι ο εχθρός
που απέναντι του στέκει.
Να 'ρθει κείνο τ' αληθινό
το φως της αρχαιότης
και κείνου του πολιτισμού
να γίνει στρατιώτης.
Τις Θερμοπύλες το μολών
του Μαραθώνα μάχη
όσοι πατρίδα αγαπούν
στάχτη γίνονται βράχοι.
Τουτ' ιερά τα χώματα
δεν θέλουν επωμύδες
μονάχα παλικάρια
και νέους ΛΕΩΝΙΔΕΣ.
Χαρτογιακάς τώρα φρουρός
και συ ένα ψοφίμι
και μόνιμος πια κουμπαράς
σε καθένα θρασίμι.
Η Ελλάς στο παλιατζίδικο
δεν έμεινε βελόνι
εστέρφεψε από γενιά
δεν θέλουμε καδρόνι;
Δ. Κοτρώνας
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Πυρά Τζανακόπουλου στη Ν.Δ.
για ακροδεξιά στροφή
Γ

ια μετατόπιση της σημερινής ηγεσίας της ΝΔ
προς την ακροδεξιά, οποία όπως λέει
σχετίζεται με την εξάρτηση του Κυριάκου
Μητσοτάκη από την ακροδεξιά ομάδα των Σαμαρά
- Βορίδη - Γεωργιάδη, κάνει λόγο ο υπουργός
Επικρατείας και κυβερνητικός εκπρόσωπος,
Δημήτρης Τζανακόπουλος.

«Η ΝΔ μεταλλάσσεται υπό αυτή την ιδιαίτερη συνθήκη
σε ένα κόμμα-υβρίδιο που έχει προκύψει από τη διασταύρωση της πιο σκληρής νεοφιλελεύθερης ορθοδοξίας
με την ακροδεξιά ιδεολογία και τον εθνικισμό» γράφει
χαρακτηριστικά και συνεχίζει:
«Η μετάλλαξη αυτή της Νέας Δημοκρατίας έχει παράξει
συγκεκριμένα και ορατά πλέον αποτελέσματα στην πολιτική της γραμμή με πιο πρόσφατο παράδειγμα τη
στάση της στη Συμφωνία των Πρεσπών, αλλά και με την
περιθωριοποίηση στελεχών της πάλαι ποτέ ηγεμονικής
μετριοπαθούς κεντροδεξιάς και φιλελεύθερης πτέρυγας
της ΝΔ».
Ο κ. Τζανακόπουλος σχολιάζει την ποιότητα του πολιτικού λόγου της ΝΔ και υποστηρίζει ότι «έχει υποστεί
μια πρωτοφανή υποβάθμιση με τη διαμόρφωση μιας ρητορικής που βρίθει από οργισμένες αντιδράσεις στα
όρια του παροξυσμού, από χαρακτηρισμούς, απειλές,
ύβρεις και προσβολές, ενώ την ίδια στιγμή υποδέχεται
ευχαρίστως θεωρίες συνωμοσίας, παραδοξολογίες και
παραπολιτικά σενάρια ως κεντρικά της στοιχεία».
Σημειώνει επίσης ότι «από τη μια μεριά, οι ασυνάρτητες
καταγγελίες, η διάδοση ψευδών ειδήσεων, τα σενάρια
συνωμοσίας που βασίζονται σε απίθανους συνειρμούς

Ο υπουργός Επικρατείας, Δημήτρης Τζανακόπουλος
επί πραγματικών γεγονότων χωρίς τεκμηρίωση, η αναπαράσταση του ελληνικού έθνους ως ταυτόχρονα περιούσιου αλλά και διωκόμενου από το εσωτερικό (προδότες
- εθνομηδενιστές ) αλλά και από το εξωτερικό (μεγάλες
δυνάμεις που επιβουλεύονται την Ελλάδα) είναι κεντρικά

χαρακτηριστικά του ακροδεξιού λόγου που έχει υιοθετήσει
πλέον στο σύνολο τους η Νέα Δημοκρατία».
«Από την άλλη οι ύβρεις και οι χαρακτηρισμοί, τα ξεσπάσματα οργής εναντίον κυβερνητικών στελεχών, βουλευτών αλλά και κοινοβουλευτικών θεσμών, αλλά και
μια διαρκής προσπάθεια υποτίμησης της Αριστεράς
αποτελούν σύμπτωμα του ιδιοκτησιακού συνδρόμου της
«νέας Νέας Δημοκρατίας» προσθέτει,,
Κάνει λόγο για «εξεζητημένη έκφραση οργής με καφενειακό λεξιλόγιο, το οποίο όπως λέει «δεν είναι τίποτα
άλλο παρά η έκφραση της οργής της ελίτ διότι κάποιος,
στην προκειμένη περίπτωση η Αριστερά, αμφισβήτησε
την κυριότητα της επί των κρατικών θεσμών και άρχισε
να ξηλώνει το δίκτυο εξουσίας που οικοδομήθηκε επί
δεκαετίες στη χώρα».
κ. Τζανακόπουλος αποδίδει τον οξύ πολιτικό λόγο
της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο ότι «η ΝΔ έχει
υποστεί αλλεπάλληλες πολιτικές και κοινοβουλευτικές
ήττες.
Από την κατάρρευση του αφηγήματος περί τέταρτου
Μνημονίου, μέχρι τη διάψευση των προσδοκιών για πρόκληση πολιτικών εξελίξεων με αφορμή τη Συμφωνία των
Πρεσπών και από την αύξηση του κατώτατου μισθού
μέχρι την επιτυχημένη έξοδο στις αγορές η ΝΔ έχει ηττηθεί σε όλα τα πεδία». «Και πλέον», καταλήγει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, «φαίνεται να κατανοεί όσο και αν
θέλει να το απωθεί ότι μια νέα ήττα της στις ερχόμενες
εκλογές είναι ένα εξαιρετικά πιθανό - αν όχι το πιθανότερο
-σενάριο. Και ως γνωστόν το σύμπτωμα δεν είναι τίποτα
άλλο παρά η επιστροφή του απωθημένου».

Σταϊκούρας: Η κυβέρνηση δεν έχει
να προσφέρει κάτι ουσιαστικά θετικό στη χώρα
Η κεντροδεξιά υπερτερεί της αριστεράς στη διαχρονική προσφορά της στην πρόοδο του τόπου, σημειώνει

«Ό

σο πιο γρήγορα κλείσει η προεκλογική
περίοδος, παρά τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις για εξάντληση της τετραετίας,
τόσο το καλύτερο για τη χώρα» σχολιάζει ο τομεάρχης
Οικονομικών της ΝΔ Χρήστος Σταϊκούρας, τονίζοντας
πως «η κυβέρνηση δεν έχει να προσφέρει κάτι ουσιαστικά
θετικό στη χώρα».
Αναφερόμενος στη ΝΔ, ο κ. Σταϊκούρας σημειώνει ότι
«αποτελεί το πλέον σταθερό και στιβαρό ιδεολογικοπολιτικά
κόμμα της χώρας» και υπογραμμίζει πως «στο ιστορικό
δίπολο, κεντροδεξιά ή αριστερά, η πρώτη υπερτερεί της
δεύτερης στη διαχρονική προσφορά της στην πρόοδο
του τόπου».
Ο τομεάρχης Οικονομικών της ΝΔ, ασκεί κριτική στην
κυβέρνηση και για την αύξηση του κατώτατου μισθού και

Ο τομεάρχης Οικονομικών της ΝΔ Χρήστος Σταϊκούρας

ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΩΤ. Ι. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ

ΓOPΓOΓYPI - TPIKAΛA
THΛ.: 24310 53555

Με συνέπεια εκεί
που μας χρειάζεστε

Έγκριτο μέλος συνδέσμου
ταπητοκαθαριστηρίων

“ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ”
CMYK

για την έξοδο στις αγορές λέγοντας ότι «η μεν αύξηση του
κατώτατου μισθού έπρεπε να έχει ήδη εφαρμοστεί από
το 2017 η δε έξοδος στις αγορές έγινε έναν ολόκληρο
χρόνο μετά την τελευταία έξοδο με κόστος πολύ υψηλότερο
έναντι άλλων χωρών που ολοκλήρωσαν προγράμματα
στήριξης».
Τέλος για το πρόβλημα των κόκκινων δανείων ο κ. Σταϊκούρας δηλώνει ότι «η κυβέρνηση οφείλει να καταλάβει
έστω και με καθυστέρηση ότι δεν μπορεί να είναι απλά
σχολιαστής μιας προβληματικής κατάστασης -ανακινώντας
άστοχα ζητήματα μιας νέας ανακεφαλαιοποίησης- αλλά
να αναλάβει πρωτοβουλίες αντιμετώπισης του προβλήματος».

εσωτερικά
Βούτσης:

Δεν πρόκειται
να γίνουν εκλογές
πριν το Μάιο
Η δέσμευση της Κυβέρνησης
και του Πρωθυπουργού είναι
για Σεπτέμβριο – Οκτώβριο, σημείωσε
Δεν πρόκειται να γίνουν
εκλογές πριν από τον Μάιο
και δεν ισχύει η πρόβλεψη
της Νέας Δημοκρατίας για
προσφυγή στις κάλπες τον
Μάρτιο ή τον Απρίλιο.
Αυτό τονίζει μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της Βουλής, Νίκος Βούτσης.
«Αυτό που είπα είναι ότι
δεν πρόκειται να γίνουν
εκλογές πριν από το Μάιο
και δεν ισχύει η πρόβλεψη
της αξιωματικής αντιπολίΟ Πρόεδρος της Βουλής,
τευσης ότι θα γίνουν εκλογές τον Μάρτιο ή τον ΑπρίΝίκος Βούτσης
λιο. Εφόσον βρισκόμαστε
στην 4η σύνοδο της Βουλής -στην τελευταία- κι αφού θα γίνουν
οπωσδήποτε αυτοδιοικητικές εκλογές και ευρωεκλογές το
Μάιο, βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για τις εκλογές. Δεν έχει
κριθεί τίποτα ακόμη. Η δέσμευση της Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού είναι για Σεπτέμβριο – Οκτώβριο. Εγώ δεν έχω να
πω κάτι περισσότερο, είναι σαφές ότι κινούμαστε και εργαζόμαστε σε αυτήν την κατεύθυνση», σημείωσε ο κ. Βούτσης.
Απαντώντας σε ερώτηση αν αισθάνθηκε ότι ο ίδιος ή ο πρωθυπουργός ή γ κυβέρνηση εκβιάστηκαν από τον Πάνο Καμμένο ο κ. Βούτσης σημείωσε: «Θα σας πω ευθέως ότι πραγματικός εκβιασμός με την έννοια της ανοιχτής πρόκλησης δεν υπήρξε ούτε κατά διάνοια. Πλην όμως, οι δημόσιες αναφορές, οι πιέσεις και κυρίως τα κατά τη γνώμη μου απολύτως κατευθυνόμενα
δημοσιεύματα για δήθεν αποκαλύψεις ή για χτυπήματα κάτω από
τη ζώνη σε «μακελευτικά» έντυπα οπωσδήποτε μας προκαλούν
μεγάλη δυσφορία και ένα κλίμα πίεσης . Με αυτήν την έννοια θα
μπορούσε να εκληφθεί ως ένα κλίμα εκβιασμού. Γι αυτό ήμουν
πολύ σαφής μέσα στη Βουλή κι ο Πρωθυπουργός ακόμη πιο σαφής στην επιστολή του, ότι είτε εκβιασμοί από αυτήν την πλευρά είτε εκβιασμοί από άλλη πλευρά, για παράδειγμα πολιτικοί
εκβιασμοί από την αξιωματική αντιπολίτευση που επί ενάμιση χρόνο ζητάει ευκαιρίες και κάνει διαρροές για μομφή απέναντί μου,
από εμάς δεν είναι αποδεκτοί και απαντώνται μόνο με απολύτως θεσμική προσήλωση».
Ο κ. Βούτσης αναφέρθηκε και στο αυστηρό μήνυμα που έστειλε προς τον πρώην υπουργό Εθνικής Άμυνας πως με τα όσα λέει
και κάνει κινδυνεύει να βρεθεί «στο περιθώριο της πολιτικής ζωής
και της Δημοκρατίας».
«Ήταν μια θέση ευθύνης από την πλευρά μας όπου υπήρξε
μια συνεργασία την οποία θα χαρακτήριζα πολύ καλή και συνεπής
τόσο το πρώτο δύσκολο εξάμηνο, αλλά κι έπειτα στην ανάγκη
να κλείσουμε την επώδυνη τρίτη μνημονιακή συμφωνία με κοινωνικό πρόσημο και με όρθια την κοινωνία όσο και στην κάθαρση
του δημοσίου βίου σε ζητήματα διαπλοκής διαφάνειας. Από κει
και πέρα το ζήτημα της συμφωνίας των Πρεσπών, το οποίο τονίζω ότι ήταν στις προγραμματικές δηλώσεις, δεν ήταν κάτι που
ήρθε ξαφνικά, σε αυτό το κομμάτι υπήρξε ρήξη και μια αντίστροφη πορεία που έφερε τέλος σ αυτήν τη συνεργασία», σημείωσε ο Πρόεδρος της Βουλής.
Απαντώντας στην αξιωματική αντιπολίτευση που τον κατηγορεί
πως λειτουργεί κομματικά με εντολή του πρωθυπουργού σχολίασε: «Θεωρώ ότι η αίτησή τους να μην παραλάβω την επιστολή
του Πρωθυπουργού ή των έξι βουλευτών θα ήταν ένα θεσμικό
πραξικόπημα και ήταν μια πρόκληση για να λειτουργήσω αντιθεσμικά. Φαίνεται ότι βρισκόμαστε σε διαφορετικά στρατόπεδα ερμηνείας του θεσμικού ρόλου των πολιτειακών παραγόντων
με τον κ. Μητσοτάκη».

ΚΥΡΙΑΚΗ

10

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

σελίδα 31

Πέρασε από τη Βουλή το πρωτόκολλο
ένταξης των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ
Ποιοι ψήφισαν υπέρ
ε 153 ψήφους κυρώθηκε,
όπως αναμενόταν, το
πρωτόκολλο ένταξης της
«Βόρειας Μακεδονίας» στο ΝΑΤΟ
από το ελληνικό κοινοβούλιο, κατά
την ψηφοφορία που
πραγματοποιήθηκε το βράδυ της
Παρασκευής, μετά την ολοκλήρωση
της πολύωρης συζήτησης στην
Ολομέλεια της Βουλής.

Μ

Υπέρ του πρωτοκόλλου ψήφισαν οι 145
βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι ανεξάρτητοι
βουλευτές Σπύρος Δανέλλης, Κατερίνα
Παπακώστα, Έλενα Κουντουρά, Θανάσης Παπαχριστόπουλος και Θανάσης
Θεοχαρόπουλος, καθώς και ο Σταύρος
Θεοδωράκης, ο Γιώργος Μαυρωτάς και
ο Σπύρος Λυκούδης από το Ποτάμι. Το
πρωτόκολλο καταψήφισαν 140 βουλευτές της αντιπολίτευσης, ενώ παρών ψήφισε ο Γρηγόρης Ψαριανός.
Από την ψηφοφορία απουσίαζαν έξι
βουλευτές. Τρεις βουλευτές από τη
ΔΗΣΥ, Ευάγγελος Βενιζέλος, Εύη Χριστοφιλοπούλου και Θεόδωρος Παπαθεοδώρου, ο βουλευτής της ΝΔ Γιώργος
Κασαπίδης και ο ανεξάρτητος βουλευτής
Στάθης Παναγούλης οι οποίοι εξέφρασαν
πρόθεση ψήφου κατά της κύρωσης του

αραιτήθηκε από ανεξάρτητος βουλευτής
ο Θανάσης Παπαχριστόπουλος λίγη ώρα μετά τη
διαγραφή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα των Ανεξάρτητων Ελλήνων.
Την απόφαση του βουλευτή
ανέγνωσε στην ολομέλεια ο
προεδρεύων Γιώργος Βαρεμένος.
Την εν λόγω απόφαση είχε
ήδη προαναγγείλει ο κ. Παπαχριστόπουλος εδώ και ημέρες, ενώ αναμένεται να αντικατασταθεί από τον πρώτο
επιλαχόντα, Τέρενς Κουίκ.
Η ορκωμοσία του κ. Κουίκ,
εάν τελικά αποφασίσει να αποδεχθεί την βουλευτική έδρα,
θα πραγματοποιηθεί κατά τη
διάρκεια συζήτησης στην
Ολομέλεια της Βουλής.
Είχε προηγηθεί η απόφαση
του Πάνου Καμμένου να διαγράψει τον βουλευτή, καταγγέλλοντας ταυτόχρονα και
«σχέδιο διάλυσης της ΚΟ των
ΑΝΕΛ», από τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και τον πρόεδρο της Βουλής Νίκο Βούτση.

Π

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

Πρωτοκόλλου. Απών επίσης από τη ψηφοφορία ήταν και ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και ανεξάρτητος βουλευτής, Βασίλης Κόκκαλης.
Υπενθυμίζεται ότι μετά την υπογραφή
του πρωτοκόλλου εισδοχής της ΠΓΔΜ
στο ΝΑΤΟ από τα κράτη-μέλη της Ατλαντικής Συμμαχίας, την Τετάρτη, η
χώρα θα μπορεί να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Συμμαχίας ως παρατηρητής, μέχρι την επικύρωση του πρωτο-

κόλλου από όλες τις συμμαχικές χώρες.
Σημειώνεται ότι η κύρωση του πρωτοκόλλου από το ελληνικό κοινοβούλιο
αποτελούσε προαπαιτούμενο για να τεθεί σε ισχύ η Συμφωνία των Πρεσπών και
να αλλάξει επισήμως η ονομασία της γειτονικής χώρας σε «Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας», ονομασία με την
οποία θα γίνει η ένταξή της στο ΝΑΤΟ.

Παραιτήθηκε από βουλευτής
ο Παπαχριστόπουλος- Στον Κουίκ η έδρα

Ο Θανάσης Παπαχριστόπουλος

Ασχέτως του τι θα πράξει ο
κ. Κουίκ, δηλαδή εάν θα αποφασίσει να στηρίξει τους Ανεξάρτητους Έλληνες ή την κυβερνητική πλειοψηφία, οι διάλυση της ΚΟ των ΑΝΕΛ είναι
δεδομένη.
Και αυτό γιατί, αφού διαγράφηκε και ο κ. Παπαχριστόπουλος και έμεινε το κόμμα με τέσσερις βουλευτές,
για να ξανασυγκροτηθεί Κοινοβουλευτική Ομάδα απαιτούνται πλέον δέκα βουλευτές.

32 σελίδα
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Δ

ιαβάζοντας
κάποιος την
ευαγγελική
περικοπή της Κυριακής
(Ματθ. 15, 21 -28), έχω
την αίσθηση πως θα
νιώσει περίεργα. Θα
απορήσει για τη στάση
του Χριστού, αλλά και θα
νιώσει θλίψη. Θα
διαπιστώσει την
αδιαφορία Του και αυτό
σίγουρα, θα του
δημιουργήσει
απαισιοδοξία.

Μία γυναίκα Χαναναία ζητάει από τον Χριστό να θεραπεύσει την κόρη της, την
οποία βασανίζει το δαιμόνιο.
Εκείνος αδιαφορεί! Οι μαθητές Του λένε να την διώξει κι
ο Χριστός απαντάει «δεν είμαι
σταλμένος παρά στα πρόβατα
τα χαμένα της γενεάς του Ισραήλ»(Ματθ. 15, 24). Εκείνη
δεν το βάζει κάτω. Κάτι την
κάνει να επιμένει. Πλησιάζει
και λέει στον Χριστό «Κύριε,
βοήθησε με» (Ματθ.15, 26).
Κι Εκείνος της λέει «Δεν είναι
σωστό να πάρω το ψωμί των
παιδιών και να το ρίξω στα
σκυλιά» (Ματθ. 15, 26). Εκείνη,
δεν φεύγει, δεν απογοητεύεται, επιμένει και λέει στον Χριστό «Ναι, Κύριε, αλλά και τα
σκυλιά τρώνε από τα ψίχουλα,
που πέφτουν από το τραπέζι
των κυρίων τους» (Ματθ. 15,
27). Ο Χριστός εκπλήσσεται.
Και απαντάει «Ω, γυναίκα, μεγάλη είναι η πίστη σου∙ ας
σου γίνει όπως θέλεις» (Ματθ.
15, 28).
Άντε τώρα, να συζητήσεις
με έναν αθεϊστή ή αδιάφορο
το θέμα αυτό. Τί γνώμη θα
σχηματίσει για το πρόσωπο
του Χριστού; Σίγουρα, θα αντιδράσει. Ποιος θέλει έναν
Χριστό, που μπροστά στον
ανθρώπινο πόνο και αγωνία
δείχνει απαθής; Ποιος θέλει
έναν Χριστό να επιμένει να
αποστρέφει το βλέμμα Του
από την γυναίκα που θέλει
να σώσει το παιδί της; Σε τί
μπορεί να ελπίζει ο άνθρωπος,
εάν οι υπαρξιακές του αναζητήσεις και μεταφυσικές του
αγωνίες γίνονται μάρτυρες
ενός Χριστού αδιάφορου; Ποιος άλλος θα πλησίαζε έναν
Χριστό, ο Οποίος δεν θα του
έδινε σημασία με τέτοιο προκλητικό τρόπο;
Πράγματι, η εικόνα του Χρι-
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τοπικά

ΓΙΑΤΙ ΚΥΡΙΕ;
στού είναι αποκαρδιωτική. Αν
χαθεί και η ελπίδα από το
πρόσωπο Του, χάθηκαν όλα.
Αν η γυναίκα αυτή, αυτή η
Χαναναία, δεχτεί την απάθεια
του Χριστού, την απουσία Του
από τη ζωή της, από τα προβλήματα της, τότε δεν έχει
αξία η ζωή, δεν έχει ουσία το
επέκεινα της ίδιας της ζωής.
Και φυσικά, μία τέτοια απάθεια, αδιαφορία, μοιάζει με
μεταφυσικό στοχασμό, που
εγκλωβίζεται στα αδιέξοδα
του. Και φυσικά, φτάνει στο
σημείο να παραδίνεται στα
μεταφυσικά ανυπέρβλητα,
όπου η υπερβατικότητα παύει
να αποτελεί μεταποιητικό στοχασμό, αφού δεν λειτουργεί
την οντολογική της εμβάθυνση στα βάσανα της ζωής.
Δεν συνάδει η εικόνα του
Χριστού με άλλες ευαγγελικές
διηγήσεις. Δείχνει να μην είναι
ο Ίδιος Χριστός. Δεν είναι ο
Χριστός του Ζακχαίου, της
πόρνης, του ληστή, όλων εκείνων των τσαλακωμένων που
ο αταίριαστος βίος τους έγινε
φάτνη υποδοχής της αγάπης
του Χριστού. Προσωπικά, δεν
θέλω έναν τέτοιον Χριστό. Και
πιστεύω πως οι άνθρωποι δεν
θέλουν έναν Χριστό να αδιαφορεί. Δεν θέλουν οι άνθρωποι τον Χριστό να απαντάει
καταφατικά στο κακό, στον
πόνο. Δεν πιστεύουν πως το
κακό έχει ύπαρξη, υπόσταση,
δική του οντολογία. Δεν το
πίστεψαν ο Μάξιμος Ομολογητής και Διονύσιος Αρεοπαγίτης που θα μιλήσουν για το
κακό ως «παρυπόσταση», δεν
το πίστεψε ο Paul Ricoeur,
που αρνούμενος την ύπαρξη
του, υιοθετεί το διαλεκτικό
σχήμα «σκέψη - πράξη - συναίσθηση».
Γιατί Κύριε; Είναι η στιγμή
που τα αμέτρητα γιατί απαιτούν απάντηση. Είναι η στιγμή
που τα «γιατί» έχουν την απίστευτη δυναμική να μετατραπούν σε μία αποδοχή του θείου θελήματος. Αλλά δεν είναι
εύκολα τα πράγματα. Χρειάζεται πνευματική ωρίμανση,
παιδαγωγία. Πόσες φορές οι
άνθρωποι δοκιμάζονται και
θέλουν να μάθουν τον λόγο;
Ας μην βιαστούμε να πούμε
στους ανθρώπους πως έχει
ο Θεός το σχέδιο Του, πως
χρειάζεται υπομονή. Για να
πούμε στους ανθρώπους
αυτά τα πράγματα, χρειάζεται
να δούμε τον κάθε άνθρωπο
ξεχωριστά, εξατομικευμένα.
Χρειάζεται να έχουμε το ποιμαντικό βάσανο για τον άλλον,
όπως λέει ο π. Νικόλαος Λουδοβίκος. Όχι να του χτυπήσουμε την πλάτη. Έτσι μεταθέτουμε την ευθύνη από πάνω

μας. Αυτό δεν είναι αγωνία
για τον άλλον. Αυτό λέγεται
αδιαφορία για τον άλλον.
Η εποχή μας είναι δύσκολη.
Είναι τραγικά δύσκολη. Θεωρώ πως όποιες χαρές έχουμε
στην καθημερινότητα μας,
έχουν την προέλευση τους
από την μυστηριακή ζωή και
ενθάρρυνση. Είναι που είναι
πολλά τραγικά αδιέξοδα, χωρίς Χριστό γίνονται άβυσσος.
Τα πράγματα είναι δύσκολα.
Το βλέπουμε στα πρόσωπα
των συνανθρώπων μας. Αλλά
δεν βλέπουμε τις στιγμές,
όταν εκείνοι κλείνουν την πόρτα αφήνοντας πίσω έναν κόσμο ξένο, βυθιζόμενοι οι ίδιοι,
την ίδια στιγμή, στον προσωπικό τους θρήνο. Τόσο προσωπικό, που ακόμη και το
πρόσωπο του Χριστού μοιάζει
ξένο για εκείνους. Υπάρχει
τεράστιος πόνος. Υπάρχουν
πολλά δάκρυα που θλίβουν
τις καρδιές των ανθρώπων.
Υπάρχουν πολλά «γιατί», στα
οποία ο Θεός για τους λόγους
Του, δεν θέλει να δώσει απάντηση. Αδυνατώ να προχωρήσω τη σκέψη μου. Δυσκολεύομαι. Δεν έχω λύσεις. Δεν
θέλω να χτυπήσω τον άλλον
στην πλάτη. Όταν μου ζητάει
να υπάρξω στο πρόβλημα του
και δεν μπορώ, γίνομαι αδύναμος και θλίβομαι που δεν
μπορώ να φέρω τον Χριστό
να υπάρξει στη ζωή του. Ίσως,
δεν του αρκεί η παρουσία
Του. Τα πράγματα είναι πολύ
δύσκολα.
Κάτι υπάρχει, όμως, ακόμη.
Δεν γίνεται να μην υπάρχει.
Δεν μπορεί να είναι αυτό το
τέλος της ιστορίας. Το τέλος
της ιστορίας θα είναι χαρμόσυνο, ένας ατελείωτος χορός,
ένα απέραντο τραγούδι. Δεν
μπορεί το βάσανο να κυριαρχήσει στη ζωή. Είναι αδύνατον
το κακό να έχει οντολογία,
να έχει ισχύ. Μου ‘ρχεται στο
νου ένας άνθρωπος∙ η Χαναναία. Δυναμική γυναίκα.
Όλα να γκρεμίζονταν γύρω
της, τέτοια πίστη δεν βρίσκεις.
Ο Χριστός βάδιζε, την αγνοούσε, ενώ γνώριζε το πρόβλημα της, κι εκείνη εκεί. Δεν
έφευγε με τίποτε. Σαν να του
‘λεγε, εγώ θα συγκρουστώ
μαζί σου υπαρξιακά, προσευχητικά, Σε πιστεύω και γι’
αυτό δεν το βάζω κάτω, και
δεν υπάρχει καμία περίπτωση,
στο τέλος θα στρέψεις το
βλέμμα Σου πάνω μου. Κι έτσι
έγινε. Μόνο που ο Χριστός
δεν αδιαφόρησε. Η δύναμη
της πίστης…
διάκονος Ι.Μ. Σταγών &
Μετεώρων
π. Ηρακλής Αθ. Φίλιος
(Βαλκανιολόγος, Θεολόγος)
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Γράφει ο κ. Κων/νος Χαρ. Κορλός, θεολόγος

Η μεγάλη πίστη
της Χαναναίας
•"Ω, γύναι, μεγάλη σου η πίστις..." (Ματθ. ιε, 28)

Ο

Θεός δεν αφήνει
αναπάντητα τα αιτήματα του
ανθρώπου που
συνοδεύονται από πίστη και
αποβλέπουν στην πνευματική του
ωφέλεια. Ο Κύριος δέχεται και τη
μικρή πίστη, αλλά θαυμάζει και
επαινεί τη μεγάλη και εγκάρδια
πίστη. Πολλές φορές μπορεί να
φαίνεται ότι σιωπά στα αιτήματα
μας, όμως ποτέ δεν λησμονεί τις
ολόψυχες ικεσίες μας και στην
κατάλληλη στιγμή δίνει αυτό που
κρίνει η πάνσοφη αγάπη του.
Αυτό έγινε στο θαύμα της θεραπείας
της κόρης της Χαναναίας. Ο Κύριος δεν
έμενε πάντοτε στο ίδιο μέρος. Πήγαινε
από πόλη σε πόλη και από χωριό σε
χωριό, κηρύττοντας, διδάσκοντας και θεραπεύοντας τους αρρώστους: "...Περιήγεν
ο Ιησούς τας πόλεις πάσας και τας κώμας
διδάσκων εν ταις συναγωγαίς και κηρύσσων το ευαγγέλιον της Βασιλείας και θεραπεύων πάσαν νόσον... εν τω λαώ" (Ματθ.
9,35). Ο Κύριος είναι ο μεγάλος ευεργέτης,
ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων,
γιατί κατά τη διάρκεια της επίγειας δράσης
του "διήλθεν ευεργετών και ιώμενος πάντας..." (Πραξ. 10,38).
Περπατώντας ο Κύριος έφθασε στην
περιοχή της Τύρου και της Σιδώνος, στα
σύνορα δηλαδή με τη Χαναάν. Εδώ κατοικούσαν οι Φοίνικες Χαναναίοι που ήταν
ειδωλολάτρες. Ζούσαν στο σκοτάδι της
δαιμονολατρίας και της μαγείας. Εδώ στο
βασίλειο του Σατανά ήρθε ο Χριστός. Και
όπου έρχεται ο Χριστός φεύγει ο διάβολος.
Και να ο Χριστός εκδηλώνει τη δύναμη
του. Κάνει το θαύμα. Απαλλάσσει την
κόρη μιας ειδωλολάτρισσας Χαναναίας
από τα δαιμόνια.
Η Χαναναία αυτή γυναίκα βγήκε από τα
σύνορα της χώρας της, όταν έμαθε ότι
βρισκόταν εκεί κοντά ο Χριστός και μόλις
τον αντίκρισε από μακριά άρχισε να κραυγάζει λέγοντας: "Ελέησον με, Κύριε, υιέ
Δαβίδ; η θυγάτηρ μου κακώς δαιμονίζεται"
(Ματθ. 15,22).
Η κόρη της πάσχει από δαιμονοπληξία,
η στενοχώρια της είναι μεγάλη, γιατί δεν
μπόρεσε πουθενά να βρει θεραπεία. Γι'
αυτό η κραυγή της προς τον Κύριο είναι
γεμάτη πόνο και αγωνία. Έχει όμως τη
βεβαιότητα ότι ο Κύριο μπορεί να της χαρίσει την υγεία. Πιστεύει, φαίνεται, ότι ο
Χριστός είναι ο Μεσσίας και αισθάνεται
ανάξια για τη μεγάλη ευεργεσία. Γι' αυτό
δεν απαιτεί, αλλά παρακαλεί, ικετεύει,
εκλιπαρεί το έλεος του Θεού. Και όμως,
ο φιλάνθρωπος και γεμάτος αγάπη Κύριος
φαίνεται να κωφεύει και να δείχνει αδιαφορία και να μη συγκινείται από τις σπαρακτικές φωνές της δυστυχισμένης γυναίκας.
Όχι. Αυτό και να το σκεφθούμε ακόμη
είναι αμαρτία. Οι Χριστός και άκουγε και
εσυγκινείτο. Αλλά δεν έδωσε αμέσως
απάντηση, δεν έκανε αμέσως, το θαύμα,
γιατί ήθελε να δοκιμάσει την πίστη της,
ήθελε να φανερωθεί η μεγάλη πίστη της
μπροστά σ' όλους τους παριστάμενους.
Η γυναίκα βλέποντας ότι δεν παίρνει
καρά απάντηση από τον Κύριο, δεν απο-

γοητεύεται; δεν φεύγει. Πλησιάζει το Χριστό και πέφτοντας με ευλάβεια στα πόδια
του παραμένει εκεί και συνέχεια τον παρακαλεί: "Κύριε, βοήθει μοι". Και όταν ο
Χριστός επιτέλους της απάντησε την επέπληξε και την ταπείνωσε περισσότερο απ'
ό,τι με τη σιγή του:
-Δεν είναι σωστό το ψωμί που έχει κανείς
για τα παιδιά του, να το ρίξει στα σκυλιά.
Η γυναίκα δεν οργίστηκε από τα λόγια
του Χριστού, δεν έχασε την ελπίδα της,
δεν απόκαμε, αλλ' απάντησε με ταπείνωση
και σύνεση:
-Ξέρω, Κύριε, ότι δεν είμαι παιδί σου.
Ότι δεν είμαι Ιουδαία, ότι δεν ανήκω στον
ευλογημένο λαό σου. Εμείς που λατρεύουμε τα είδωλα, που πιστεύουμε στα μάγια
και στις μάγισσες και κάνουμε τόσες
αμαρτίες, είμαστε σαν τα σκυλιά, λαός
ακάθαρτος.
Αλλά,. Κύριε, και τα σκυλάκια περιμένουν
να φάνε τα ψίχουλα που πέφτουν από το
τραπέζι του αφέντη τους. Κι εγώ, η δυστυχισμένη γυναίκα, ένα σκυλάκι είμαι.
Την αγάπη σου ζητώ. Δώσε μου ένα ψίχουλο, και φθάνει. Κύριε, λυπήσου με...
Η Χαναναία νίκησε. Ο Χριστός έκανε το
θαύμα. Η κόρη της έγινε καλά. "Ω γύναι",
της είπε, "μεγάλη σου η πίστις!.. Και ιάθη
η θυγάτηρ αυτής από της ώρας εκείνης"
(Ματθ. 15,28).
Ο Κύριος θαύμασε την πίστη της Χαναναίας. Γιατί ήταν μια ακλόνητη και εγκάρδια
πεποίθηση όχι μόνο στη θεία δύναμη,
αλλά και στην αγαθότητα και στη φιλανθρωπία του Σωτήρα Αποκαλύφθηκαν, βέβαια, στο θαύμα αυτό και άλλες αρετές
της Χαναναίας, όπως η επιμονή, η υπομονή, η ταπείνωση, η σύνεση. Η πίστη
της όμως θεωρείται άξια θαυμασμού και
επαίνου.
Γιατί οι άλλες αρετές, ακόμη και "η
μείζων πασών των αρετών", η αγάπη αναπτύσσονται πάνω στο έδαφος της πίστης.
Γι' αυτό ο απ. Παύλος βεβαιώνει ότι "χωρίς
πίστεως, αδύνατον ευαρεστήσαι Θεώ"
(Εβρ. 11,6).
Ο Χριστός, βέβαια, δέχεται και ενισχύει
και τη μικρή πίστη, βραβεύει όμως και
επαινεί ιδιαίτερα τη μεγάλη πίστη.

τοπικά
ΕΡΩΤΗΣΗ 1η:
Εργαζόμουν από το 1980
μέχρι τις 31-12-2013 σε τουριστικό πρακτορείο ως υπάλληλος, και είχα μέχρι τότε 9850
ένσημα. Αλλαξα εργασία από
1-1-14 αλλά κολλάω κανονικά
300 ένσημα το χρόνο. Πότε
μπορώ να πάρω σύνταξη; Εγινα 58 στις 7-1-19.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Ακόμα και αν συμπληρώνατε
τις 10500 ημέρες ασφάλισης εντός του 2011 (με αναγνωρίσεις
4 ετών από πλασματικό χρόνο)
λόγω ηλικίας θα δικαιούστε
σύνταξη σε ηλικία 60 ετών και 6
μηνών εφόσον συμπληρώσατε
το 58ο έτος εντός του 2019 ..
Διαφορετικά μπορείτε χωρίς
αναγνωρίσεις να θεμελιώσετε
δικαίωμα σύνταξης σε ηλικία
62 ετών με 12.000 ημέρες
ασφάλισης.
ΕΡΩΤΗΣΗ 2η:
Eίμαι ασφαλισμένη στο ΙΚΑ
από το 1982 ως υπάλληλος
γραφείου. Με ένα κενό 8 μηνών λόγω εγκυμοσύνης εργάζομαι συνεχώς στον ίδιο εργοδότη. Πότε μπορώ να υποβάλλα τα χαρτιά μου για σύνταξη; Δεν έχω ανήλικο τέκνο .
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Μπορείτε σε κάθε περίπτωση
μειωμένη σύνταξη σε ηλικία 62
ετών, εφόσον έχετε 100 ημέρες
ασφάλισης ανά έτος την τελευταία πενταετία. Διαφορετικά
για πλήρη σύνταξη εφόσον δεν
έχετε πλασματικούς χρόνους
να συμπληρώσετε 12.000 ημέρες ασφάλισης.
ΕΡΩΤΗΣΗ 3η:
Γεννήθηκα 17/10/63 με βαρέα ένσημα συνεχώς καθώς
δουλέυω σε υφαντουργία, από
το 1986, άρα περί τα 9600 βαρέα συνολικά. Εχω δύο τέκνα
και υπηρέτησα 24 μήνες στρατό. Μπορώ να συνταξιοδοτηθώ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Εφόσον με αναγνωρίσεις
πλασματικών ετών συμπληρώνετε για πρώτη φορά τα 10500
(εκ των οποίων 7500 βαρέα)
εντός του 2014 τότε μπορείτε
να συνταξιοδοτηθείτε σε ηλικία
59 ετών και 6 μηνών με μειωμέ-
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Απαντήσεις σε ερωτήματα αναγνωστών
για συνταξιοδοτικά και κοινωνικοασφαλιστικά ζητήματα
νη ή σε ηλικία 61 ετών και 6 μηνών με πλήρη. Αν ενδιαφέρεστε
μόνο για την επιλογή της πλήρους σύνταξης τότε χωρίς αναγνωρίσεις πλασματικών ετών,
ούτως ή άλλως δικαιούστε σύνταξη σε ηλικία 62 ετών με όσα
βαρέα ήδη έχετε.
ΕΡΩΤΗΣΗ 4η:
Εχω 2700 ένσημα ΙΚΑ, 6800
ΟΑΕΕ μέχρι το 2012 και μετά
ξανά 550 στο ΙΚΑ από 20142018.
Είμαι
γεννηθείς
30/10/1959 . Μπορώ να βγώ σε
σύνταξη; Εχω 3 παιδιά και 22
μήνες ναυτικό.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Εφόσον με αναγνώριση πλασματικού χρόνου 1300 ημερών
μπορείτε να συμπληρώσετε συνολικά 10.500 ημέρες το 2011
και με δεδομένο ότι το ΙΚΑ έχει
ήδη καταστεί τελευταίος και
απονέμων φορέας ασφάλισης
δικαιούστε σύνταξη με 11.100
ημέρες ασφάλισης σε ηλικία
59 ετών και 6 μηνών, ήτοι από
τις 30/4/2019 και μετά.
ΕΡΩΤΗΣΗ 5η:
Είμαι 54 ετών κι από τον
Μάρτιο του 1987 εργαζόμουν
ως Τραπεζικός Υπάλληλος.
Ελαβα εθελουσία το 2014 και
είχα μετρημένα 7500 ένσημα
μέχρι τότε γιατι αρχικά μου
κολλούσαν ημιαπασχόληση.
Από το Μάιο του 2014 έως τον
12/16 είχα δικό μου μαγαζί με
ασφάλιση ΟΑΕΕ. Αυτήν την
στιγμή είμαι άνεργος. Δικαιούμαι σύνταξη και αν ναι σε
ποια ηλικία;.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Με τον χρόνο ασφάλισης που
έχετε δικαιούστε πλήρη σύνταξη σε ηλικία 67 ετών. Διαφορετικά, με τα ισχύοντα σήμερα
δεδομένα, δικαιούστε μειωμένη
σύνταξη σε ηλικία 62 ετών μόνο
εφόσον θα έχετε 100 ημέρες
ασφάλισης ανά έτος την τελευταία πενταετία πριν από τα

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.
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62.
ΕΡΩΤΗΣΗ 6η:
Είμαι εκπαιδευτικός και είμαι γεννημένη τον 10/1959. Είμαι διορισμένη τον 10/1985
και έχω προϋπηρεσία στο ΙΚΑ
1 έτος και 8 μήνες. Πότε μπορώ να συνταξιοδοτηθώ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Σύμφωνα με τα δεδομένα
που μας παραθέτετε έχετε συνολικό χρόνο ασφάλισης στο
ΙΚΑ και στο Δημόσιο 35 έτη
ασφάλισης μέχρι 31/12/2018
και ως εκ τούτου μπορείτε να
συνταξιοδοτηθείτε βάσει και
των ηλικιακών ορίων που επέβαλε ο Ν. 4336/2015 από την
ηλικία των 60 ετών, την οποία
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συμπληρώνετε από τον 7/2019.
ΕΡΩΤΗΣΗ 7η:
Είμαι
γεννημένος
τον
11/1957 τελευταίο φορέα
ασφάλισης έχω το ΤΑΕ αλλά
προηγουμένως είχα και ασφάλιση στο ΙΚΑ. Υπολογίζω ότι μέχρι 12/2017 έχω 41 έτη ασφάλισης συνολικά. Πότε μπορώ
να συνταξιοδοτηθώ σύμφωνα
με τα νέα δεδομένα;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Εσείς, αφού έως 31/12/2017
έχετε 41 έτη ασφάλισης, σημαίνει ότι ήδη από το 2011 έχετε συμπληρώσει την απαιτούμενη 35ετία πραγματικής απασχόλησης. Ο νόμος απαιτεί να
έχετε 35 έτη ασφάλισης ώστε

να βγείτε σε ηλικία 60 ετών σε
σύνταξη με συνολικό χρόνο
ασφάλισης 36 έτη. Ως γεννηθείς
τον11/1957 γίνατε 60 ετών τον
11/2017, ήτοι μετά την ψήφιση
του Ν. 4336/2015 και συνεπώς
επηρεάζεστε από την αύξηση
των ηλικιακών ορίων που επέβαλλε ο ανωτέρω νόμος. Το
νέο όριο ηλικίας διαμορφώνεται
σε αυτό των 60 ετών και 9 μηνών.
ΕΡΩΤΗΣΗ 8η:
Είμαι γεννημένη τον 2/1955
και έχω στην ασφάλιση του
ΙΚΑ μέχρι 31/12/2011 έχω περίπου 5340 ημέρες εργασίας.
Συνεχίζω να εργάζομαι. Πότε
μπορώ να βγω σε σύνταξη;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Σύμφωνα με τα στοιχεία που
μας αναφέρετε και θεωρώντας
ως δεδομένο ότι κάθε έτος έχετε 300 ημερομίσθια, σημαίνει ότι
αφού μέχρι 31/12/2011 είχατε
ήδη 5340 άρα μέχρι 31/12/2010
είχατε τις 5040 ημέρες ασφάλισης. Ως γεννηθείσα τον2/1955
συμπληρώσατε το 55οέτος της
ηλικίας σας το 2010. Εάν επαληθεύσετε ότι είχατε και 100 ένσημα κατά έτος την τελευταία
πενταετία, τότε ανήκετε στην
εξαίρεση του νόμου (εγκύκλιος
73/2011) και διατηρείτε δικαίωμα για πλήρη σύνταξη σε ηλικία
60 ετών. Την ηλικία των 60 ετών
την συμπληρώσατε ήδη από το
2015 και συνεπώς δεν επηρεάζεστε από την αύξηση των ηλικιακών ορίων, που επέβαλε ο Ν.
4336/2015 και μπορείτε να καταθέσετε ανά πάσα στιγμή για
σύνταξη.
ΕΡΩΤΗΣΗ 9η:
Είμαι γεννημένος τον
12/1965 και εργάζομαι στο
Δήμο ως εργάτης καθαριότητας με καθεστώς βαρέων. Έχω
διοριστεί τον 6/1992 και έχω
τρία τέκνα. Με ποιες διατάξεις
μπορώ να συνταξιοδοτηθώ
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άμεσα;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Στην περίπτωση σας, αφού
έχετε τρία τέκνα μπορείτε να
συνταξιοδοτηθείτε με τις διατάξεις των τρίτεκνων και έτος
θεμελίωσης το 2011 με χρόνο
ασφάλισης 21 έτη σε ηλικία 52
ετών. Μέχρι 31/12/2011 συμπληρώνετε τα 21 έτη ασφάλισης
με αναγνώριση πλασματικού
χρόνου, ωστόσο επειδή την ηλικία των 52 την συμπληρώσατε
το 2017, ήτοι μετά την ψήφιση
του Ν. 4336/2015, πλέον μπορείτε να αιτηθείτε σύνταξης
από την ηλικία των 58 ετών και
5 μηνών.
ΕΡΩΤΗΣΗ 10η:
Είμαι ασφαλισμένη στο
ΤΣΜΕΔΕ και αρχικά είχα χρόνο
ασφάλισης στο ΙΚΑ. Έχω υπολογίσει ότι μέχρι 31/12/2011
έχω 34 έτη και 5 μήνες ασφάλισης. Είμαι γεννημένη τον
11/1958. Εξακολουθώ και εργάζομαι μέχρι σήμερα. Από
πλασματικό χρόνο έχω 5 έτη
από σπουδές και 2 τέκνα.
Πόσο επηρεάζομαι από τις αλλαγές στο ασφαλιστικό;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Προκειμένου να βγείτε σε
σύνταξης από το ΤΣΜΕΔΕ με
έτος θεμελίωσης το 2011 θα
πρέπει έως 31/12/2011 να έχετε 35 έτη ασφάλισης, ώστε με
συνολικό χρόνο 36 ετών να
βγαίνατε σε σύνταξης στην ηλικία των 58 ετών. Εσείς, όπως
μας λέτε, με συνυπολογισμό
του χρόνου ΤΣΜΕΔΕ και ΙΚΑ
έχετε 34 έτη ασφάλισης και 5
μήνες. Με αναγνώριση 7 μηνών
από τις σπουδές σας ή από τα
τέκνα σας, συμπληρώνετε την
35ετία μέχρι 31/12/2011 και με
συνυπολογισμό της ασφάλισης
σας το 2012 έως και σήμερα
συμπληρώνετε και με το παραπάνω και τα 36 έτη ασφάλισης
που απαιτούνται. Ωστόσο σχετικά με το ηλικιακό όριο γίνεστε
58 ετών τον 11/2016, ήτοι μετά
την ψήφιση του Ν. 4336/2015,
γεγονός που σας επηρεάζει ως
προς την αύξηση των ηλικιακών
ορίων και πλέον μπορείτε να αιτηθείτε συντάξεως από τη συμπλήρωση της ηλικίας των 59
ετών.

Αυξήσεις αξιοπρέπειας όχι βιτρίνας
υπέρμετρη επιβάρυνση εργοδοτών και εργαζομένων στη χώρα
μας είναι προφανής. Σύμφωνα
με την Έκθεση της ΤτΕ στα
τέλη του ’18, ξεπερνά τις 10 μονάδες συγκριτικά με το μέσο
όρο της ΕΕ και του ΟΟΣΑ. Για
την οικονομία του λαϊκισμού
ωστόσο ο ιδιωτικός τομέας αντιμετωπίστηκε με ιδεολογική
τρομοκρατία, με ανεύθυνο συνδικαλισμό και φθόνο ντυμένο με
προοδευτικές ιδεοληψίες. Καλές οι θεωρίες περί ελεύθερης
αγοράς, προσφοράς και ζήτησηςγια τον ιδιωτικό τομέα μόνο
βέβαια, αλλά ας μη γελιόμαστε·
με 492 ευρώ δεν ζεις, ούτε με
546. Αυτά θυμίζουν σοβιετία. Οι
επιλογές των πολιτών δεν επέτρεψαν καλύτερα.
Η κατάργηση του ντροπιαστικού υποκατώτατου για τους
νέους έως 25 χρονών, θα έπρεπε να είχε καταργηθεί από το
‘17. Οι θεωρητικολογούντες της
ελεύθερης αγοράς, της προσφοράς και ζήτησης, σε αγαστή
συνεργασία με τα κροκοδείλια
δάκρυα των υποτιθέμενων αριστερών ξεσπάθωσαν. Σήμερα
στόχος θα πρέπει να είναι η αύ-
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ξηση πλέον των 750 ευρώ. Η
επίδραση μιας τέτοιας αύξησης μόνο ευεργετική μπορεί να
είναι για τη χώρα, υπό ορισμένες ωστόσο προϋποθέσεις. Για
να συμβεί αυτό θα πρέπει τέσσερα σημεία να προσεχθούνε
ιδιαίτερα από την κυβέρνηση
της ΝΔ, πέρα από την υπόσχεση για διπλάσια αύξηση από την
ετήσια αύξηση του ΑΕΠ.

Πρώτιστα η δραστική μείωση
της φορολογίας των επαγγελματιών και επιχειρήσεων στο
20% από το 29% που είναι σήμερα. Δεύτερο, ουσιαστική και
όχι εικονική μείωση των εισφορών στους επαγγελματίες, χωρίς επαναυπολογισμό των εισφορών στο εισόδημα, καθότι
είναι το λιγότερο εξαπάτηση.
Δημιουργία ιδιωτικού προαιρετικού συνταξιοδοτικού - ασφαλιστικού συστήματος, τουλάχιστο για τους επαγγελματίες.
Παράλληλα στις επιχειρήσεις,
μείωση του ασφαλιστικού κόστους. Το 25% που επιπλέον
πληρώνει στον ΕΦΚΑ ο εργοδότης θα μπορούσε να είναι το
ίδιο με τον εργαζόμενο, 16% και
μέρος του υπολοίπου να πηγαίνει στον εργαζόμενο.
Με μείωση των εισφορών οι
εργαζόμενοι μπορούν να δούνε
αυξήσεις. Η κοινωνική πολιτική
αφορά την αύξηση του καθαρού εισοδήματος των μισθωτών
που θα μετακυλιστεί στην αγορά και όχι τα επιδόματα.
Επιπλέον η αύξηση του βασικού καθιστά περιττό το εφεύρημα του τέλους επιτηδεύματος, καθότι θα αυξήσει τις ελά-

χιστες εισφορές των επαγγελματιών.
Τρίτο, θα πρέπει να διευρυνθεί η φορολογική βάση που θα
αφορά όλους τους πολίτες χωρίς τεκμήρια βεβαίως, με μέριμνα για απαλλαγές στα πολύ χαμηλά εισοδήματα. Η ευθύνη
αφορά όλους. Τέταρτο και σημαντικότερο, επενδύσεις, επενδύσεις, επενδύσεις. Μετά από
δεκάδες οικονομικά roadshow
οι κυβερνώντες δεν βλέπουν
πως σε μια οικονομία που δεν
υπάρχουν κίνητρα για επενδύσεις στην πραγματική οικονομία
και όχι στο δημόσιο, δεν μπορεί
ούτε η ανεργία να μειωθεί με
όρους πλήρους απασχόλησης,
ούτε οι εργαζόμενοι να απολαύσουν καλύτερους μισθούς.
Τα παραδείγματα είναι άπειρα.
Με καφετέριες και ψησταριές δεν στοιχειοθετείται ανάπτυξη. Παράλληλα και ενόσω η
παγκόσμια οικονομία ψηφιοποιείται συνεχώς, είναι μονόδρομος η θεσμική συνεργασία
των πανεπιστημίων με τις επιχειρήσεις και την πραγματική οικονομία του μέλλοντος. Η αναγκαία αυτή προοπτική θα δημιουργήσει νέα κουλτούρα ανα-

πτυξιακής πολιτικής και θα
προσδώσει έσοδα και προστιθέμενη αξία στους εργαζόμενους. Οι άνθρωποι, ειδικά στις

μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είναι
η ίδια η επιχείρηση και χρήζουν
αυξήσεις αξιοπρέπειας και όχι
βιτρίνας.
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ΚΥΡΙΑΚΗ
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Μαζί το Σαββατοκύριακο
Πάμε Αλλιώς
Με Αρετή και Τόλμη
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Σαν Σήμερα τον 20ό Αιώνα (Ε)
Το Αλάτι της Γης E4 (Ε)
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Προσωπικά
Ιστορικοί Περίπατοι Κ2
Σαν Σήμερα τον 20ό Αιώνα (Ε)
Super League Day
Ποδόσφαιρο: Ατρόμητος Αθηνών Λεβαδειακός (Ζ)
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Αθλητικά - Καιρός
Αθλητική Κυριακή
Ποδόσφαιρο: Ατρόμητος Αθηνών Λεβαδειακός (Ε)
Με Αρετή και Τόλμη
Το Αλάτι της Γης E4 (Ε)
Σαν Σήμερα τον 20ό Αιώνα (Ε)

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 (Ε)
ΑΝΤ1 News - Δελτίο στη
Νοηματική Γλώσσα
Μια Ελληνίδα στο Χαρέμι
ANT1 News
Your Face Sounds Familiar Κ5
Ο Τουρίστας
Το Τρίτο Στεφάνι
Το Κορίτσι του Μπέβερλυ Χίλς
Και οι Παντρεμένοι 'Eχουν Ψυχή
(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 Μαριπόζα και η Νεραϊδένια
Πριγκίπισσα
Μαλλιά Κουβάρια: Η Σειρά
Απόδραση από τον Πλανήτη Γή
Traction
Star News
Τα Φιλαράκια Κ3 Ε11
Η Συμμορία των Μάγων
Star News
Ο Θησαυρός του Μακαρίτη
Interstellar
'Eλα στη Θέση μου
Η Μεγάλη Μέρα

τηλεόραση
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TV Mall
Η Μικρή Γοργόνα
Βελούδο από Μετάξι E3 (Ε)
Για Πάντα Φίλες Κ2 Ε7 (Ε)
Kitchen Lab (Ε)
Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση
Ειδήσεις
Καλύτερα Δε Γίνεται!
Kitchen Lab
Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική
Γλώσσα
Το Σόι σου Κ5 Ε28 (Ε)
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα Κ6
Ε33 (Ε)
Bake Off Greece
The Bachelor 2
Φονική Καταιγίδα
Μετά τα Μεσάνυχτα (Ε)
Αυτές Είναι οι Kardashians Κ12
Ε18
Θυρίδα Τηλεπώλησης
Εικόνες (Ε)

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.
19:30 Τα Νέα του ΣΚΑΪ
21:00 Survivor
00:20 Deadly Women Κ8 Ε3
01:15 Fatal Vows Κ1 Ε10
02:15 Power of Love Gala (E)
05:00 dot.
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16:00
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20:00
21:00
21:10
22:50
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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;
02:00 Τα Παντελόνια είναι Περίεργα
Ρούχα (Ε)
04:00 Η Νύφη

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

ΚΡΙΟΣ: Θα έχετε την τύχη να βρεθείτε με
ανθρώπους που σας ενώνουν κοινές πεποιθήσεις και θα σας βοηθήσουν να νιώσετε
την ασφάλεια και την αποδοχή μέσα από την
ταύτιση.
ΤΑΥΡΟΣ: Σαν μάννα εξ ουρανού σας έρχεται η οικονομική υποστήριξη που επιζητούσατε για ένα νέο ξεκίνημα το οποίο θέλετε να κάνετε!
ΔΙΔΥΜΟΙ: Αν είστε σε σχέση, εκμεταλλευτείτε αυτές τις μέρες για να κάνετε με
το ταίρι σας πράγματα που μπορούν να ανανεώσουν τη σχέση σας, όπως το να οργανώσετε ή να πραγματοποιήσετε ένα ταξίδι.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Διαχωρίστε τις ευθύνες που σας
αναλογούν, από αυτές που αναλογούν
στους άλλους. Και να θυμάστε ότι η ελευθερία βρίσκετε εκεί που σταματάει ο φόβος
να αναλάβετε τις ευθύνες σας.
ΛΕΩΝ: Για τους αδέσμευτους του ζωδίου θα
προκύψουν ευκαιρίες να αποκατασταθούν
και να περάσουν του Αγίου Βαλεντίνου με
αρκούδες και σοκολατάκια. Για το Πάσχα δεν
ξέρω ακόμα, αλλά σημασία έχει το παρόν.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Το σίγουρο είναι ότι θέλεις να
κάνεις μια νέα αρχή και σε αυτή σου την προσπάθεια έχεις συμπαραστάτες τους δικούς σου ανθρώπους που είναι διατεθειμένοι να ανεχτούν τις παραξενιές που
βγάζεις κάθε φορά που βρίσκεσαι σ’ αυτή
τη φάση.
ΖΥΓΟΣ: Είσαι τόσο έτοιμος να πέσεις στη
φωτιά προκειμένου να νιώσεις μέσα σου τη
σπίθα να ανάβει, που δεν υπολογίζεις καθόλου τι πάει να πει κάψιμο.

Ιουλ. Αδάμ 10
2431023000

Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου
8 πρωί – 2 μεσημέρι και 5
απόγευμα έως 8 πρωί επομένης
Τσέλιος Σωτήρης
28ης Οκτωβρίου 83

Γιώτας-Πρίνος
Ζαρκάδας-Λυγαριά
Ζουλιανίτης-Σερβωτά
Καλαμπάκας-Αγ. Απόστολοι
Κανάτας-Πύλη
Καρανίκας-Μεγ. Καλύβια
Κατσιάκος-Συνάτικας (Ρόγγια)
Οικονόμου-Γόμφοι
Κέμος-Σωτήρα
Κουρκούνης-Πηγή
Κουτσίρας-Ράξα
Μίντζας-Παλαιομονάστηρο
Μπάλλας-Πύλη
Μπιλιάλης-Βαλτινό
Νικλιτσιώτης-Φωτάδα
Οικονόμου-Παλαιόπυργος

Αυτή τη βδομάδα προβάλλονται

ΑΙΘΟΥΣΑ 1:

“ΨΥΧΡΗ ΚΑΤΑΔΙΩΞΗ”
Με τον μοναδικό
ΛΙΑΜ ΝΙΣΟΝ
ΑΙΘΟΥΣΑ 2:
Σάββατο-Κυριακή
η παιδική ταινία

“ΑΣΤΕΡΙΞ-ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ
ΤΟΥ ΜΑΓΙΚΟΥ ΖΩΜΟΥ”
Επίσης προβάλλεται
το νέο καθηλωτικό θρίλερ

“Ο ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΟΣ”
Για τις ώρες στο 78775

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
CINE –ΜΥΛΟΣ
στο Μύλο Ματσόπουλου

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

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
06.00 – 07.00 Videoclips

09:45
12:50
14:00
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'Eλα Χαμογέλα
Open Sport
Open News - Μεσημεριανό Δελτίο
Παιδιά από Σπίτι
Open News στη Νοηματική
Ο Παπατρέχας
Open News
Το Λεβεντόπαιδο
Total Football
Hobbit: 'Eνα Αναπάντεχο Ταξίδι
Cartels
Criminal Minds
Τώρα 'O,τι Συμβαίνει

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Ασήμαντος ο ρόλος
τους.
2. Πρόσωπο από τον
«Αμλετ» του Σαίξπηρ Ομοια γράμματα.
3. Τόσα χρόνια έζησε ο
Καποδίστριας -Γιος του
Αβραάμ και της Αγαρ.
4. Κύριο πρόσωπο ομώνυμου πλατωνικού διαλόγου.
5. Συσσωρεύονται σε
ορισμένους ιστούς μας.
6. Βυζαντινή μουσική νότα Είναι και η μοσχή (αντιστρ.).
7. Δεν αναπτύσσει μεγάλες ταχύτητες.
8. Αίσθηση όχι κοινή -Ομόηχα
φωνήεντα.
9. Αναφέρεται για τα κύματα.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Κατηγορία εκκλησιαστικών
ύμνων.
2. Πρέπει να διευθετούνται.
3. Αρχή απαγόρευσης - Και δυσπιστία εκφράζει - Συνθετικό
αραβικών γεωγραφικών ονομάτων.
4. Προϊόν διαρπαγής.
5. Προμηνύουν καλά - Το τι μέρος του λόγου είναι, εξαρτάται
από το κόμμα του.

2431028133
08:00 π.μ. – 23:00 μ.μ.

Κτήνος

ΛΥΣΗ (9-2-2019)
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΛΑΤΡΗΣ - ΑΚ 2.
ΥΠΑΙΝΙΓΜΟ 3. ΚΕΝΑ – ΧΟΡΝ 4.
ΟΜΙΛΗΤΙΚΗ 5. ΥΠΑ 6. ΡΛ - ΚΑΙΡΙΟ 7. ΓΟΣΣΥΠΙΟΝ 8. ΟΚ - ΣΤ 9.
ΑΙΜΟΔΟΤΗΣ
ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ 2.
ΑΠΕΜΠΛΟΚΗ 3. ΤΑΝΙΑ 4. ΡΙΑΛ ΟΜΣΚ 5. ΗΝ - ΗΣΑΥ 6. ΣΙΝΤ ΙΠΠΟ 7. ΓΡΙΓΡΙ 8. ΑΜΟΚ - ΙΣΟΙ 9.
ΚΟΧΗ-ΟΝΤΑ

Πώς παίζεται
Συμπληρώστε τους αριθμούς ώστε κάθε τετράγωνο με τα εννέα κουτάκια να έχει τους αριθμούς από
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Παπαγεωργίου-Αρδάνι
Σκαρλέας-Αρδάνι
Τσιγάρας-Βαλτινό
Τσιώκας-Μικρό Κεφαλόβρυσο
Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου
Μεσιακάρης-Οδ. Ριζαριού
Κατσάνας-Μ. Καλύβια
Κουβελάς-Γόμφοι
Κουτσίρας-Ράξα
Χατζής-Ταξιάρχες
Οικονόμου-Παλαιόπυργος
Παπαγεωργίου-Αρδάνι
Γραμμένου-Πετρωτό
Τσιώκας-Μικρό Κεφαλόβρυσο
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1 έως 9 και κάθε οριζόντια και κάθε κάθετη στήλη να
έχει όλους τους αριθμούς από 1 μέχρι 9.
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6
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Eπιμέλεια
I. Tσιμπερδώνη

8

3
5

(κινούμενα σχέδια-μεταγλωττισμένη) 86’ σε 3D
12.00 μεσημέρι κανονική
προβολή 4 €,
17.30 απόγευμα 3D 5 €

1

Ασκληπιού 29 – Πλάτωνος

4

Σέρλοκ Ζουμπόμς

Sudoku

Πατέρα Σοφία

2431024631

Μυστηρίου 107
Love story, τρομακτικό
παραμύθι, ψυχολογικό
δράμα,
ιστορία ενηλικίωσης, καθηλωτικές ερμηνείες
Ώρες προβολών καθημερινά (εκτός Δευτέρας)
20.00 & 22.15. Την Κυριακή μια προβολή, στις
20.00.
Γενική είσοδος 5 €, φοιτητικά –μαθητικά- ανέργων 4 €,
ΣΙΝΕΑΚ για τα παιδιά
την Κυριακή

6. Το μικρό όνομα του Πέρση
ποιητή των «Ρουμπαγιάτ» (αντιστρ.) - Ελαττώνεται με τα γάντια (γεν.).
7. Εγινε, από τον Δία, ο Ωρίων.
8. Γήινα εξογκώματα -Αναφέρεται και για την ταχύτητα.
9. Ευρωπαίοι και αυτοί (αιτ.).

Για να γυμνάζεται
το μυαλό σας

ΠPATHPIA ΔIANYKTEPEYONTA
Χειρόπουλος-Οδ. Καλαμπάκας
Τζάρτζος Ευάγ.-Οδ. Λαρίσης
Τζάρτζος-Οδ. Μετεώρων
Κόσσυβας Βασ.-Οδ. Καρδίτσης
Παπακώστας-Οδ. Καρδίτσης
Κωτούλας-Οδ. Καρδίτσης
Μπάκος-Οδ. Καλαμπάκας
Μεσιακάρης-Οδ. Ριζαριού
Κωτούλας Παν.-Οδ. Λαρίσης
Καραγιάννης-7ο χλμ
Τρικάλων-Καλαμπάκας
Γκούμας-Οδ. Πύλης
Ντάλας-Τρικάλων-Πύλης
Σαμαράς-Οδ. Καλαμπάκας
Γιαννακόπουλος-Διαλεκτό
Γιώτας-Παλαιόπυργος

TELEMACHOS CINEMA

facebook/Δημοτικος

ΔIANYKTEPEYONTA ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
8 πρωί – 2 μεσημέρι και 5
απόγευμα έως 8 πρωί επομένης
Γιώτα Παρασκευή
Τσιτσάνη 23
2431027630
08:00 π.μ. – 23:00 μ.μ.
Μπατατόλης Θανάσης

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Βρίσκεις και τα ψυχικά αποθέματα, αλλά και τους απαραίτητους πόρους
για να προχωρήσεις σε καινοτόμες αλλαγές
στη δουλειά σου, ενώ από την άλλη θα μπορούσες να κάνεις τις κινήσεις εκείνες στο
οικογενειακό περιβάλλον που θα ισχυροποιήσουν το ρόλο σου και θα σε κάνουν να
κερδίσεις το σεβασμό και την αναγνώριση
των δικών σου ανθρώπων.
ΤΟΞΟΤΗΣ: Νέες γνωριμίες που κάνεις έρχονται να σε διδάξουν κάτι και να σου ανοίξουν νέες προοπτικές στις επιχειρηματικές
σου υποθέσεις, αλλά και τη ζωή σου γενικότερα. Από την άλλη και ένα παιδί θα μπορούσε να είναι μες στα σενάρια αυτών των
«νέων γνωριμιών».
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Αυτό μπορεί βέβαια να έρθει
και με την μορφή επιπλέον ευθυνών στη δουλειά σου, για τις οποίες όμως θα πρέπει να
ανταμειφθείς με κάποια αύξηση. Επίσης και
η πώληση ή ενοικίαση ενός ακινήτου ή το ενδεχόμενο να ανακαινίσεις και να αξιοποιήσεις κάποιο οίκημα είναι στα πιθανά σενάρια.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Έχεις άποψη, έχεις την αλήθεια σου και έχεις και μια ευκαιρία να μιλήσεις σαν να μιλάει ένας βράχος και χωρίς να ανοίξει ρουθούνι.
ΙΧΘΕΙΣ: Όποιο κι αν είναι το σενάριο, είτε
δηλαδή μιλάμε για άνθρωπο που η σχέση
σας έχει καθαρά οικονομικό χαρακτήρα, είτε
μιλάμε για κάποιον πρώην αγαπημένο, θα
πρέπει να είστε προσεκτικοί και μετρημένοι, γιατί οι συνέπειες για την υλική ή τη συναισθηματική σας σταθερότητα μόνο ασήμαντες δε θα είναι.

4
5
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ΚΥΡΙΑΚΗ
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«Όχι» στην πλήρη άρση των capital controls
από τις Τράπεζες – Παραμένουν στα «στρώματα» 28 δισ. ευρώ
πιφυλακτικές εμφανίζονται οι
Τράπεζες μπροστά στο
ενδεχόμενο για πλήρη άρση
των κεφαλαιακών περιορισμών
ζητώντας να διατηρηθούν ως έχουν
τουλάχιστον προς το παρόν.

Ε

Αυτή την άποψη διατύπωσαν στον διοικητή της ΤτΕ, Γιάννη Στουρνάρα κατά
τη συνάντηση που είχαν όπου και συζητήθηκε ο οδικός χάρτης για την κατάργηση των capital controls.
Οι Τραπεζίτες συμφώνησαν πως είναι
αναγκαίο να συνεχιστεί η σταδιακή άρση
των capital controls ωστόσο εμφανίστηκαν ιδιαίτερα ανήσυχοι ως προς την
προοπτική άμεσης και πλήρους απόσυρσης των μέτρων.
Ιδιαίτερα στάθηκαν στον τρίτο πυλώνα
που αφορά στην μεταφορά κεφαλαίων
από την Ελλάδα στο εξωτερικό. Αιτία της
στάσης τους αυτής είναι η αβεβαιότητα
που ενδεχομένως να δημιουργήσουν οι

Εντός του Μαρτίου προκηρύσσονται, με μέση επιχορήγηση της τάξης του 50%, οι πρώτες
δύο εξειδικευμένες δράσεις του
ΕΣΠΑ για την εξοικονόμηση
ενέργειας και την αξιοποίηση
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
(ΑΠΕ) στη βιομηχανία αλλά και
στις επιχειρήσεις συνολικότερα.
Ειδικότερα, θα επιχορηγηθούν
η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, η προώθηση συστημάτων
θέρμανσης και ψύξης από ΑΠΕ
και η συμπαραγωγή ηλεκτρισμού
θερμότητας για ιδιοκατανάλωση.
Ανάμεσα στις επιλέξιμες ενέργειες περιλαμβάνονται η ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακών υποδομών, συστημάτων παραγωγής
και διανομής θερμικής ενέργειας,
τόσο για χρήση ψύξης-θέρμανσης
χώρων όσο και για την παραγωγική διαδικασία, ο εξοπλισμός
καλύτερης απόδοσης, αλλά και οι
υπηρεσίες ενεργειακών συμβούλων-ελέγχων-επιθεωρήσεων και

Ανησυχία για την αβεβαιότητα που ίσως δημιουργήσουν οι εκλογές
λιτικής αβεβαιότητας θα ήταν δύσκολο να
αναστραφεί.
Σύμφωνα με την εφημερίδα οι καταθέσεις ανήλθαν στα τέλη του 2018 στα
134,5 δισεκατομμύρια ευρώ καταγράφοντας ετήσια αύξηση 6,4% ή 8,1 δισεκατομμύρια ευρώ.

28 δισ. ευρώ παραμένουν
στα στρώματα

εκλογές.
Παρά την αύξηση των καταθέσεων
που καταγράφηκε το 2018, οι επικεφαλής

των τραπεζικών ιδρυμάτων υπογράμμισαν
πως ενδεχόμενη άρση των περιορισμών
και ανακοπή αυτής της τάσης λόγω πο-

Αυτό που φοβίζει τους τραπεζίτες είναι
ότι εξακολουθεί να βρίσκεται εκτός τραπεζικού συστήματος ένα πολύ μεγάλο
ποσό μετρητών, που υπερέβαινε τα 28
δισ. ευρώ με βάση στοιχεία της νομισματικής κυκλοφορίας του Νοεμβρίου
2018. Δυνητικά αυτό το ποσό θα μπορούσε να επιστρέψει στο τραπεζικό σύστημα με την πλήρη άρση των κεφαλαιακών περιορισμών και την παροχή δυ-

νατότητας μεταφοράς χρημάτων στο
εξωτερικό. Τραπεζικά στελέχη εκτιμούν
ότι το ποσό αυτό δύσκολα θα επιστρέψει
στις τράπεζες, καθώς δεν πρόκειται για
εμπιστοσύνη ή όχι στο τραπεζικό σύστημα, αλλά για πρόσωπα που ανησυχούν για δεσμεύσεις των καταθέσεών
τους κυρίως λόγω χρεών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία.
Στο πλαίσιο αυτό, κυβέρνηση και τράπεζες δεν μπορούν να προσδοκούν σε
επιστροφή χρήματος από τα «στρώματα»
στο τραπεζικό σύστημα, αφού ο φόβος
των συγκεκριμένων είναι η δέσμευση ή η
κατάσχεση των τραπεζικών λογαριασμών από την εφορία.
Παράλληλα, οι τράπεζες ανησυχούν
και για τους καταθέτες που δεν προχώρησαν σε αναλήψεις σε όλη τη διάρκεια
της κρίσης.

Τον Μάρτιο οι πρώτες δράσεις ΕΣΠΑ για εξοικονόμηση ενέργειας στις επιχειρήσεις
εφαρμογής και πιστοποίησης συστημάτων ενεργειακής απόδοσης και διαχείρισης.
Αυτές τις νέες δράσεις παρουσίασαν πρόσφατα, με την ευκαιρία του επενδυτικού φόρουμ
«Εξοικονόμηση ενέργειας, Βιομηχανία και Ανταγωνιστικότητα» η
προϊσταμένη Επιτελικής Δομής
ΕΣΠΑ του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στον Τομέα
Ενέργειας, Γιάννα Νίκου και ο
Γεώργιος Μάρκου, σύμβουλος
του γγ Ενέργειας και Ορυκτών
Πρώτων Υλών, Μ. Βερροιόπουλου.
Η κ. Νίκου υποστήριξε πως
επειδή οι επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας που θα πρέπει
να γίνουν από την ελληνική βιομηχανία εκτιμώνται σε δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ, το υπουργείο Περιβάλλοντος, όπως και οι

τράπεζες, προετοιμάζουν συνδυασμένα χρηματοδοτικά εργαλεία με αξιοποίηση και άλλων πηγών, ακόμα και αδιάθετων δικαιωμάτων εκπομπών αερίου θερμοκηπίου. Ήδη, όπως σημείωσε η
Μαβίκα Ηλιού, διευθύντρια Green
Banking και Αναπτυξιακών προγραμμάτων της Τράπεζας Πειραιώς, «τρέχουν» στην αγορά
συνδυαστικά προγράμματα, όπως
το Private Finance for Energy Efficiency- PF4EE (παροχής εγγύησης και ρευστότητας από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(EIB) και το πρόγραμμα LIFE της
ΕΕ) και άλλες εναλλακτικές δυνατότητες.
Ειδική αναφορά έγινε και στο
επίκαιρο θέμα των ενεργειακών
ελέγχων που υλοποιούνται αυτήν την περίοδο υποχρεωτικά σε
περίπου 900 μεγάλες ελληνικές
επιχειρήσεις και βιομηχανίες. Η
Μαργαρίτα Πετρολιάγκη, προϊσταμένη Τμήματος Επιθεώρησης Ενέργειας Νοτίου Ελλάδας,
του ΥΠΕΝ, παρουσίασε τα συμπεράσματα από τους πρώτους περίπου 200 ελέγχους που έχουν

διενεργηθεί, τονίζοντας ότι αποτελούν μία πρώτης τάξης ευκαιρία
για τις υπόχρεες επιχειρήσεις να
διαχειριστούν με πιο αποτελεσματικό τρόπο την καταναλισκόμενη ενέργεια.
Ο Κώστας Σκρέκας, υπεύθυνος
Τομέα Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής της ΝΔπρώην υπουργός Ανάπτυξης, ο
οποίος μίλησε, μεταξύ άλλων, για
την πρόσφατη μελέτη της PWC,
σύμφωνα με την οποία η ελληνική βιομηχανία αγοράζει πολύ
ακριβότερα την ηλεκτρική ενέργεια σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, πρότεινε τη μείωση
των φόρων που την επιβαρύνουν,
καθώς επίσης και τη μείωση του
κόστους δανεισμού.
Από την πλευρά του, ο Γιάννης
Μανιάτης, βουλευτής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης-πρώην
υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, επέμεινε ιδιαίτερα
στην επίσπευση της απορρόφησης των διατιθέμενων για την
εξοικονόμηση ενέργειας πόρων
του ΣΕΣ-ΕΣΠΑ για να μη χαθούν
πολύτιμοι πόροι.

Σημαντικοί επιχειρηματικοί φορείς που υποστήριξαν το συνέδριο (διοργανώθηκε από το επενδυτικό φόρουμ Α-Εnergy με την
επιστημονική συνεργασία του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και
Εξοικονόμησης Ενέργειας-ΚΑΠΕ),
ζήτησαν από την πολιτεία να ενθαρρύνει τις επενδύσεις στην
εξοικονόμηση ενέργειας. Η Χριστίνα Σακελλαρίδη, πρόεδρος
του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΠΣΕ), επισήμανε ότι σύμφωνα με σχετική έρευνα του
Συνδέσμου- το ενεργειακό κόστος είναι το μεγαλύτερο θέμα
που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές
εξαγωγικές μεταποιητικές επιχειρήσεις, μετά την έλλειψη ρευστότητας. Συνεκτιμώντας στοιχεία της Γενικής Γραμματείας
Ενέργειας, σύμφωνα με τα οποία
η ενεργειακή αποδοτικότητα στη
βιομηχανία έχει περιθώριο βελτίωσης από 10 έως 50%, ο ΠΣΕ είναι ανοικτός στην αξιοποίηση σχετικών κινήτρων, που θεωρεί όχι
απλώς χρήσιμα αλλά και αναγκαία, ώστε τα ελληνικά προϊόντα
να παραμείνουν ανταγωνιστικά
σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Επίσης, η κ. Σακελλαρίδη
υπογράμμισε ότι η ενέργεια, αποτελώντας το 28% του εξωτερικού
εμπορίου, συνετέλεσε στην εκτόξευση των εξαγωγών το 2018,
σε ύψος άνω των 30 δισ. ευρώ.
Πρόσθεσε, δε, ότι το εξωτερικό
εμπόριο ενεργειακών προϊόντων

ξεπερνάει τα 21 δισ. ευρώ ετησίως, αν και ο ενεργειακός κλάδος
και τα καύσιμα βαραίνουν σημαντικά το εμπορικό ισοζύγιο με
περίπου 3,2 δισ. ευρώ.
Εκπροσωπώντας το Εμπορικό
και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Πειραιά, αλλά και την Ελληνική
Εταιρεία Logistic, στην οποία είναι
πρόεδρος, ο Νικόλαος Ροδόπουλος πρότεινε τη δημιουργία βιώσιμων σχεδίων για τη μείωση του
ανθρακικού αποτυπώματος στον
τομέα των city logistics και την
εξειδίκευση των παρεχόμενων κινήτρων για την «πράσινη» εφοδιαστική αλυσίδα, υπενθυμίζοντας
ότι το 16% της επιβάρυνσης από
τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα προέρχεται από τις μεταφορές.
Στην έμφαση που δίνουν στο
περιβαλλοντικό αποτύπωμα σε
όλα τα στάδια παραγωγής και
προώθησης των προϊόντων τους
οι βιομηχανίες τροφίμων και ποτών, αναφέρθηκε η Β. Παπαδημητρίου, γενική διευθύντρια του
Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων και Ποτών, ενώ ο
Δ. Γρηγορόπουλος, πρόεδρος
τηε Ελληνικής Ένωσης Βιομηχανιών Ψύχους, παρουσίασε έρευνα, σύμφωνα με την οποία το κόστος ενέργειας αντιπροσωπεύει
ποσοστό άνω του 60% στα λειτουργικά έξοδα των βιομηχανιώνμελών.

Σε προσιτές τιμές

ΑκρIβοΣ ΔημHτρηΣ

ΤΗΛ:

24310-29072
697-6670157
TPIKΑΛA

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

ANAΛAMBANOYME ΣYNTHPHΣEIΣ
ΠOΛYKATOIKIΩN

36 σελίδα

ΚΥΡΙΑΚΗ
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Για νέο νόμο Κατσέλη

Διαφωνίες
υπουργών και
παζάρι με τους
θεσμούς
Στις αρχές της επόμενης
εβδομάδας θα σταλεί τελικά
στους θεσμούς το τελικό κείμενο του νομοσχεδίου για τις
αλλαγές στον νόμο Κατσέλη,
καθώς μέχρι προχθες εξακολουθούσαν να υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ των αρμόδιων
κυβερνητικών στελεχών για
το πώς θα απαντήσουν στις
επιφυλάξεις που έχουν διατυπώσει οι θεσμοί. Την Πέμπτη και την Παρασκευή έγιναν
ενδοκυβερνητικές συσκέψεις,
στις οποίες συμμετείχαν οι κ.
Δραγασάκης, Τσακαλώτος,
Φλαμπουράρης και Λιάκος,
αλλά και τηλεδιάσκεψη με
τους θεσμούς, οι οποίοι ζήτησαν τεχνικές διευκρινίσεις
και προσαρμογές. Ενα σημείο στο οποίο εστιάζουν οι
θεσμοί είναι το πότε θα είναι
έτοιμη η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων από τους δανειολήπτες και τι θα γίνει έως
ότου αυτή καταστεί λειτουργική. Επιπλέον, σε μεγάλο
βαθμό συμμερίζονται τις ενστάσεις των τραπεζών σε ό,τι
αφορά τα διευρυμένα, κατά τη
γνώμη τους, όρια προστασίας, δηλαδή την αξία της
πρώτης κατοικίας και τα εισοδηματικά κριτήρια. Επίσης,
επιφυλάξεις διατυπώνονται
για το γεγονός ότι προβλέπονται αυτόματες και οριζόντιες διευθετήσεις (μείωση επιτοκίου, επιμήκυνση δανείου,
«κούρεμα») χωρίς να μπορούν
οι τράπεζες να το ελέγξουν.
Σε κάθε περίπτωση, για να
έχει ψηφιστεί το νομοσχέδιο
έως το τέλος Φεβρουαρίου,
θα πρέπει να υπάρξει συμφωνία μεταξύ όλων των πλευρών εντός της επόμενης εβδομάδας, ώστε στη συνέχεια να
κατατεθεί στη Βουλή.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

τοπικά-εσωτερικά

Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας τροχοφόρων οχημάτων
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων αποφασίζει:
-Την προσωρινή διακοπή
κυκλοφορίας τροχοφόρων
οχημάτων από Δευτέρα
11/02/2019 έως την Παρασκευή 15/02/2019 και κατά
τις ώρες 07:30’-15:30’, στις
κάτωθι οδούς του Δήμου
/Τρικκαίων:
- Στην οδό Συγγρού και στο
τμήμα αυτής μεταξύ των οδών
Ομήρου και Καποδιστρίου.
- Στην οδό Φλέμινγκ και στο
τμήμα αυτής μεταξύ των οδών
Συγγρού και Θεμιστοκλέους.
- Στην οδό Σαίτη και στο
τμήμα αυτής μεταξύ των οδών
Τσακάλωφ και Υπάτρου.
- Στην οδό Μοναστηρίου
και στο τμήμα αυτής μεταξύ
των οδών Κουτσομηλίων και
Σατωβριάνδου.
- Στην οδό Αγίας Σοφίας και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Πατουλιάς και Κοσμά Αιτωλού.
- Στην οδό Ζωοδόχου Πηγής και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Σοφοκλέους
και Τερτίπη.
- Στην οδό Κοραή Αδαμάντιου και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Χ.Τρικούπη
και Καποδιστρίου.
- Στην οδό Κονδύλη Γεωργίου και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Μεταξά και
Δραγούμη (κατάληψη μέρος
του οδοστρώματος).
- Στην οδό Κωλέττη και στο
τμήμα αυτής μεταξύ των οδών
Βαλαωρίτου και Ιάσωνος.
- Στην οδό Αλεξάνδρας και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Ιάσωνος και Βαλαωρίτου.
- Στην οδό Καραϊσκάκη και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Κάνιγγος και Ερυθρού
Σταυρού.
- Στην οδό Αγίας Παρασκευής και στο τμήμα αυτής
μεταξύ των οδών Νεραϊδοχωρίου και Φιλύρας.
- Στην οδό Παπαδιαμάντη
και στο τμήμα αυτής μεταξύ

των οδών Δήμητρας και Λ.Κατσώνη.
- Στην οδό Αναξαγόρα και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Φλαμουλίου και Πύλης.
- Στην οδό Πύρρωνος και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Ειρήνης και Σελεύκου.
- Στην οδό Καραϊσκάκη και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Περσεφόνης και Κολοκοτρώνη.
- Στην οδό Πατουλιάς και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Γ.Χατζοπούλου και Θέμιδος.
- Στην οδό Ανθεμίου και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Γρηγορίου Θεολόγου
και Καλαμπάκας.
- Στην οδό Γρηγορίου Θεολόγου και στο τμήμα αυτής
μεταξύ των οδών Αλδου Μανουτίου και Αντωνιάδου.
- Στην οδό Σερίφου και στο
τμήμα αυτής μεταξύ των οδών
Καρδίτσης και τέρμα Σερίφου.
- Στην οδό Ελληνοκάστρου
και στο τμήμα αυτής μεταξύ
των οδών Καστανιάς και Ανωνύμου
- Στην Πάροδο Δήμητρας
και στο τμήμα αυτής μεταξύ
των οδών Παπαδιαμάντη και
Πυργετού.
- Στην οδό Παλαιοχωρίου
και στο τμήμα αυτής μεταξύ
των οδών Νεραϊδοχωρίου και
Καλογριανής.
- Η κυκλοφορία των οχημάτων, στις υπόλοιπες οδούς
θα διεξάγεται από παρακαμπτήριες οδούς σύμφωνα με
τις υποδείξεις των τροχονόμων ή την προς τούτο υπάρχουσα σήμανση.
- Με μέριμνα και ευθύνη
των εκτελούντων τις εργασίες, σε συνεννόηση με το
Τμήμα Τροχαίας Τρικάλων,
να τοποθετηθούν κατά περίπτωση οι ανάλογες πινακίδες
σήμανσης, αναγγελίας κινδύνου κ.λπ.
- Η παρούσα απόφαση είναι
προσωρινή και ισχύει μόνο,
από την ανάρτησή της στο

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: 9.00, 12.00, 15.00

6.30, 10.30, 13.30, 16.00, 20.00

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

ΘΕΣΣ/ΚΗ - ΤΡΙΚΑΛΑ

ΛΑΡΙΣΑ – ΤΡΙΚΑΛΑ

8.30, 12.00, 15.15, 17.30, 21.00
καθημερινά: 8.30, 15.00 (Παρ. 15.30 )

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

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 - ΘΕΣΣ/ΚΗ

ΤΡΙΚΑΛΑ–ΙΩΑΝΝΙΝΑ

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

διαδίκτυο και την τοποθέτηση
της σχετικής κατά τα ανωτέρω
σήμανσης για το προειρημένο
χρονικό διάστημα.
Η ισχύς της παρούσας στην
εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, αρχίζει:
• μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από
το Διοικητή του Τμήματος
Τροχαίας Τρικάλων και την
τεχνική εταιρεία του αιτούντα,
για την ορθότητα της τοποθέτησης της προβλεπόμενης
κυκλοφοριακής σήμανσης και
για την αναγκαιότητα λήψης
τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης.
• από τη δημοσίευσή της,
σύμφωνα με το άρθρο 109
του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ.
- Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με
τις ποινές που ορίζονται από
τον Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπως
τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και
με τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις.
- Η εκτέλεση της παρούσης
ανατίθεται στο προσωπικό της
Ελληνικής Αστυνομίας.-

ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΧΑΘΗΚΑΝ
ΕΧΑΘΗ σκυλί κυνηγετικό
γκέκικο μεταξύ ΔροσερούΜουριάς. Όποιος το βρήκε
παρακαλείται να επικοινωνήσει
στο τηλέφωνο 6974606180.
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.

Ιερές Αγρυπνίες στην πόλη,
Μονές και χωριά των Τρικάλων
11 έως 15 Φεβρουαρίου 2019
Τις προσεχείς ημέρες στην πόλη, Μονές και σε χωριά των
Τρικάλων θα τελεσθούν οι κάτωθι Ιερές Αγρυπνίες:
Αύριο Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου με την ευκαιρία της εορτής
του εν Αγίοις Πατρός Ημών Μελετίου Αρχιεπισκόπου Αντιοχείας, από 8:30-12:30 βραδινή στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Τρικάλων ο Εσπερινός, ο Όρθρος και εν συνεχεία Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου
Ποιμενάρχου μας κ. Χρυσοστόμου.
Την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου το βράδυ από 9:00-12:30 βραδινή στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων
ο Όρθρος και εν συνεχεία Αρχιερατική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης και
Σταγών κ. Χρυσοστόμου. Στη διάρκεια της Ιεράς Αγρυπνίας θα
τεθεί σε προσκύνηση απότμημα Ιερού Λειψάνου του Αγίου Λουκά του Ιατρού, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κριμαίας. Στο τέλος θα μνημονευθούν τα ονόματα των ασθενών σε
σχετική ευχή υπέρ υγείας.
Την ίδια ημέρα θα τελεσθεί Ιερά Αγρυπνία από 8:30-12:30
βραδινή στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων, επί τη μνήμη του Αγίου Οσιομάρτυρος Δαμιανού του εκ Μυριχόβου, ο
Εσπερινός, ο Όρθρος και εν συνεχεία Θεία Λειτουργία.
Την Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου με την ευκαιρία της εορτής του
Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Ημών Ανθίμου του εν Χίω, από
8:30-12:30 βραδινή στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής χωρίου Αγία
Κυριακή Τρικάλων, ο Εσπερινός, ο Όρθρος και εν συνεχεία Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου
Ποιμενάρχου μας κ. Χρυσοστόμου.
Την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου από 8:30-12:30 βραδινή
στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Γκούρας Τρικάλων.
Εν συνεχεία θα τελεσθεί το ετήσιο μνημόσυνο της μακαριστής
Καθηγουμένης της Ιεράς Μονής Συγκλητικής Μοναχής.

AM.EOT 0727E60000012200

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Ταξίδια εκδρομές Εσωτερικού & Εξωτερικού / Private Group / Συλλόγων-Σωματεία
Κρατήσεις Ξενοδοχείων με σύστημα οn line / Transfer airport
Το γραφείο μας διαθέτει σύστημα POS για όλες τις συναλλαγές σας με κάρτα

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΜΠΑΝΣΚΟ - ΚΡΕΣΝΑ - ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ
23-24-25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 (πρωινή αναχώρηση)
Τριήμερη οργανωμένη εκδρομή στο Μπάνσκο της Βουλγαρίας
Περιλαμβάνει: Μεταφορά, περιηγήσεις / ξεναγήσεις, διαμονή σε σουίτες, πρωινό &
ημιδιατροφή (γεύμα) σε πλούσιο μπουφέ, Ξενοδοχείο 4* COMPLEX & SPA RESORT (αποκλειστικότητα του γραφείου μας)

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΜΠΑΝΣΚΟ - ΚΡΕΣΝΑ – ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ
ΑΠΟΚΡΙΕΣ-Κ. ΔΕΥΤΕΡΑ
9-10-11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 (πρωινή αναχώρηση)
Τριήμερη οργανωμένη εκδρομή στο Μπάνσκο της Βουλγαρίας
Περιλαμβάνει: Μεταφορά, περιηγήσεις / ξεναγήσεις,διαμονή σε σουίτες ,πρωινό &
ημιδιατροφή (γεύμα) σε πλούσιο μπουφέ, Ξενοδοχείο 4* COMPLEX & SPA RESORT (αποκλειστικότητα του γραφείου μας)

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΣΟΦΙΑ- ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΡΙΛΑ-ΒΙΤΟΣΑ-ΚΡΕΣΝΑ-ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ
ΕΚΔΡΟΜΗ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ
23-24-25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 (πρωινή αναχώρηση)
Τριήμερη οργανωμένη εκδρομή στη Σόφια της Βουλγαρίας
Περιλαμβάνει: Μεταφορά, περιηγήσεις / ξεναγήσεις,διαμονή σε ξενοδοχείο 4*, πρωινό & ημιδιατροφή (γεύμα).

ΤΗΝΟΣ - ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ - ΜΥΚΟΝΟΣ
ΕΚΔΡΟΜΗ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
15 -16 -17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 (βραδινή αναχώρηση)
Τριήμερη οργανωμένη εκδρομή στην ΤΗΝΟ-ΑΠΑ ΠΕΛΑΓΙΑ-ΜΥΚΟΝΟΣ
Περιλαμβάνει: Μεταφορά με το λεωφορείο καθ' όλη την διάρκεια της εκδρομής, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, ακτοπλοϊκά εισιτήρια Ραφήνα-Τήνος-Μύκονος-Ραφήνα, Διαμονή σε ξενοδοχείο με πρωινό.

ΕΛΛΑΔΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ
ISERLOHN-LUNDENSCEID-HAGEN-DORTMUND-WUPPERTALDUSSELDORF KOLN-MANNHEIM-STUTTGART-MUNCHEIN
International Bus Line / Τακτική λεωφορειακή γραμμή

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

Καποδιστρίου 24 Τρίκαλα. Τηλ. 24310 30500 •
www.kotoulastours.gr
Αρ. ΜΗ.Τ.E. 0727Ε60000016300
•Εκδρομή στην Ι.Μ. Αγίας Τριάδας στην Άνω Γατζέα Πηλίου.
Το Σάββατο 16 Φεβρουαρίου.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

σελίδα 37

ΜΗ.ΤΕ 0727Ε60000017701

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

•Αποκριά στη Νάουσα “Γενίτσαροι και Μπούλες”. Την Κυριακή
10 Μαρτίου.

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

(A.M. EOT 0727661-005461)

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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ΚΩΤΟΥΛΑΣ TOURS

ΠΟΛΥΓΕΝΗΣ ΔΗΜΗΡΗΣ ΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ
ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ –
ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ • ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 32 ΤΡΙΚΑΛΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ

Τηλ. 24310 23564-23646
Τσιτσάνη 21 - Τρίκαλα

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

Τετραήμερη εκδρομή στην ΚΩΝ/ΠΟΛΗ από
21-24 Φεβρουαρίου (βραδινή αναχώρηση σε ξενοδοχείο 4*)

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ:

ΛΙΠΑΣ TRAVEL

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

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

ΜΗ.Τ.Ε.: 0727Ε60000015600

«ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ»
Έδεσσα - Παλαιός Άγιος Αθανάσιος 16-17/2/2019

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

«ΑΡΤΑ - ΚΟΡΩΝΗΣΙΑ»
Κυριακή 24/2/2019

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

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

TΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Travel

«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ»
4ήμερες εκδρομές
14-17 Φεβρουαρίου & 8-11 Μαρτίου 2019 (ΑΠΟΚΡΙΕΣ)
(2 διαν/σεις) ξενοδοχείο 4* με πρωινό (πλατεία ΤΑΧΙΜ), ξεναγός
ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: 110,00 €

«ΑΠΟΚΡΙΕΣ 2019 - ΔΑΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ»
ΤΙΡΑΝΑ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΜΠΟΥΤΒΑ - ΚΟΤΟΡ
(Hotel Continental Vora 4*TIΡΑΝΑ - Valamar Collection
President Hotel 5* DUDROVNIK Hotel Moskva 4* BUDVA)
Από 07 -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

Αριθμος μητρωου
ΕΟΤ 0727E60000037201

για κάθε προορισμό...

ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΑΣ. ΗΛ. ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΑΙΓΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΡΥΠΙΤΗ ΚΑΙ
ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΑΝΔΡΕΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΦΕBΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΞΕΝΙΑΣ
ΑΛΜΥΡΟΥ ΣΤΟ ΒΟΛΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
ΑΠΟΚΡΙΕΣ-ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ!!!
8-11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

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

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

«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-ΓύθειοΣπάρτη-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 €

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

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)

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

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

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

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

«ΚΕΑ (ΤΖΙΑ)»
Από 8 - 9/06/2019
«ΧΙΟΣ»
Από 14 – 17/06/2019
«ΚΡΗΤΗ»
ΧΑΝΙΑ - ΡΕΘΥΜΝΟ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Από 26/06 - 03/07/2019

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

ΜΗ.ΤΕ 0727Ε60000017701

Κάθε Τετάρτη αναχώρηση λεωφορείου για την «ΓΕΡΜΑΝΙΑ»

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

Πληροφορίες, προγράμματα & δηλώσεις συμμετοχής στο γραφείο μας,
Κονδύλη 18 – Τρίκαλα και στα τηλ. 2431036588-30168 •e-mail: lipastr@otenet.gr

Αναχωρήσεις από Αεροδρόμιο Μακεδονία, Θεσσαλονίκη

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

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

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

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

«ΒΟΡΕΙΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ - ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑ»
«Ταξίδι στη Γη του Ήλιου του Μεσονυκτίου»
Οδική - Αεροπορική 18ήμερη εκδρομή
Από 01/08 - 18/08/2019

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

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

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

ΕΚΔΟΣΗ ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΩΝ – ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡIΩΝ –
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

38 σελίδα

ΚΥΡΙΑΚΗ
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τοπικά

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

O Άγιος Ζήνων προστάτης Η κίνηση στην Ιερά Μητρόπολη
Τρίκκης και Σταγών
των Ταχυδρόμων
Σήμερα Κυριακή 10 Φεβρουαρίου τα Ελληνικά Ταχυδρομεία
εορτάζουν τον Προστάτη τους Άγιο Ζήνωνα τον Ταχυδρόμον
στον Ιερό Προσκυνηματικό Ναό του Αγίου Βησσαρίωνος Τρικάλων. Το Σάββατο 9-2-2019, το απόγευμα και ώρα 5.00 μ.μ.
θα ψαλλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετ' αρτοκλασίας
και Θείου Κηρύγματος, τη δε Κυριακή το πρωί 7-10 π.μ. ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία μετά Κηρύγματος. Θα εκτεθεί δε
προς προσκύνησιν απότμημα Λειψάνου του Αγίου Χαραλάμπους που συνεορτάζει.

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

Ομιλία στον Ελεήμονα Σαμαρείτη
Αύριο Δευτέρα 11-2-19 στην ορθόδοξη Αδελφότητα του Ελεήμονος Σαμαρείτου Στουρνάρα 11 Τρίκαλα στις 5.30 μμ θα ομιλήσει ο π Χαρίτων Μανιτάρας, Ιεροκήρυξ της Μητροπόλεως
μας με θέμα: «Λόγοι πάνω στη σύυσταση του μυστηρίου της
θείας Ευχαριστίας».

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

Ευλογία Αγιοβασιλόπιτας και
Παραδοσιακού Χορού
Ι. Ν. Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων
Σας προσκαλούμε στις 17 Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Κυριακή το μεσημέρι και από ώρα 12:30μ.μ. στην κοπή της ΑΓΙΟΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ με ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΧΟΡΟ και πλούσια λαχειοφόρο που οργανώνεται από την Επιτροπή Εκδηλώσεων της
Συνοικίας Αγίου Νεκταρίου Μπάρας Τρικάλων με δημοτική
ορχήστρα και τη συμμετοχή των δύο Παιδικών χορευτικών
τμημάτων, του Γυναικείου τμήματος και της παιδικής χορωδίας του Ι. Ναού στην αίθουσα εκδηλώσεων «Gallery Art
Hotel» στο χώρο του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Τρικάλων.
Τιμή εισόδου 12 Ευρώ με φαγητό.
Τα έσοδα θα διατεθούν για την ανέγερση Ιερού Ναού Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου.
Με τιμή
Η Επιτροπή Εκδηλώσεων
& ο Προϊστάμενος του Ιερού Ναού

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ.
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ σήμερα Κυριακή 10 Φεβρουαρίου το
πρωί θα Λειτουργήσει και θα
ομιλήσει στον Πανηγυρίζοντα
Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους
Ριζαριού Τρικάλων.
Το μεσημέρι στη 1 θα μεταβεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του Κέντρου «Πολιτεία»
(6ο χλμ. Εθνικής οδού Τρικάλων-Καρδίτσης στην Αγία Κυριακή) όπου θα ευλογήσει την
Αγιοβασιλόπιτα του Γενικού
Φιλοπτώχου Ταμείου της Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκκης
και Σταγών. Εν συνεχεία θα
παρακολουθήσει την εορταστική εκδήλωση που θα περιλαμβάνει τραγούδια από την
Χορωδία της Μουσικής Σχολής «Παπαστάθη», χορευτικά και μουσικό πρόγραμμα με
οδηγό την δημοτική μας παράδοση από την ορχήστρα
του κ. Νεκταρίου Παπαγεωργίου.
Τη Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου το βράδυ θα τελέσει Ιερά
Αγρυπνία στον Ιερό Ναό
Αγίας Παρασκευής Τρικάλων
επί τη μνήμη του Αγίου Μελετίου Αρχιεπισκόπου Αντιοχείας.
Την Τρίτη 12 Φεβρουαρίου
το απόγευμα στις 5:30 θα Χοροστατήσει κατά την Ακολουθία του Εσπερινού στον
Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου
και Ελένης Τρικάλων.

του ΑΓΙΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΥ του νέου
του εν Κισσάβω και εκ Μυριχόβου
στον Ι.Ν. Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων
Την ΤΕΤΑΡΤΗ το βράδυ προς Πέμπτη
14 Φεβρουαρίου 2019 και από ώρα
8.30μ.μ. έως 12.30π.μ. περίπου νυκτερινή θα τελεσθεί ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ με αρτοκλασία και Θείο κήρυγμα στον Τρισυπόστατο Ιερό Ναό του Αγίου Νεκταρίου της πόλεώς μας για την εορτή του
Αγίου ενδόξου οσιομάρτυρος ΔΑΜΙΑΝΟΥ του νέου του εκ Μυριχόβου Σελλάνων και κτίτορος της Ι.Μ. Τιμίου Προδρόμου Ανατολής Αγιάς Κισσάβου.
Εκ του Ιερού Ναού

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

ΓΙΑΝΝΗ Λ.
ΛΑΜΠΡΙΔΗ

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

Τηλ.: 24310 78278
CMYK

τῆς ῆερῆς Μητροπόλεως Τρίκκης καί Σταγῆν
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης καὶ Σταγῶν κ. Χρυσόστομος Σας προσκαλεῖ στήν κοπή τῆς Ἁγιοβασιλόπιτας τοῦ
Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Τρίκκης
καί Σταγῶν σήμερα 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 ἐκδηλώσεως θά διατεθοῦν διά τήν ἐνίσχυσιν ἀπόρων Φοιτητῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Τρίκκης καί
Σταγῶν. Περιλαμβάνει δεξίωση, ὁμιλία τοῦ Σεπτοῦ μας Ποιμενάρχου, τραγούδια ἀπό τήν Χορωδία τῆς Μουσικῆς Σχολῆς
«Παπαστάθη», χορευτικά, μουσικό πρόγραμμα μέ ὁδηγό τήν δημοτική μας παράδοση ἀπό τήν ὀρχήστρα τοῦ κ. Νεκταρίου Παπαγεωργίου καί λαχειοφόρο ἀγορά μέ πλούσια δώρα.
Γιά τήν μεταφορά σας θά διατεθούν δωρεάν 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.
Προσκλήσεις διατίθενται μέχρι Κυριακή πρωί ἀπό τούς
Ἐνοριακούς Ναούς: α) Ἁγίου Νικολάου (Μητροπολιτικός), β)
Ζωοδόχου Πηγῆς Σαραγίων, γ) Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, δ) Ἀγίου Ἀθανασίου Μπάρας, ε) Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ καί στ) Ἀγίου Νικολάου τοῦ ἐκ Μετσόβου.
Προσκλήσεις θά διατίθενται καί στήν εἴσοδο τοῦ Κέντρου.
ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ
ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΕΣ:
Ο π. Χαρίτων Μανιτάρας
την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου
το πρωί θα λειτουργήσει στο
Διπόταμο.
ΚΗΡΥΚΕΣ ΘΕΙΟΥ ΛΟΓΟΥ:
Ο κ. Γεώργιος Μηλίτσης
την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου
το πρωί στο Παλαιομονάστηρο.

Ιερά Αγρυπνία

Πτυχιούχος Παν/μιου
Ulster Μ. Βρετανίας

•φιλετάκια κοτόπουλο με σάλτσα κάρυ
•μοσχάρι κοκκινιστό •μπιφτέκια σχάρας
•εσκαλόπ ψητά με σάλτσα μουστάρδας
και μελιού
•μπακαλιάρο τηγανιτό

Την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου το βράδυ θα τελέσει
Ιερά Αγρυπνία στον Ιερό Ναό
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων. Στη διάρκεια
της Ιεράς Αγρυπνίας θα τεθεί
σε προσκύνηση απότμημα Ιερού Λειψάνου του Αγίου Λουκά του Ιατρού, Αρχιεπισκόπου
Συμφερουπόλεως και Κριμαίας. Στο τέλος θα μνημονευθούν τα ονόματα των ασθενών σε σχετική ευχή υπέρ
υγείας.
Την Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου το βράδυ θα τελέσει Ιερά
Αγρυπνία στον Ιερό Ναό
Αγίας Κυριακής χωρίου Αγία
Κυριακή Τρικάλων επί τη μνήμη της Οσίου Ανθίμου του εν
Χίω.
Την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου το βράδυ θα τελέσει Ιερά Αγρυπνία στην Ιερά
Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Γκούρας. Εν συνεχεία θα
τελέσει το ετήσιο μνημόσυνο
της μακαριστής Καθηγουμένης της Ιεράς Μονής Συγκλητικής Μοναχής.

Σήμερα Κυριακή ἡ κοπή
τῆς Ἁγιοβασιλόπιτας
τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου

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.
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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
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (ΒΑΡΟΥΣΙΟΥ) ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ
Την Τρίτη 12 Φεβρουαρίου η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει την
μνήμη του εν Αγίοις Πατρός ημών Μελετίου πατριάρχου Αντιοχείας.
Αύριο Την Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου το βράδυ στον ιερό ναό
Αγίας Παρασκευής (Βαρουσίου) Τρικάλων και από ώρας 8:
30μ.μ. έως 12:30 νυκτερινής θα τελεσθεί ιερα αγρυπνία ήτοι:
ο Εσπερινός με Αρτοκλασία, η ακολουθία του Όρθρου και στη
συνέχεια η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία Ιερουργούντος του
σεπτού Ποιμενάρχου μας κ. Χρυσοστόμου.
Έκ του Ιερου Ναού

Το Εσπερινό Κήρυγμα της Τρίτης
και η σύναξη νέων στην Ιερά
Μητρόπολη Τρίκκης και Σταγών
Την Τρίτη 12 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
ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης της Ιεράς Μητροπόλεως Σταγών και Μετεώρων και υπεύθυνος της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Αύρας π. Δωρόθεος Τζεβελέκας θα ομιλήσει καταλλήλως προς ωφέλεια όλων και πνευματικό ανεφοδιασμό.
Επίσης το βράδυ της ίδιας ημέρας και ώρα 8.30 μ.μ. στον
Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου καί κάθε Τρίτη
γίνεται η σύναξη νέων και φοιτητών. Κατ’ αυτήν γίνεται διάλογος
για θέματα που έχουν να κάνουν με την πνευματική αφύπνιση
και τον σύγχρονο προβληματισμό. Ομιλητής θα είναι ξανά ο
Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Κύριλλος Ιατρός. Παρακαλούμε και προσκαλούμε τους νέους μας να συμμετέχουν σ’
αυτήν την πνευματική ευκαιρία.
Σας αναμένουμε μετά πολλής χαράς!
ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

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

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

ΨΗΓΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ
«Ο Υιός του ανθρώπου ήλθε να
ζητήση και να σώση το απολωλός» (Λουκ. 19:10)
Στην παραβολή του καλού Ποιμένα που είπε ο Χριστός,
(Ματθ.18:11-14) αξίζει να προσέξομε τρία σημαντικά σημεία.
1- Ο βοσκός δεν είναι ικανοποιημένος που έχει κοντά του
ασφαλή τα 99 πρόβατα, ούτε λέει
ότι αυτά του φθάνουν, αλλά αρχίζει αμέσως να ψάχνει για να βρει
το ένα, το χαμένο.
2- Δεν περιμένει να γυρίσει
πίσω το χαμένο μόνο του. Ξέρει
ότι κινδυνεύει μακριά του, γι'

αυτό δεν ησυχάζει ώσπου να το
βρει.
3- Και όταν το βρει, θέλει όλοι
να χαρούν μαζί του και να γιορτάσουν το γεγονός.
Για τον Θεό δεν υπάρχει τίποτε πολυτιμότερο στον κόσμο από
μια ψυχή για την οποία ο Χριστός
πέθανε. Η επιστροφή ενός αμαρτωλού και η σωτηρία του είναι μεγάλο γεγονός! «Χαρά γίνεται στον
ουρανό ενώπιον των αγγέλων
του Θεού, για έναν αμαρτωλό
που μετανοεί» (Ματθ. 16:26).
Φίλε μου αγαπητέ, δώσε και συ
αυτή τη χαρά στον ουρανό με την
επιστροφή σου.

ΔΩΡΕΕΣ
-Η κ. Σία Διβάνη-Δερπανοπούλου προσέφερε στις “Φίλες
της Αγάπης” 50 ευρώ, στη μνήμη Δημητρίου Μπουραζάνα.
-Ο κ. Θεόδωρος και η κ. Ελισσάβετ Νημά προσέφεραν στις
“Φίλες της Αγάπης” 50 ευρώ,
στη μνήμη του ξαδέλφου τους
Θωμά Μπύρο.
Για τους σκοπούς του Ορθόδοξου Ιεραποστολικού Συλλόγου ο Άγιος Οικουμένιος
πρόσφεραν:

-Για την ανέγερση του Ιεραποστολικού Κέντρου στο Καμερούν:
Ο κ. Θεμιστοκλέους Χρήστος
160 ευρώ.
Η κ. Στυλιανού Αγγελική 150
ευρώ.
Ο κ. Τριανταφύλλου Δημήτριος 100 ευρώ στη μνήμη των
γονέων του Βασιλείου και Μαρίας.
Ανώνυμοι Δωρητές 160
ευρώ.

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 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

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

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΤΕΛΕΤΩΝ
•Εκκλησιαστικά είδη • Είδη μνημείου
•Κηροπωλείο • Λουλούδια

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

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

ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 53 - ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ. 24310 29095 - ΟΙΚΙΑΣ: 24310 27257
ΚΙΝ. 6973 227528

Ο Ζάεφ χαιρετίζει το αποτέλεσμα
της ψηφοφορίας στη Βουλή
«Η φίλη μας, η Ελληνική Δημοκρατία, είναι η πρώτη χώρα
που επικυρώνει το πρωτόκολλο ένταξης της χώρας μας στο ΝΑΤΟ»
ην κύρωση του πρωτοκόλλου ένταξης της χώρας
στο ΝΑΤΟ ως «Βόρεια Μακεδονία» από το
ελληνικό κοινοβούλιο χαιρέτισε με ανάρτησή του
στο Facebook ο πρωθυπουργός της ΠΓΔΜ Ζόραν Ζάεφ.

επικυρώνει το πρωτόκολλο ένταξης της χώρας μας στο

«Η φίλη μας, η Ελληνική Δημοκρατία, είναι η πρώτη χώρα που

σθέτει.

Τ

ΝΑΤΟ», αναφέρει στην ανάρτησή του ο Ζόραν Ζάεφ.
«Εγγυόμαστε την επιτυχία. Είναι πιο εύκολο με τους συμμάχους, εμείς με υπερηφάνεια λέμε ότι είμαστε ΝΑΤΟ!», προ-

Ο πρωθυπουργός της ΠΓΔΜ Ζόραν Ζάεφ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

«ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ»
Παιδής Θεόδωρος

ΓΑΜΒΕΤΑ 15 ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ:

2431071936
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