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Η υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ολυμπία Τελιγιορίδου από την Καλαμπάκα

Προχωρούν
τα αντιπλημμυρικά
Στόχος σύμφωνα με τον κ. Μιχαλάκη είναι
να παρέμβουμε άμεσα στον καθαρισμό
ρεμάτων και παρόχθιων περιοχών
ΣΕΛ. 12

Καινοτομίες και ποιότητα είναι απαραίτητα στον πρωτογενή τομέα

ΣΕΛ.
5

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

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

Αρ. Πιστ. 506925 QM08

Ημέρες λειτουργίας
Δευτέρα: 9π.μ.-1.30μ.μ.
Τρίτη απόγευμα: 6-9μ.μ.
Ασκληπιού 4-Τηλ/Fax:24310 38715-ΤΡΙΚΑΛΑ
Κιν: 6944587743-e mail: pakasioa@gmail.com
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
1709
Ο σκοτσέζος ναυτικός
Αλεξάντερ Σέλκιρκ διασώζεται,
έπειτα από τέσσερα χρόνια
που έμεινε απομονωμένος στο
νησί Φερνάντεζ. Θα αποτελέσει την έμπνευση για το μυθιστόρημα του Ντάνιελ Ντεφόε
«Ροβινσών Κρούσος».
1861
Διεξάγεται ο πρώτος διασυλλογικός αγώνας στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Στο Σέφιλντ της Αγγλίας τίθενται αντιμέτωπες η Σέφιλντ (Sheffield
F.C.) και η Χάλαμ (Ηallam FC).
Σήμερα και οι δύο αυτές ομάδες αγωνίζονται στο τοπικό
ερασιτεχνικό πρωτάθλημα.
1945
Υπογράφεται η Συμφωνία
της Βάρκιζας, με την οποία οι
εκπρόσωποι του ΕΑΜ δέχονται
να διαλυθεί ο ΕΛΑΣ και οι μαχητές του να παραδώσουν τα
όπλα τους στη νόμιμη κυβέρνηση του Νικολάου Πλαστήρα.
1948
Εκτεταμένα επεισόδια
σημειώνονται στον αγώνα Πανιωνίου - Απόλλωνα Αθηνών
(1-2). Ο επιθετικός της «Ελαφράς Ταξιαρχίας» Μίμης Χούμης τραυματίζεται στο πρόσωπο από πέτρα, που πετάχτηκε απ' την εξέδρα και προοριζόταν για το διαιτητή, Πασσαλάρη!

Η

μεγαλύτερη
απειλή για την
πολιτική και τους
πολιτικούς είναι η
απαξίωση. Είναι το
«σιχτίρισμα» της
κοινωνίας προς όσους
διαχειρίζονται τα
προβλήματα του τόπου.
Είναι η απογοήτευση
των πολιτών και η
αδιαφορία για όσα
διαδραματίζονται στην
πολιτική σκηνή της
χώρας, αν και έχουν
άμεσες επιπτώσεις
στην πορεία της και
καθορίζουν το μέλλον
ενός ολόκληρου λαού.

Ενός λαού που τα τελευταία δέκα χρόνια σπαταλά
δυνάμεις για να σταθεί όρθιος σε ένα πολιτικοκοινωνικό περιβάλλον που μεταβάλλεται δραματικά.
Το «καμπανάκι» του κινδύνου έχει σημάνει εδώ και
χρόνια, δυστυχώς όμως οι
πολιτικοί, κυρίως όσοι θέλουν μόνο να ακούν τη φωνή
τους, θολωμένοι από τη μανία της εξουσίας, αδιαφορούν ή δεν αντιλαμβάνονται
-και αυτό είναι το πιο ανησυχητικό- την επικίνδυνη διολίσθηση. Πιστεύουν ότι οι
πολίτες τούς οφείλουν. Οτι
είναι υποχρεωμένοι να «λικνίζονται» στους ρυθμούς
τους και να ακολουθούν
αδιαμαρτύρητα τα δικά τους
«μονοπάτια».
Ο πολιτικός κόσμος αδικαιολόγητα δεν έχει καταλάβει, ή κάνει πως δεν καταλαβαίνει, ότι οι καιροί
έχουν αλλάξει. Οτι οι εποχές
που η κοινωνία πορευόταν
ανάλογα με τις βουλές, αλλά
και τις εντολές, των πολιτι-

Η απαξίωση και το µαύρο φίδι!
κών έχουν περάσει. Οτι ανήκουν στο παρελθόν, όπως
άλλωστε και το μοντέλο του
πολιτικού που κέρδιζε το χειροκρότημα ακόμα και με τη
σιωπή τους. Που με ένα φιλικό χτύπημα στην πλάτη
του ψηφοφόρου εξασφάλιζε
τη στήριξή του.
Το στοίχημα του πολιτικού
προσωπικού της χώρας δεν
πρέπει να είναι το ποιος θα
κόψει πρώτος το νήμα στις
εκλογές. Ούτε το ποιος θα
καθίσει στην καρέκλα της
εξουσίας. Αλλά το πώς θα
τη διαχειριστεί για να αλλάξει
πορεία ο τόπος. Το πώς θα
σταματήσει η φθορά, τα πισωγυρίσματα και το ατελέσφορο «κυνήγι της ουράς
μας».
Το στοίχημα δεν πρέπει
να είναι το πώς ο ένας πολιτικός χώρος θα λεηλατήσει
τον άλλον, ούτε το πώς θα
εξοντωθεί ο αντίπαλος με
τεχνάσματα, χτυπήματα
κάτω από τη μέση και παραπληροφόρηση από έμμισθους κονδυλοφόρους που
παρουσιάζονται με τον μανδύα του αμερόληπτου, του
αντικειμενικού και του αδέκαστου κριτή.
Σε αυτό το μοντέλο πολιτικής οι πολίτες γυρίζουν
την πλάτη. Εξοργίζονται και
αγανακτούν. Χάνουν το ενδιαφέρον τους και τη διάθεση να ασχοληθούν με τα κοινά, επιτρέποντας στις δυνάμεις του σκότους να αναδειχθούν σε ρυθμιστές της
πολιτικής ζωής. Η πόρτα

στον «εφιάλτη» έχει ανοίξει
και στη χώρας μας ακολουθώντας το παράδειγμα άλλων χωρών της Ευρώπης,
όπου ο εθνικολαϊκισμός κερδίζει έδαφος εκμεταλλευόμενος την αλαζονεία και την
ελαφρότητα του πολιτικού
κόσμου. Επενδύοντας στην
ανικανότητα των πολιτικών
να συμπορευτούν με την κοινωνία. Να δώσουν λύσεις
στα προβλήματα που ταλαιπωρούν τους πολίτες. Να
βάλουν στόχους και προτεραιότητες όχι για την πολιτική επιβίωση όλων όσοι
έχουν μετατρέψει την πολιτική σε επάγγελμα, αλλά του
συνόλου των πολιτών που
ταπεινώνονται και θυσιάζονται για να διατηρήσουν άσβεστη την ελπίδα για μια καλύτερη ζωή.
Τώρα που το άρωμα των
εθνικών εκλογών γίνεται ολοένα και πιο έντονο, οι πολιτικοί -εκείνοι που διεκδικούν
το δικαίωμα να προσφέρουν
στην κοινωνία και όχι το χειροκρότημα- έχουν μια ακόμη
ευκαιρία για να αλλάξουν
την εικόνα του πολιτικού συστήματος. Για να αποκαταστήσουν τις αξίες της πολιτικής. Αρκεί να αποφασίσουν
να γίνουν χρήσιμοι για τους
πολλούς και όχι για τους
ημέτερους που περιμένουν
την ώρα για να εξαργυρώσουν τη στήριξή τους, ακόμα
και σε κόμματα και ιδεολογίες που ποτέ δεν πίστεψαν.
Αρκεί να μελετήσουν με προσοχή τα ευρήματα των δη-

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ Α.Ε.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

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

Θεμιστοκλέους 34 • Τρίκαλα 42100
Τηλ. (24310) 24.230, 23.727
• FAX: (24310) 24953
Ε- mail:plogos@otenet.gr
ΑΦΜ. 999472292• ∆ΟΥ 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

μοσκοπήσεων, όχι αυτά που
δείχνουν ποιος κερδίζει ή
χάνει στα ποσοστά, αλλά
αυτά που αποτυπώνουν την
άποψη και τις αγωνίες των
πολιτών. Των πολιτών που
σε συντριπτικά ποσοστά πιστεύουν ότι η χώρα κινείται
σε λάθος κατεύθυνση, παρά
τις τεράστιες προσπάθειες
των σημερινών κυβερνώντων
να επιβάλλουν το αντίθετο.
Των πολιτών που αναδεικνύουν ως σημαντικότερα
προβλήματα του τόπου την
οικονομία, την ανεργία, τους
πολιτικούς και το πολιτικό
σύστημα.
Στη μετεμνημονιακή εποχή
το μεγάλο στοίχημα των πολιτικών πρέπει να είναι το
πώς θα κερδίσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών. Και
για να γίνει αυτό πρέπει να
σταματήσουν τις κραυγές,
τις ανούσιες αντιπαραθέσεις
και τη μανία της εκδίκησης.
Πρέπει να επιλέξουν τον
δρόμο της σύνεσης και της
συνεννόησης -και να επιμείνουν σε αυτόν- για να βάλουν
εμπόδια στις δυνάμεις του
σκότους. Μόνο μια μεγάλη
και ισχυρή συμμαχία του πολιτικού κόσμου με τον λαό
θα κατορθώσει να ανακόψει
την πορεία εκείνων που προσκυνούν σβάστικες και ονειρεύονται να εκδικηθούν τη
∆ημοκρατία.
Του Βασίλη
Τριανταφύλλου
από την REAL

Το Άγγελμα
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ:
```
«"Ο Τσίπρας μπήκε
στο σπίτι και απαλλοτρίωσε τα παιδιά
μου". Προσοχή ο
Πάνος Καμμένος...
δαγκώνει»
```
(Ορίστε αυτά κάνουν
οι… αριστεροί στον
Πάνο!)

της ημέρας

Μη λες λίγα

Γιώργος
Παπανδρέου για
συνέδριο ΚΙΝΑΛ:

με πολλά λόγια,
αλλά πολλά

Συμμετέχουμε απέναντι

με λίγα λόγια.

σε ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ

(Πυθαγόρας)

```
(Τους έχω μόνος μου, δεν… μασάω!)

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

Σωτηρίου Ευαγγελία
Κάκια Ευαγγελία
Παπαθανασίου Χριστόφορος
Μπίνας Ματθαίος
ΑΘΛΗΤΙΚΟΓΡΑΦΟΙ

Γιδόπουλος Παναγιώτης
Kόντας Άρης
ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΟΙ

Κουτρούκα Αθανασία
Aυγέρη Δήμητρα

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

Το ανέκδοτο της ημέρας
Mια ξανθιά λοιπόν πιάνει επιτέλους την πρώτη της δουλειά και δεν ξέρει πως θ
αντέξει το πόσο περήφανη νοιώθει .
Την πρώτη μέρα λοιπόν θέλοντας να αποδείξει την αξία της στα καινούρια της
αφεντικά (ποιος την έκανα τη ρημάδα τη συνέντευξη για την πρόσληψή της θα ήθελα
να ήξερα εγώ), αποφασίζει να πάει για καφέ .
Παίρνει λοιπόν ένα μεγάλο θερμός και πηγαίνει στην καφετέρια απέναντι και ρωτάει
τον καφετζή:
"Χωράει αυτό το θερμός πέντε καφέδες?"
"Ναι", της λέει αυτός "Ωραία τότε.
∆ώσε μου τρεις σκέτους, έναν με γάλα και έναν ντεκαφεϊνέ."

Γενική πρόγνωση για σήμερα

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Σ Η Μ Ε Ρ Α

Τρίτη 12/2/2019
ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ. ΣΠΟΡΑ∆ΙΚΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙ∆ΕΣ ΘΑ ΕΚ∆ΗΛΩΘΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΩΙΝΕΣ
ΩΡΕΣ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟ∆ΥΤΙΚΟΙ 5 ΜΕ 6
ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ 7 ΜΠΟΦΟΡ.
ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΘΑ ΣΤΡΑΦΟΥΝ ΣΕ ΒΟΡΕΙΩΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 5 ΜΕ 7
ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 02 ΕΩΣ 15 ΒΑΘΜΟΥΣ
ΚΕΛΣΙΟΥ.
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Το µεγάλο ψέµα
για την ελληνική
βιοµηχανία
Πριν από μερικές μέρες, το
«Εθνος» παρουσίασε τα συνοπτικά
συμπεράσματα μιας πρόσφατης
μελέτης του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) σχετικά με τις επιδόσεις της μεταποίησης στην περιοχή αυτή.
Η μελέτη αφορά μόνο τα τελευταία χρόνια και καταγράφει τη συρρίκνωση παραδοσιακών κλάδων.
Αν η σύγκριση γίνει με το 1980,
θα διαπιστώσουμε ότι εξαϋλώθηκε
μια βιομηχανική πραγματικότητα
που απορροφούσε την ανεργία (με
οκτάωρο, υπερωρίες και ασφάλιση), κατασκευάζοντας πελάτες για
τα προϊόντα και τις υπηρεσίες των
υπόλοιπων κλάδων.
Άραγε, πότε θα γίνει μια ειλικρινής και σε βάθος συζήτηση για το
τι συνέβη στην ελληνική βιομηχανία; ∆εν λέω να αρχίσουμε να ψάχνουμε μέσα σε παλιά κουτιά και
κάτω από τα κρεβάτια για να την
ξαναβρούμε. Εννοώ να καταλάβουμε τι ακριβώς συνέβη και εξαφανίστηκε.
Ακριβώς 57 χρόνια πριν, ο τότε
πρόεδρος του ΣΒΒΕ, Κωνσταντίνος
Χατζηδημούλας, έλεγε τα εξής
προφητικά: «Θα ήταν τραγικόν αν
η σύνδεσίς μας με την ΕΟΚ, αντί
της αυξήσεως του βιοτικού επιπέδου του λαού μας και της εξισώσεώς μας προς τους λαούς των
πλέον προηγμένων από ημάς κρατών της Κοινότητος, μας παρουσίαζε εφιαλτικόν το φάσμα της οικονομικής υποδουλώσεως».
Και εξηγούσε: «Οσονδήποτε ευνοϊκοί και αν είναι οι όροι συνδέσεως, ολόκληρος η παραγωγή της
χώρας μας θα τεθή προ του σοβαρωτάτου προβλήματος του κόστους παραγωγής (…)
Είναι γνωστοί οι συντελεσταί της
υψηλοτέρας του διεθνούς επίπεδου στάθμης τούτου. Είναι αι αντιοικονομικαί επιβαρύνσεις της παραγωγής, αι οποίαι κατά καιρούς
ετέθησαν (…)».
Οι βιομήχανοι προέβλεψαν το
παραγωγικό αδιέξοδο που βιώνουμε σήμερα. Το προέβλεψε και
η Αριστερά, με τον δικό της τρόπο
ανάγνωσης των πραγμάτων. Η «οικονομική υποδούλωσις» ήταν προδιαγεγραμμένη.
Αν βέβαια κάνουμε αυτήν την
παραδοχή, αν αναλύσουμε τις
συμφωνίες με την Κοινότητα και
τις συσχετίσουμε με τις εξελίξεις,
η ελληνική πολιτική αγιογραφία
θα καταρρεύσει. Οσο δεν την κάνουμε όμως, δεν διαιωνίζουμε ένα
μεγάλο ψέμα;

Ευάγγελος Χεκίμογλου
από το «Εθνος»

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ
Οι δημοσιευόμενες απόψεις συνεργατών δεν εκφράζουν απαραίτητα
και τις απόψεις της εφημερίδας μας.
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σελίδα 3

Μαθητής έδειρε καθηγητή
σε ΕΠΑΛ της Πάτρας

Συνεργασίες,
η μόνη λύση

Πρωτοφανές επεισόδιο εκτυλίχθηκε στο προαύλιο του
ΕΠΑΛ της Πάτρας ανάμεσα σε μαθητή και καθηγητή.
Σύμφωνα με το thebest.gr, όλα ξεκίνησαν όταν μαθήτρια του σχολείου μίλησε με υβριστικό τρόπο στον καθηγητή Γυμναστικής. Αυτός της απάντησε στο ίδιο
ύφος και λίγο αργότερα, ο αδελφός της μαθήτριας, επίσης μαθητής στο ίδιο σχολείο, ζήτησε το λόγο από τον
καθηγητή.
Η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο στο προαύλιο
του σχολείου με τον καθηγητή να μεταφέρεται τραυματισμένος στο νοσοκομείο και να υποβάλλει μήνυση σε
βάρος του μαθητή.
Αυτό που αναμένεται πλέον είναι η αντίδραση της διεύθυνσης του σχολείου και των προϊσταμένων εκπαιδευτικών αρχών.

«Η δημιουργία οργανώσεων
και ομάδων παραγωγών και οι
συνεταιρισμοί είναι η μόνη λύση
για τα προβλήματά μας και για την
ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα» υπογράμμισε εμφατικά ο
πρόεδρος της ΕΑΣΚ Δημήτρης
Κόττης κατά την χθεσινή ανοικτή
σύσκεψη του ΔΣ του φορέα και
παραγωγών με την υφυπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης Ολυμπία
Τερλιγιορίδου στην Καλαμπάκα
και επισήμανε «όπως δραστηριοποιούνται οι αγρότες, κατά μόνας,
έχουμε μεγάλες απώλειες εσόδων
και αυξημένα κόστη παραγωγής».
«Μόνο η ομαδική δουλειά και
επιχειρηματικότητα θα διασφαλίσει καλύτερες τιμές πώλησης των
προϊόντων μας, αλλά και αγοράς
εφοδίων» σημείωσε ο κ. Κόττης
και προσέθεσε «η προσπάθεια
αυτή εντάσσεται στον σχεδιασμό
της ΕΑΣΚ για τον εκσυγχρονισμό
του πρωτογενούς τομέα του τόπου και την εναρμόνισή του με τα
σύγχρονα δεδομένα της παγκοσμιοποιημένης αγοράς αγροτικών προϊόντων, που μεταξύ άλλων
απαιτούν συνεργασίες και συνεργατισμούς, ένα πανίσχυρο και
υγιές συνεταιριστικό κίνημα».
«Πάγιος σκοπός μας είναι να ενισχύσουμε με όσο το δυνατό περισσότερους παραγωγούς το συνεταιριστικό μας κίνημα» δήλωσε
ο κ. Κόττης και σημείωσε «μόνο
έτσι μπορούμε να επιβιώσουμε και
μόνο μ’ αυτόν τον τρόπο ισχυροποιούμαστε και παίρνουμε τις τύχες μας στα χέρια μας».

∫χρ.παπ.
Αντε και με το Όσκαρ!

Κάλεσμα στα μπλόκα
για διάλογο
«Σεβόμαστε τον κάθε άνθρωπο που αγωνίζεται και παλεύει. Έτσι σεβόμαστε και τους αγρότες στα μπλόκα και
τις κινητοποιήσεις τους» τόνισε η υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Ολυμπία Τελιγιορίδου χθες από την Καλαμπάκα.
«Απευθύνουμε ανοικτή πρόσκληση για διάλογο στους
αγρότες των μπλόκων» δήλωσε η κ. Τελιγιορίδου και σημείωσε «η άρνηση διαλόγου της ηγεσίας των μπλόκων
είναι αδιαλλαξία, η οποία μάλιστα είναι προσχηματική.
Λένε πως δεν θέλουν διάλογο με το Υπουργείο μας, αλλά
με κλιμάκιο, υπό τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης. Δύο
χρόνια πριν κλήθηκαν από τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, όμως είχαν και πάλι αρνηθεί».
«Θέλουμε συζήτηση για να επιλυθούν προβλήματα. Ο
καθένας αντιλαμβάνεται πως δεν λύνονται όλα, αλλά είμαστε πεπεισμένοι πως θα λυθούν πολλά» ανέφερε η κ.
Τελιγιορίδου και δήλωσε: «Εμείς στο Υπουργείο έχουμε για όλους τις πόρτες μας ανοικτές, είμαστε πάντα έτοιμοι να ακούσουμε όλους τους αγρότες και να δώσουμε λύσεις».

«Προκοπή στα χωριά μας»
Ακόμα ένας συνδυασμός ετοιμάζεται να ριχτεί στη μάχη για την
διεκδίκηση του Δήμου Πύλης.
Πρόκειται για το συνδυασμό «Προκοπή στα χωριά μας» με επικεφαλής τον γνωστό συνδικαλιστή,
πρώην πρόεδρο του Συνδέσμου
Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Εγγεγραμμένων στα Νομαρχιακά
Μητρώα, κ. Βασίλη Ζορμπά.
Ο συνδυασμός είναι σχεδόν έτοιμος και σύμφωνα με τον επικεφαλής απαρτίζεται από πρόσωπα
άφθαρτα που δεν έχουν εμπλακεί
μέχρι στιγμής στο στίβο της πολιτικής, αλλά εργάζονται με αγάπη
και μεράκι για τον τόπο τους.
Το εκλογικό κέντρο είναι επίσης έτοιμο και θα στεγάζεται στην Πύλη, ενώ
θα εγκαινιαστεί στα μέσα του Μαρτίου.

∫Ω.

∫ Μ.α.Μπ.

Λογιστικά - Φοροτεχνικά

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

∫ Μ.α.Μπ.
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α προσέλθουν σε διάλογο
ώστε να βρεθεί μια
ουσιαστική λύση κάλεσε για
ακόμα μια φορά χθες το απόγευμα
από τα Τρίκαλα τους αγρότες που
βρίσκονται στα μπλόκα η
Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
κα. Ολυμπία Τελιγιορίδου, ενώ
χαρακτήρισε την αδιάλλακτή στάση
τους ως προσχηματική και
υποκινούμενη από κομματικές
σκοπιμότητες.

Ν

Η κα. Τελιγιορίδου επισκέφθηκε χθες
τα Τρίκαλα στο πλαίσιο της περιοδείας
της, στην περιοχή, όπου είχε τη δυνατότητα να συναντηθεί με παραγωγικούς φορείς και αγρότες.
Χθες το απόγευμα, συναντήθηκε με τα
μέλη της Ν.Ε. και του αγροτικού τομέα
του ΣΥΡΙΖΑ Τρικάλων, όπου συζήτησαν
τρέχοντα ζητήματα για τον παραγωγικό
τομέα.
Μιλώντας στους εκπροσώπους των
τοπικών μέσων ενημέρωσης, η Υφυπουργός στάθηκε στο διάλογο που έχει
ξεκινήσει η Κυβέρνηση με τους παραγωγικούς φορείς για την αγροτική παραγωγή της χώρας ώστε «να φύγει από
τα παλιά παραδοσιακά μοντέλα που μας
οδήγησαν σε μακροχρόνια προβλήματα
και σε στρεβλώσεις γίνεται και αυτή η περιοδεία στην Περιφερειακή Ενότητα των
Τρικάλων».
Αναφερόμενη στις αγροτικές κινητοποιήσεις υπογράμμισε ότι η συζήτηση ξεκίνησε εδώ και πολύ καιρό και ενόψει των
αγροτικών κινητοποιήσεων και των μπλόκων «διότι πιστεύουμε ότι μόνο με το διάλογο μπορούμε να βρούμε λύσεις στα
υπαρκτά προβλήματα που υπάρχουν. Η
Κυβέρνηση τους τελευταίους μήνες έχει
δώσει δείγματα γραφής ώστε να προωθήσει μια διαφορετική πολιτική με την
επίλυση των αγροτικών προβλημάτων».
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στα μέτρα
που έχει λάβει η Κυβέρνηση για την ανάπτυξη του παραγωγικού μοντέλου, λέγοντας ότι προχωρήσαμε στη μείωση των
ασφαλιστικών εισφορών κατά το 1/3,
στην κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τους συνεταιρισμένους αγρότες και τους συνεταιρισμούς, με το ακατάσχετο στους λογαριασμούς κατά 7.500
ευρώ κ.λ.π.
«Υπάρχουν βέβαια και άλλα θέματα

νοικτή σε διάλογο
με τους αγρότες
προκειμένου να επιλύονται προβλήματα είναι η ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης. Είμαι εδώ τώρα μαζί
σας για να σας ακούσω και όχι
για να βγάλω λόγο» δήλωσε από
την Τοπική Κοινότητα Πλατάνου χθες το βράδυ η υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Ολυμπία Τελιγιορίδου.
Στον τελικό σταθμό της επίσκεψής της στον Νομό μας, η
Υφυπουργός συνοδευόμενη από
τον γραμματέα της ΝΕ Τρικάλων
του ΣΥΡΙΖΑ Σταύρο Νταούλα,
τους βουλευτές του κόμματος
Σάκη Παπαδόπουλο, Παναγιώτα
Δριτσέλη και Χρήστο Σιμορέλη
και τον υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων της ΝΕ Κώστα Παππά,
βρέθηκε στον Πλάτανο και στο
καφενείο του Μπάμπη Νημά,
όπου απάντησε σε ερωτήματα
γεωργών και κτηνοτρόφων, που
είχαν κατακλύσει τον χώρο.
Στην σύντομη τοποθέτησή της
η κ. Τελιγιορίδου τόνισε αρχικά
πως το Υπουργείο είναι της
επαρχίας και η ηγεσία του προ-

«Α

τοπικά
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Τόνισε χθες από τα Τρίκαλα Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Ολ. Τελιγιορίδου

Προσχηματική η άρνησης
της ηγεσίας των μπλόκων
Χθες το απόγευμα, συναντήθηκε με τα μέλη της Ν.Ε.
και του αγροτικού τομέα του ΣΥΡΙΖΑ Τρικάλων

που συζητάμε, όπως τη μείωση του κό-

στους παραγωγής και δε νομίζω ότι θα

πρέπει να υπάρχει αδιάλλακτη στάση από

την πλευρά της ηγεσίας των μπλόκων. Θα
πρέπει αντίθετα να ακολουθήσουν το
παράδειγμα των απλών γεωργών και
κτηνοτρόφων που προσέρχονται στο
διάλογο, καταθέτουν τις προτάσεις τους
και νομίζω ότι το αποτέλεσμα των συζητήσεων αυτών είναι εποικοδομητικό για
το αποτέλεσμα της χώρας» σημείωσε.
Ερωτηθείσα για τις τιμές του γάλακτος,
δεδομένου ότι έχει τεθεί στο τραπέζι από
την πλευρά των αγροτών η κα. Τελιγιορίδου ανέφερε ότι ως Υπουργείο δε μπορούμε να προσδιορίσουμε την τιμή του
γάλακτος από τις γαλακτοβιομηχανίες.
«Υπάρχει μια πίεση προς τους αιγοπροβατοτρόφους για τις πολύ χαμηλές τιμές και αυτό που προσπαθούμε είναι να
ασκήσουμε πίεση μέσα από εντατικούς
ελέγχους για το χτύπημα των ελληνοποιήσεων και την αυστηροποίηση των
προστίμων» ανέφερε.
Καταλήγοντας, χαρακτήρισε προσχηματική την άρνηση της ηγεσίας των
μπλόκων να προσέλθουν στο διάλογο με
την ηγεσία του Υπουργείου, καθώς θεωρούν ότι θα πρέπει να προσέλθει ο Πρωθυπουργός και ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης. «Θεωρώ ότι η αδιάλλακτη
στάση της ηγεσίας των μπλόκων κινείται
από άλλες σκοπιμότητες και μάλλον από
κομματικές, διότι κάποιοι που επιθυμούν
να λυθούν τα προβλήματα τους, δεν αρνούνται το διάλογο, αλλά προσέρχονται
σε αυτόν. Είναι προσχηματική η άρνηση»
σημείωσε με έμφαση.
Ευαγγελία Κάκια

Στην Τοπική Κοινότητα Πλατάνου η υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Ολυμπία Τελιγιορίδου

Ειλικρινής διάλογος με παραγωγούς
• Πλήθος θεμάτων εξετάστηκαν στη χθεσινή συνάντηση

ερχόμενη απ’ αυτήν έχει γνώση
των ζητημάτων και των προβλημάτων της περιφέρειας και της
αγροτικής οικονομίας.
«Υπάρχουν όντως πολλά προβλήματα στον πρωτογενή το-

μέα, που για παραγωγούς φτάνουν στα όρια της επιβίωσης»
σημείωσε η κ. Τελιγιορίδου η
οποία στην συνέχεια μίλησε για
αδιαλλαξία των ηγετών των
μπλόκων, αφού δεν δέχονται

τον διάλογο στον οποίο τους
καλεί να προσέλθουν το Υπουργείο.
«Από τον περασμένο Αύγουστο έχουμε μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων ως κυβέρνηση

μετά την έξοδο από τα μνημόνια.
Για να είμαι δίκαιη, από το 2010,
όλες οι κυβερνήσεις δεν είχαν
περιθώρια ελιγμών και δράσεων
με την εποπτεία των μνημονίων.
Εμείς βγήκαμε απ’ αυτά και αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες» σημείωσε η κ. Τελιγιορίδου, αναφέροντας «από το 2015 προσπαθούμε να εκσυγχρονίσουμε
την αγροτική οικονομία, έχουμε
πετύχει πολλά και μεταξύ αυτών
την κανονικότητα στην απόδοση
των επιδοτήσεων, που αφενός
βοηθάει τους παραγωγούς και
αφετέρου δεν έχουμε πια κυρώσεις από την ΕΕ».
Η κ. Τελιγιορίδου υπογράμμισε την μείωση του φόρου και των
ασφαλιστικών εισφορών που
έχουν ψηφιστεί για τους αγρότες, όπως επίσης και το αφορολόγητο των 22.000 ευρώ ετη-

σίως, ενώ για την μείωση της τιμής στο πετρέλαιο κίνησης, ενημέρωσε πως υπάρχει συζήτηση
με το Υπουργείο Οικονομίας,
όμως τίποτα δεν μπορεί να λεχθεί ακόμη επ’ αυτού».
«Πραγματοποιούμε ελέγχους
για τις ελληνοποιήσεις και τις παράνομες εισαγωγές αγροτικών
προϊόντων, έχοντας προβλέψει
βαρύτατα πρόστιμα» δήλωσε η
Υφυπουργός και κλείνοντας επισήμανε «στηρίζουμε τις συνεργασίες, τους συνεταιρισμούς,
τους θέλουμε υγιείς. Έχουμε
φτιάξει και χρηματοδοτικά εργαλεία για αγρότες, υπάρχουν τα
επιδοτούμενα προγράμματα και
θα προχωρήσουμε και σε άλλες
πρωτοβουλίες».
Τα κύρια θέματα που έθιξαν οι
παραγωγοί στην συζήτηση που
ακολούθησε αφορούσαν το συνταξιοδοτικό, τις αποδώσεις αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ, το
κόστος παραγωγής, τις τιμές
στα προϊόντα τους κ.α.
Ματθαίος Μπίνας
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ΤΡΙΤΗ

12

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

σελίδα 5

Η υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ολυμπία Τελιγιορίδου από την Καλαμπάκα

Θα βοηθηθούν οι κατ’ επάγγελμα αγρότες
•Καινοτομίες και ποιότητα είναι απαραίτητα στον πρωτογενή τομέα

Σ

τήριξη στις
συνεργασίες και στο
υγιές συνεταιριστικό
κίνημα, αλλά και στην
παραγωγή ανταγωνιστικών
τοπικών ποιοτικών και με
ταυτότητα προϊόντων
παρέχει η Κυβέρνηση,
σύμφωνα με την υφυπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων Ολυμπία
Τελιγιορίδου.

Η αρχή της χθεσινής περιοδείας του κυβερνητικού στελέχους
στον Νομό μας έγινε το πρωί από
τα γραφεία της ΕΑΣ Καλαμπάκας,
όπου είχε συνομιλία με την Διοίκηση του αγροτοσυνεταιριστικού
φορέα και με πολλούς από το
πλήθος παραγωγών που έδωσε
το παρών στην ανοικτή σύσκεψη.

Συνεργασία
Ο πρόεδρος της ΕΑΣΚ Δημήτρης Κόττης ενημέρωσε αρχικά
την Υφυπουργό για τις δραστηριότητες και τις πρωτοβουλίες
του συνεταιρισμού, που περιλαμβάνουν ομάδα και οργάνωση παραγωγών, από τις πρώτες στην
Ελλάδα, βιομηχανία ζωοτροφών,
ζώνη γάλακτος, σχέδια για τυροκομείο και περαιτέρω ανάπτυξη
του πρωτογενούς τομέα του τόπου, που περιλαμβάνει καθετοποίηση της παραγωγής, μία αναφορά που δέχθηκε τα θετικά σχόλια της κ. Τελιγιορίδου.
Ο κ. Κόττης επίσης, σημείωσε
πως μετά την έναρξη λειτουργίας
του συνεργατικού σχήματος των
κτηνοτρόφων, έμποροι που συνεργάζονταν με κτηνοτρόφους
τους παίρνανε της παγολεκάνες
γάλακτος. Όπως τονίστηκε από
την κ. Τελιγιορίδου και τον κ.
Κόττη, «ήταν ένα μέτρο πίεσης
προς τους παραγωγούς, στην
προσπάθεια να τους διατηρήσουν
στην προτεραία κατάσταση, αυτόνομους και αδύναμους και όχι
ενωμένους και δυνατούς».

Αιτήματα
Στην συνέχεια ο κ. Κόττης επέδωσε υπόμνημα αιτημάτων – προτάσεων στην κ. Τελιγιορίδου και
πραγματοποίησε ανάλυσή τους:
•Μείωση του κόστους παραγωγής, με την εφαρμογή επιδοτούμενου προγράμματος μέσω
ΟΑΕΔ για την απασχόληση εργατών, στις εκμεταλλεύσεις των
αγροτών, όπως συμβαίνει και σε
άλλους κλάδους της οικονομίας.
•Μείωση του συντελεστή ΦΠΑ
στα αγροεφόδια, και αγροτικά
μηχανήματα.
•Μείωση του αυξημένου συντελεστή φορολόγησης και του
συντελεστή ασφαλιστικών εισφορών.
•Φθηνότερο Αγροτικό πετρέλαιο, όπως συμβαίνει σε άλλους
κλάδους και σε άλλες χώρες της
Ευρώπης.
•Αλλαγή του κανονισμού ΕΛΓΑ
και ΠΣΕΑ ώστε να καλύπτει όλες

Από την ανοικτή σύσκεψη στα γραφεία της ΕΑΣ Καλαμπάκας
τις ζημιές από φυσικά αίτια και
επίσπευση των διαδικασιών αποπληρωμής των αποζημιώσεων.
•Επίσπευση των διαδικασιών
πληρωμής των διαφόρων προγραμμάτων δασοκαλλιέργειας.
(Εκκρεμούν πληρωμές από το
2015)
•Λήψη μέτρων για την απαγόρευση ή τον περιορισμό των εισαγωγών αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων ιδιαίτερα τις
περιόδους εγχώριας συγκομιδής.
«Να υπάρχει μηνιαίος έλεγχος
του ισοζυγίου γάλακτος. Ξεκληρίζονται από τις αθρόες και κυρίως από τις Ελληνοποιήσεις γεωργοί και κτηνοτρόφοι».
•Λήψη μέτρων για τη δημιουργία Τράπεζας Γης, τόσο για τις
ανεκμετάλλευτες κρατικές εκτάσεις, αλλά και αυτές που ανήκουν
σε ιδιώτες μη αγρότες ή κτηνοτρόφους. (Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα εύρεσης Γης για ενοικίαση,
οι περισσότεροι ιδιώτες δεν τις
νοικιάζουν πλέον για φορολογικούς λόγους)
•Τα διάφορα προγράμματα
(Αγροπεριβαλλοντικά -σχέδια βελτίωσης -νέοι Αγρότες, κτηνοτρόφοι-ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
κ.λ.π) να προκηρύσσονται κάθε
χρόνο.
•Δημιουργία μητρώου εμπόρων -αγοραστών αγροτικών προϊόντων, οι οποίοι θα διαθέτουν
τα εχέγγυα, που θα διασφαλίζουν
την αποπληρωμή των προϊόντων
που αγόρασαν από τους αγροκτηνοτρόφους ή των Συνεταιρισμών των.
•Ενίσχυση των Συνεταιρισμών
και των ομάδων παραγωγών,

ώστε να παρέχεται η δυνατότητα
μεταποίησης και πώλησης των
αγροκτηνοτροφικών προϊόντων
από τούς ίδιους τούς παραγωγούς.
•Καθορισμός κατώτατης τιμής
στο γάλα, τέτοιας ώστε να καλύπτει το κόστος παραγωγής και
να αφήνει κάποιο λογικό κέρδος.
•Συστηματικός και ενδελεχής
έλεγχος των γαλακτοβιομηχανιών,
για αποφυγή εισαγωγών γάλακτος,μεταβαπτίζοντάς το τις περισσότερες φορές Ελληνικό.
•Ο οργανισμός ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ να έχει τη δυνατότητα ουσιαστικού ποιοτικού ελέγχου του
γάλακτος. Σήμερα ο έλεγχος διεξάγεται αποκλειστικά από τις Γαλακτοβιομηχανίες, με αποτέλεσμα
Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει.
•Στελέχωση του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ με μόνιμο και εκπαιδευμένο
προσωπικό ικανό να ελέγχει ουσιαστικά το μηνιαίο ισοζύγιο γάλακτος που υποβάλλουν οι γαλακτοβιομηχανίες (και όχι στα
χαρτιά όπως δυστυχώς συμβαίνει
σήμερα στις περισσότερες περιπτώσεις).
•Συστηματικός έλεγχος στις
γαλακτοβιομηχανίες, εάν και πόσο
υπογράφουν συμβάσεις συνεργασίας με τούς κτηνοτρόφους
παραγωγούς ή με τις ομάδες παραγωγών και κατά πόσο αυτά τηρούνται.
•Δημιουργία Γαλακτοκομικής
σχολής στην Καλαμπάκα κατ’ εξοχή κτηνοτροφική περιοχή.
•Να συνεχισθεί η προσπάθεια
συνεννόησης με την Ιεραρχία της
Εκκλησίας για την εύρεση λύσης
αξιοποίησης των ανεκμετάλλευ-

των μοναστηριακών εκτάσεων.
•Εναρμόνιση του νόμου περί
απαγορευτικών διατάξεων βοσκής.
•Λειτουργία των σφαγείων
στην Καλαμπάκα.

Η απάντηση
της Υφυπουργού
Παίρνοντας τον λόγο η Υφυπουργός, μίλησε για βέλτιστες
λύσεις στον πρωτογενή τομέα.
«Χρειάζεται επανεκκίνηση της
αγροτικής οικονομίας χωρίς τα
λάθη και τις παθογένειες του παρελθόντος και με υγιείς συνεργασίες και ένωση δυνάμεων, με
ποιοτικά προϊόντα» δήλωσε η κ.
Τελιγιορίδου, η οποία στην συνέχεια απάντησε στα αιτήματα
της ΕΑΣΚ:
«Για την φορολόγηση, ήδη έχει
αρχίσει η μείωσή του σταδιακά,
αλλά δεν είναι δυνατό να πάει
αυτόματα στο 13%, λόγω των δημοσιονομικών. Για τον ΟΓΑ έχει
κιόλας μειωθεί η εισφορά σ’ αυτόν
κατά 33%, οπότε και τα δύο αυτά
μειώνουν το κόστος παραγωγής.
Στην πολιτική στήριξης των συνεταιρισμών, καταργείται το τέλος
επιτηδεύματος για τους συνεταιριστές. Θα υπάρξει αλλαγή στον
κανονισμό του ΕΛΓΑ για τις αποζημιώσεις, στο να ανταποκρίνονται αυτές στην πραγματικότητα,
αλλά και ως προς το δίκαιο των
αποζημιώσεων σε γεωργούς –
κτηνοτρόφους και στην ταχύτητα
απόδοσής των από τα ΠΣΕΑ.
Όσον αφορά τις εισαγωγές
αγροτικών προϊόντων και στις Ελληνοποιήσεις, έχουμε ενισχύσει

και εντατικοποιήσει τους ελέγχους. Με νέα ΚΥΑ υποχρεωτικά
θα αποδίδουν λογαριασμό οι παραγωγοί για τις παραδόσεις και
οι έμποροι – βιομήχανοι για τις
παραλαβές μηνιαίως και θα γίνονται διασταυρώσεις, ενώ τα
πρόστιμα πλέον θα είναι ποσοστιαία και θα προβλέπεται σε 2η
παράβαση και κλείσιμο 6 μήνες
της εταιρείας. Θα γίνουν 180
προσλήψεις στις αρμόδιες Υπηρεσίες και οι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται επί 24ώρου και 7
ημέρες εβδομαδιαίως. Για την
κατώτατη τιμή στο γάλα, δεν είναι
δυνατό να αναληφθούν δεσμεύσεις, καθώς είναι ελεύθερη αγορά, παρά μόνο να ασκηθούν πιέσεις και έλεγχοι για καρτέλ».

Αναφερόμενη η κ. Τελιγιορίδου
στα αιτήματα που αφορούν την
περιοχή, τονίζοντας πως τα γνωρίζουν άριστα οι βουλευτές, σημείωσε πως θα υπάρξει συνεργασία και μελέτη αυτών και ασφαλώς στήριξη σε όσα έχουν προοπτική ανάπτυξης.
Κλείνοντας η κ. Τελιγιορίδου
δήλωσε: «Χρειαζόμαστε μία διαφορετική αντίληψη για να αξιοποιήσουμε και να εκμεταλλευτούμε τον πρωτογενή τομέα, με
καινοτομίες, ποιότητα και ταυτότητα. Η Κυβέρνηση δίνει βαρύτητα σ’ αυτό και στηρίζει πρωτίστως τους κατά κύριο επάγγελμα
αγρότες».
Ματθαίος Μπίνας

Ο πρόεδρος της ΕΑΣΚ Δημ. Κόττης δωρίζει εκ μέρους του φορέα μία
εικόνα στην υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Ολ. Τελιγιορίδου

Από την συνάντηση της υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης με το ΔΣ της ΕΑΣΚ

6 σελίδα
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ρέχουν οι
διαπραγματεύσεις για την
χρηματοδότηση του
τελευταίου, βόρειου τμήματος
του αυτοκινητόδρομου Ε65, από
τα Τρίκαλα μέχρι την σύνδεση
με την Εγνατία Οδό. Σύμφωνα
με ασφαλείς πληροφορίες του
ypodomes.com μέσα στον
Φεβρουάριο πρόκειται να
κατατεθεί ο φάκελος για να
εγκριθεί από τις αρμόδιες
υπηρεσίες της Κομισιόν.
Το ποσό για την κατασκευή ανέρχεται σε 400εκατ.ευρώ και η χρηματοδότηση θα εξασφαλιστεί με δάνειο
από την ΕΤΕπ και πιθανόν και κάποιο
μέρος από το ΕΣΠΑ. Στόχος παραμένει το σύνολο του έργου να ολοκληρωθεί μέχρι το 2022 και το Ε65
να λειτουργεί από τη Λαμία μέχρι τα
Γρεβενα.
Το έργο Τρίκαλα-Εγνατία εντάσσεται στη σύμβαση παραχώρησης
του Ε65 και έχει χαρακτηριστεί ως
αναβαλλόμενο (όπως και το ΛαμίαΞυνιάδα). Την κατασκευή θα αναλάβει
η ΤΕΡΝΑ ενώ τη διαχείριση η Κεντρική Οδός Α.Ε.
Η κατασκευή του βόρειου τμήματος θα ολοκληρώσει την κατασκευή
του αυτοκινητόδρομου Ε65 στο σύνολο του και θα τον καταστήσει ένα
πλήρη οδικό άξονα με αρχή, μέση

Έρχονται θετικές ειδήσεις για το Ε65
•Μπουλντόζες για το βόρειο τμήμα Τρίκαλα – Εγνατία
και τέλος. Το τμήμα Τρίκαλα-Εγνατία
έχει μήκος περίπου 65χλμ, έχει στο
σύνολο του περιβαλλοντική αδειοδότηση (ΜΠΕ), η κατασκευαστική διάρκεια εκτιμάται ότι θα είναι περίπου 3
χρόνια, θα διαθέτει όπως και όλος ο
Ε65, δύο λωρίδες κυκλοφορίας +ΛΕΑ
ανά κατεύθυνση και περιλαμβάνει
τα υποτμήματα:

ΤΡΙΚΑΛΑ-ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
Το βόρειο τμήμα ξεκινά από την
περιοχή των Τρικάλων και αποτελείται από το τμήμα Μακρυχώρι Τρικάλων-Καλαμπάκα κααι έχει κατασκευαστική ωριμότητα που έχει συντελεστεί από την περίοδο 2008-2011
που φτάνει το 40%.

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ-ΟΞΥΝΕΙΑ
και ΟΞΥΝΕΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΕΙΟ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Το τμήμα αυτό σχεδιάζεται με ταχύτητα μελέτης 110χλμ/ώρα. Χωρίζεται σε δύο υποτμήματα: Νότιο
υποτμήμα που είναι το ΚαλαμπάκαΟξύνεια (ΧΘ137,5-ΧΘ148,135) και
έχει μήκος 10.6χλμ. Το βόρειο υπο-

τμήμα ξεκινά από την Καλαμπάκα
(στο ύψος της Οξύνειας) και καταλήγει στο Κηπουριό Γρεβενών όπου
συνδέεται με Ανισόπεδο Κόμβο με
την Εγνατία Οδό και εχει μήκος
33,3χλμ.
Θα κατασκευαστούν 3 ανισόπεδοι

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

κόμβοι σε Οξύνεια, Αγιόφυλλο-Καρπερό και Εγνατία (στο Κηπουριό),
ένας μετωπικός σταθμός διοδίων
στην Οξύνεια, δύο χώροι στάθμευσης, ένα Κέντρο Ελέγχου-Συντήρησης και ένα ΣΕΑ.
Να σημειωθεί πως με την τροπο-

ποίηση της χάραξης του βόρειου
τμήματος δεν βλέπουμε να υπάρχουν πολύ μεγάλα τεχνικά έργα ενώ
η μετακίνηση του αυτοκινητοδρόμου
τον βγάζει εκτός της ζώνης μόνιμης
παρουσίας της καφέ αρκούδας.
ΧΡ. ΠΑΠ.

τοπικά
Δήμαρχος Τρικκαίων
Δημήτρης
Παπαστεργίου ήταν
σαφής: «Θέλουμε ψήφο από
την πρώτη Κυριακή.
Θέλουμε ΝΙΚΗ από την
πρώτη Κυριακή». Και
απηύθυνε τον στόχο αυτόν
στα μέλη τη παράταξης
«Επανεκκίνηση Τώρα!», που
πριν από έξι χρόνια
ξεκίνησαν την προσπάθεια
για να αλλάξει ο Δήμος
Τρικκαίων. Και άλλαξε, με
συγκεκριμένες
προσπάθειες, με στόχευση,
με έργο, με πολλή δουλειά.

Ο

Όλα αυτά, μόλις τρεις μήνες
πριν τις εκλογές, ανέφερε ο κ. Δημήτρης Παπαστεργίου στους εκατοντάδες παρευρισκόμενους στο
«Φρούριο», το βράδυ της Κυριακής 10 Φεβρουαρίου 2019.
Η κοπή πίτας ήταν μια ευκαιρία
σε όλα τα στελέχη της παράταξης, στα μέλη και τους φίλους, να
ανταμώσουν ξανά, μπροστά σε
μια κρίσιμη εκλογική μάχη. Αλλά
και ταυτοχρόνως, να καλωσορίσουν τους νέους φίλους, που
συμμετέχουν στην προσπάθεια
«Να πάει ο Δήμος Μπροστά».
Και για να γίνει αυτό, προηγήθηκαν σταθερά, συγκεκριμένα,
συγκροτημένα βήματα από την 1η
Σεπτεμβρίου 2014, όπως τόνισε ο
κ. Παπαστεργίου.

Στον οικονομικό
τομέα
- Κρατήσαμε τον Δήμο και την
κοινωνία όρθια, φτιάξαμε και άλλες δομές, φέραμε τον Δήμο
μπροστά, πρώτο.
- Όχι απλά δεν χρεώσαμε τον
Δήμο και τις επόμενες γενιές,
αλλά μειώσαμε το χρέος κατά
17 εκ. ευρώ (εν μέσω 2 εκλογικών
αναμετρήσεων, capital controls,
κατά 65% μείωση εσόδων των
Δήμων) και 43 εκατ. ευρώ χρεών
του Δήμου
- Ο Δήμος δεν χρωστάει και
αποπληρώνει υποχρεώσεις σε 45
ημέρες
- Επανακτήσαμε την εμπιστοσύνη της αγοράς

Στις δύσκολες
καταστάσεις
- Μπήκαμε μπροστά σε όλα τα
δύσκολα: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, προσφυγικό
- Αντιμετωπίσαμε δύσκολες καταστάσεις: 3 δυνατές χιονοπτώσεις, πλημμύρες, σεισμό

Στα έργα – ορόσημο
•Ο Μύλος των Ξωτικών (πρωτοβουλία που ξεκίνησε από την
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«Για να πάμε τον Δήμο Τρικκαίων μπροστά»

Παπαστεργίου: Νίκη
από την πρώτη Κυριακή
•Δυναμική, προεκλογική και αφετηρία νέας πορείας,
η κοπή πίτας της παράταξης «Επανεκκίνηση Τώρα!»

προηγούμενη Δημοτική αρχή)
από 300.000 επισκέψεις έφτασε
φέτος πάνω από 1.300.000!
•Μετά από προσπάθειες ετών,
αναγνωρίσαμε και πήραμε ΦΕΚ
για την ιαματική πηγή του Ριζώματος, ενώ ολοκληρώσαμε και
τη μελέτη για την αξιοποίησή της
•Υλοποιούμε το «Σχέδιο
Ασκληπιός» για την καλλιέργεια
βοτάνων και αρωματικών φυτών.
Σε συνεργασία με το Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος, την Αμερικανική γεωργική Σχολή, το Rutgers
University και την Γεωπονική της
Αθήνας σήμερα εκπαιδεύουμε
δεκάδες νέους αγρότες σε αυτές
τις καλλιέργειες.
•Δημιουργήσαμε το «20000»,
την τηλεφωνική γραμμή του Δημότη, για τα μικρά καθημερινά
προβλήματα. Να βγάλουμε το
ρουσφέτι από τα αυτονόητα. Να
μετρηθούμε, να αποκτήσουμε
πρόσωπο στην κοινωνία, να μας
εμπιστευτούνε και πάλι
•Στήνουμε έναν νέο κόμβο καινοτομίας με έμφαση στον αγροτικό και αγροδιατροφικό τομέα.

Στο πλήθος έργων
Ενδεικτικά ο Παπαστεργίου
ανέφερε:
•Μουσείο Τσιτσάνη
•Μύλος Ματσόπουλου (έργα
ενταγμένα στο ΕΣΠΑ από την
προηγούμενη δημοτική αρχή)

•Ανακαίνιση του κολυμβητήριου μετά από 40 χρόνια
•Ανακατασκευή στα εξωτερικά
γήπεδα της Μπάρας
•Ανακαίνιση του γυμναστηρίου
της Μπάρας
•42 νέες παιδικές χαρές
•Χώρος πολιτισμού οι αποθήκες του ΟΣΕ με σχεδόν 2 εκ.
ευρώ
•Νέος χώρος αναψυχής στο
«νησάκι» του Μύλου
•Νέο αθλητικό κέντρο του Ριζώματος
•Νέο αθλητικό κέντρο στη Σωτήρα
•Νέοι χλοοτάπητες σε Στάδιο,
Κρηνίτσα, Πύργο, Αγία Μονή
•Φωτισμός γηπέδων. Μ. Καλυβίων, Ριζαριού κ.α.
•Ξενώνας αστέγων στο παλιό
νοσοκομείο, με πάνω από 200
γεύματα ημερησίως
•Συντήρηση, βάψιμο, επισκευή
δεκάδων σχολείων
•3 νέα νηπιαγωγεία σε Πράσινη γωνιά, Πάσχου και τώρα Μπάρα
•3 νέα Δημοτικά σχολεία σε
Πάσχου, Πυργετό και Μεγάλο
Κεφαλόβρυσο, σε συνεργασία με
την Περιφέρεια
•Ρομποτική στα σχολεία
•Ακόμη ένα ΚΔΑΠ για παιδιά με
αναπηρίες
•Προς νέο, σύγχρονο κέντρο
διημέρευσης για παιδιά ΑΜΕΑ

•Ολοκληρώθηκαν 4 νέες πράξεις εφαρμογής σε Αλώνια Μπάρας, Αγία Μονή ΙΙ, Κλωτσοτήρα,
τώρα Πυργετό και έπονται τα Κεραμαριά
•Λύση στο χρόνιο πολεοδομικό πρόβλημα στο Φλαμουλάκι
•Εργα ασφαλτόστρωσης σε
νεοεντασσόμενες περιοχές, αλλά
χρειάζεται πρόσθετη δουλειά
•Προχωρά η νέα κεντρική Πλατεία και η πλατεία Εθν. Αντίστασης
•Ανάπλαση της παραποτάμιας
ζώνης του Ληθαίου, ανάπλαση
οδού Καρδίτσης, νέες πλατείες
(Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη), με
9,5 εκ. ευρώ
•Από τον επόμενο μήνα αναμορφώνεται το Λαογραφικό μουσείο
•Εργα για επάρκεια 17 ετών
στη νέα κυψέλη του ΧΥΤΑ
•Νέα μονάδα επεξεργασίας,
προϋπολογισμού 31 εκ. ευρώ
στον ΧΥΤΑ για επάρκεια 40 ετών
•Λιμνοδεξαμενή στην Αγρελιά
•Υπογειοποίηση αρδευτικών
δικτύων σε Ρίζωμα και Πλάτανο
•Τον Φεβρουάριο αγροτική και
κτηνοτροφική οδοποιία προϋπολογισμού 2 εκ. ευρώ
•Νέος αγωγός ύδρευσης ανάμεσα σε Γενέσι και Πρίνος
•Νέος ενισχυτικός αγωγός για
Κρηνίτσα και Παλαιόπυργο
•Λύσεις στην ύδρευση Αγρελιάς, Παλαιοπύργου, Αρδανίου,

Χρυσαυγής, Δενδροχωρίου, Γενεσίου, Λιόπρασου. Επονται νέα
έργα
•Αλλαγή δικτύου αμιάντου στο
κέντρο των Τρικάλων προϋπολογισμού 3 εκ. ευρώ
•Το Ριζαριό απέκτησε αποχέτευση μετά από 30 χρόνια
•Δίκτυο αποχέτευσης στη Σωτήρα
•Δημοπρατήθηκε δίκτυο αποχέτευσης στον Πυργετό
•Αποχέτευση στη Λεπτοκαρυά,
έπονται Καλονέρι, Πλάτανος, Ρίζωμα
•Αμεσο ενδιαφέρον για τα χωριά μας, με τις δύο αντιδημαρχίες
Και αφού αναφέρθηκε στη μέγιστη επιτυχία της εφαρμογής
του αντικαπνιστικού νόμου, ο κ.
Παπαστεργίου υπενθύμισε τη μέγιστη αναγνωρισμότητα των Τρικάλων, ως συνέχεια της εξωστρέφειας, χωρίς κανένα κόστος
για τον Δήμο και με τεράστια
οφέλη.
Κάτι που, όπως τόνισε, έχει αντίκτυπο και στη δυσκολία συγκρότησης συνδυασμών για τη
διεκδίκηση του Δήμου. Κάτι που,
όπως τόνισε, δεν οφείλεται στην
έλλειψη ενδιαφέροντος των τρικαλινών για τα κοινά. Αλλά στο ότι
«ΔΕΝ υπάρχει κάποιο κενό διοίκησης. Ο Δήμος έχει ΚΑΙ Δήμαρχο ΚΑΙ Δημοτική αρχή, γι’ αυτό και
δεν υπάρχει πληθώρα υποψηφιοτήτων! Παρά τα λάθη μας,
παρά τις παραλείψεις μας, η Τρικαλινή κοινωνία ξέρει πως πρέπει
να συνεχίσουμε».

Η επόμενη τετραετία
Αυτή η συνέχιση θα γίνει με
συγκεκριμένα έργα, που ήδη προγραμματίζονται για την επόμενη
τετραετία:
•25 εκ. έργων ΕΣΠΑ έτοιμα, ενταγμένα

•Τον Προφήτη Ηλία και την
αξιοποίησή του, μαζί με τον Ζωολογικό Κήπο
•Την αλλαγή του κέντρου των
Τρικάλων
•Τη λαϊκή αγορά. Η ένταξή
της στο Πράσινο Ταμείο αναμένεται αυτές τις ημέρες
•Το νέο κολυμβητήριο στον
Αη Γιώργη. Ήδη την πρόταση
της καταθέσαμε προς ένταξη
•Τα δύο νέα πάρκινγκ σε Κανούτα και παλιό ΚΤΕΛ
•Την αξιοποίηση της ΤΑΞΥΠ.
Κάναμε πολύ δουλειά και είμαστε
κοντά στην απόκτησή της
•Την αξιοποίηση του στρατοπέδου Παπαστάθη. Και εδώ, πολύ
σύντομα θα έχουμε καλά νέα
•Τη συνέχιση των έργων στο
κλειστό των Καρυών, με έναν
χώρο πολλαπλών χρήσεων, προπονητήριο, συνεδριακό κέντρο.
•Τη δημιουργία νέου κοιμητηρίου.
•Τη δημιουργία μίας βιοτεχνικής ή και βιομηχανικής ζώνης
έξω από τα Τρίκαλα
•Την εξεύρεση στέγης για την
Αστυνομική Διεύθυνση
•Την ασφαλτόστρωση και κεντρικών δρόμων, ΑΦΟΥ τελειώσουν
τα έργα του φυσικού αερίου,
οπτικών ινών και ύδρευσης που
ετοιμάζονται.
Πριν ολοκληρώσει την ομιλία
του, ο κ. Παπαστεργίου αναφέρθηκε σε συγκινησιακό κλίμα για
την απώλεια της Βάγιας Γκανιά
και του Γιάννη Ραποτίκα, του προέδρου του Πρίνους.
Και ζήτησε
«να δώσουμε έναν ακόμη όμορφο, δυνατό αλλά πολιτισμένο, και
βασικά ΝΙΚΗΦΟΡΟ αγώνα!
Μαζί θα πάμε τα Τρίκαλα
ΜΠΡΟΣΤΑ,
Μαζί θα πάμε τον Δήμο μας
ΜΠΡΟΣΤΑ!»

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
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Παρουσιάστηκαν προχθές οι πρώτοι υποψήφιοι
με το ψηφοδέλτιο της «Λαϊκής Συσπείρωσης»

Που θα στελεχώσουν το ψηφοδέλτιο
της «Λαϊκής Συσπείρωσης» στην Πύλη

Στη …μάχη για
Οι 31 πρώτοι υποψήφιοι
ανακοινώθηκαν προχθές κατά τη διάρκεια
το Δήμο Φαρκαδόνας •Τα ονόματα
σχετικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε

•Στην εκδήλωση μίλησαν ο υποψήφιος Περιφερειάρχης
Θεσσαλίας Τ. Τσιαπλές και η υποψήφια Δήμαρχος Ε. Στεργίου

Ο

ι πρώτοι
υποψήφιοι που
θα δώσουν τη
μάχη στο Δήμο
Φαρκαδόνας με τα
ψηφοδέλτια της «Λαϊκής
Συσπείρωσης»
παρουσιάστηκαν,
προχθές το απόγευμα
κατά τη διάρκεια της
ανοικτής εκδήλωσης που
έγινε στο Ζάρκο, στο
κατάστημα «Νικατσιός».

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν τα ονόματα των 30 πρώτων υποψηφίων ενώ το παρόν έδωσαν ο
υποψήφιος Περιφερειάρχης
Θεσσαλίας κ. Τάσος Τσιαπλές
και η υποψήφια Δήμαρχος Φαρκαδόνας κ. Ευαγγελία Στεργίου.
«Το κάλεσμα που απευθύνει
το ΚΚΕ είναι επιλογή μάχης για
τους ανθρώπους του λαού που
στέκονται με οργή και αγανάκτηση απέναντι στους Αμερικανονατοϊκούς σχεδιασμούς
στην περιοχή μας, που προβληματίζονται για τις συνεχιζόμενες θυσίες στο βωμό της
ανάπτυξης που είναι όμως κομμένη και ραμμένη στις επιδιώξεις και στα συμφέροντα των
καπιταλιστών. Χορτάσαμε στο
δήμο Φαρκαδόνας όλα αυτά
τα χρόνια και από «σωτήρες»
και από «δυνατά» ονόματα και
δήθεν «ανεξάρτητους» που στο
τέλος αποδείχθηκαν μια από
τα ίδια. Εμείς το λέμε καθαρά
-δυνατά – τίμια: Ισχυρό ΚΚΕ
σε όλες τις κάλπες. Ισχυρό στο
Δήμο Λάρισας και σε όλους
τους δήμους της χώρας. Η
«Λαϊκή Συσπείρωση» είναι το
ψηφοδέλτιό μας και μπορεί να
εκφράσει ένα ρεύμα συμπόρευσης – αγώνα και αλλαγής
στην Φαρκαδόνα και σε όλη τη
Θεσσαλία. Αυτό δεν σημαίνει
σε καμιά περίπτωση ότι στο
ψηφοδέλτιο μας συμμετέχουν
μόνο οι κομμουνιστές» ανέφερε
μεταξύ των άλλων η κα. Στεργίου.
Επίσης τόνισε ότι το ψηφοδέλτιο με το γαρίφαλο είναι η
απάντηση του λαού στις παγίδες που αρχίζουν να στήνονται
μπροστά στις επερχόμενες
εκλογές, είτε με νέα, είτε με
αναπαλαιωμένα «πρόσωπα», με
ψεύτικα διλήμματα που κρύβουν την ουσία.
Από την πλευρά του, ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Θεσσαλιας κ. Τάσος Τσιαπλές εξέφρασε «τη στήριξη της "Λαϊκής
Συσπείρωσης" στο δίκαιο αγώνα και στα αιτήματα επιβίωσης
των μικρομεσαίων αγροτών που
βρίσκονται στο μπλόκο της Νίκαιας, ενάντια στην αντιλαϊκή
πολιτική της κυβέρνησης και
της ΕΕ και να καταγγείλουμε
την κυβέρνηση, που αντί να
δώσει λύσεις στα προβλήματα,
επιχείρησε να τους εκφοβίσει
με δικαστικές διώξεις με διαδι-

Από την προχθεσινή εκδήλωση παρουσίασης των υποψηφίων
κασίες εξπρές, στέλνοντας σε
δίκη 10 αγρότες την 1η Μάρτη».
Όπως είπε «με την αποψινή
εκδήλωση της "Λαϊκής Συσπείρωσης", που είναι τα ψηφοδέλτια που στηρίζει το ΚΚΕ, αλλά
και άλλοι συναγωνιστές που
έφυγαν από άλλους πολιτικούς
χώρους και συμπαρατάσσονται
μαζί μας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, στο Δήμο Φαρκαδόνας
ς και τους άλλους δήμους, αναγνωρίζοντας την ανάγκη να δυναμώσει το ΚΚΕ παντού, μπαίνουμε πιο αποφασιστικά στον
προεκλογικό αγώνα, καλώντας
τους εργατοϋπάλληλους, τους
μικρομεσαίους αγρότες, τους
μικροεπαγγελματίες, τους επιστήμονες, τη νεολαία και τις
γυναίκες των λαϊκών οικογενειών, να δώσουν μαζικά την
ψήφο τους στα ψηφοδέλτια
της "Λαϊκής Συσπείρωσης" στην
Περιφέρεια και στο Δήμο και
του ΚΚΕ, στην ευρωβουλή και
στη Βουλή, που ήταν πάντα
μπροστά στους λαϊκούς αγώνες, για να υπάρχει πιο δυνατή
λαϊκή αντιπολίτευση απέναντι
σε κάθε αντιλαϊκή πολιτική, για
να δυναμώσει η διεκδίκηση των
λαϊκών αναγκών, είτε ο λαός
μας τάξει στη διοίκηση, είτε
στην αντιπολίτευση της».

Οι υποψήφιοι
Υποψήφιοι με τη «Λαϊκή Συσπείρωση» στη Φαρκαδόνα είναι οι Γάτσιος Θανάσης – αγρότης – πρώην μέλος ΔΣ ΕΑΣ
Τρικάλων από την Κρήνη, Γεωργίου Δημήτρης – αγρότης
από την Φαρκαδόνα, Γιουβρής
Γιώργος – αγρότης από τους
Ταξιάρχες, Γρηγορίου Χρήστος
– κοινωνιολόγος από το Κεραμίδι, Διβανέ – Μπέη Αθανασία
– επαγγελματίας από το Ζάρκο,
Ευθυμίου Γιώργος – αγρότης

από την Παναγίτσα, Ζιώγα Γεωργία – αγρότισσα από Σερβωτά, Ζιώγκος Βαγγέλης –
ελεύθερος επαγγελματίας από
τη Φαρκαδόνα, Ζιώγκου Κατερίνα – εργάτρια από τη Φαρκαδόνα, Ζώτου Παναγιώτα –
αγρότισσα από το Ζάρκο, Θεοχάρης Νίκος – συνταξιούχος
εκπαιδευτικός από την Κρήνη,
Καλλατζή Ευαγγελία – εργαζόμενη από τους Ταξιάρχες,
Καταραχιάς Δημήτρης – ιδιωτικός υπάλληλος φαρμακοβιομηχανίας από τους Ταξιάρχες,
Κοντονάσιου Αθανασία – αγρότισσα από το Κεραμίδι, Κούκος
Αχιλλέας – εργατοαγρότης από
τα Σερβωτά, Λακιάρας Χρήστος – συνταξιούχος εργάτης
από τη Φαρκαδόνα, Λίτσιος
Τάσος – ταξιτζής από το Γριζάνο, Λόκκα – Γκεμπερσιώτη
Φωτεινή – συνταξιούχος από
το Ζάρκο, Μαλέκας Θανάσης
– αγρότης από το Γριζάνο, Μιχαλάκης Γιώργος - ελεύθερος
επαγγελματίας από τους Ταξιάρχες, Μίχος Δημήτρης – οικοδόμος από το Γριζάνο, Μπαλάφα Αθηνά – διαιτολόγος από
τη Φαρκαδόνα, Μπαντής Θωμάς – αγρότης από το Κεραμίδι, Μπαντής Νίκος – οικοδόμος
από το Κεραμίδι, Νταλαρίζος
Νίκος – μηχανουργός από το
Κεραμίδι, Παπαδόπουλος Βασίλης – συνταξιούχος στρατιωτικός από Φαρκαδόνα, Πιλάβοβα Ελένη – συμβασιούχος
εργαζόμενη από το Κεραμίδι,
Ρίμπας Θανάσης – μηχανουργός από τη Φαρκαδόνα, Συνάπαλου – Σμέρδη Λίτσα – κτηνοτρόφος από το Διάσελλο και
Τζίρμπη – Κουτσογιάννη Ευαγγελία – αγρότισσα από τον
Κλοκοτό.
Ευαγγελία Κάκια

Ο

ι 31 πρώτοι
υποψήφιοι που θα
στελεχώσουν τα
ψηφοδέλτιο της «Λαϊκής
Συσπείρωσης» στη Πύλη
παρουσιάστηκαν, προχθές
το πρωί κατά τη διάρκεια
της εκδήλωσης που
διοργανώθηκε, παρουσία
μελών και φίλων της
δημοτικής παράταξης.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης γνωστοποιήθηκαν
τα πρώτα ονόματα υποψήφιων Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβούλων, ενώ μίλησαν
ο υποψήφιος Δήμαρχος Πύλης κ. Βάιος Καλύβας, η υποψήφια Περιφερειακή Σύμβουλος κα. Βάσω Μπακάση και ο
νυν Δημοτικός Σύμβουλος
Απόστολος Ζάχος.
«Σ’ αυτές τις εκλογές αρκετοί συνδυασμοί θα διεκδικήσουν την ψήφο του Λαού
προβάλλοντας ως επιχειρήματα κυρίως το νεαρό της
ηλικίας των υποψηφίων τους,
την αγάπη για το φυσικό κάλος της περιοχής μας και την
όρεξη τους για δουλειά αφήνοντας φυσικά την κομματική
τους ταυτότητα στο σπίτι και
διατυμπανίζοντας όπου βρεθούν και όπου σταθούν ότι
τα κόμματα και οι πολιτικές
δεν έχουν καμιά θέση στις
τοπικές κοινωνίες» ανέφερε
στην ομιλία του, μεταξύ των
άλλων ο υποψήφιος Δήμαρχος Πύλης.
Όπως είπε « για τα μνημόνια, την οικονομική κρίση, την
φτώχεια, την ανέχεια, τους
εργαζόμενους των τετρακοσίων ευρώ και του part time,
τις στρατιές των ανέργων που
εκλιπαρούν καθημερινά για
ένα επίδομα πείνας, τους αυτοαπασχολούμενους και τους
επαγγελματίες που βλέπουμε
τα μαγαζιά μας μέρα με τη
μέρα να βυθίζονται, τους μικρομεσαίους αγρότες με το
τεράστιο κόστος παραγωγής
και την χαμηλή τιμή των προϊόντων δεν ευθύνονται οι πολιτικές της ΕΕ του Κεφαλαίου
και των κομμάτων τους που
τις στηρίζουν, αλλά κάποιοι
εξωγήινοι που μας ψεκάζουν
από ψηλά».
Από την πλευρά της, η υποψήφια Περιφερειακή Σύμβουλος κα. Βάσω Μπακάση «η
μάχη των εκλογών πρέπει να
έχει γενικευμένο πολιτικό χαρακτήρα, αφού οι δήμοι και
οι Περιφέρειες αποτελούν μέρος της Κρατικής Διοίκησης,
που συμμετέχουν ενεργά όχι
μόνο στην υλοποίηση άλλα
και το σχεδιασμό της ανάπτυξης με βάση τις ανάγκες των
μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων και όχι του λαού..
Οι αναδιαρθρώσεις στην Τοπική Διοίκηση σχεδιάστηκαν
με στόχο την κερδοφορία και
τον ανταγωνισμό των επιχειρηματικών ομίλων σε βάρος
των εργαζομένων και των λαϊ-

κών στρωμάτων. Οι δημοτικές
αρχές είναι αυτές που πρέπει
να χρεωθούν σε μεγάλο βαθμό
την αντιλαϊκή πολιτική που
υλοποιείται μέσω της Τοπικής
Διοίκησης με την ανάλογη επίδραση στη ζωή των εργαζομένων, των ανέργων, των αυτοαπασχολούμενων. Αλλά και
οι υποψήφιοι των άλλων συνδυασμών πρέπει να χρεωθούν
τέτοια ευθύνη γιατί συμφωνούν επί της ουσίας με την
κυρίαρχη λογική της αντιλαϊκής διαχείρισης στην Τοπική
Διοίκηση».
Τέλος, ο κ. Απόστολος Ζάχος νυν Δημοτικός Σύμβουλος
άσκησε κριτική στη στάση της
δημοτικής Αρχής που «δεν
έβγαλε «κιχ» όλα αυτά τα χρόνια για τα παράνομα παρακρατηθέντα χρήματα από τις
κυβερνήσεις προς το δήμο ,
καθώς και για τη συνεχή μείωση της κρατικής χρηματοδότησης. Από την άλλη η δημοτική αρχή χρησιμοποίησε
αυτή την πολιτική για να δικαιολογήσει τη μη ανταπόκρισή της στις ανάγκες των
δημοτών».

Οι υποψήφιοι
Όπως προαναφέρθηκε,
στην προχθεσινή εκδήλωση
ανακοινώθηκαν τα πρώτα 31
ονόματα των υποψηφίων Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβούλων. Πρόκειται για τους
Αρμάγο Ιωάννη του Γεωργίου
– Λογιστή, Βαρμπομπίτη Αθανάσιος του Δημητρίου –Επιπλοποιό, Γούσιο Νικόλαο του
Αποστόλου – Νοσηλευτής,
Ζάχο Αποστόλη του Πέτρου
- Συνταξιούχο Πολιτικό Μηχανικός και νυν Δημοτικό Σύμβουλο Πύλης, Καλογήρου
Φρίντα του Αλεξάνδρου –
Αγρότισσα, Καραγιώργος
Αθανάσιος του Ευθυμίου –

Συνταξιούχο, Καραμπέρη Στέφανο του Αθανασίου - Συνταξιούχο Ηλεκτρολόγο, Κούκου Ελένη του Ευαγγέλου Νοσηλεύτρια Κέντρου Υγείας
Πύλης, Κουρκούνη Σωτηρία
του Θεοδώρου – Άνεργη,
Κράβαρη Αθανάσιο του Ιωάννη-Αγρότη, Κράβαρη Θεόδωρο του Παναγιώτη – Συνταξιούχο, Λάζο Νικόλαο του Θεοδώρου – Γεωπόνο, Μανώλη
Χρήστο του Σωτηρίου – Οικοδόμο, Μανώλη Κώστα του
Ιωάννη -Τραπεζικό Υπάλληλο,
Μαργαρίτη Δημήτριο του Βασιλείου -Πτυχιούχο Μηχανικό
Αυτοκινήτων, Μαρκούδη - Λάζου Αρετή του Αναστασίου Γιατρό Μικροβιολόγο, Ματρακούκα Φωτεινή του Κωνσταντίνου - Ιδιωτική Υπάλληλο,
Μόρφα Ελένη του Αθανασίου
– Αγρότισσα – Κτηνοτρόφο,
Μπακούλα Αθανάσιο του Κωνσταντίνου - Συνταξιούχο Ηλεκτρολόγο, Ντόγκα Νικόλαο
του Γεωργίου- Συνταξιούχο,
Ντούβλη Γεώργιο του Κωνσταντίνου - Πολιτικό Μηχανικό, Οικονόμου Αθανάσιο του
Κωνσταντίνου – Επαγγελματίας, Οικονόμου Μαριάννα
του Νικολάου - Ιδιωτική Υπάλληλο, Παιδοκούκη Κωνσταντίνο του Θεοφάνους- Αγρότη,
Παπανικολάου Δάφνη του
Αποστόλου - Φοιτήτρια στο
Ανοιχτό Πανεπιστήμιο της Κύπρου στο Τμήμα Διοίκησης
Επιχειρήσεων, Σπαθή Γεώργιο
του Νικολάου –Επιπλοποιό,
Σίτη Στέφανο του Αριστείδη
– Συνταξιούχο, Τσιμπίδα Νικόλαο του Γεωργίου – Μουσικό, Τσιωνάρα Ανδρέα του
Βησσαρίωνα - Χειριστή Μηχανημάτων, Χαντζέλα Γεώργιο
του Σωτηρίου - Ιδιωτικό Υπάλληλο και Χαλκιά Σωτηρία του
Κωνσταντίνου – Εκπαιδευτικό.
Ευαγγελία Κάκια

τοπικά
ε κλιμάκωση των
κινητοποιήσεων
σκοπεύουν να
προχωρήσουν οι αγρότες
της ΠΕΜ (Πανελλαδική
Επιτροπής των
Μπλόκων), εάν δεν
υπάρξει ορισμός
συνάντησης με
διυπουργικό κλιμάκιο και
λύσεις στα προβλήματα
των παραγωγών.

Σ

Αυτό τονίζει ο πρόεδρος
της Ομοσπονδίας Αγροτικών
Συλλόγων ν. Τρικάλων
(ΟΑΣΤ) “Η ΑΝΟΙΞΗ” Αποστόλης Θωμόπουλος, μιλώντας για την συνέχεια των
πρωτοβουλιών των παραγωγών. Υπενθυμίζεται πως η
ΟΑΣΤ συμμετέχει στην ΠΕΜ.
«Απαιτούμε συνάντηση υπό
τον αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Γιάννη
Δραγασάκη και με συναρμόδιους Υπουργούς, όχι απλά
για να συζητήσουμε, αλλά
για να δοθούν λύσεις» τονίζει
ο κ. Θωμόπουλος, δηλώνοντας «έχουμε απευθυνθεί, μας
δέχτηκε και συζητήσαμε με
την ηγεσία του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης, όμως
για ζωτικής σημασίας θέματα, όπως το αγροτικό πετρέλαιο, μας κατέστησε σαφές
πως είναι αναρμόδιος. Έτσι,
όσο δεν μας δέχεται κλιμάκιο
της Κυβέρνησης, εμείς θα
κλιμακώνουμε τον αγώνα».
Εξάλλου, όσον αφορά τα
μπλόκα, οι αγρότες της ΠΕΜ
έχουν αποσυρθεί ήδη από

Αν δεν υπάρξει συνάντηση της ΠΕΜ με διυπουργικό κλιμάκιο

Θα κλιμακωθούν
οι κινητοποιήσεις
•Αυτό τονίζει ο πρόεδρος της ΟΑΣΤ “Η ΑΝΟΙΞΗ”
Απ. Θωμόπουλος για τα μπλόκα

ΤΡΙΤΗ
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Κοπή πίτας
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων Νομού Τρικάλων σας προσκαλεί στην εκδήλωση για
την κοπή της πίτας που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12
Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 14.00μ.μ. στην αίθουσα του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων.

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”.

Ετήσια χοροεσπερίδα
του Συλλόγου Πολυτέκνων

το περασμένο Σάββατο από
τα Τέμπη, όπου έκλεισαν την
Εθνική για κάποιο χρονικό
διάστημα και συνεχίζουν στον
κόμβο της Νίκαιας.
Σε ανακοίνωσή της η ΠΕΜ
αναφέρει: «Η Πανελλαδική
Επιτροπή των Μπλόκων χαιρετίζει τους χιλιάδες μικρο-

μεσαίους αγρότες και κτηνοτρόφους που με τα τρακτέρ τους έστησαν μπλόκα
σε πολλές περιοχές της χώρας, κλιμακώνοντας την πάλη
μας για την ικανοποίηση των
δίκαιων και ζωτικής σημασίας αιτημάτων μας. Μέχρι
τώρα μπλόκα έχουν στηθεί

σε: Λάρισα (κόμβος Νίκαιας),
Μαγνησία (κόμβος Αερινού),
Φθιώτιδα (κόμβος Πελασγίας), Βέροια (κόμβος Κουλούρας), Νάουσα (διασταύρωση Νάουσας), Πέλλα (διασταύρωση Γυψοχωρίου),
Σέρρες (στροφή Σιδηροκάστρου), Φλώρινα (κόμβος Αντιγόνου Αμυνταίου), Αχαΐα(
Ερύμανθος) Ηλεία (κόμβος
Αγίου Γεωργίου), Μεσσηνία
(σταθμός Μεσσήνης), Ηράκλειο Κρήτης (κόμβος Αστερουσίων), Χανιά (Μεγάλα Χωράφια), Ρέθυμνο (Μάντρες).
Τις επόμενες μέρες μπλόκα
θα στηθούν και σε άλλες περιοχές της χώρας.
Καλούμε όλους τους αγρότες και κτηνοτρόφους να
βγουν στα μπλόκα, ενισχύοντας το μέτωπο του
αγώνα. Ν' αγωνιστούμε, πιο
μαζικά και πιο δυνατά, ενάντια στις επιπτώσεις σε βάρος
μας από την ΚΑΠ της ΕΕ και
την αντιλαϊκή πολιτική της
κυβέρνησης.
Αυτές οι πολιτικές υπηρετούν και στηρίζουν τα συμφέροντα των εκμεταλλευτών
του μόχθου μας: Τους εμποροβιομήχανους που, για ν'
αυξήσουν τα κέρδη τους, κατεβάζουν στα τάρταρα τις τιμές παραγωγού σε όλα τα γεωργοκτηνοτροφικά προϊόντα. Τα μονοπώλια που, κερδοσκοπώντας ασύστολα, ανεβάζουν στα ουράνια τις τιμές
των αγροτικών μέσων και
εφοδίων».
Καλούμε τους εργαζόμενους, τους μικρούς επαγγελματοβιοτέχνες και εμπόρους, τους χαμηλοσυνταξιούχους, την νεολαία και τις
γυναίκες των λαϊκών οικογενειών να συμπαραταχθούν
στον δίκαιο αγώνα μας. Εχουμε ίδιο αντίπαλο την αντιλαϊκή πολιτική και τους κάθε
λογής υπηρέτες της, έχουμε
κοινά προβλήματα και αιτήματα. Τίποτα δεν μας χωρίζει,
όλα μας ενώνουν. Η συμμαχία μας δίνει δύναμη και προοπτική στους αγώνες μας.
Ματθαίος Μπίνας

Ο Σύλλογος Πολυτέκνων Γονέων Νομού Τρικάλων, προσκαλεί τα μέλη και τους φίλους του στην εκδήλωση για τη
κοπή της Βασιλόπιτας και την ετήσια χοροεσπερίδα του,
που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου
2019 και ώρα 12.30 το μεσημέρι, στην αίθουσα εκδηλώσεων ΠΥΛΗΣ ΜΕΓΑΡΟ (4ο χλμ Τρικάλων-Πύλης).
Τιμή πρόσκλησης (γενική): 5 € (Στην τιμή περιλαμβάνονται
πλήρες μενού και απεριόριστη κατανάλωση ποτού και αναψυκτικών).
Παρακαλούμε για την έγκαιρη δήλωση συμμετοχής, έως
την Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου, στο τηλέφωνο: 2431027370.
Το Δ.Σ του Συλλόγου

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”.

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

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΚΡΑΝΙΑΣ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κρανιάς Ασπροποτάμου σας προσκαλεί στην
κοπή της βασιλόπιτας που
θα πραγματοποιηθεί το
Σάββατο 23 Φεβρουαρίου
2019 στο «Φρούριο» και
ώρα 6:00μ.μ.
Το παιδικό χορευτικό θα ανοίξει τον χορό.
Σας περιμένουμε όλους.
Με τιμή
Το Δ.Σ. του Συλλόγου

10 σελίδα
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Από τον Σύλλογο Συνταξιούχων Εμπόρων ν. Τρικάλων, στην εκδήλωση κοπής της βασιλόπιττας

Γλέντι, αλλά και υπόσχεση αγώνα

Μ

ε τις ευλογίες
του
Σεβασμιοτάτου
Μητροπολίτη Τρίκκης και
Σταγών κ. Χρυσοστόμου
πραγματοποιήθηκε η
εκδήλωση κοπής της
βασιλόπιττας του
Συλλόγου Συνταξιούχων
Εμπόρων ν. Τρικάλων, το
Σάββατο το βράδυ στο
ξενοδοχείο
“Πανελλήνιο”.
Η αίθουσα κατακλύστηκε
από τα μέλη του φορέα και
ακλούθησε γλέντι με λαϊκή
ορχήστρα.
Η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γεωργία Παπαδάκου
στον χαιρετισμό της δήλωσε
πως απαιτείται από την εκάστοτε ηγεσία του τόπου σεβασμός, αλλά και επαναφορά
των συντάξεων στα προ κρίσης επίπεδα.
Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Συλλόγου Αδάμος
Μιχαλίτσης απηύθυνε ευχές
και σημείωσε πως για την
διεκδίκηση της ικανοποίησης
των δίκαιων αιτημάτων του
κλάδου, θα υπάρξουν αγώνες.

CMYK

CMYK

12 σελίδα
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Από την Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων

Προχωρούν τα αντιπλημμυρικά έργα
• Στόχος σύμφωνα με τον κ. Μιχαλάκη είναι να παρέμβουμε
άμεσα στον καθαρισμό ρεμάτων και παρόχθιων περιοχών
ωρίς καθυστερήσεις προχωρούν οι εργασίες αποκατάστασης των ζημιών και
των αντιπλημμυρικών έργων σε ποταμούς του ν. Τρικάλων που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα,
Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό
5.010.000 ευρώ και περιλαμβάνει τον καθαρισμό
της κοίτης στους παραποτάμους του Πηνειού Ποταμού, ενώ υλοποιείται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
Όπως ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων κ. Χρήστος Μιχαλάκης «η Περιφέρεια παρεμβαίνει άμεσα στον καθαρισμό ρεμάτων και
παρόχθιων περιοχών «θωρακίζοντας» τις περιουσίες των ανθρώπων και την παραγωγή από
πλημμυρικά φαινόμενα. Τα έργα είναι τα μόνα
που αποτυπώνουν την αλήθεια και είναι χρήσιμα για την κοινωνία. Με πυξίδα τον άνθρωπο υλοποιούμε και χρηματοδοτούμε έργα ουσίας για
τον άνθρωπο, την παραγωγή και την ύπαιθρο».
Αντικείμενο του έργου είναι οι εργασίες αποκατάστασης των βλαβών από τις πλημμύρες
στην κοίτη των παραποτάμων του Πηνειού ποταμού, με σκοπό την αντιπλημμυρική προστασία
των υποδομών και του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων. Συγκεκριμένα
αυτό το διάστημα πραγματοποιούνται εργασίες
χωματουργικών και τεχνικών έργων στον Πορταϊκό ποταμό μετά των παραποτάμων του Μπεντένη, Ανάποδο και Παλαιοπόταμο, στο Ληθαίο
ποταμό μετά των παραποτάμων του Αγιαμονιώτη
και Κουμέρκη, στο Πάμισο ποταμό, στον Κλεινοβίτη, Ίωνα, και Μαλακασιώτη , καθώς και στο
Νεοχωρίτη, Μέγα και Ενιπέα.
Ε.Κ.

Χ

Και ο Κώστας Δούλαλας, υποψήφιος Δημοτικός
Σύμβουλος με τον Κώστα Μαράβα και την
δημοτική παράταξη «ΠΡΩΤΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ»
Ο Κωνσταντίνος Δούλαλας του Ηλία από την Φήκη,
διοικητικός υπάλληλος της Ελληνικής Αστυνομίας, θα
είναι υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος στην Δημοτική Ενότητα Πιαλείων, στο πλευρό του Δημάρχου Πύλης κ. Κωνσταντίνου Μαράβα.
Ο ίδιος δηλώνει ότι:
«Έχοντας υπηρετήσει τον τόπο μου με πάθος, ως
Δημοτικός Σύμβουλος από το 2010 μέχρι και σήμερα,
στην διάρκεια του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ,
γνωρίζοντας ότι την επόμενη μέρα των εκλογών του
Μάη με τον Νόμο του ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ, θα χρειαστεί σύνθεση και κοινή προσπάθεια, για να διατηρήσουμε αυτά
που μέχρι τώρα πετύχαμε αλλά και να πάμε την Δημοτική Ενότητα Πιαλείων και ολόκληρο τον Δήμο Πύλης πιο μπροστά,
αποφάσισα να είμαι υποψήφιος με τον συνδυασμό
του Δημάρχου Πύλης κ. Κώστα Μαράβα.
Ο Κώστας Μαράβας είναι άνθρωπος λαϊκός και όχι λαϊκιστής. Έχει την εμπειρία της συμμετοχής στα
κοινά, έχει τις γνώσεις που απαιτεί ο ρόλος του Δημάρχου και οι συμπολίτες μας τον τιμούν με την εμπιστοσύνη τους.
Γνωρίζω πολύ καλά τα προβλήματα του Δήμου μας.
Ξέρω τα εμπόδια που θα συναντήσω, τα συμφέροντα και τις παγίδες που κρύβει ο δημόσιος βίος.
Έχω μάθει να πορεύομαι κοιτώντας τους συνδημότες μου στα μάτια και διαβεβαιώνω σε όλους ότι
θα είμαι η δική τους φωνή. Χωρίς εκπτώσεις στις αξίες μου και στις απόψεις μου…».
Ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κωνσταντίνος Μαράβας, χαρούμενος για την εξέλιξη δήλωσε ότι:
«Υποδέχομαι στις τάξεις του συνδυασμού μου τον κ. Κωνσταντίνο Δούλαλα.
Η εμπειρία του, παρά το νεαρό της ηλικίας του, οι ξεκάθαρες θέσεις του, η κοινωνική του δράση μέχρι σήμερα είναι εγγύηση για το αύριο.
Για την συνέχεια διοίκησης του Δήμου Πύλης.
Όσο κι αν θέλουν κάποιοι, για λόγους αντιπολιτευτικούς ή προσωπικούς, να μηδενίζουν τα πάντα, η
πραγματικότητα είναι μία και την βλέπουν όλοι όσοι ζουν και κινούνται στον Δήμο μας. Και στο πεδινό
και στο ορεινό του κομμάτι.
Να τονίσω κάτι:
Η Τοπική αυτοδιοίκηση είναι διάλογος, είναι σύνθεση απόψεων.
Το 2014 η δημοτική μας παράταξη, έφερε στους κόλπους της πρόσωπα διαφορετικών πολιτικών αντιλήψεων.
Για τον ίδιο ακριβώς λόγο στις εκλογές του Μαϊου η διεύρυνση θα είναι ακόμα μεγαλύτερη.
Οι άξιοι πρέπει να έχουν λόγο και ρόλο, χωρίς αποκλεισμούς.
Κώστα Δούλαλα, σε καλωσορίζω και σου εύχομαι καλό δρόμο».
ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΟΥΛΑΛΑ του ΗΛΙΑ
Διοικητικός Υπάλληλος Ελληνικής Αστυνομίας. Υπηρετεί στο Αστυνομικό Τμήμα Πύλης και ζει μόνιμα
στην Φήκη, έδρα της Δ.Ε. Πιαλείων.
Παντρεμένος με την κ. Ελευθερία Κατσιάκου και πατέρας δύο τέκνων, της Αλεξάνδρας και της Ζωής.
Είναι εν ενεργεία Δημοτικός Σύμβουλος Πύλης και πετυχημένος Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας τα
έτη 2012-2014.
Συμμετέχει σε εθελοντικές και κοινωνικές δράσεις,με τους πολιτιστικούς Συλλόγους, με τους φορείς
του Αθλητισμού, με τον Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων.
Έχει έντονη συνδικαλιστική δράση στον χώρο εργασίας του (Αντιπρόεδρος της Ένωσης Διοικητικών
Πολιτικών Υπαλλήλων Θεσσαλίας).

Τι θα γίνει
με την πρώτη κατοικία;
Όταν ο αντιπρόεδρος
μιας κυβέρνησης δημόσια ομολογεί ότι υπάρχει
κίνδυνος, οι τράπεζες να
χρειαστούν μια νέα ανακεφαλαιοποίηση, αυτό σημαίνει δημόσια ομολογία
της πλήρους αποτυχίας
τους.
Τέσσερα χρόνια μετά
την προηγούμενη, αχρείαστη μέχρι τότε, τραπεζική ανακεφαλαιοποίηση, ομολογούν σήμερα, ότι η κρίση
δεν αντιμετωπίστηκε. Ας θυμηθούμε ότι, η προηγούμενη
ανακεφαλαιοποίηση, με τον τρόπο που έγινε τότε, οδήγησε σε χάσιμο δημόσιας περιουσίας, καθ’ ότι οι μετοχές
κατρακύλησαν στο ναδίρ και οι τράπεζες έχασαν δραματικά τεράστιο μέρος της αξίας τους.
Πίσω από όλη αυτή τη συζήτηση, σήμερα, βρίσκεται
ασφαλώς το ζήτημα της ρύθμισης για την προστασία της
πρώτης κατοικίας.
Η ληστρική και φοροεισπρακτική τους πολιτική εκτόξευσε τα «κόκκινα δάνεια», ενώ οι ίδιοι δεν έκαναν τίποτε για τη διαχείριση του προβλήματος.
Σήμερα, το μόνο που κάνουν είναι να παζαρεύουν τα
όρια της νέας ρύθμισης. Το όριο υπαγωγής στη ρύθμιση
φαίνεται ότι θα είναι χαμηλό. Ταυτόχρονα, οι πλειστηριασμοί εκτοξεύτηκαν.
Εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας έχουν τεθεί σε
ομηρία και δε γνωρίζουν, σήμερα, εάν θα σωθεί το σπίτι
τους.
Κατά τα άλλα, η οικονομία, ισχυρίζεται ο Τσίπρας, ότι
είναι το ατού του. Αυτό θα προκαλούσε γέλιο, εάν δεν υπέφεραν τόσες ελληνικές οικογένειες.
Λιούτας Θανάσης

Στα δημοτικά σφαγεία Τρικάλων
ο Μικέλης Χατζηγάκης

Ο Μικέλης Χατζηγάκης ως εμπειρογνώμονας του Κυβερνητικού προγράμματος της
Ν.Δ. συνεχίζει τις επισκέψεις του σε επιχειρήσεις του Νομού Τρικάλων. Πρόσφατα επισκέφθηκε τα δημοτικά σφαγεία Τρικάλων για
να ακούσει τα προβλήματα των εργαζομένων
(π.χ. αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές, φόροι, υψηλά λειτουργικά έξοδα), να συζητήσει
λύσεις και να χτίσει σχέσεις εμπιστοσύνης μαζί
τους. Οι εργαζόμενοι έκαναν ειδική αναφορά
στην κατασκευή των σφαγείων η οποία πραγματοποιήθηκε κατόπιν παρέμβασης του τότε
υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σωτήρη Χατζηγάκη και εξήγησαν στον Μικέλη πως κα-

τάφεραν να κάνουν τα δημοτικά σφαγεία
πρότυπο. Μετά το τέλος της συνάντησης ο Μικέλης Χατζηγάκης δήλωσε τα εξής:
«Είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ τα δημοτικά σφαγεία Τρικάλων. Αυτό που διέκρινα
στους εκδοροσφαγείς είναι νοικοκυροσύνη και
σκληρή δουλειά. Δυο θεμελιώδεις αξίες της Ελληνικής κοινωνίας που συστηματικά καταπατούνται από την σημερινή κυβέρνηση του Συριζα. Είδα πως αυτοί οι άνθρωποι κατάφεραν
κάνουν τα δημοτικά σφαγεία Τρικάλων πρότυπο σε όλη την Ελλάδα για την καθαριότητα,
την συνέπεια και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών».
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ΜΠΑΣΚΕΤ

Γ’ ΕΘΝΙΚΗ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΒΑΘΙΑ ΑΝΑΣΑ

ΜΙΚΡΗ ΑΓΓΛΙΑ

ΔΥΝΑΤΑ ΧΑΡΤΙΑ

Η Καλαμπάκα το πίστεψε και πήρε
τη νίκη που ήθελε κερδίζοντας
τη Νικόπολη Πρέβεζας (σελ 4)

Σε χορταστικό παιχνίδι τα Μετέωρα
(παράπονα από την διαιτησία) αναδείχτηκαν
ισόπαλα (3-3) στην Νεοκαισάρεια (σελ 7)

Οι Τρικαλινοί στιβικοί επιβεβαίωσαν
την φήμη τους με μεγάλες διακρίσεις
στο Πανελλήνιο κλειστού (σελ 8)

4 Ο ΑΟΤ προέβη σε αλλαγή στην τεχνική ηγεσία. Ετσι την θέση
του κ. Γράφα πήρε ο κ. Μίλος Κόστιτς, που θα προσπαθήσει
να περάσει την φιλοσοφία του στο τμήμα (σελ 5)
CMYK
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Αφέθηκαν στην μαγεία

Τ

ην τιμητική του είχε το
μπάσκετ το τριήμερο
στην Θεσσαλονίκη.

Ένα και ένα ήταν όλα τα κομμάτια του all star Θεσσαλονίκης με την
Τρικαλινή φωνή να ακούγεται έντονα

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr

Η ζωντανή ιστορία του αθλήματος
αλλά και το μέλλον του σπορ βρέθηκαν χέρι- χέρι και απέδειξαν ότι τίποτα
δεν είναι τυχαίο στην ζωή.
Οι μεγάλες δόξες του παρελθόντος
κράτησαν δυνατό το οικοδόμημα
ακόμη και σε πολύ δύσκολες εποχές.
Την στάση τους αυτή, τον χαρακτήρα και το ταλέντο είναι στοιχεία
που αναγνωρίζουν οι πάντες.
Φυσικά πολλά πιτσιρίκα στόλισαν
τα δωμάτια τους με πόστερ των ινδαλμάτων τους και είχαν πρότυπα
να φτάσουν.
Κάπως έτσι ξεκίνησε και συνεχίζεται
η ιστορία, ενώ οι τάξεις των συλλόγων
αυξάνονται και πληθύνονται, αφού
το μπάσκετ ταιριάζει στην ιδιοσυγκρασία των Ελλήνων.
Στο πλαίσιο αυτό δεν είναι διόλου
τυχαίες οι μεγάλες επιτυχίες τόσο
της Εθνικής, όσο και των συλλόγων.
Πάντως στην γιορτή του μπάσκετ
δεν υπήρχε καμία πίεση και όλοι
απόλαυσαν από κοντά πρωταγωνιστές που παρότι έχουν πετύχει πολλά
στην καριέρα τους κάθε άλλο παρά
άλλαξαν συνήθειες και κινούνται με
ταπεινοφροσύνη.
Κοινώς δείχνουν τον δρόμο στη
νέα γενιά, που συνειδητοποίησε ότι
για να ανοίξει φτερά θα πρέπει να
δουλέψει συστηματικά και να μην
αφήσει να πάει χαμένη ούτε μια μέρα.
Σε κάθε περίπτωση ανοιχτά βιβλία
ήταν όλοι όσοι συμμετείχαν και ειδικά
οι παλαιότεροι ήταν συγκινητικοί.
Τα χρόνια που πέρασαν τους άφησαν μπασκετική σοφία και σπεύδουν
να μεταλαμπαδεύσουν σε πρώτη ευκαιρία τις γνώσεις τους αλλά και τα

Π

αραδοσιακά
κάθε χρόνο
τέτοια εποχή η
οικογένεια του
Αιόλου στήνει μια
ξεχωριστή εκδήλωση για
την Ακαδημία.
Η σύναξη για την κοπή πίτας
αποτελεί σημείο αναφοράς και
οι πιτσιρικάδες δεν κρατιούνται.
Γιατί ξέρουν ότι πέρα από
την συγκεκριμένη διαδικασία
θα μπορέσουν να ξεδιπλώσουν
το ταλέντο τους στους εσωτερικούς αγώνες που γίνονται.
Το σύνθημα που χαρακτηρίζει τον σύλλογο είναι κάθε χρόνο και καλύτερα.
Οι συμπολίτες αναγνωρίζουν
την προσπάθεια που γίνεται,

Ο Ευθύμης Ρεντζιάς θύμισε την τέχνη του μαζί με τα ιερά τέρατα του χώρου
ιδιαίτερα στοιχεία που χαρακτήριζαν
τον τρόπο παιχνιδιού τους.
Αλλοι είχαν μάτια και στην πλάτη
όσον αφορά το οργανωτικό κομμάτι.
Στο διάβα της καριέρας τους τάισαν
ουκ ολίγες φορές τους συμπαίκτες
τους με πάσες πάρε βάλε.
Τι να πει όμως και τους σουτέρ
που τίναξαν ουκ ολίγες φορές το διχτάκι. Με κρύο αίμα από μέση και
μακρινή απόσταση ολοκλήρωναν υποδειγματικά τις φάσεις ξεσηκώνοντας
το κοινό.
Οσο για τους ψηλούς ήξεραν άριστα την δουλειά τους καρφώνοντας
κατά βούληση και κατεβάζοντας ατέλειωτο αριθμό ριμπάουντ.
Πλέον η σκυτάλη πέρασε σε καλά
χέρια και οι νεώτεροι καταθέτουν τις
δικές τους προτάσεις.
Να πάρουμε όμως γεύση με την
βοήθεια του sport 24
Oι Rising Stars φαινόταν ότι δεν
θα δυσκολευτούν ιδιαίτερα από τους
All time Stars, αλλά εκείνοι έφτασαν
μία ανάσα από την επική
ανατροπή(γύρισαν από -29), αλλά
δεν κατάφεραν να την ολοκληρώσουν.
Οι Rising Stars τελικά πήραν τη

νίκη με 120-115, χάρη στον Δημήτρη
Φλιώνη ο οποίος τελείωσε τον αγώνα
με 33 πόντους και ήταν ο μεγάλος
πρωταγωνιστής, καθώς νωρίτερα είχε
κερδίσει και το διαγωνισμό τριπόντων
Η γιορτή του μπάσκετ ξεκίνησε με
το ΕΚΟ All Star Game ΟΣΕΚΑ σ' έναν
αγώνα που είχε μόνο νικητές.
Ακολούθως έπαιξαν παλιοί με νέοι.
Οι άμυνες όπως αναμενόταν ήταν
πολύ χαλαρές, ενώ ήταν εμφανής η
πρόθεση των Rising Stars να τρέξουν
σε κάθε ευκαιρία προκειμένου να
κουράσουν τους αντιπάλους τους.
Στο πρώτο δεκάλεπτο οι παίκτες του
Καλαφατάκη προηγήθηκαν 30-23 με
τους έμπειρους All time Stars.
Η δεύτερη περίοδος ανήκε στους
νεαρούς παίκτες οι οποίοι πήγαν στο
ημίχρονο έχοντας πάρει προβάδισμα
25 πόντων (72-47).
Η αντίδραση από τους All time
Stars -που είχαν στον πάγκο τους
τον Βαγγέλη Αλεξανδρή- ήρθε στο
τρίτο δεκάλεπτο κι ενώ στο 23' η
διαφορά έφτασε τη μέγιστη τιμή της
(80-51).
Με επιμέρους σκορ 21-33 σε αυτό
το κομμάτι του αγώνα μείωσαν 93-

Ατέλειωτο παιχνίδι
Μακράς διαρκείας ήταν το πρόγραμμα για την κοπή
της πίτας στην Ακαδημία του Αιόλου

Στιγμιότυπα από τους διαγωνισμούς, βραβεύσεις
και κοπή πίτας της Ακαδημίας Αιόλου

80 στο 30'.
Η αντεπίθεση δεν σταμάτησε εκεί
όμως και στο 38', ο Χαραλαμπίδης
με τρίποντο ισοφάρισε (111-111) κι
έβαλε "φωτιά" στο παιχνίδι. Ο Φλιώνης
πάντως έδωσε τις λύσεις και με τρίποντο του Χρηστίδη στην εκπνοή
γράφτηκε το τελικό 120-115.
Ο Δημήτρης Φλιώνης ήταν εκπληκτικός με 33 πόντους για τους νικητές,
18 πρόσθεσε ο Χρηστίδης και 17 ο
πρώην παίκτης των Τρικάλων Μιχάλης
Λούντζης. Στίγμα έδωσε και Δ. Σκουλίδας.
Από την πλευρά των All time Stars,
ο Λάζαρος Παπαδόπουλος σκόραρε
28 πόντους, με τον Χατζή και τον
Φώτση να προσθέτουν από 20.
Την δική του πινελιά έβαλε ο Ευθύμης Ρεντζιάς
Rising Stars (Καλαφατάκης): Μωραϊτης 14 (4/7 τρίποντα, 10 ασίστ, 6
ριμπάουντ), Φλιώνης 33 (6/8 τρίποντα,
7/9 δίποντα, 1/1 βολή, 6 ασίστ), Σκουλίδας 8, Καμπερίδης, Χρηστίδης 18,
Λούντζης 17, Αγραβάνης 9, Κουρτίδης 6, Τζουμάνης 7, Κλωναράς, Βουλγαρόπουλος 8, Καμαριανός.
All time Stars (Αλεξανδρής): Καλαϊτζής 1, Φώτσης 20 (6/8 τρίποντα,
7 ριμπάουντ), Χατζηβρέττας 2, Παπαδόπουλος 28 (12/14 δίποντα, 4/6
βολές), Κακιούζης 12, Γιαννούλης,
Χαραλαμπίδης 18 (4/7 τρίποντα), Καρατζουλίδης, Παπαγεωργίου, Παπανικολάου 5, Χατζής 20 (3/5 τρίποντα),
Ρεντζιάς 2, Παπαμακάριος 6.

Μοναδικές εικόνες
Χορταστικό ήταν το σκηνικό που
στήθηκε στον βασικό αγώνα αλλά
και στους διααγωνισμούς.
Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε η
επιστροφή του EKO All Star Game
στη Θεσσαλονίκη ύστερα από 23

οπότε οι συμμετοχές στα τμήματα αυξάνονται και πληθύνονται. Είναι χαρακτηριστικό
ότι την Κυριακή το πρόγραμμα
τράβηξε περισσότερο από κάθε
άλλη χρονιά.
Τα αυριανά αστέρια του χώρου συμμετείχαν σε προσεκτικά
σχεδιασμένο πρόγραμμα όπου
έδειξαν τις ατομικές τους αρετές. Και στο ομαδικό σκέλος
φάνηκε ότι εμπέδωσαν τις αρχές του αθλήματος και έτσι
παίζει ο ένας για τον άλλο και
όλοι μαζί για την ομάδα.
Φυσικά οι παράγοντες, φίλαθλοι και γονείς που τίμησαν
την μάζωξη μπήκαν και αυτοί
στο κλίμα δίνοντας το πιο θερμό χειροκρότημα.
Συμπερασματικά το μέλλον
ανήκει σ’αυτά τα παιδιά.

χρόνια, ενώ στο μεγάλο event της
γιορτής του μπάσκετ οι Greek Stars
με ΜVP τον Θανάση Αντετοκούνμπο
νίκησαν με 149-146 τους World Stars.
Δεκάλεπτα: 43-41, 81-75, 112-108,
149-146
Greek Stars (Πιτίνο - Πεδουλάκης):
Καλάθης (5 ασίστ), Σπανούλης 3 (5
ασίστ), Πρίντεζης 7, Παπανικολάου
17 (5/10 τρίποντα), Παπαγιάννης 22
(8/9 δίποντα, 2/3 τρίποντα), Μποχωρίδης 16 (8/8 δίποντα), Λαρεντζάκης
10 (10 ασίστ), Βασιλόπουλος 4, Αντετοκούνμπο 39 (18/19 δίποντα, 1/2
τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Παπαπέτρου 15, Χρυσικόπουλος 4, Μπόγρης 12 (6/6 δίποντα).
World Stars (Μπλατ - Μπάνκι): Γοίλιαμς - Γκος 10 (11 ασίστ), Φ. Γκος
23, Κιλπάτρικ 17, Ματσιούλης 6 (8
ριμπάουντ), Μιλουτίνοβ 2, Στρέλνιεκς
6, Θίοντορ 12, Γκιστ 4, Χάτσερ 5,
Τουπάν 16, Λεντέι 33 (16/17 δίποντα),
Αγκμπελέσε 12
Εκπληξη σημειώθηκε στο διαγωνισμό καρφωμάτων, με τον σέντερ
του Προμηθέα Πάτρας Οκτάβιους
Έλις να είναι ο νικητής, αφήνοντας
στη δεύτερη θέση τον Θανάση Αντετοκούνμπο του Παναθηναϊκού.
Στον τελικό τριπόντων προκρίθηκαν
ο Γκος και ο Γκρέι.
Ο γκαρντ του ΠΑΟΚ ήταν ο πρώτος
που εκτέλεσε και συγκέντρωσε 17
πόντους βάζοντας δύσκολα στον αντίπαλό του ο οποίος τελικά δεν τον
ξεπέρασε μένοντας στα 15, με τον
Γκος να αναδεικνύεται κορυφαίος
στα τρίποντα.
Τρικαλινή συμμετοχή καταγράφηκε
και στο μπάσκετ με καρότσι. Ο Παναγιώτης Φιλίππου του Αστέρα αγωνίστηκε για λογαριασμό του Κισσάβου
που κέρδισε 37-31 τον Ολυμπο σημειώνοντας 2 πόντους.

Χωρίς συνέχεια
Οι γυναίκες του Ασκληπιού
δεν μπόρεσαν να αποτρέψουν την ήττα
3-1 στην Ελπίδα Αμπελοκήπων
Σκληρό καρύδι αποδεικνύεται για τον Ασκληπιό η Ελπίδα
Αμπελοκήπων. Ετσι οι γαλάζιες λύγισαν την Κυριακή 3-1. Μολονότι ξεκίνησαν καλά κερδίζοντας το πρώτο σετ με 20-25,
δεν είχαν ανάλογη συνέχεια χάνοντας τα επόμενα: 25-17, 2518, 26-24.
Επίσης την Κυριακή η Νέα Γενεά κέρδισε εύκολα 3-0 τον
Λαγκαδά(25-16, 25-11, 25-17).
Ποικιλία αποτελεσμάτων σημειώθηκε στην 17η αγωνιστική
του β’ ομίλου της Α2 Εθνικής γυναικών βόλεϊ.
Το πιο συναρπαστικό παιχνίδι ήταν αναμφίβολα αυτό ανάμεσα
στην ΕΑΛ και τα Πεύκα, όπου οι γηπεδούχες αξιοποίησαν την
έδρα.
Α2 Γυναικών - Β' όμιλος - 17η αγωνιστική
Σάββατο 9 Φεβρουαρίου
ΕΑ Λαρίσης - Ακαδ. Πρωταθλητών Πεύκων,3 - 2 (25 - 22 , 22
- 25 , 19 - 25
25 - 23 , 15 - 13)
ΓΣ Ένωση Ελασσόνας - ΓΣ Δράμας, 3 - 0 ( 25 - 9 , 28 - 26 ,
25 - 9)
ΑΟ Καβάλας - ΑΠΣ Ναύαρχου Βότση, 0 - 3 ( 14 - 25 , 13 - 25
, 17 - 25)
ΓΣΓ Νίκη - ΑΣ Γιάννενα, 3 - 0 (25 - 21 , 25 - 22 , 25 - 15).
Ρεπό ο ΕΟ Σταυρούπολης.
Την επόμενη αγωνιστική ο Ασκληπιός θα φιλοξενήσει την
ΕΑΛ στο γειτονικό ντέρμπι.
Πλούσια δράση καταγράφηκε και στα τοπικά πρωταθλήματα,
ενώ την Κυριακή η Αμιλλα έκοψε την πίτα της σε ζεστό κλίμα.
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Είχαν την συνταγή
Οι Δαναοί σε δύσκολο ματς κατάφεραν
να λυγίσουν την αντίσταση της ΑΕΛ με 64-67
Μετά από έναν δύσκολο κύκλο παιχνιδιών φαίνεται
πως οι Δαναοί αναπτύσσουν την γνωστή ταχύτητα, ενώ
αποδεικνύουν ότι είναι παντός καιρού.
Παρατάχθηκαν λοιπόν με θετική αύρα στο παιχνίδι με
την ΑΕΛ που ήθελε την προσοχή του όπως έδειξε η πράξη.
Ωστόσο οι γαλάζιοι που κόπιασαν στον μέγιστο βαθμό
δικαιώθηκαν με τη νίκη 64-67. Ο εκπρόσωπός μας ήξερε
ότι είχε δύσκολη αποστολή, αφού η γειτονική ομάδα και
βαριά φανέλα διαθέτει και αξιόλογους παίκτες.
Όπως λένε οι ειδικοί του χώρου λίγο αν τους χάσεις
από τα μάτια σου κινδυνεύεις να εκτεθείς ή να χρειαστείς
διπλάσια προσπάθεια για να φτάσεις στο τέλος του δρόμου.
Οι Δαναοί λοιπόν είχαν σωστό προσανατολισμό και
επιλογές ειδικά στα δύσκολα σημεία του αγώνα.
Και όλα αυτά παρά τις σημαντικές απουσίες αφού έλειψαν μεταξύ άλλων οι: Δήμος, Τσικρικάς, Διαλεσιώτης.
Ωστόσο οι υπόλοιποι πάλεψαν φιλότιμα και ο κόουτς
Παναγιώτου εξήρε τον χαρακτήρα τους απέναντι σε μια
άκρως ανταγωνιστική ομάδα. Στο ξεκίνημα του αγώνα οι
Δαναοί έχασαν αρκετά εύκολα καλάθια, οπότε χρειάστηκε
ιδιαίτερη προσοχή στην άμυνα.
Στο τρίτο δεκάλεπτο ο εκπρόσωπός μας ανέβασε ταχύτητα και έχτισε μια διαφορά 10 πόντων.
Στην τελική ευθεία οι αντίπαλοι δεν τα παράτησαν, ενώ
οι Δαναοί εμφανίστηκαν σχετικά άστοχοι.
Ετσι οι Λαρισαίοι ισοφάρισαν σε 64-64.
Εκεί ο κόουτς Παναγιώτου πήρε ταϊμ άουτ και σχεδίασε
κομπίνα.
Την ευθύνη πήρε ο πολύπειρος Κωτούλας ο οποίος με
τρίποντο από την γωνία διαμόρφωσε το τελικό 64-67
αφού στα 2’’ που έμειναν οι γηπεδούχοι δεν πρόλαβαν.
Τα δεκάλεπτα: 11-13, 28-33, 46-47, 64-67
ΑΕΛ:(Βαγιόπουλος-Αμδίτης) Μπίνας 10, Σκριάπας 8, Ταμπάρης 5, Ριζούλης , Τουρναβίτης 6, Δελής 3, Γκαμπέτας
32(1), Παναγιώτου .
Δαναοί(Παναγιώτου)Ράρρας, Παπαθεοδώρου, Μικαελιάν
6 (1), Νικολούσιος 12 ( 2), Ζιώγας, Χατζής 2, Τζιάννης 16,
Ψύρρας 14 (2), Κωτούλας 17 ( 3)

τα αποτελέσματα
Φαλώρεια – Αναγέννηση. Κ ....................................38-74
Γόμφοι - Σοφάδες ...................................................56-54
Αμπελώνας - Ελασσόνα ..........................................90-57
Αστέρας - Φοίβος ...................................................60-45
ΑΕΛ - Δαναοί ...........................................................64-67
Νίκαια- Μουζάκι .......................................................99-77

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

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

Β
30
28
28
25
25
23
22
21
19
17
17
15

Α
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

Ν
15
13
13
10
10
8
7
5
4
2
2
0

Η
0
2
2
5
5
7
8
10
11
13
13
15

ΕΝ
7-0
6-2
7-1
5-2
4-3
5-3
5-4
4-4
3-4
2-6
1-5
0-7

ΕΚ
8-0
7-0
6-1
5-3
6-2
3-4
2-4
2-5
1-7
0-7
1-8
0-8

Η επόμενη αγωνιστική(16η)
Φοίβος ------------------------------------------------------------- - ΑΕΛ
Ελασσόνα --------------------------------------------------- Αστέρας
Σοφάδες------------------------------------------------ - Αμπελώνας
Αναγέννηση. Κ---------------------------------------------- - Γόμφοι
Δαναοί ------------------------------------------------------------Νίκαια
Μουζάκι--------------------------------------------------- - Φαλώρεια

Το πιο δύσκολο παιχνίδι της χρονιάς είχε την Κυριακή η
Φαλώρεια αφού αντιμετώπισε την πρωτοπόρο και πανίσχυρη
Αναγέννηση Καρδίτσας.
Οι γείτονες αγνοούν φέτος την ήττα και δεν είχαν καμία
διάθεση να δώσουν δικαιώματα στο παιχνίδι, ενώ μοίρασαν
τον χρόνο.
Επένδυσαν στην δεδομένη ποιότητα και εμπειρίας τους,
οπότε επικράτησαν φυσιολογικά 38-74.
Φυσικά το αποτέλεσμα δεν πλήγωσε τον εκπρόσωπό μας
από την άποψη ότι τέτοια ματς δεν αγγίζονται εύκολα. Σε
άλλες συναντήσεις θα πρέπει να είναι αποτελεσματικοί οι
πορτοκαλί.
Γενικά η αναμέτρηση αποτέλεσε μια καλή εμπειρία για
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Νίκη- χρυσάφι
Σε γεμάτο παιχνίδι οι Γόμφοι κατάφεραν να λυγίσουν με 56-54 τους
μαχητικούς Σοφάδες και κάνουν θετικές σκέψεις για το μέλλον

A

π’ όποια πλευρά
και να το εξετάσει
κανείς το φετινό
πρωτάθλημα της
Α1 ΕΣΚΑΘ έχει άγρια
ομορφιά και κυρίως είναι
μακράς διαρκείας.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Αλίμονο αν τα στελέχη μιας
ομάδας κάνουν το λάθος και
επαναπαυτούν μετά από ένα
αποτέλεσμα όσο μεγάλο και αν
είναι.
Στην περίπτωση αυτή κινδυνεύουν να προσγειωθούν ανώμαλα και να χάσουν μέσα σε
λίγα λεπτά ότι με κόπο έχτιζαν
το προηγούμενο διάστημα.
Συνεπώς η σωστή τακτική
έχει να κάνει με στην ιδανική
προσέγγιση κάθε ματς. Τα επιτελεία καλούνται να διαβάζουν
σωστά τα λεγόμενα ψιλά γράμμα και να μιλούν στην κατάλληλη στιγμή.
Φυσικά η αξιοποίηση του συνόλου των αθλητών παίζει μεγάλο ρόλο, αφού αποδεδειγμένα κάποια στιγμή θα χρειαστεί φρεσκάρισμα και ενδεχομένως και ορισμένα καινούργια plays, όπως λένε οι προπονητές.
Ειδικά πάντως στα ντέρμπι η
προσήλωση πρέπει να χτυπήσει
ταβάνι, διότι ακόμη και ένα μικρό φρενάρισμα μπορεί να κοστίσει.
Πάντως η αναμέτρηση Γόμφων- Σοφάδων αποζημίωσε
πλήρως τους φιλάθλους με τον
εκπρόσωπό μας να χαμογελάει
κερδίζοντας 56-54.
Κάθε αγωνιστική λοιπόν είναι
κατά γενική ομολογία διαφορετική. Δεν σημαίνει λοιπόν τίποτα το γεγονός ότι μια ομάδα
προέρχεται από θετικό αποτέλεσμα.
Αν κάνει το λάθος και βγει
από την πρίζα τότε κινδυνεύει
να τρέχει και να μην φτάνει.
Επίσης από την άλλη πλευρά
δεν χρειάζεται να τα βάψει κανείς μαύρα αν κολλήσει σε κάποια αγωνιστική.
Ισα- ίσα χρειάζεται να μελετήσει σε βάθος την δουλειά,
να προχωρήσει σε αυτοκριτική
και έτσι θα επιστρέψει δριμύτερος.
Και φέτος λοιπόν η Α1 ΕΣΚΑΘ
έχει τα δικά της μυστικά και
ντοκουμέντα κάτι που σημαίνει
ότι τα τοπικά συγκροτήματα θα
πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά και ειδικά στα ματς-

Μια ακόμη μεγάλη νίκη πέτυχαν οι Γόμφοι
που τους κρατάει μέσα στον στόχο
βαρόμετρα.
Πάντως ο όμιλος είναι γεμάτος και εκτός από τα φαβορί
υπάρχει ένας όμιλος ομάδων
που είναι σε θέση να δώσουν
ξεχωριστό τόνο στις συναντήσεις.
Συνεπώς όσοι θέλουν να αλλάξουν την μοίρα τους πρέπει
να πορευτούν με οδηγό το μέτρο και κυρίως να έχουν τα μάτια τους ανοιχτά.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι
το ταμείο γίνεται πάντα στο τέλος.
Για να προκύψει επιτυχία σε
κάθε ομάδα θα πρέπει να λειτουργήσουν όλα ρολόϊ και να
μην λείψει ούτε ένας κρίκος
από την αλυσίδα.
Πάντως είναι συγκινητική η
προσπάθεια που κάνουν οι πρωταγωνιστές αλλά και οι άνθρωποι των ομάδων.
Διότι οι πιστοί φίλοι της Α1
και των άλλων Θεσσαλικών κατηγοριών γνωρίζουν ότι οι παίκτες ιδρώνουν τη φανέλα τους
και κινούνται στα όρια για να
οδηγήσουν τα σωματεία σε διακρίσεις.
Ετσι προκύπτουν αρκετά
ντέρμπι ολκής και πολλές φορές η επιτυχία ισορροπεί σε
τεντωμένο σχοινί.
Για να είμαστε ακριβείς αρκετές φορές ολόκληρη άνοδος
παίζεται στις λεπτομέρειες, ενώ
δεν είναι τυχαίο ότι αξιόλογα
συγκροτήματα χρειάστηκαν να
κάνουν ιώβεια υπομονή για να
εξασφαλίσουν το μαγικό χαρτάκι.
Αν μη τι άλλο παρουσιάζει
μεγάλο ενδιαφέρον το ποιος
θα πάρει στα χέρια του φέτος
την σκυτάλη των διακρίσεων.
Πάντως τα φαβορί προσπαθούν να μην δίνουν δικαιώματα
και πρωταγωνιστούν σε ελκυστικά παιχνίδια. Σε μεγάλο βαθμό το τοπίο στην κορυφή ξεκα-

θάρισε αλλά κανείς δεν χαλαρώνει.
Ετσι και μεγάλα σκορ προκύπτουν αλλά και η αμυντική
συμπεριφορά είναι άξια επαίνων.
Επίσης τα δεδομένα αλλάζουν από την μια στιγμή στην
άλλη.
Αρκετοί στέκονται στο βάρος
της φανέλας και την υπολογίζουν ιδιαίτερα.
Με τα δεδομένα αυτά έχουν
απόλυτο δίκιο όλοι εκείνοι που
σημειώνουν ότι στον χώρο πρέπει να βλέπει κανείς τους αγώνες ως τελικούς.
Εμπειρα στελέχη του είδους
πάντως σημειώνουν ότι φέτος
η υπόθεση ζεστάθηκε για τα
καλά και σε κάθε αγωνιστική
προκύπτουν αποτελέσματα που
συζητούνται.
Συνεπώς έχουν απόλυτο δίκιο
όλοι εκείνοι που σημειώνουν
ότι την ώρα της δράσης οι παίκτες οφείλουν να είναι απόλυτα
συγκεντρωμένοι δίνοντας το
100% στο παρκέ.
Εννοείται ότι αυτή η στάση
αναγνωρίζεται από το κοινό.

Εντονα συναισθήματα
Φαίνεται ότι είναι στην μοίρα
των δυο ομάδων να πρωταγωνιστούν σ γεμάτα και άκρως
συναρπαστικά παιχνίδια.
Βέβαια το σκηνικό δεν προκαλεί έκπληξη, αφού και οι δυο
διαθέτουν αξιόλογες μονάδες,
ενώ ξεχωρίζουν και σε ομαδικές
καταστάσεις.
Ασφαλώς οι προπονητές
έχουν βάλει την σφραγίδα τους
και προσπαθούν να παίρνουν
πάντα το καλύτερο από κάθε
παίκτη.
Όλα αυτά τα στοιχεία αποτέλεσαν πόλο έλξης για το κοινό, οπότε η προσέλευση ήταν
εντυπωσιακή.
Όπως συνάγεται από το σκορ

βαρύτητα δόθηκε στο αμυντικό
κομμάτι.
Τα παιδιά των Γόμφων έδειξαν μεγάλη προσήλωση και σίγουρα είχαν μπόλικη δουλειά.
Κατάφεραν λοιπόν να πετύχουν
μια νίκη χρυσάφι, όπως είχε γίνει και στον πρώτο γύρο.
Ετσι παραμένουν σταθερά
ψηλά στην βαθμολογία και κάνουν όνειρα.
Πάνω απ’ όλα πρόκειται για
δικαίωση της δουλειάς που γίνεται.
Κύριο στοιχείο της συνάντησης ήταν οι εναλλαγές στο
σκορ με το προβάδισμα να αλλάζει πολλές φορές χέρια.
Οι αθλητές έδωσαν ότι είχαν
και δεν είχαν αφού το κίνητρο
ήταν υψηλό.
Στην τελική ευθεία οι Γόμφοι
προσπάθησαν να συγκεντρωθούν στον μέγιστο βαθμό και
να έχουν το πάνω χέρι διατηρώντας το προβάδισμα.
Ετσι διήνυσαν όλη την αποστολή, αφού στην τελευταία
προσπάθεια ο Γούλας κέρδισε
3 βολές αλλά αστόχησε και
στις 3(η τελευταία εσκεμμένα
για διεκδίκηση ριμπάουντ), οπότε τα «Βουβάλια» πανηγύρισαν
με την ψυχή τους.
Τα δεκάλεπτα: 12-18, 34-30,
48-48, 56-54
Διαιτητές: Φακίτσας - Παζώλης.
Γόμφοι :(Αλεξίου) Καγιαμανιδης 14, Τσίγκας 1, Ζαχόπουλος 4, Ροδόπουλος, Κουρμέτζας 2, Μάρκος, Ανδρέου 2,
Ψύρρας 14(1), Στρακάτσαλος
2, Κουρέπης 17
Γ.Σ.Σοφάδων (Tσίμας): Γούλας 19(3), Ψυχογιός , Χαλκιάς
6(1),Γεωργατζάς 12(2), Παπαϊωάννου 5, Ζωιτσάκος 2, Τουλιάς , Σφακιανός , Αντωνίου 5,
Βαιόπουλος , Δίκαρος 5

Eύσημα διοίκησης
«Το Δ.Σ. και όλοι στην ομάδα
του Γ.Σ. Γόμφων νιώθουμε την
ανάγκη να ευχαριστήσουμε το
φίλαθλο κοινό μας που έδωσε
μαζικά το παρόν στην αναμέτρηση με τους Σοφάδες και
τους καλούμε να βοηθήσουν
με την παρουσία τους και στους
επόμενους σημαντικούς αγώνες.
Επίσης ευχόμαστε στον αθλητή των Σοφάδων Τρύφωνα Ζωιτσάκο περαστικά και γρήγορη
επιστροφή στους αγωνιστικούς
χώρους , μετά τον χθεσινό
τραυματισμό του.»

Φυσιολογική εξέλιξη
Η Φαλώρεια είχε υψηλό εμπόδιο και έχασε από την πρωτοπόρο Αναγέννηση Κ με 38-74
τους πιτσιρικάδες αφού κοντραρίστηκαν με αντιπάλους που
έγραψαν πολλά χιλιόμετρα στην καριέρα τους.
Χτίζοντας με υπομονή θα έχουν την επιθυμητή εξέλιξη στο
μπασκετικό γίγνεσθαι.
Tα δεκάλεπτα: 6-16, 13-36, 22-54, 38-74
Διαιτητές:Δημουλάς - Κυρίτσης
Φαλώρεια (Παλάτος ) Μπάλτος , Κόκκαλης 2, Μαλακασιώτης

2, Μπακάλης 4, Σπάθης 4(1), Δούγγαρης 4, Κατσαδούρος
12(1), Πατιτάκης , Βιττεμπέργιεν 10.
Αναγέννηση Καρδίτσας (Παππάς-Κρομμύδας): Φαλιάκης
1, Αντωνίου Χ., Πανταζής 22(1), Χατζηγούλας 2, Πεσλής 5(1),
Κοβάτσεβ 10, Τσέλιος 24(5), Νότος 2, Αργύρης 3(1), Σπανόπουλος 5(1), Καλλιάρας
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Σ

την ανάλυση που κάναμε
μέσα στην εβδομάδα για
τον αγώνα του ΑΟΚ με τη
Νικόπολη είχαμε γράψει
ότι θα πρέπει να αξιοποιήσει
υποδειγματικά την έδρα του.

Φυσικά το ροζ φύλλο ήταν εκ των
ων ουκ άνευ για να μπορέσει η τοπική
ομάδα να συνεχίσει με αίσιους οιωνούς
την προσπάθειά της στο δύσκολο μετερίζι της Γ’ Εθνικής.
Πες το και έγινε λοιπόν με τους κιτρινομπλέ να επικρατούν του συγκροτήματος της Πρέβεζας με 74-67. Ο
καθένας αντιλαμβάνεται ότι ο ΑΟΚ
έχει ανάγκη από μαζεμένα θετικά αποτελέσματα και δείχνει να προσαρμόζεται στα δεδομένα της κατηγορίας.
Ειδικά σε κάποια ματς η νίκη αποτελεί μονόδρομο.
Πάντως πολύ σωστά το επιτελείο
έλαβε τα μέτρα του και φρόντισε να
δώσει ξεκάθαρες οδηγίες στους παίκτες. Μπορεί ο αντίπαλος να ήταν στα
πολύ χαμηλά πατώματα του πίνακα
αλλά δεν ξέχασε κιόλας και το μπάσκετ. Γενικά φέτος το συγκεκριμένο
σωματείο εμφανίζεται με σκαμπανεβάσματα.
Αρχικά έδειξε ότι θα συνεχίσει και
φέτος τις αξιόλογες εμφανίσεις. Μάλιστα στον πρώτο γύρο είχε κερδίσει
τον ΑΟΚ με σημαντική διαφορά.
Ακολούθως όμως φάνηκε να βγαίνει
από την πρίζα αλλά εσχάτως όρθωσε
ανάστημα.
Στο πλαίσιο αυτό μάλιστα είχε πάρει
ανάσα την προηγούμενη αγωνιστική.
Όλα αυτά τα συνυπολόγισε η οικογένεια της Καλαμπάκας που ενήργησε
ψύχραιμα ακόμη και στις πιο δύσκολες
στροφές του αγώνα.
Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι την
πίεση την είχε ο ΑΟΚ ο οποίος έπρεπε
να είναι πάντα ένα βήμα πιο μπροστά

Α

πό την αρχή της χρονιάς
ΑΕΤ και Μάγοι έβαλαν
τον πήχη ψηλά. Ετσι και
την Κυριακή ζέσταναν
τους φίλους τους. Πολύ απλά το
δίδυμο αποδείχτηκε αδιάβροχο
επιστρέφοντας με σημαντικά
διπλά.

Πήρε αυτό που ήθελε
H Καλαμπάκα είχε συνέχεια το πάνω χέρι στον αγώνα
με τη Νικόπολη και έφτασε στο πολύτιμο ροζ φύλλο με 74-67
Σε θέση οδηγού

Το καθήκον της έκανε η Καλαμπάκα απέναντι στην Νικόπολη
από τους αντιπάλους.
Τέτοια ματς βέβαια κερδίζονται με
το πάθος, το σωστό διάβασμα, τον
αλτρουϊσμό και την αποτελεσματικότητα. Ο εκπρόσωπός μας τα κατάθεσε
σε μεγάλο βαθμό, οπότε πέρασε στην
θέση του οδηγού και ολοκλήρωσε με
τον επιθυμητό τρόπο.
Εννοείται ότι οι νίκες αποτελούν το
βούτυρο στο ψωμί των παικτών από
την άποψη ότι διαπιστώνουν από μέσα
ότι οι κόποι τους δεν πάνε χαμένοι.
Ετσι θα συνεχίσουν με καλή βάση
μέχρι να πετύχουν τον στόχο.
Σίγουρα κάθε κατηγορία έχει ανάγκη
από υγιείς δυνάμεις και στην Καλαμ-

πάκα αγαπούν αυτό που κάνουν, ενώ
εκπροσωπούν μια σημαντική περιοχή.
Παράλληλα φροντίζουν και για το μέλλον δίνοντας την απαραίτητη βαρύτητα
στην υποδομή. Χτίζοντας λοιπόν υπομονετικά και μεθοδικά μπορούν να
ανανεώσουν το εισιτήριο και να αποτελέσουν έτσι μια ισχυρή φωνή και
πρόταση στον χώρο.
Όπως και να’χει ο ΑΟΚ θα προχωράει βήμα- βήμα βλέποντας κάθε ματς
ξεχωριστά και κάνοντας τις απαραίτητες προσαρμογές.
Με την τακτική αυτή θα μπορέσει
να χαμογελάσει εκ του αποτελέσματος.

Βέβαια το σκηνικό δεν άλλαξε με
τους γηπεδούχους να επιβεβαιώνουν
τα προγνωστικά αν και φλέρταραν και
με την διαφορά του πρώτου γύρου. Η
νίκη όμως μετράει και δίνει τον απαραίτητο αέρα.
Τα δεκάλεπτα: 19-16, 41-28, 62-43,
74-67
Διαιτητές :Τσιαπλής-Λυγούρας (Κουσαϊτης)
Καλαμπάκα (Κωνσταντινίδης): Μασάδης 15(2), Μπαλωμένος, Στούκας,
Σπανός 4, Γαϊτανίδης 14(2), Παουλεάνου 13(1), Σούλκο, Ταμπάκου, Γκαντιάς 16, Παπακώστας 8, Κιουρτζίδης
4.
Νικόπολη (Παπίρης, Πολίτης): Μίχος
Σ. 3(1), Κοντογιάννης 9, Σουλιώτης
8(1), Λάπας, Ζήκας, Κακιούζης 8, Παπαμιχαήλ 3, Δούβλης, Μούλας 33(1),
Βαβέτσης 1, Ρέμπης, Πελίγκος 2.
Τα αποτελέσματα
ΑΟΚ Βέροιας- Δόξα. Λ .............48-89
Καλαμπάκα- Νικόπολη .............74-67
Μελίκη- ΠΑΣ Γιάννενα .............41-85
ΑΓΣ. Ιωαννίνων- Εύαθλος ........51-47
Παλαμάς- Μαντουλίδης ...........95-87
Γρεβενά- Ολυμπιακός. Β .........84-66
Ρεπό: Ικαροι
Στην βαθμολογία οι Ικαροι(στρατεύτηκε ο Χατζής) έχουν 20β και η Καλαμπάκα 18.
Στην επόμενη αγωνιστική θα παίξουν: Ικαροι- Γρεβενά, ΠΑΣ ΓιάννεναΑΟΚ.

Προχωρούν δυνατά
ΑΕΤ και Μάγοι συνέχισαν με νίκες, ενώ ο Κρόνος έχασε στις λεπτομέρειες από τον Ικαρο Λάρισας

Του Αρη Κόντα

Ετσι φτάσαμε στο αγαπημένο τους τρίτο δεκάλεπτο, όπου πίεσαν ασφυκτικά
στην άμυνα και σκόραραν εύκολα στην
επίθεση.
Συνεπώς τα πράγματα μπήκαν στην
θέση τους, ενώ έχοντας φρεσκάδα και
λύσεις πέτυχαν νέο καθαρό διπλό.
Τα δεκάλεπτα: 16-18, 33-37, 45-58,
63-86
Μάγοι (Τσίμας): Τσιανάκας 2, Γρηγορόπουλος 12(1), Διβάνης 6, Τόλλιος
25(3), Κουτιβής 2, Γουλιώτης 6, Αναστασίου 6(1), Τσιτσάνης 15, Ωραιόπουλος 8, Καλαμπάκας 2, Μερίτσης 2.

arispenna@yahoo.gr

Αντίθετα ο Κρόνος αν και το κυνήγησε
γερά δεν μπόρεσε να κάνει την υπέρβαση.

Με ουσία η ΑΕΤ
Πλώρη για σπουδαία πράγματα έχει
βάλει η ΑΕΤ η οποία φροντίζει να κάνει
όσο καλύτερα μπορεί την δουλειά της
σε όλα τα παιχνίδια.
Πρόσθεσε λοιπόν ένα ακόμη ροζ
φύλλο στην συλλογή της περνώντας
με 52-62 από την έδρα του Απόλλωνα
Καρδίτσας. Η πρώτη θέση εμπνέει και
δίνει δύναμη στους ερυθρόλευκους,
που επιθυμούν διακαώς να πορευτούν
με την ίδια λογική μέχρι τέλους.
Το επιτελείο του εκπροσώπου μας
διάβασε σωστά το ματς και επεσήμανε
τις παγίδες που έκρυβε.
Διότι ο Απόλλων είναι μια καλά δομημένη και με βάσεις ομάδα. Επίσης
ήθελε να επιστρέψει μετά την βαριά
ήττα της προηγούμενης αγωνιστικής.
Συνεπώς με συμβατική εμφάνιση η
ΑΕΤ θα είχε πρόβλημα.
Ο αγώνας παρουσίασε εξαιρετικό
ενδιαφέρον, αφού οι γηπεδούχοι ήταν
μαχητικοί,ενώ έψαχναν το αποτέλεσμα
και για λόγους γοήτρου. Επιπρόσθετα
η ομάδα του κ. Γκότα είχε και ορισμένες
απουσίες, οπότε έδωσε χρόνο σε μικρότερους αθλητές.
Οι φιλοξενούμενοι κράτησαν το καλύτερο για το τέλος. Εκεί έκαναν αυτά
που συνηθίζουν στην άμυνα, ενώ λύθηκαν και επιθετικά, οπότε έδωσαν το
στίγμα τους σε μια ακόμη αναμέτρηση.
Τα δεκάλεπτα: 7-10, 25-27, 37-42,
52-62

Με το καλημέρα η Καλαμπάκα φρόντισε να στείλει το μήνυμα και πέρασε
στην θέση του οδηγού παρά την αντίσταση της Νικόπολης, που ήρθε στο
«Βλαχάβειο» για να εξαντλήσει τις
δικές της πιθανότητες.
Πάντως στο πρώτο δεκάλεπτο ο αντίπαλος έδειξε ότι θα είναι σκληρό
καρύδι, αφού έβρισκε λύσεις για να
φτάσει στο καλάθι του εκπροσώπου
μας. Ηταν όμως θέμα χρόνου οι κιτρινομπλέ να βρουν βηματισμό και να
επιβάλλουν τον ρυθμό τους.
Στην δεύτερη περίοδο λοιπόν άρχισαν να επιταχύνουν και να έχουν την
κατάλληλη ισορροπία στις δυο πλευρές του γηπέδου.
Ως γνωστόν τις νίκες στις ομάδες
τις δίνουν οι αποτελεσματικές άμυνες,
ενώ το θέαμα οι παραγωγικές επιθέσεις. Για μεγάλο διάστημα ο ΑΟΚ συνδύασε και τα δυο αυτά στοιχεία.
Και στην γ’ περίοδο η ομάδα του κ.
Κωνσταντινίδη φρόντισε να μην δώσει
δικαιώματα και κρατούσε την διαφορά
σε υψηλά επίπεδα.
Οι παίκτες πίστευαν αυτό που έκαναν
και έμενε να δούμε την τελευταία εικόνα. Στην ύστατη περίοδο λοιπόν η
Καλαμπάκα δεν είχε τα ίδια στατιστικά,
ενώ ο αντίπαλος κατάφερε να βρει
λύσεις στο επιθετικό κομμάτι.
Παράλληλα κάποια σφυρίγματα
εκνεύρισαν τους κιτρινομπλέ.

Λύγισε ο Κρόνος

Ο Κρόνος έχασε σε γεμάτο παιχνίδι από τον Ικαρο. Λ
ΑΕΤ (Γκότας Χρ.): Μπράμης Κ. 6(2),
Ραμμίδης Γ 5(1), Καταραχιάς Κ., Τσιάνας Ν., Παπαγεωργίου Α. 10, Αμπράζης
Κ. 10, Μπαλωμένος Α. 2, Χρηστάκος Σ.
7, Μαντούδης Ι., Οκκας Α. 8, Βήτας Θ.
14, Κατούνας Γ.

Μάγοι με έκρηξη
Γλυκιά συνήθεια αποτελούν οι νίκες
για τους Μάγους. Μάλιστα εδώ και
καιρό δείχνουν να έχουν βρει για τα
καλά ρυθμό δίνοντας διαστάσεις στις
νίκες τους. Τα βαριά χαρτιά φαίνεται
ότι διάγουν περίοδο φόρμας, ενώ γενικά
όλοι οι παίκτες φροντίζουν να προκύπτει
στα παιχνίδια τους ουσία και θέαμα.
Και στην Δεσκάτη οι πορτοκαλί επιβεβαίωσαν τις καλές συστάσεις που
τους συνοδεύουν φτάνοντας στο ροζ

φύλλο με 63-86.
Πολύ σωστά ο εκπρόσωπός μας πήρε
τα μέτρα του αφού ο αντίπαλος είναι
σκληρό καρύδι στην έδρα του.
Όμως η ομάδα του Γ. Τσίμα επένδυσε
στην ποιότητα και από ένα διάστημα
και μετά έδωσε διαστάσεις στην επιτυχία. Βέβαια το πρώτο μέρος είχε αρκετό ψωμί και έδειξε ότι οι φιλοξενούμενοι έπρεπε να βελτιώσουν συγκεκριμένους δείκτες για να έχουν ήσυχο το
κεφάλι τους. Στο πρώτο δεκάλεπτο
λοιπόν οι γηπεδούχοι ήταν άκρως ανταγωνιστικοί με αποτέλεσμα η διαφορά
να είναι στο καλάθι.
Το σκηνικό δεν άλλαξε δραματικά
και στην επόμενη περίοδο με τους Μάγους όμως να αρχίζουν να ζεσταίνονται.
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Μετά τη νίκη του την περασμένη
εβδομάδα ο Κρόνος ήθελε διεύρυνση
αλυσίδας. Ετσι άφηνε αρκετό χώρο
στο μυαλό του για κάτι καλό στον Σαββατιάτικο αγώνα με τον Ικαρο Λάρισας.
Η αναμέτρηση βέβαια μόνον εύκολη
δεν ήταν αφού το συγκρότημα της γειτονικής πόλης είναι οργανωμένο και
με αξιόλογους παίκτες.
Ως εκ τούτου οι κιτρινόμαυροι έπρεπε
να πραγματοποιήσουν εμφάνιση βγαλμένη από τα καλύτερά τους για να χαμογελάσουν. Τελικά τα μικρά γράμματα
δεν ήταν με το μέρος τους λυγίζοντας
οριακά με 57-59. Φυσικά οι πρωταγωνιστές των ομάδων μόχθησαν για το
καλύτερο και έσπευσαν να εξαντλήσουν
τις πιθανότητες ελέγχοντας παράλληλα
την πίεση που γεννά η διεκδίκηση ενός
αποτελέσματος.
Ηταν ένα παιχνίδι μακράς διαρκείας
που πάντως ικανοποίησε τους φιλάθλους οι οποίοι είδαν ωραίες φάσεις
και εναλλαγή συναισθημάτων.
Τούτα τα στοιχεία άλλωστε αποτελούν την φυσιογνωμία της σύγχρονης
καλαθοσφαίρισης. Αυτή κατά γενική
ομολογία δεν είναι στατική και οι παίκτες

που έχουν καλές βάσεις τρέχουν σε
πρώτη ευκαιρία στο ανοιχτό γήπεδο,
ενώ δεν παραμελούν τα αμυντικά καθήκοντα. Πάντως φάνηκε νωρίς ότι η
αγωνία θα τραβούσε σε μάκρος, αφού
στα καλά διαστήματα της μιας ομάδας
απαντούσε η άλλη.
Οι κιτρινόμαυροι του Αρη Χριστάκου
προσπάθησαν να φέρουν την υπόθεση
στα μέτρα τους με ορισμένα μεγάλα
καλάθια. Όμως οι φιλοξενούμενοι είχαν
και αυτοί τις καλές τους στιγμές.
Γενικά έγιναν ομηρικές μάχες και
στις δυο ρακέτες με τους παίκτες να
προσπαθούν να ελέγξουν και την εναέρια κυκλοφορία.
Στην τελική ευθεία ο Ικαρος κατάφερε
να χτίσει μια διψήφια διαφορά αλλά ο
Κρόνος δεν είχε πει την τελευταία κουβέντα. Εξαπέλυσε μια επική αντεπίθεση
πλησιάζοντας στο σκορ αλλά τα 2 τελευταία καθοριστικά τρίποντα δεν βρήκαν στόχο και κάπως έτσι χάθηκε η ευκαιρία.
Τα δεκάλεπτα: 8-15, 26-31, 37-44,
57-59
Κρόνος: (Χριστάκος) Γεωργούλας
5, Ζαμπραιλας 11(1), Κανελλόπουλος,
Κολώνας, Τόλης 5(1), Μπακάλης 2,
Βαρμπομπίτης 10, Θεοδοσίου, Ζησόπουλος 8(2), Ζιάκας, Τσέπας 16,Ψοχιος.
Ίκαρος Λ. (Τσιρινδάνης): Πατουλιώτης 4, Παλάσκας 15(4), Σπανός,
Λιάλιος 7(1), Καρακώστας 9, Κωστόπουλος 10(1), Κυριακάκης 5(1), Γκορτσίλας 3, Ζιώγκας, Αγκαφωνίδης 4, Παπαλέξης 2.
Στην βαθμολογία η ΑΕΤ έχει 27β οι
Μάγοι 26, ο Κρόνος 17, ενώ στην επόμενη αγωνιστική παίζουν: ΑΕΤ- Δεσκάτη,
Ολυμπιακός.Κ- Μάγοι, Σουφλάρια- Κρόνος.
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Τα αποτελέσματα της Φούτμπολ Λιγκ
Ο Βόλος πέρασε από την έδρα του Καραϊσκάκης με 0-1 και
έφτασε τους 41 βαθμούς, ενώ ο Απόλλων Λάρισας πέρασε με 12 από την Κέρκυρα του Νίκου Αναστόπουλου και είναι πλέον
στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας.

Τα αποτελέσματα
Δόξα Δράμας – Τρίκαλα ....................................................1-2
(18’ Καψάλης / 66’, 81’ Τριανταφυλλάκος)
Κέρκυρα – Απόλλων Λάρισας ...........................................1-2
(78’ Ιωάννου / 11’ Γκουντρουμπής, 90’ Χατζής)
Ηρόδοτος – Ηρακλής ........................................................1-1
(70’ Σιαλμάς / 60’ πεν. Κλέιτον)
Αιγινιακός – Παναχαϊκή ....................................................0-0
ΑΟΧ Κισσαμικός – Σπάρτη ...............................................4-1
(7’ Σάλιακας, 31’ Ρίσκι, 68’, 88’ Κουσκουνάς / 93’ Καινούργιος)
Καραϊσκάκης – Βόλος .......................................................0-1
(30 πεν. Πίτου Γκαρσία)
Αήττητος Σπάτων – Πλατανιάς .........................................0-0
Απόλλων Πόντου – Εργοτέλης ..........................................3-0
(30’ Ολαϊτάν, 57’ Κυβελίδης, 83’ Σουντρουρά)

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Βόλος .....................................................................................41
2. Απόλλων Λάρισας ..................................................................30
3. Κέρκυρα .................................................................................29
4. Παναχαϊκή ..............................................................................25
5. Πλατανιάς ..............................................................................25
6. Απόλλων Πόντου ...................................................................24
7. Εργοτέλης ..............................................................................23
8. Δόξα Δράμας .........................................................................22
9. Ηρακλής .................................................................................22
10. ΑΟΧ Κισσαμικός ..................................................................21
11. Καραϊσκάκης ........................................................................18
12. Τρίκαλα ................................................................................17
13. Ηρόδοτος .............................................................................17
14. Σπάρτη .................................................................................14
15. Αήττητος ..............................................................................14
16. Αιγινιακός .............................................................................10
* Ο πρώτος της βαθμολογίας ανεβαίνει στη Super League. Ο
δεύτερος δίνει αγώνα μπαράζ με τον 13ο της Super League.
** Οι ομάδες από την 3η έως τη 10η θέση θα συμμετάσχουν
στη Super League 2.
*** Βάσει αναδιάρθρωσης οι 4 τελευταίοι υποβιβάζονται στη
Δ’ εθνική. Οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 11-12 θα
είναι στη Γ’ (Football League του χρόνου). Ουσιαστικά υποβιβάζονται κατηγορία και οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις
11-12, απλά οι 4 τελευταίοι πέφτουν 2 κατηγορίες.

Η επόμενη αγωνιστική
ΣΑΒΒΑΤΟ 16.2.2019 (15.00),
Εργοτέλης – Κισσαμικός, ΕΡΤ3
ΚΥΡΙΑΚΗ 17.2.2019 (15.00)
Α.Ε. Σπάρτη – Παναχαϊκή 1891
Απόλλων Λάρισας – Αιγινιακός
Α.Ο. Τρίκαλα – Απόλλων Πόντου
Α.Ε.Π. Ηρακλής – Α.Ο. Κασσιόπη, ΕΡΤ3
Βόλος Ν.Π.Σ. – Δόξα Δράμας 2017
Αήττητος Σπάτων – Ηρόδοτος Π.Α.Σ.Α.
Α.Ο. Πλατανιάς – Α.Ε. Καραϊσκάκης Άρτας

Ραγδαίες εξελίξεις στον ΑΟ Τρίκαλα, μετά το πρώτο διπλό στην Δράμα ο Θωμάς
Γράφας έλυσε την συνεργασία του και ο Σλοβένος Μίλος Κόστιτς είναι ο νέος προπονητής

Ο

Μίλος Κόστιτς είναι
τελικά ο διάδοχος του
Θωμά Γράφα στον πάγκο
του ΑΟΤ.

Του ΧΡιΣΤοΦοΡοΥ
πΑπΑΘΑΝΑΣιοΥ
xristoforospap@gmail.com

Η πρόσληψη του Σλοβένου τεχνικού
ανακοινώθηκε το πρωί της Δευτέρας
(11/2), με τη συμφωνία να είναι για 1,5
χρόνο.
Ο Κόστιτς γνωρίζει το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς στο παρελθόν έχει εργαστεί και σε Αχαρναϊκό και Ηρακλή.
Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Η ΠΑΕ ΑΟ
Τρίκαλα ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον προπονητή κ.
Milos Kostic με συμβόλαιο διάρκειας
ενάμιση έτους.
Ο κ. Kostic, γεννημένος στην Σλοβενία
στις 23 Νοεμβρίου του 1971, έχει εργαστεί στο παρελθόν, στις εθνικές ομάδες
της Σλοβενίας U17 και U19, οδηγώντας
και τις δύο χρονιές τις ομάδες του στην
τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.
Ο Σλοβένος προπονητής έχει κάτσει
στο πάγκο του Ερυθρού Αστέρα και της
Βέλγικης Lierse ως βοηθός προπονητή
και στη συνέχεια, ανέλαβε ως πρώτος
προπονητής στην Σλοβένικη Krka, για
να ακολουθήσει η Ζελέζνιτσαρ Βοσνίας.
Στην χώρα μας έχει εργαστεί για τον
Αχαρναικό, αφήνοντας πολύ καλές εντυπώσεις με το ποδόσφαιρο που παρουσίασε και τον Ηρακλή. Τέλος, η τελευταία ομάδα που εργάστηκε πριν έρθει
στην ομάδα μας είναι η Λουφτετάρι.

Ο Μίλος Κόστιτς είναι ο νέος προπονητής του ΑΟΤ μετά το διαζύγιο με τον Θωμά Γράφα
Τον καλωσορίζουμε στην οικογένεια
του ΑΟΤ και του ευχόμαστε Καλή Επιτυχία»

Αποχαιρέτησε με... αβρότητες
τον Γράφα ο ΑοΤ
Παρελθόν από τον ΑΟΤ με κάθε επισημότητα αποτελεί από το πρωί της Κυριακής (10/2) ο Θωμάς Γράφας.
Η ΠΑΕ ανακοίνωσε το «διαζύγιο», μιλώντας με τα καλύτερα λόγια για τον
επαγγελματισμό του απερχόμενου
κόουτς, ευχαριστώντας τον για τη βοή-

θειά του σε μια δύσκολη στιγμή.
Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Η ΠΑΕ ΑΟ
Τρίκαλα ανακοινώνει το τέλος της Συνεργασίας της με το Προπονητή Θωμά
Γράφα.
Ο προπονητής έκατσε στο πάγκο του
ΑΟΤ σε μια δύσκολη στιγμή και ολοκλήρωσε την δεύτερη θητεία του στην ομάδα
με τον επαγγελματισμό που τον διακατέχει. Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του στο σύλλογο και του ευχόμαστε καλή συνέχεια».

Η Θύρα 4 συγχαίρει τον ΑΟΤ
πορεία στον ΑΟΤ μας. Επίσης
καλούμε όλο τον φιλαθλο κόσμο της πόλης μας στο επόμενο παιχνίδι εντός έδρας
που θα γίνει την Κυριακή
17/2/2019 στις 15:00 με τον

Με τη ψυχή του πανηγύρισε ο Αϊβάζογλου τη νίκη του ΑΟΤ
Οι πιστοί της Θύρας 4 ήταν
εκεί
Ανακοίνωση με την οποία
συγχαίρει την ομάδα για το
διπλό στην Δράμα, καλωσορίζει τον Κόστιτς και καλεί
τον κόσμο στο παιχνίδι με τον
Απόλλων Πόντου εξέδωσε ο
ΑΟΤ. Χαρακτηριστικά αναφέ-

ΜΠΑΚΩΣΗΣ
EΞΑΤΜιΣΕιΣ
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Η νίκη έφερε… Κόστιτς!

Ο πανηγυρισμός του
Αϊβάζογλου έπαιξε παντού!

Μεγάλη νίκη πανηγύρισαν το Σάββατο (9/2) τα Τρίκαλα, καθώς
επικράτησαν 2-1 της Δόξας στη Δράμα.
Ο Ηλίας Αϊβάζογλου βρέθηκε στην κερκίδα και όταν σημειώθηκε
το γκολ της νίκης... τρελάθηκε!
Άρχισε να ανεβοκατεβαίνει τα σκαλοπάτια και να τρέχει πανηγυρίζοντας με υψωμένα τα χέρια, ενώ έσπευσε να δώσει τα
χέρια τους και στους παίκτες. Ενώ το βίντεο του πανηγυρισμού
στην κυριολεξία έπαιξε παντού!
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Άρης • 6977 231 913
www.bakosis.gr
CMYK

ρει:
Η Θύρα 4 συγχαίρει τον
ΑΟΤ Τρίκαλα για το μεγάλο
διπλό με την Δόξα Δράμας ,
τους ποδοσφαιριστές μας και
όλους όσους συνέβαλαν σ
αυτή την νίκη. Καλωσορίζει
τον νέο μας προπονητή κ. Κόστιτς και του εύχεται καλή

Απόλλων Πόντου…πρέπει να
είμαστε όλοι εκεί ενωμένοι
και με παλμό να στηρίξουμε
την αγαπημένη μας ομάδα….
γιατί ΌΛΟΙ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΑΟΤ
ΖΟΥΜΕ.
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Β’ Ερασιτεχνική

Α’ Ερασιτεχνική

Με στόχο
το καλύτερο
•Στους σημερινούς αγώνες
της κορυφαίας τοπικής κατηγορίας

Νεοχώρι και Αγία Μονή συνεχίζουν την προσπάθειά τους
εκτός με Κρύα Βρύση και Μπάρα, αντίστοιχα

γώνες που είχαν αναβληθεί και
αφορούν την 16η αγωνιστική του
πρωταθλήματος περιλαμβάνει το
σημερινό πρόγραμμα της Α’
Ερασιτεχνικής κατηγορίας.

Α

Το πρωτοπόρο Νεοχώρι καλείται να περάσει νικηφόρα από την Διάβα κερδίζοντας την αξιόμαχη
Κρύα Βρύση, αν θέλει να διατηρήσει τη διαφορά στη
κορυφή, αφού η Πηγή θα πάρει στα χαρτιά το τρίποντο.
Η Φήκη θα φιλοξενήσει τον Πορταϊκό κι έχει τον
πρώτο λόγο, ενώ το Κεφαλόβρυσο θα δώσει δύσκολο
παιχνίδι στα Σαράγια.
Δύσκολη θα είναι και η αποστολή της Δήμητρας στα
Καλύβια, όπως και των Ταξιαρχών στον Πυργετό. Το
Καστράκι θα παίξει στον Πύργο ο οποίος «καίγεται»
για βαθμούς, όπως και η Μπάρα η οποία φιλοξενεί την
Αγία Μονή.
Οι διαιτητές των σημερινών αγώνων οι οποίοι θα ξεκινήσουν στις 3 μ.μ
Γηπ. Καλυβίων: Καλύβια- Δήμητρα Απόλλων
Διαιτ. Ζήσης (Καλογριάς- Πλόκας)
Γηπ. Μπάρας: Αχιλλέας- Αγία Μονή
Διαιτ. Πέτσας (Λεωνίδας- Ράτζας)
Γηπ. Πύργου: Πύργος- Καστράκι
Διαιτ. Κουτσάγιας (Τζιότζιος- Καπερώνης Ν.)
Γηπ. Πυργετού: Πυργετός – Ταξιάρχες
Διαιτ. Σταφυλάς (Ντίνος- Ανδριόπουλος)
Γηπ. Διάβας: Κρύα Βρύση – Νεοχώρι
Διαιτ. Λεωνίδας Σ. (Μανασής- Μπαλάς)
Γηπ. Σαραγίων: Σαράγια- Κεφαλόβρυσο
Διαιτ. Κοντίνος (Πάφης- Αποστόλου)
Γηπ. Φήκης: Φήκη- Πορταϊκός
Διαιτ. Μανασής (Νταλούκας- Παπαγεωργόπουλος)
Γλίνος – Πηγή
0-3 α.α
Μεγαλοχώρι – ΑΕΤ
3-0α.α

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
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
•Δεν έγιναν οι αγώνες: Πηγή – Δήμητρα Απόλλων,
Φήκη – Κρύα Βρύση και Πορταϊκός – Σαράγια.

Πέρασε με… διπλό
•Το Γριζάνο κέρδισε στον Αγιο Οικουμένιο με 3-2
Στο επόμενο λεπτό ο Αλεξίου
σέντραρε ο Κακάλιας πήρε την κεφαλιά αλλά αστόχησε, όπως και η
κεφαλιά του Καρατζούλης και
πάλι από σέντρα του Αλεξίου.
Όπως και στο πρώτο ημίχρονο,
έτσι και στην επανάληψη οι φιλοξενούμενοι πέτυχαν πρώτοι γκολ
στο ίδιο λεπτό.
Στο 49’ ο Καρανίκας έβγαλε
μπροστινή πάσα, ο ταχύτατος
Κακάλιας πρόλαβε και την έξοδο
του Παππά και δεν δυσκολεύτηκε
να κάνει το 1-2.
Στο 52’ σουτ του Κακάλια απέκρουσε ο Παππάς και στη συνέχεια σουτ του Καραγιάννη η μπάλα κατέληξε άουτ.
Στο 55’ ο Μαμάτσας πέτυχε ένα
εκπληκτικό γκολ με ένα φοβερό
σουτ σημαδεύοντας το δεξί «Γ»
του θεοχαρούλα και στη συνέχεια
τα δίκτυα του ισοφαρίζοντας 2-2.
Στο 58’ μακρινό σουτ του Χαρχαντή μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια ο Θεοχαρούλας. Στο 60’
σουτ του Καραγιάννη (άουτ), ενώ
στο 79’ από πάσα του Καρανίκα ο
Αλεξίου πέτυχε το 2-3. Στο 82’ ο
Παππάς νίκησε τον Παπαδόπουλο ενώ στο 84’ και 87’ ο ίδιος παίκτης αστόχησε.

ταθερή πορεία
έχει χαράξει το
Γριζάνο τις
τελευταίες
αγωνιστικές και φροντίζει
μέσα-έξω να παίρνει
θετικό αποτέλεσμα. Αυτό
έκανε την περασμένη
Κυριακή στον Αγιο
Οικουμένιο κερδίζοντας
3-2 σε ένα ανοιχτό
παιχνίδι, το οποίο παρά
τις απουσίες αρκετών
παικτών πρόσφερε γκολ
και όμορφες
προσπάθειες.

Σ

Του ΠANOΥ
ΓIΔOΠOYΛOΥ
gidopoulosp@yahoo.gr

Οι φιλοξενούμενοι του Σπύρου
Χριστοδούλου είχαν την ουσία
σε τρεις από τις προσπάθειές
τους, αλλά πέρα απ’ αυτές έχασαν και άλλες ευκαιρίες οι οποίες είτε χάθηκαν λόγω επιπολαιότητας των επιθετικών, είτε λόγω
σωστής αντίδρασης του τερματοφύλακα Μίλτου Παππά.
Ο αγώνας ξεκίνησε με γκολ
από τ’ αποδυτήρια (4’) για τους φιλοξενούμενους όταν ο Αλεξίου
κέρδισε πέναλτι και ο Κακάλιας το
μετέτρεψε σε γκολ κάνοντας το 01.
Ο Αγιος Οικουμένιος δεν άργησε να αντιδράσει και στο 8’ έφερε το παιχνίδι με τον Μαμάτσα,
όταν μετά από ατομική προσπάθεια σούταρε κι έκανε το 1-1.
Στο 28’ ο σκόρερ των γηπεδούχων έχασε ευκαιρία όταν δεν
μπόρεσε να νικήσει τον Θεοχαρούλα.

Ο σκόρερ του Οικουμενίου Μαμάτσας
προσπαθεί να σταματήσει τον Τσιάμη

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Χαρχαντής, Γκέκα Ερβιν και Τσιόβολος σε φάση από το παιχνίδι

ΑΓΙΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΟΣ: Παππάς, Τσιόβολος (75’ Μυλωνάς),
Νάκος, Μαϊντόπουλος (83’ Χιώτης), Γαλάνης, Πέτσας, Μαμάτσας, Χαρχαντής, Λάμπρος Σ, Ευσταθίου (62’ Μπανάσιος), Λάμπρος Χ.Α.
ΓΡΙΖΑΝΟ: Θεοχαρούλας, Κακαδιάρης, Τσιάμης, Γκέκα Ερβιν,
Μπακλαβάς, Καρανίκας, Καρατζούλης, Κακάλιας, Παπαδόπουλος, Αλεξίου, Καραγιάνης, Γκολέτσας, Τέλιος, Καραμιχαηλίδης.
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Κουτσάγιας (Τζιότζιος – Αργυρόπουλος).

Υπήρξαν… αλλαγές
•Το Ριζαριό «έπιασε» τους Παραλληθαίους στην κορυφή του
1ου ομίλου, ενώ η Θεόπετρα ακολουθεί το Δροσερό στον 2ο όμιλο
Το ενδιαφέρον στις πρώτες θέσεις της Β’
Ερασιτεχνικής καλά κρατεί, αφού οι ομάδες
που έχουν υψηλούς στόχους φροντίζουν να
αλλάζουν θέσεις.
Στον 1ο όμιλο, οι Παραληθαίοι ηττήθηκαν
στο Ζάρκο με 2-1 και αυτό έδωσε την ευκαιρία στο Ριζαριό να τους «πιάσει» στη κορυφή
αλλά και τον «Ηρακλή» να κάνει σχέδια ανόδου.
Λυγαριά και Ασπρόβαλτος ηττήθηκαν στην
18η αγωνιστική στον Β’ όμιλο της Β’ Ερασιτεχνικής και έτσι η Θεόπετρα πέρασε στην 2η
προνομιούχο θέση.
Τ’ αποτελέσματα και οι βαθμολογίες:

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

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Β
38
38
34
32
28
27

Ν
12
12
10
10
8
8

Αρδάνι
Αγ. Οικουμένιος
Κεραμίδι
Αμπελάκια
Αγ. Κυριακή
Βασιλική
Ακαδημία 1
Πετρωτό
Κρήνη
Λόγγος
Αστέρας

27
24
22
21
20
18
15
14
14
6
4

8
7
6
6
5
4
4
4
3
2
1

3
3
4
3
5
6
3
2
5
0
1

5
6
7
6
6
6
9
10
8
14
14

35-26
39-31
31-33
23-29
28-33
18-24
20-30
14-30
18-43
13-42
11-62

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

(14/2,15.00, εξ’ αναβολής)

1ος ΟΜΙΛΟΣ

ΟΜΑΔΕΣ
1 Παραληθαίοι
2 Ριζαριό
3 Ζάρκο
4 Καρυές
5 Κηπάκι
6 Γριζάνο

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Ι
2
2
4
2
4
3

Η ΤΕΡΜ.
2 56-18
2 61-18
2 34-18
4 35-21
4 33-21
5 39-29

Αγία Κυριακή ............- .........................Κηπάκι
Αρδάνι.......................- ..........Άγ. Οικουμένιος
Ριζαριό ......................- ..........................Ζάρκο
Καρυές .....................-.......................Αστέρας
Κρήνη........................- ...................Αμπελάκια
Πετρωτό ...................-................Παραληθαίοι
Λόγγος......................- ........................Γριζάνο
Βασιλική....................- ...................Ακαδημία1
Ρεπό: Κεραμίδι

2ος ΟΜΙΛΟΣ
Ασπρόβαλτος-Βαλτινό .............................0-1
Δροσερό Μουριά-Πρίνος .........................3-0
Χρυσομηλιά-Δενδροχώρι .........................4-7
Βυτουμάς-Γόμφοι ....................................4-1
Τζούρτζια-Λυγαριά ...................................1-0
Θεόπετρα-Φωτεινό ...................................3-1
Πιαλεία-Κεφ/κός ................................3-0α.α.
Παλ/στηρο-Φιλύρα ............................3-0α.α.
Ρεπό: Ροπωτό

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ
1 Ενωση Δ.Μ
2 Θεόπετρα
3 Λυγαριά
4 Πιαλεία
5 Ασπρόβαλτος
6 Πρίνος
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
40
37
35
34
34
32
31
29
26
24
20
16
16
12
9
0
0

Ν
13
12
11
11
11
10
9
9
8
8
6
5
5
4
3
0
0

Ι
1
1
2
1
1
2
4
2
2
0
2
1
1
0
0
1
1

Η ΤΕΡΜ.
2 63-15
3 46-20
3 52-17
4 44-19
4 43-18
4 34-17
3 36-17
5 36-22
6 39-34
9 28-33
7 24-33
10 28-44
10 25-48
12 18-49
13 14-54
15
0-45
15
0-45

H ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

(17/2, 11.00)
Βαλτινό .....................- ........................Ροπωτό
Πρίνος ......................- ..............Ασπρόβαλτος
Γόμφοι ......................- ........Δροσερό Μουριά
Λυγαριά ....................- ...............Χρευσομηλιά
Φωτεινό.....................- ....................Βυτουμάς
Παλ/στηρο ................- ........................Πιαλεία
Κεφ/κός-Τζούρτζια .............................0-3α.α.
Φιλύρα-Θεόπετρα ..............................0-3α.α.
Ρεπό: Δενδροχώρι

Γ’ ΕΘΝΙΚΗ
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Μέσα από τις
αποσκευές τους….
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Γκολ και στη διασκέδαση

•Ε(x)ασαν 3-3 τη νίκη στη Νεοκαισάρεια τα Μετέωρα
πιμένουν κι
επιμένουν τα
Μετέωρα! Και
φυσικά δεν χάνουν
απ’ αυτή την επιμονή τους
και την αγωνιστική διάθεσή
τους η οποία έχει διάρκεια
στο πρωτάθλημα και τα’
ανταμείβει. Η έξοδος της
Καλαμπακιώτικης ομάδας
στη Νεοκαισάρεια «άγγιξε»
το τρίποντο αλλά την
τελευταία στιγμή – στην
κυριολεξία- δεν κατακτήθηκε
αφού οι γηπεδούχοι
ισοφάρισαν στο 94’
μ’ εύστοχο πέναλτι
διαμορφώνοντας
το τελικό 3-3.

Ε

Οι παίκτες του κ.Τσουκαλίδη
ήταν το φαβορί κι έτσι αντιμετωπίστηκαν από τους γηπεδούχους
οι οποίοι ήθελαν πάση θυσία τους
βαθμούς για να πάρουν βαθμολογική ανάσα απέναντι στην τρίτη ομάδα ης βαθμολογίας αλλά
έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι
πανηγύρισαν την ισοπαλία θύμισαν νίκη.
Οι Καλαμπακιώτες μπήκαν με…
αέρα στο παιχνίδι, κατάφεραν να
επιβάλλουν τον ρυθμό τους και να
περιορίσουν στο ελάχιστο τις επιθετικές προθέσεις των γηπεδούχων, οι οποίοι γνώριζαν καλά πως
αν ανοιχτούν θα το… πληρώσουν.
Και δεν το απέφυγαν.
Αφού πρώτα, στο 17’ ο Μαρούδας από πλεονεκτική θέση
δεν μπόρεσε να νικήσει τον Βασιλειάδη και στο 28’ όταν μετά
από σέντρα του Ζήση από αριστερά, ο Ιωαννίδης από πλεονεκτική θέση, αντί να σημαδέψει δίκτυα, σημάδεψε το δεξί δοκάρι
του «Αχιλλέα».
0-1: Στο 35ο λεπτό ο Παπαευθυμίου θα ανοίξει το σκορ για τα

Στις καθυστερήσεις έχασαν τη νίκη στη Νεοκαισάρεια τα Μετέωρα
Μετέωρα, όταν μετά από εκτέλεση φάουλ έξω από την περιοχή,
εκμεταλλεύτηκε κόντρα σε διώξιμο των αμυντικών του Αχιλλέα και
με προβολή άνοιξε το σκορ.
Οι προσπάθειες που ακολούθησαν και από τις δύο ομάδες στη
συνέχεια δεν άλλαξαν το σκηνικό.
Αυτό ήταν το σκορ του πρώτου
μέρους με τους παίκτες του Αχιλλέα να προσπαθούν στην επανάληψη να φέρουν το παιχνίδι στα
ίσια.
Στο 42’ από φάουλ του Αποστολίδη, ο προωθημένος Τερζής
πήρε την κεφαλιά αλλά έστειλε τη
μπάλα άουτ.
Τα Μετέωρα μπήκαν και πάλι
προσεχτικά στο παιχνίδι και αφού
«έκλεισαν» τους γηπεδούχους
δεν άργησαν να ξαναχτυπήσουν.
0-2: Στο 55’ ο Ιωάννου θα σεντράρει συρτά μέσα στην περιοχή
του Βασιλειάδη και ο Μαρούδας
με πλασέ θα διπλασιάσει τα τέρματα.
1-2: Η αντίδραση των παικτών
του Σταύρου Παπαδόπουλου
ήταν άμεση και πέτυχαν ένα πολύ
όμορφο γκολ στο 57’ , όταν σε
εκτέλεση κόρνερ του Αποστολίδη,
ο Τσιμπούκας θα φέρει με κεφαλιά ψαράκι την μπάλα μέσα στην

περιοχή του Ριζόπουλου και ο
Κατσαμάγκας, πρώην παίκτης του
Νεοχωρίου, με νέα κεφαλιά ψαράκι θα μειώσει.
2-2: Η αντεπίθεση των γηπεδούχων είχε και συνέχεια, αφού
ήθελαν το θετικό αποτέλεσμα.
Στο 72’ κατάφεραν να ισοφαρίσουν, όταν μετά από σέντρα του
Παπαδόπουλου, ο Παγωνίδης θα
βρεθεί μόνος του μπροστά στην
εστία του Ζαρόπουλου και με
όμορφο πλασέ θα φέρει το παιχνίδι στα ίσια.
Το παιχνίδι απέκτησε «άγρια»
ομορφιά καθώς και οι δύο ομάδες
ήθελαν το γκολ, για διαφορετικούς λόγους προσφέροντας θέαμα για ...μη καρδιακούς, με την
ομάδα των Μετεώρων να παίρνει
ξανά το προβάδισμα στο σκορ
στο 81’.
2-3: Μετά από απόκρουση του
Βασιλειάδη σε σουτ του Κιάκου,
η μπάλα θα φτάσει στα πόδια του
Ιωαννίδη που δε θα αστοχήσει.
Το παιχνίδι όμως είχε δρόμο
ακόμα με τους γηπεδούχους να
τα παίζουν όλα για όλα και να
προσπαθεί όλη η ομάδα να μπει
με κάθε τρόπο στην περιοχή των
Μετεώρων. Στην τελευταία ίσως
επίσκεψη ήρθε και το τελικό απο-

τέλεσμα της αναμέτρησης.
3-3: Στο 94’ ο Σίμος Παπαδόπουλος θα λυτρώσει τους γηπεδούχους, όταν με ψύχραιμη εκτέλεση πέναλτι (χέρι του Γεωργάκη)
θα ισοφαρίσει, δίνοντας τον βαθμό της ισοπαλίας στην ομάδα
του και αφήνοντας στους φιλοξενουμένους την πικρία μιας ακόμα νίκης η οποία χάθηκε στις καθυστερήσεις, χωρίς ωστόσο να
επηρεάζεται η γενική εικόνα της
ομάδας.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ
(Σταύρος Παπαδόπουλος): Βασιλειάδης, Τσιμπούκας, Δερμίσης, Καταχιώτης (46’ Ναλμπαντίδης), Τερζής(68’ Χαλκίδης), Αποστολίδης, Ίτσιος Δημ., Παγωνίδης, Κατσαμάγκας, Παπαδόπουλος, Ίτσιος Κώστ. (λ.τ. Μτσεντλισβίλι)
ΑΣ ΜΕΤΕΩΡΑ (Γιώργος Τσουκαλίδης): Ζαρόπουλος, Ιωαννίδης, Ζήσης, Φορτούνης, Γεωργάκης, Παπαευθυμίου (90+ Αυγέρος), Ουζούνογλου (83’ Λίτσιος), Μαρούδας, Κιάκος, Ιωάννου (90’ Μανώλης).
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Τακίδης (Ζιγκερίδης- Ιωαννίδης) Κιλκίς.

Νίκες για τους πρωτοπόρους
Νίκη Βόλου επικράτησε με 1-0 στο
Πανθεσσαλικό του Αστέρα Ιτέας και
εξακολουθεί να οδηγεί την κούρσα στον
4ο όμιλο της Γ’ Εθνικής με 50 βαθμούς. Με νίκη
συνέχισε και ο Ολυμπιακός Βόλου, που κέρδισε
εκτός έδρας τον ΑΟ Στυλίδας με 2-0.

Η

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 18ης
αγωνιστικής καθώς και η βαθμολογία στον 4ο όμιλο της
Γ’ Εθνικής:

Κυριακή 10 Φεβρουαρίου
Απόλλων Μακρυχωρίου – ΑΟ Σελλάνων ................1-0
(76’ Ξέρας)
ΓΣ Αλμυρού – Οικονόμος Τσαριτσάνης .................0-1
(14’ Χάμος)
Νίκη Βόλου – Αστέρας Ιτέας ..................................1-0
(6’ Μαντζίρης)
Αχιλλέας Νεοκαισάρειας – ΑΣ Μετέωρα ................3-3
(56’ Κατσαμάγκας, 72’ Παγωνίδης, 91’ πέν. Παπαδόπουλος – 35’ Παπαευθυμίου, 59’ Μαρούδας, 81’ Ιωαννίδης)
ΑΟ Στυλίδας – Ολυμπιακός Βόλου .........................0-2
(15’ Ζγκούρι, 30’ πέν. Μάντζιος)
Φωκικός – Πιερικός .................................................2-3
(40’ πέν. 59’ πέν. Μεγάλος – 11’ Χατζηδίμπας, 62’ Κραγιόπουλος, 68’ πέν. Σεχολάρι)
Θησέας Αγριάς – Αναγέννηση Καρδίτσας ......3-0ά.α.

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ
Β
Ν
Ι Η
ΤΕΡΜ.
1 Νίκη Βόλου
50
16 2 0
50-4
2 Ολυμπιακός Β.
47
15 2 1
46-10
3 Μετέωρα
33
9 6 3
30-14
4 Αστέρας Ιτέας
31
9 4 5
24-18
5 Θησέας Αγριάς
26
8 2 8
19-23
6 Σέλλανα
25
7 4 7
20-18
7 Αλμυρός
23
6 5 7
17-15
8 Τσαριτσάνη
23
6 5 7
20-25
9 Πιερικός
22
6 4 8
24-25
10 Μακρυχώρι
21
6 3 9
15-22
11 Νεοκαισάρεια
19
4 7 7
22-28
12 Στυλίδα
17
5 2 11
15-40
13 Φωκικός
13
2 7 9
10-25
14 Αναγέννηση Κ.
-5
0 1 17
7-52
•Στην Αναγέννηση Καρδίτσας έχει επιβληθεί τιμωρία από
την Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ -6 βαθμοί.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Κυριακή 17 Φεβρουαρίου, 15:00
ΑΟ Σελλάνων ..........................-..........Οικονόμος Τσαριτσάνης
Αστέρας Ιτέας ........................- ...........Απόλλων Μακρυχωρίου
ΑΣ Μετέωρα...........................- ................................ΓΣ Αλμυρού
Ολυμπιακός Βόλου ...............- .................................Νίκη Βόλου
Πιερικός ...................................- .........Αχιλλέας Νεοκαισάρειας
Θησέας Αγριάς ......................- .......................................Φωκικός
Αναγέννηση Καρδίτσας – ΑΟ Στυλίδας .............ΜΑΤΑΙΩΣΗ

Ακόμα ένα γκολ στη διασκέδαση έβαλαν τα Μετέωρα πραγματοποιώντας το
βράδυ του περασμένου
Σαββάτου τον επιτυχημένο
χορό τους. Τα μέλη της Διοίκησης με επικεφαλής τον
Πρόεδρό της, Θανάση
Θώμο, οι παίκτες και πολλοί Καλαμπακιώτες, καθώς και μέλη Διοικήσεων από ομάδες της
περιοχής μας, παραβρέθηκαν στο Royal Palace και διασκέδασαν
μέχρι αργά.

Οι τυχεροί αριθμοί
1. ENA MHXANAKI DAYTONA SMILE 50cc προσφορά Α.Σ. ΜΕΤΕΩΡΑ No 6295
2. ΔΥΟ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ προσφορά HOTEL GRAND METEORA No 8712
3. ΔΥΟ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ προσφορά
HOTEL ΤΣΙΚΕΛΗ στο Καστράκι No 2950
4. ΔΥΟ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΠΙΓΚΟ προσφορά
ΣΥΜΒΟΛΑΙΓΡΑΦΕΙΟ ΝΙΚΟΥ ΑΔΑΜΟΥ No 8741
5. ΜΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ΣΕ ΔΕΛΦΟΥΣ Ή ΠΡΕΒΕΖΑ Ή ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ προσφορά HOTEL AMALIA No 6071
6. ΕΝΑΣ ΤΟΝΟΣ ΞΥΛΑ παραδοτέα στην μάντρα, προσφορά ΑΦΟΙ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ No 725
8. ΕΝΑ ΑΡΝΙ προσφορά ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ ΖΑΛΑΒΡΑ No 3619
7. ΕΝΑ ΑΡΝΙ προσφορά ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ ΑΛΙΑΓΑ No 8053
9. ΕΝΑ ΡΟΛΟΪ χειρός προσφορά ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
No 7352
10. ΕΝΑ ΚΟΣΜΗΜΑ προσφορά ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΩΛΕΙΟ ΤΣΙΚΕΛΗ
No 2434
11. ΕΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙ ΓΙΑ 4 ΑΤΟΜΑ προσφορά ΤΑΒΕΡΝΑ ΔΙΑΣ στην
Καλαμπάκα No 37
12. ΕΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙ ΓΙΑ 4 ΑΤΟΜΑ προσφορά ΤΑΒΕΡΝΑ ΖΙΩΓΑΣ
στο Καστράκι No 6392
13. ΕΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙ ΓΙΑ 4 ΑΤΟΜΑ προσφορά ΤΑΒΕΡΝΑ ΠΕΡΑΣΜΑ
στο μηλότοπο Ελαφίου No 2748
14. ΕΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙ ΓΙΑ 4 ΑΤΟΜΑ προσφορά ΤΑΒΕΡΝΑ ΠΛΑΤΑΝΙΑ στη Διάβα No 8199
15. ΕΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙ ΓΙΑ 4 ΑΤΟΜΑ προσφορά ΤΑΒΕΡΝΑ ΠΛΑΤΑΝΟΣ στη Μύκανη No 2045
16. ΕΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙ ΓΙΑ 4 ΑΤΟΜΑ προσφορά ΟΥΖΕΡΙ ΡΑΚΑΡΙΟ
στην Καλαμπάκα No 757
17. ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΜΑΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΟΥ προσφορά ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ ΚΑΡΟΥΤΑ στην Καλαμπάκα Νο 2932
18. ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΜΑΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΝΔΡΩΝ προσφορά
ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ ΚΑΡΟΥΤΑ στην Καλαμπάκα Νο 8385
Τα δώρα μπορείτε να τα παραλάβετε από το τυπογραφείο Μακρής, Πίνδου 85 Καλαμπάκα

CMYK
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Ψηλά την σημαία
Για μια ακόμη φορά οι Τρικαλινοί αθλητές έπαιξαν δυνατά
στο Πανελλήνιο κλειστού με 3 χρυσά και ισάριθμα ασημένια

Νάκος και Ζήκος έκλεψαν την παράσταση στο Πανελλήνιο

Ξ

ανά
υπερήφανους
έκαναν τους
Τρικαλινούς οι
συμπολίτες αθλητές
στίβου.

Πραγματικά ξεδίπλωσαν για
πολλοστή φορά την τέχνη τους
και επέστρεψαν με 3 χρυσά και 3
ασημένια μετάλλια επιβεβαιώνοντας την δυναμική τους.
Την πρώτη θέση και το χρυσό
μετάλλιο κατέκτησε ο πρωταθλητής του Γ Σ Τρικάλων Κώστας
Νάκος στα 400 μέτρα στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού
στίβου.
Η τριάδα ήταν: Κώστας Νάκος
(ΓΣ Τρικάλων) 48.96, Γιάννης Λογοθέτης (ΓΣ Κηφισιάς) 49.04, Ιερόθεος Δρίτσας (ΟΣΦΠ) 49.34.
Ο αθλητής του ΓΣΤ (παρότι εμποδιστής) κατέβηκε για πρώτη
φορά στην καριέρα του το φράγμα των 49.00 στον κλειστό στίβο

και με ένα δυνατό φίνις στα τελευταία μέτρα κατάφερε να πάρει
τη νίκη με 48.96. «Εκανα την κούρσα ακριβώς όπως την είχα φανταστεί. Ημουν χαλαρός και κατάφερα στα τελευταία μέτρα να
κάνω την αλλαγή που με έφερε
στην πρώτη θέση. Ο χρόνος που
προηγήθηκε ήταν αρκετά δύσκολος, τόσο λόγο των καιρικών συνθηκών όσο και γιατί αντιμετώπισα
τραυματισμό στο χέρι. Εχω πολύ
όρεξη και θα συνεχίσω με στόχο
τους αγώνες του ανοιχτού», είπε
ο Νάκος.
Σε εξαιρετική κατάσταση έδειξε
πως είναι ο Τρικαλινός σπρίντερ
Κώστας Ζήκος (ΓΕΑ Τρικάλων),
που κλείδωσε πρωτιά.
Διένυσε την απόσταση σε 6.62
βελτίωσε το 6.66, που είχε πετύχει
στον προκριματικό του αγωνίσματος πιάνοντας στην έκτη θέση
όλων των εποχών στην Ελλάδα,
τον Λυκούργο Τσάκωνα. Ο Ζήκος
με τις Σαββατιάτικες εμφανίσεις

έδειξε πως μπορεί να συνδυάσει
τη συμμετοχή του στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με κάτι παραπάνω από μία παρουσία στον προκριματικό.
Παράλληλα υπερασπίστηκε το
χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε
στο περσινό πανελλήνιο πρωτάθλημα. Δεύτερος ήταν ο Παναγιώτης Τριβυζάς (ΟΣΦΠ) με 6.72
και 3ος ο Μάκης Στεργιούλης
(Παναξιακός ΑΟ) με 6.77.
«Είχα μια μικρή κράμπα στο ζέσταμα, αλλά ευτυχώς δεν ήταν
κάτι φοβερό. Ολα πήγαν καλά
και βγήκε επίδοση ανάλογη των
δυνατοτήτων μου. Τώρα θέλω να
κάνω μια μικρή προετοιμασία ενόψει του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, όπου θα επιδιώξω μια καλή
παρουσία», είπε ο Κώστας Ζήκος.
Με το όριο συμμετοχής στο
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Γλασκώβης φλέρταρε το Σάββατο ο
Νικόλας Σκαρβέλης (ΓΣ Τρικάλων), ο οποίος πρώτευσε στη

Είχε παρατράγουδα
Σε δεύτερη μοίρα πέρασε το διπλό (1-2) των γυναικών
των Τρικάλων, που κατήγγειλαν Κρητική επίθεση

σφαιροβολία με 20,11.
Ο αθλητής πέτυχε φετινό ρεκόρ
και πλέον υπολείπεται μόλις τέσσερα εκατοστά από το όριο, ενώ
ετοιμάζεται για Βαλκανικό. Δεύτερος με 19,33 μ. ήταν ο Ζώτος
(ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας)
και τρίτος με νέο ατομικό ρεκόρ
ο Λατιφλάρι (Κένταυρος Χαλκ.)
με 19,10 μέτρα.
Στα 200μ ο Βαγγέλης Καϊκης
(ΓΕΑΤ) τερμάτισε 2ος με 21.93.
Στα 800μ ο Χαράλαμπος Λαγός
(ΓΣΤ κοιτάζει Βαλκανικό) κατατάχθηκε 2ος με 1.50.81 και 4ος ο
Δ. Μέρμηγκας(σπουδαίες προοπτικές) με 1.58.50.
Στα 4χ400 η ομάδα του ΓΣΤ
(Πόπα, Μέρμηγκας, Λαγός, Τουλούμης) ήταν 2η με 3.26.35.
Επίσης στο ύψος ο Χρ. Παπακώστας (ΓΣΤ) πήρε την 6η θέση
με 1.90.
Εξαιρετικό ταμείο έκανε ο ΓΣΤ
στην γενική κατάταξη με 2η θέση
(40 βαθμοί).

Ο Εργοτέλης προηγήθηκε στο 45+ με την
Τζάφα.
Ισοφάρισε για τα Τρίκαλα η Σάλομον στο
55’με κεφαλιά και έκανε το 1-2 η Σάντερλουντ
με σουτ έξω από την περιοχή στο 60’.
Αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα η
Δρακογιαννάκη του Εργοτέλη στο 67’.
Εργοτέλης: Λιατίφη, Πιτροπάκη (25’ λ.τ.
Φουκάκη), Κωτσάκι, Παχάκη, Τσώνη, Ξέρα,
Καμαρίτη (81’ Ψυχαράκη), Δρακογιαννάκη,
Ηλιάδη (86’ Ραπάνη), Τζανάκη, Τζαφά (86′
Χαριτάκη).
Τρίκαλα : Χαρακοπούλου, Χύμα (90’ Μαθιουδάκη), Γεραγόρη,Έιερς, Σακελλάρη, Σέντερλουντ, Γιαννούλα (88’ Τροχούτσου), Σάλομον, Μπαρμπόσα, Αλεξίου (90’ Τσιάρα),
Βαΐτση (90’ Τσιάντα).

* Όταν ανοίγει η κάνουλα των εξελίξεων στο αθλητικό
κομμάτι τότε χωρίς υπερβολή τα νέα πέφτουν βροχή. Και
όπως έλεγαν παραδοσιακοί φίλαθλοι, που δεν αφήνουν
να πέσει τίποτα κάτω «αλλιώς κοιμηθήκαμε το Σαββατόβραδο
και διαφορετικά ξυπνήσαμε το πρωί της Κυριακής».
* Με την συγκεκριμένη τοποθέτηση αναφέρθηκαν κυρίως
στις προπονητικές εξελίξεις στον ΑΟΤ. Ασφαλώς η επιλογή
ενός κόουτς είναι σύνθετη υπόθεση, ενώ ο καθένας
κρίνεται από την δουλειά στο γήπεδο.
* Πάντως η πράξη έδειξε ότι αρκεί μια σημαντική επιτυχία
για να πάρει μπροστά το φίλαθλο κοινό. Είναι αλήθεια ότι
το προηγούμενο διάστημα οι λάτρεις της ομάδας είχαν
απογοητευτεί και στις μεταξύ τους συζητήσεις αναρωτιούνταν για την συνταγή που χρειαζόταν προκειμένου να
σηκώσει κεφάλι το τμήμα.
* Με την ευκαιρία να σημειώσουμε ότι θέματα της ομάδας
έπαιξαν ακόμη και σε κεντρικά ΜΜΕ με τον ανάλογο σχολιασμό.
* Εννοείται βέβαια ότι ο δρόμος είναι μακρύς και οι πρωταγωνιστές δεν θα πρέπει στιγμή να ψάχνονται, αφού οι
ισορροπίες είναι λεπτές. Μια έμπνευση της στιγμής ή ένα
λάθος μπορούν να διαμορφώσουν αποτέλεσμα.
* Το όνομα του Τρικαλινού αθλητισμού έπαιξε δυνατά στο
διήμερο και σε πολλά μέτωπα. Το έμψυχο δυναμικό ήταν
ομολογουμένως συγκινητικό και σε αρκετές περιπτώσεις
ξεπέρασε τον εαυτό του. Πάντως όσοι ζούσαν από μέσα
αυτά τα παιδιά αν και δεν το φώναζαν περίμεναν την αγωνιστική τους έκρηξη.
* Αθόρυβα έκοψε την πίτα του ο Σύλλογος δρομέων
Τρικάλων το Σάββατο στο «Θεσσαλίς». Ολοι θυμήθηκαν εκ
νέου τις ξεχωριστές περσινές στιγμές, ενώ πραγματοποιήθηκαν και τιμητικές βραβεύσεις μαζί με άλλες εκπλήξεις.
Σύντομα θα παραθέσουμε το ενδιαφέρον υλικό.
* Πλέον όλοι στην οικογένεια σηκώνουν τα μανίκια τους
αφού θέλουν να πάρουν άριστα στον φετινό ημιμαραθώνιο
Θ. Σταμόπουλου ο οποίος όπως δείχνουν τα πρώτα στοιχεία
αγκαλιάζεται θερμά από το κοινό.
* Ξεχωριστές γιορτινές συνάξεις ξέρει να παρουσιάζει και ο
ΣΟΑΤ, που καμαρώνει τα αθλητικά του παιδιά να γεμίζουν
το βιογραφικό τους σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ασφαλώς
τους αξίζει κάθε τιμή.
* Εκτός από τις επιτυχίες των Τρικαλινών αθλητών στο ΣΕΦ
θετική εμφάνιση πραγματοποίησε και η Στ. Σκαρβέλη σε
εκδήλωση στο Κλέμσον.
* Με πολύ μεγάλη συμμετοχή κοντά στους 530 αθλητές
έγινε το Πανελλήνιο πρωτάθλημα πάλης Α-Γ στην Πυλαία.
Μάλιστα αρκετά ζευγάρια ήταν άκρως εντυπωσιακά. O
τίτλος στην ελληνορωμαϊκή πήγε στον ΠΑΟΚ, ενώ έλειψαν
Τρικαλινές υπογραφές.
* Παίζοντας με πλήρη σύνθεση οι νεάνιδες του Αιόλου επικράτησαν 58-50 της Ολυμπιάδας δείχνοντας την δυναμική
τους αλλά και την σωστή δουλειά που έχουν κάνει.
* Σε γεμάτη αναμέτρηση για την Κ21 ο Αίολος λύγισε με
70-63 στην Καρδίτσα. Όλα τα ματς της σειράς αποτελούν
μεγάλο σχολείο για το νέο αίμα του συλλόγου.
* Αρκετές δυσκολίες έχει η φετινή Β’ ΕΣΚΑΘ. Ετσι η Πράσινη
Γωνιά παρότι το πάλεψε όσο μπορούσε δεν μπόρεσε να
αποτρέψει την ήττα 69-81 από την Ελπίδα.Κ.
* Ενδιαφέροντα θέματα στην ΓΣ της ΕΣΚΑΘ(αναπτυξιακό,
γιατροί, δεύτερος κύκλος μετεγραφών κλπ).
* Για τις επιτυχίες του Αχιλλέα στο τραμπολίνο(Θερμαϊκός)
και τις βραβεύσεις του Ποδηλατικου(γιορτή Κεντρικής Ελλάδας) αναλυτικά σε επόμενο φύλλο.
* Αντίστροφη μέτρηση για το πρώτο φετινό ματς των Δικηγόρων.

Τα αποτελέσματα
ΑΕΛ-Άρης .................................................0-3
Πανσερραϊκή-ΠΑΟΚ ................................0-3
Εργοτέλης-Τρίκαλα .................................1-2
Ατρόμητος-Αγ. Παρασκευή .....................2-2
Γλυφάδα-Ελπίδες ....................................1-1
Ρεπό: Προοδευτική

Η Βαθμολογία

Και το κάστρο του Μαρτινέγκο εκπόρθησαν οι γυναίκες των Τρικάλων

Τ

ο ήθος τους είναι αδιαμφισβήτητο
και δεν έχουν δώσει το παραμικρό
δικαίωμα στον χώρο. Ωστόσο την
Κυριακή οι γυναίκες έπεσαν από τα σύννεφα
βιώνοντας τραυματική εμπειρία.
Μάλιστα για πρώτη φορά στην ιστορία
τους εξέδωσαν μακροσκελή ανακοίνωση- καταγγελία για την φιλοξενία του Εργοτέλη.
Μεταξύ άλλων αναφέρουν ότι στο τέλος
του ματς η αποστολή υπέστη επίθεση με την
Σάλομον να δέχεται γροθιά από αναπληρω-

ματική των γηπεδούχων, ενώ η Μπαρμπόσα
χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο
(σπασμοί) από το οποίο πήρε εξιτήριο μια
ώρα αργότερα.
Τα Τρικαλινά στελέχη εξήραν την στάση
του πρώην ομοσπονδιακού προπονητή κ.
Κουτσάκη, ενώ υπήρξε τηλεφωνική συγγνώμη
από μέλος της Ηρακλειώτικης διοίκησης.
Στο αγωνιστικό κομμάτι οι κυανέρυθρες
έδειξαν χαρακτήρα καταφέρνοντας να γυρίσουν το παιχνίδι.

1 ΠΑΟΚ .................................62-4 ............33
2 Τρίκαλα ..............................20-6 ............28
3 Αρης ...................................31-4 ............27
4 Γλυφάδα .............................4-7 .............19
5 ΑΕΛ ...................................10-17 ...........16
6 Ατρόμητος Αθ ...................18-15 ...........15
7 Ελπίδες Κ ...........................9-17 ............13
8 Αγ. Παρασκευή .................10-23 ...........12
9 Εργοτέλης ........................10-35 ............6
10 Προοδευτική Ι ..................7-27 .............5
11 Πανσερραϊκή ...................8-44 .............3

Η επόμενη αγωνιστική
Ελπίδες- ----------------------------------Εργοτέλης
Άρης ------------------------------------Προοδευτική
ΠΑΟΚ ------------------------------------------Τρίκαλα
Ατρόμητος-----------------------------------------ΑΕΛ
Αγία Παρασκευή ------------------Πανσερραϊκή.
CMYK

02.00:FOX Sports
Penguins - Flyers
NHL
03:00 COSMOTE
SPORT 4 HD
Oklahoma City Thunder-Portland Trail Blazers
NBA Regular Season
11:55 Eurosport 1
Σνούκερ: Οπεν Ουαλίας
Σνούκερ
12:00 COSMOTE
SPORT 6 HD

ATP 500 ABN AMRO
World Tennis Tournament
Τένις
14:45 Eurosport 2
Σνούκερ: Οπεν Ουαλίας
Σνούκερ
16:45 Eurosport 1
Αλπικό σκι
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αρε
19:55 COSMOTE
SPORT 3 HD
Φενέρμπαχτσε-Ζενίτ

UEFA Europa League
20:45 Eurosport 1
Σνούκερ: Οπεν Ουαλίας
Σνούκερ
22:00 COSMOTE
SPORT 2 HD
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Παρί Σεν Ζερμέν
UEFA Champions
League
22:00 COSMOTE
SPORT 1 HD
Ρόμα-Πόρτο

τοπικά
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Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΕΡΤΟΣ
εισηγητής στην Εθνική Σχολής
Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.)
•Παρέδωσε ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΩΣΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ στην Ε.Σ.Δ.Υ

Επίσκεψη της Γ’ Γυμνασίου του 4ου Γυμνασίου
Τρικάλων «Γιώργος Σεφέρης» στη ΣΜΥ Τρικάλων
ι μαθητές της Γ’
Γυμνασίου του
4ου Γυμνασίου
Τρικάλων «Γιώργος
Σεφέρης», τη Δευτέρα, 4
Φεβρουαρίου 2019,
επισκέφτηκαν τη Σχολή
Μονίμων Υπαξιωματικών
(ΣΜΥ) κι ενημερώθηκαν
από τον κ. Τζερεμάκη για
τις προϋποθέσεις
εισαγωγής σε
στρατιωτικές σχολές
(βάρος, ύψος κτλ), για τα
μόρια που πρέπει να
συγκεντρώσουν στις
πανελλήνιες, για το
ποσοστό φοιτητών που
εισάγονται από τα Γενικά
Λύκεια και από τα ΕΠΑΛ.

Ο

Επίσης, ενημερώθηκαν για
τον τρόπο λειτουργίας όλων
των στρατιωτικών σχολών
(ΣΜΥ, Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, Σχολή Ικάρων, Σχολή
Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού, Στρατιωτικές Ιατρικές
Σχολές κ.α.). Στο τέλος της
παρουσίασης ο κ. Τζερεμάκης

πρόβαλε ένα πεντάλεπτο
video το οποίο αναφερόταν
στο Στρατιωτικό Μουσείο (εκθέματα, ιστορικό ίδρυσης).
Στη συνέχεια έγινε περιήγηση-ξενάγηση στους χώρους
της σχολής. Οι μαθητές είχαν
τη δυνατότητα να δούνε τους
κοιτώνες των σπουδαστών και
ν’ ακούσουν για την καθημερινή ζωή των σπουδαστών και για
τους κανόνες στους οποίους
πρέπει να πειθαρχούν (πρωινό

ξύπνημα, καθημερινές ασκήσεις κτλ).
Επίσης, τα παιδιά ξεναγήθηκαν στο Στρατιωτικό Μουσείο
το οποίο δημιουργήθηκε με
πολύ μεράκι και φροντίδα και
αποτελεί κόσμημα για τη ΣΜΥ.
Εκεί οι μαθητές συναντήθηκαν
με τη νεότερη στρατιωτική ιστορία της χώρας μας, άκουσαν
για τα κατορθώματα του Κασλά,
του πρωταγωνιστή του Υψώματος 731 και γνώρισαν περισ-

σότερο τον Κονδύλη, τον Πλαστήρα και τον Παπάγο, σημαντικές προσωπικότητες του 20αι.
Οι συνοδοί καθηγητές, Τσιοτινού Αθανασία, Μαρούση
Σταματική, Κούκου Χρυσούλα εκφράζουν τις θερμές ευχαριστίες τους στον κ. Τζερεμάκη και σε όλη τη Σχολή για
την υποδοχή, τη φιλοξενία, τη
λεπτομερέστατη παρουσίαση
και την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ξενάγηση.

Σ' αγαπώ!.. Μ' αγαπάς!..
Έτσι θα είναι η αγάπη!.. Τη μία να χαίρεσαι
όπου αγαπάς και την άλλη να χάνεσαι στη
λύπη. Στη λύπη όμως το βαλάντωμα... Το βρήκα στη ψυχή σου. Υπάρχω τώρα και μ' αρέσει, περπατώ κι αγαπώ τα βήματά μου, βλέπω κι ότι βλέπω και θαυμάζω μου ανήκει. Μυρωδικό της μοναξιάς, τραγούδι της ζωής μου,
πολύτιμο στολίδι στη πόρτα της ψυχής μου.
Δεν μ' ενδιαφέρει!..
Αυτό που έψαχνα το βρήκα. Με μια σου κίνηση με μια ματιά σου μου χαρίζεις τη γη και
τον ουρανό. Ζήσε, ζήσε μ' όλη τη δύναμη μη
σκέφτεσαι τίποτα άλλο μπορεί να χωρίσουμε
ποτέ εμείς οι δύο;.. Μου έμαθες ν' αγαπώ τον
εαυτό μου, μου χάρισες δώρα πολύτιμα.
Αυτά θα μείνουνε μέσα μου για πάντα. Το σώμα κουράζεται είναι χώμα. Το σώμα είναι εποχές άνοιξη-φθινόπωρο,
αλλάζουν. Δεν θα με χάσεις, κάθε φορά που θα κελαηδούν
τα πουλιά θα είμαι ανάμεσά τους να σου τραγουδώ. Κάθε
φορά που θα ανθίζουν τα λουλούδια θα σκύβεις πάνω τους
και θα μυρίζεις την ψυχή μου, κάθε φορά που θα πέφτει η
βροχή πάνω σ' ένα τριαντάφυλλο θα σου στέλνω ένα φιλί
να σκεπάζεις την ψυχή σου να μην κρυώνει... Πάρε την αγάπη μου την έφτιαξα για σένα σου την χαρίζω να ταξιδεύεις

στα όνειρά σου και να σου πω ένα μυστικό...
αυτή η αγάπη δεν χάνεται!.. Θέλω να δεις μονάχος σου, να νιώσεις την αγάπη, να σ'
ακουμπά και να σ' αγγίζει. Θέλω την όψη σου
να βλέπω, να χαίρομαι το πρόσωπό σου, άσε
με να σε χαρώ!.. Γιατί όποιος την αγάπη έμαθε, θέλει να την δίνει σ' εκείνους που την αγαπούν.
Εγώ σε είδα και ταράχτηκα σ' έψαχνα απ'
άλλους δρόμους, σ' έχανα απ' άλλους δρόμους, κι αυτό σε πλήγωνε, λίγο πριν είχα νιώσει την ανάγκη, είχα αισθανθεί το δέος, τη λαχτάρα!.. Με τριγυρνούν όμως πολλά, πάρα
πολλά τη φτωχή μου τη καρδιά. Δεν ξέρω τι
να την κάνω. Κι εσύ μου 'πες πολλά -δεν θα
με ξαναδείς- Κι εγώ κατάντησα άγριο πουλί να σέρνω την
ομορφιά σου σε άυλα μέρη να σε κρύψω μακριά!..

Το όνειρο κούρασε την ψυχή
άδεια ψυχή, σκόρπια τριαντάφυλλα
πως με μεθά η μυστική γοητεία της νύχτας
κρατάω νύχτες και όνειρα!.. Σ' αγαπώ!..
Μαργαρίτη Σταυρούλα

Παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη Βλαχοπάνου

«Ισαάκ Μιζάν, αριθμός βραχίονα 182641»
Από το Σύλλογο Ηπειρωτών Ν. Τρικάλων
Ο Σύλλογος Ηπειρωτών Ν. Τρικάλων και η Ισραηλιτική Κοινότητα Τρικάλων,
υπό την αιγίδα του Δήμου Τρικαίων, σας προσκαλούν στην παρουσίαση βιβλίου του Δημήτρη Χρ. Βλαχοπάνου με τίτλο «Ισαάκ Μιζάν, αριθμός βραχίονα
182641» που θα πραγματοποιηθεί στα Τρίκαλα στις 14/02/2019, στο Μουσείο
Τσιτσάνη, ώρα 18.30.

Μεγ. Καλύβια

Ευχαρίστως πληροφορηθήκαμε ότι ο κ.
Τσέρτος Γεώργιος Εισηγητής στην Ανώτατη Εθνική Σχολής Δημόσιας
Υγείας
(Ε.Σ.Δ.Υ.), παρέδωσε
στην καθηγήτρια κ. Κικεμένη - Ξυδέα Α. στην
Ε.Σ.Δ.Υ., πρωτοποριακή έρευνα με θέμα
“ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΚΑΙ
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΩΣΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ
ΣΩΜΑΤΟΣ”.
Η έρευνα αυτή με
Ερευνητή τον κ. Τσέρτο Γ. και συνεργάτες
αυτού τους καθηγητές της Ε.Σ.Δ.Υ. κ. Κικεμένη- Ξυδέα Α. και κ. Ντουνιά Γ., περιλαμβάνει δέκα εννέα (19) ερωτήσεις και πρόκειται να πραγματοποιηθεί σε
σχολεία της Ελλάδας. Σε αυτή θα λάβουν μέρος μαθητές
των δυο τελευταίων τάξεων του δημοτικού και όλων των
τάξεων των Γυμνασίων και Λυκείων.

“Ο Φλεβάρης κι αν φλεβίσει...”
Όσο έχει τα ηνία
ο Φλεβάρης, ο λειψός,
δεν σηκώνει πια αστεία
απειλώντας συνεχώς.
```
Όμως όσο κι αν φλεβίσει,
σύντομα θ' αποχωρήσει·
“λίγα είναι τα ψωμιά του”,
θα περάσει η μπογιά του.
```
Όσα νάζια και να κάνει
-να φανεί πιο ισχυρόςσε λιγάκι θα σημάνει
“τέλος χρόνου”, δυστυχώς.
```
Και τα γένια του ν' ασπρίσει
-να αστράψει, να βροντήσειθα 'ρθει η καλοκαιρία
σαν αγέρωχη κυρία.
```
Κι αν ανοίξουν μυγδαλιές
σαν νυφούλες ντροπαλές,
βάζει τέρμα και τελεία
άθελά του στη θητεία.
```
Κι άμα λιώσουν και τα χιόνια
από τις βουνοκορφές
και ξανάρθουν χελιδόνια,
τότε είναι να τον κλαις.
```

Ημερομηνία λήξης
έχουν όλα τελικά
και δεν πρόκειται να πλήξεις,
αν σκεφτείς μελλοντικά.
```
Αφού η εναλλαγή
-αλληλοδιαδοχήφτιάχνει τη διάθεσή σου
και την ψυχοσύνθεσή σου.
```
Αν ανθίσουν τα λουλούδια
και λαλήσουν τα πουλιά,
της αγάπης τα τραγούδια
θα ζεστάνουν την καρδιά.
```
Τον χειμώνα, τον τραχύ,
ο καθένας μας ξεχνά,
άρωμα σαν μυριστεί
και γλυκά χαμογελά.
```
Η πλάση που ανθοφορεί,
χρώματα θα χορτάσει
και λαμποκοπά η γη
περνώντας σ' άλλη φάση.
```
Γαληνεύουν ουρανοί
απ' του Απριλιού τη ζέστη
κι όλοι, φίλοι και εχθροί,
λένε το: “Χριστός Ανέστη!”
Κική
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Συνάντηση Μητσοτάκη με ΠΟΕΔΗΝ:

«Στα όριά του το δημόσιο σύστημα Υγείας»
Με το ΔΣ της ΠΟΕΔΗΝ συναντήθηκε χθες ο Πρόεδρος της Νέας
Δημοκρατίας, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης.
Στην εισαγωγική τοποθέτηση του ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας
τόνισε πως η ΝΔ έχει έναν διευρυμένο κύκλο επαφών με όλους τους
σημαντικούς φορείς που εκπροσωπούν τον κλάδο της Υγείας ενόψει
της παρουσίασης του προγράμματος του κόμματος.
Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως θέλει να ακούσει από τους ίδιους
«θέλουμε να ακούσουμε από εσάς αναλυτικά ποια είναι η πραγματική
κατάσταση στα νοσοκομεία, ποια είναι τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζετε και ποιες είναι οι δικές σας προτάσεις για το πως αυτά
μπορούν να αντιμετωπιστούν».
«Δεν μου αρέσει να περιγράφω την κατάσταση με πιο μελανά
χρώματα από όσο της αναλογούν. Μπορώ να σας πω, όμως, βιωματικά,
από πολλές επισκέψεις που έχω κάνει σε δημόσια νοσοκομεία, εκ
των οποίων πολλές είναι και αρκετά αθόρυβες και δεν είδαν το φως
της δημοσιότητας, ότι δυστυχώς η κατάσταση την οποία εγώ βλέπω
απέχει πάρα πολύ από την κατάσταση που περιγράφει η κυβέρνηση.
Και νομίζω αυτή είναι η κατάσταση που βιώνουν και οι χρήστες
του Συστήματος Υγείας και η οποία δεν τιμά το δημόσιο Σύστημα
Υγείας», συνέχισε και πρόσθεσε: «Αυτό επιβεβαιώνεται και από τις
ελλείψεις σε προσωπικό, τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων
συνολικά στα δημόσια νοσοκομεία και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με τον ελλιπή εξοπλισμό. Η εικόνα είναι μια εικόνα ενός συστήματος το οποίο φτάνει πια στα όριά του, αν δεν τα έχει ήδη ξεπεράσει».

Φ. Γεννηματά:

Απροετοίμαστο ακόμη
και για τη γρίπη
το σύστημα Υγείας

Η εικόνα είναι μια εικόνα ενός συστήματος το οποίο φτάνει πια στα
όριά του, αν δεν τα έχει ήδη ξεπεράσει, τόνισε ο πρόεδρος της ΝΔ.
Στη συνέχεια, αναφερόμενος στην κυβερνητική προπαγάνδα του
ΣΥΡΙΖΑ περί της ένταξης των ανασφάλιστων στο ΕΣΥ, σημείωσε πως
η ένταξη τους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας έγινε από την προηγούμενη
Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
Επισήμανε ακόμη ότι όσα χρήματα εξοικονομήσει η επόμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας από την ορθή διοίκηση του συστήματος, θα τα επιστρέφει στο σύστημα υγείας.
Τέλος, όσον αφορά τη στελέχωση του ΕΣΥ, αναγνώρισε τις
μεγάλες ανάγκες που δημοσίου συστήματος υγείας και υπογράμμισε
ότι θα δοθεί προτεραιότητα στη στελέχωση κρίσιμων τομέων του συστήματος όπως ο νοσηλευτικός και οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.

Το Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών
«Η Σωτηρία» επισκέφθηκε χθες η Πρόεδρος του Κινήματος
Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά.
Σε δηλώσεις της αμέσως μετά την περιοδεία της στους
χώρους του, η Γεννηματά σημείωσε ότι τα νοσοκομεία
λειτουργούν «στο κόκκινο».
Όπως είπε, «η κυβέρνηση τα θυσιάζει στον βωμό των
πλεονασμάτων. Δοκιμάζεται η αξιοπρέπεια των ασθενών
και των εργαζομένων. Και το χειρότερο ζωές κινδυνεύουν.
Ήδη υπάρχουν θύματα».
Κατά την πρόεδρο του ΚΙΝΑΛ, «φάνηκε ότι το σύστημα
είναι απροετοίμαστο, ακόμη και για να αντιμετωπίσει την
εποχική γρίπη. Και κανείς δεν μπορεί να λέει για ανθρώπινες
ζωές πως δεν τρέχει και τίποτα.
Για εμάς η αναγέννηση του ΕΣΥ είναι σημαία. Η δική
μας παράταξη το δημιούργησε, εμείς ξέρουμε και μπορούμε να το ξαναβάλουμε μπροστά προς όφελος των
Ελλήνων πολιτών» τόνισε η Φώφη Γεννηματά.

ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

Εξατομικευμένα Διαιτολογία για:

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΩΤ. Ι. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ

ΓOPΓOΓYPI - TPIKAΛA
THΛ.: 24310 53555

Με συνέπεια εκεί
που μας χρειάζεστε

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

Έγκριτο μέλος συνδέσμου
ταπητοκαθαριστηρίων

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

“ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ”

Απόλλωνος 26 • 2ος όροφος - Τρίκαλα
Τηλ.: 2431 300 138, Κιν.: 6978 386 579

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

email: diatrofis@gmail.com

εσωτερικά
ο υπουργείο Εσωτερικών οφείλει
και θα είναι έτοιμο
για οποιοδήποτε ενδεχόμενο», τόνισε ο υπουργός Εσωτερικών, Αλέξης Χαρίτσης,
για την ταυτόχρονη διεξαγωγή εκλογών τον Μάιο.
Ο κ. Χαρίτσης σημείωσε
πως «θα είμαστε, πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα και αυτό
μιας και ανοίξαμε αυτή την συζήτηση, περιλαμβάνει αφενός
την τεχνική προετοιμασία
γι'αυτό άλλωστε έχουμε ξεκινήσει εδώ και μήνες τη διαδικασία για την προμήθεια όλου
του αναγκαίου εκλογικού υλικού και μάλιστα κάποιοι βγήκαν και μας κατηγόρησαν για
αυτό» και πρόσθεσε:
«Εγώ θεωρώ ότι πρέπει η
ελληνική Πολιτεία και η εκάστοτε κυβέρνηση να δίνει το
σήμα της έγκαιρης προετοιμασίας για τόσο σημαντικές

«Τ

πρόεδρος της
Βουλής των
Ελλήνων, Νίκος
Βούτσης, δήλωσε ότι οι
τριμερείς συναντήσεις σε
ανώτερο πολιτικό επίπεδο
«έχουν ήδη θέσει τα
θεσμικά θεμέλια ενός
μηχανισμού συνεργασίας
και εταιρικής σχέσης, που
λειτουργεί ως πρότυπο
περιφερειακού διαλόγου,
συμβάλλοντας
αποφασιστικά στην ειρήνη,
τη σταθερότητα και την
εποικοδομητική
συνεργασία στην
Ανατολική Μεσόγειο».

Ο

Σε ομιλία του, στην πρώτη συνάντηση των προέδρων των
Κοινοβουλίων Κύπρου, Ελλάδος και Αιγύπτου, που γίνεται
στη Λευκωσία, ο κ. Βούτσης
επισήμανε ότι οι τρεις μεσογειακές χώρες, ευρισκόμενες πολύ
κοντά σε περιοχές κρίσεων από
τις οποίες και αναπόφευκτα
επηρεάζονται, «δημιουργούν
ένα τρίγωνο συνεργασίας με
προστιθέμενη αξία όχι μόνο
στην περιοχή της Μεσογείου και
της Μέσης Ανατολής, αλλά και
στην παγκόσμια κοινότητα».
Ο πρόεδρος της Βουλής των
Ελλήνων μίλησε στη συνάντηση
για τη συνεργασία στον τομέα
του τουρισμού. Τα άλλα θέματα είναι η ενέργεια και ο πολιτισμός.
Η τριμερής συνεργασία Ελλάδος, Κύπρου και Αιγύπτου
έχει αναπτύξει, είπε, εξαιρετική
δυναμική το τελευταίο διάστημα, έχοντας διευρυνθεί σε νέα
πεδία συνεργασίας «με προεξέχον εκείνο του τουρισμού
προς όφελος της οικονομίας
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Χαρίτσης: Είμαστε έτοιμοι για οποιοδήποτε
ενδεχόμενο εκλογών

«Tο υπουργείο Εσωτερικών οφείλει και θα είναι έτοιμο για
οποιοδήποτε ενδεχόμενο», διαβεβαίωσε ο υπουργός Εσωτερικών
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν όπως η ταυτόχρονη διεξαγωγή εκλογικών αναμετρήσεων. Πέρα από το τεχνικό

κομμάτι, υπάρχουν και θεσμικές βελτιώσεις που είναι απαραίτητες και γι'αυτό καταθέσαμε στη Βουλή και από όσο

έχω ενημερωθεί θα συζητηθεί
στη Βουλή τις επόμενες ημέρες, νομοσχέδιο που μεταξύ
άλλων περιλαμβάνει και μια
σειρά από βελτιώσεις του
εκλογικού νόμου για να μπορέσει να τρέξει η εκλογική
διαδικασία πιο ομαλά και χωρίς κανένα πρόβλημα».
«Πρόκειται για βελτιώσεις
που έχουν να κάνουν με ζητήματα περισσότερο διαδικαστικά της εκλογικής διαδικασίας αλλά και μια σειρά από
προβλήματα που είχαν ανακύψει, με προβλήματα τα
οποία παρουσιάζονται σε ειδικές κατηγορίες του πληθυσμού, οι οποίες δεν μπορού-

σαν να συμμετέχουν στην
εκλογική διαδικασία, ως προς
το εκλέγεσθαι», σημείωσε
ακόμα.
«Είναι χρέος όλων μας και
στέλνω αυτό το μήνυμα και
στις δυνάμεις της αντιπολίτευσης, όλοι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να τοποθετούμαστε με μια θεσμική
σοβαρότητα.
Οι εκλογές θα γίνουν με
τον καλύτερο δυνατό τρόπο
τεχνικά και θεσμικά. Δεν θα
υπάρξει το παραμικρό πρόβλημα» σχολίασε.
Ερωτηθείς αν υπάρχει τεχνικά η δυνατότητα για τριπλές εκλογές είπε «Δεν λέμε

ότι είναι κάτι εύκολο, σε καμία
περίπτωση.
Η προσπάθεια που έχουν
κάνει τα στελέχη και η συνεργασία με την εταιρεία που
εμπλέκεται σε αυτή τη διαδικασία και οι προσομοιώσεις
που έχουμε τρέξει ήδη, δείχνουν ότι δεν θα αντιμετωπίσουμε προβλήματα. Η διαδικασία θα εξελιχθεί ομαλά».
«Απατείται θεσμική σοβαρότητα σε τέτοια ζητήματα.
Το να αναπαράγονται fake
news και παραπληροφόρηση
δεν βοηθάει σε αυτή τη φάση
να διατηρηθεί ένα ομαλό πολιτικό κλίμα», κατέληξε ο κ.
Χαρίτσης.

Βούτσης: Ο τουρισμός προεξέχον θέμα της
συνεργασίας Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου
Συμμετέχει στην 1η τριμερή συνάντηση των προέδρων των Κοινοβουλίων των τριών χωρών

Ο πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης
και των τριών χωρών».
«Η ανάπτυξη τριμερών τουριστικών σχέσεων Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου αποτελούν»,
δήλωσε ο κ. Βούτσης, «στρατηγική επιλογή της κυβέρνησής μας -και ειδικά στην παρούσα συγκυρία- για την προώθηση της σταθερότητας και
της συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή της Αν. Μεσογείου
και την ανάδειξη του ρόλου
των χωρών μας ως ισχυρών
πόλων έλξης των παγκόσμιων
τουριστικών ροών». Και, μεταξύ
άλλων, σημείωσε τα εξής:
«Προς ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα του Τουρισμού, που αποτελεί ένα σημαντικό πυλώνα των οικονο-

μιών Κύπρου, Ελλάδας και Αιγύπτου οι τρεις χώρες προχώρησαν τον Νοέμβριο του 2017
στην υπογραφή του τριμερούς
Πρωτοκόλλου συνεργασίας, το
οποίο αφορά την εφαρμογή
κοινών δράσεων για προώθηση
του τουρισμού στην περιοχή.
Τον Ιανουάριο του 2017, από
την πλειοψηφία της ολομέλειας
του Ελληνικού Κοινοβουλίου
ψηφίστηκε «Μνημόνιο Κατανόησης για Συνεργασία στον
τομέα του Τουρισμού μεταξύ
της κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της κυβέρνησης της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου», με το οποίο
καλύπτονται οι ειδικότερες
ενέργειες που θα απαιτηθούν,

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

με στόχο την αύξηση της τουριστικής κίνησης μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου.
Στο πλαίσιο του τουριστικού
ανοίγματος σε δυναμικές αγορές, η Αίγυπτος συγκαταλέγεται
στις αγορές στρατηγικής προτεραιότητας για την Ελλάδα, η
οποία προοπτικά μπορεί η να
αποτελέσει τον πρώτο προορισμό των Αιγυπτίων για τουρισμό
επί 365 ημέρες το χρόνο».
Η Ελλάδα, ανέφερε σε άλλο
σημείο ο κ. Βούτσης, αποτελεί
διαχρονικά τον δημοφιλέστερο
τουριστικό προορισμό στην Κυπριακή τουριστική αγορά, με το
ποσοστό των Κυπρίων ταξιδιωτών που την προτιμούν να ανέρχεται στο 64,7 %, ταυτόχρονα,
όμως, αύξηση της τάξεως του
22.8% παρουσίασαν και οι αφίξεις των Αιγυπτίων προς την Ελλάδα.
Ο πρόεδρος της Βουλής των
Ελλήνων τόνισε ότι η «ενθάρ-

ρυνση της αμοιβαίας προώθησης και διευκόλυνσης των επενδύσεων Ελλήνων Κυπρίων και
Αιγυπτίων επιχειρηματιών, και
κοινών επιχειρήσεων, στους αντίστοιχους τουριστικούς τομείς
τους και στη δημιουργία θέσεων εργασίας για τους νέους
των τριών χωρών στο πλαίσιο
και του Κέντρου Έρευνας και
Επιχειρηματικότητας, που λειτουργεί με έδρα την Αίγυπτο και
διατηρεί παραρτήματα στην Κύπρο και στην Ελλάδα».
Επίσης, ο κ. Βούτσης μίλησε
για την ενθάρρυνση και προώθηση της συνεργασίας στον
τομέα των ειδικών μορφών τουρισμού, με έμφαση στον πολιτιστικό τουρισμό, στον παράκτιο
και θαλάσσιο τουρισμό, στον
καταδυτικό τουρισμό, στον προσκυνηματικό τουρισμό, στον ιατρικό και ιαματικό τουρισμό και
τον τουρισμό ευεξίας και στον
οικοτουρισμό, μέσα από την

ανταλλαγή επισκέψεων εμπειρογνωμόνων, τεχνογνωσίας και
πρακτικής εμπειρίας, και τη
διοργάνωση εργαστηρίων και
σεμιναρίων και στις τρεις χώρες.
Άλλη σημαντική πτυχή συνεργασίας, σύμφωνα με τον κ.
Βούτση, είναι ο τουρισμός
κρουαζιέρας.
Στο πλαίσιο του φιλόδοξου
αυτού εγχειρήματος, σημείωσε,
επιδιώκεται ο σχεδιασμός συνδυαστικών δρομολογίων κρουαζιέρας σε λιμάνια των τριών
χωρών με προοπτικές προώθησης και ένταξής τους στα προγράμματα διεθνών ομίλων
κρουαζιέρας σε ώριμες, αλλά
και αναδυόμενες και νέες τουριστικές αγορές, όπως επίσης
και η δημιουργία τουριστικών
πακέτων που θα συνδυάζουν
κρουαζιέρα με διαμονή και επισκέψεις στους τουριστικούς
προορισμούς.

32 σελίδα
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Σεμινάριο για ΖΕΥΓΑΡΙΑ

«Φροντίζοντας
την συντροφική μας σχέση»
Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ν. Τρικάλων
«ΟΚΑΝΑ» πρόκειται να υλοποιήσει σεμινάριο για
ΖΕΥΓΑΡΙΑ, με στόχο την βελτίωση της ποιότητας
στη συντροφική σχέση.
Το σεμινάριο βασίζεται σε στοιχεία τα οποία προκύπτουν από την πολυετή εμπειρία λειτουργίας
ομάδων γονέων, τα οποία δείχνουν ότι το συναισθηματικό κλίμα στην οικογένεια ορίζεται από την
σχέση του ζευγαριού. Ωστόσο, πολύ συχνά μέσα
στις απαιτήσεις της καθημερινής ζωής φροντίζουμε
το σπίτι, τη δουλειά και τα παιδιά μας, αλλά ξεχνάμε
να αφιερώσουμε ένα μέρος της φροντίδας μας
στη συντροφική μας σχέση. Σε αυτό ακριβώς σας
προσκαλούμε.
Η διάρκεια του σεμιναρίου θα είναι 6 δίωρες συναντήσεις με συχνότητα μια φορά την εβδομάδα.
Ο αριθμός των ζευγαριών που θα συμμετέχουν θα
είναι περιορισμένος και η συμμετοχή είναι δωρεάν.
Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις
συμμετοχής έως 15 Φεβρουαρίου 2019 12: 00 –
14:00 στο τηλ. 2431 0 75555.

Ξεκινάει η διαδικασία
αξιολόγησης 1.699 ερευνητικών
προτάσεων για ένταξη στο ΕΣΠΑ

Ξεκινάει η διαδικασία αξιολόγησης 1699 ερευνητικών προτάσεων για τη διαδικασία προ-επιλογής
τους στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – Β’ κύκλος» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2014-2020).
Υπενθυμίζεται ότι χθες έληξε η προθεσμία υποβολής ερευνητικών προτάσεων για τη διαδικασία
προ-επιλογής τους. Το Σύστημα Υποβολής παρέμεινε
ανοικτό από τις 16 Ιανουαρίου έως και τις 10 Φεβρουαρίου του 2019, ενώ στις 20 Δεκεμβρίου 2018
πραγματοποιήθηκε η προδημοσίευση της διαδικασίας με σκοπό την έγκαιρη προετοιμασία των ερευνητικών ομάδων.
Συνολικά υποβλήθηκαν 1.699 ερευνητικές προτάσεις με την εξής κατανομή ανά επιστημονικό
πεδίο:
– Μαθηματικά και φυσικές επιστήμες (ΕΠ 1): 298
ερευνητικές προτάσεις
– Επιστήμες μηχανικού και τεχνολογία (ΕΠ 2):
424 ερευνητικές προτάσεις
– Γεωργικές επιστήμες (ΕΠ 3): 101 ερευνητικές
προτάσεις
– Ιατρικές κα βιολογικές (ΕΠ 4): 398 ερευνητικές
προτάσεις
– Ανθρωποστικές επιστήμες (ΕΠ 5): 159 ερευνητικές προτάσεις
– Κοινωνικές επιστήμες (ΕΠ 6): 180 ερευνητικές
προτάσεις
– Οικονομικές και νομικές επιστήμες (ΕΠ 7): 139
ερευνητικές προτάσεις
Η διαδικασία υποβολής έγινε ηλεκτρονικά μέσω
της «Ενιαίας Πλατφόρμας Αξιολόγησης Ερευνητικών
Προτάσεων» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
του ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ. Στο πλαίσιο της υποστήριξης
των ερευνητικών ομάδων κατά την διαδικασία υποβολής απαντήθηκαν περίπου 1.000 ερωτήματα. Κατόπιν των απαραίτητων ελέγχων των προτάσεων
που υποβλήθηκαν θα ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησής τους. Ο συνολικός προϋπολογισμός της
πράξης ανέρχεται σε 20 εκ. ευρώ.

Γράμμα σ' ένα φίλο Γερμανό
(Αλμπέρ Καμύ 1913-1960)

Α

πό μία φυλακή
που ξέρω, κάπου
στη Γαλλία, μιαν
αυγή ένα φορτηγό που τ'
οδηγούσαν οπλισμένοι
στρατιώτες, μεταφέρει
έντεκα Γάλλους στο
νεκροταφείο για
εκτέλεση.

Από τους έντεκα, οι πέντεέξι είχαν κάνει κάτι: ένα παράνομο φυλλάδιο, μερικές
συναντήσεις και πιο πολύ η
άρνηση. (Η αντίστασή τους
να υποκύψουν στον κατακτητή). Κάθονται ασάλευτοι στο
εσωτερικό του φορτηγού με
τον φόβο φωλιασμένο στην
καρδιά τους, μ' ένα φόβο που
σφίγγει κάθε άνθρωπο μπροστά στο άγνωστο. Και το να
νιώθεις ότι πεθαίνεις από πλάνη ή σαν θύμα κάποιας αδιαφορίας, κάνει πιο δύσκολη
αυτή την ώρα. Ανάμεσά τους
ένα παιδί 16 χρονών. Αυτό
εγκαταλείπεται στο φόβο του,
λόγω της παιδικής αθωότητάς
του. Βάλατε κοντά τους έναν
εξομολόγο, να απαλύνει τη
σκληρή ώρα που περιμένουν.
Πιστεύω ότι η συζήτηση για
τη μέλλουσα ζωή με ανθρώπους που σε λίγο θα εκτελεστούν, δεν τακτοποιεί τίποτα.
Είναι πάρα πολύ δύσκολο να
πιστέψει κανείς ότι δεν τελειώνουν όλα στον κοινό λάκκο.
Ο ιερέας στρέφεται προς το
παιδί, που είναι στη γωνιά
του, εκείνο θα τον καταλάβει
καλύτερα. Το παιδί απαντά,
γαντζώνεται απ' αυτή τη
φωνή, η ελπίδα ξανάρχεται
και στην πιο βουβή φρίκη, αρ-

Του Γεωργίου Δ. Κατσικά
κεί καμιά φορά να μιλήσει
ένας άνθρωπος και θαρρείς
πως όλα θα φτιάξουν. Δεν
έκανα τίποτε, λέει το παιδί. Ναι, λέει ο ιερέας, αλλά δεν
είναι αυτό το θέμα τώρα. Πρέπει να ετοιμαστείς να πεθάνεις. -Δεν είναι δυνατό να
μη σε καταλαβαίνουν. -Είμαι
φίλος σου κι ίσως σε καταλαβαίνω, αλλά είναι πια αργά,
θα είμαι κοντά σου κι ο Καλός
Θεός επίσης. Το παιδί γύρισε
αλλού το πρόσωπό του, ο ιερέας μιλάει για το Θεό. Το
παιδί πιστεύει; Ναι πιστεύει.
Επομένως ξέρει ότι τίποτε
δεν έχει σημασία μπροστά
στην ειρήνη που το περιμένει.
Αλλά αυτή η ειρήνη τρομάζει
το παιδί. -Είμαι φίλος σου,
ξαναλέει ο ιερέας. Οι άλλοι
σιωπούν, πρέπει να τους γνοιαστεί, πλησιάζει τη σιωπηλή
μάζα τους, στρέφει για λίγο
τη ράχη στο παιδί. Το καμιόνι
τρέχει απαλά πάνω στο δρόμο
τον υγρό, από την πρωινή

δροσιά, καταπίνοντας μ' ένα
μικρό θόρυβο την απόσταση.
Φανταστείτε αυτή τη γκρίζα
ώρα, την πρωινή μυρουδιά
των ανθρώπων, την εξοχή που
την μαντεύεις χωρίς να τη
βλέπεις, καθώς ακούς τα ζώα
ή τα πουλιά. Το παιδί ζαρώνει
στο μουσαμά του φορτηγού,
που υποχωρεί λίγο, ανακαλύπτει ένα στενό άνοιγμα, ανάμεσα στο πανί και την καρότσα. Σκέφτεται να πηδήσει,
οι στρατιώτες προσπαθούν ν'
αναγνωρίσουν ο ένας τον άλλον μες στο σύθαμπο του
πρωινού. Τραβά το σκέπασμα,
γλιστρά στο άνοιγμα, πηδά,
μόλις που ακούγεται το πέσιμό του, ένας θόρυβος από
βιαστικά βήματα πάνω στο
δρόμο, κατόπιν τίποτε πια. Το
χώμα πνίγει τον κρότο από
το τρέξιμό του. Αλλά το πλατάγισμα του μουσαμά και ο
αγέρας του πρωινού που ορμάει μέσα στο φορτηγό, κάνουν τον ιερέα και τους καταδίκους να στρέψουν τα πρόσωπά τους. Ένα δευτερόλεπτο που ο άνθρωπος του
θεού, πρέπει ν' αποφασίσει
ανάλογα με την κλίση του, αν
είναι με τους δήμιους ή με
τους μάρτυρες. Αλλά να,
ακούγεται το “Αchtung”-προσοχή, το σήμα κινδύνου δόθηκε. Δύο στρατιώτες συγκρατούν τους φυλακισμένους,
δύο άλλοι πηδούν και τρέχουν
στα χωράφια, ο ιερέας κάθεται και τους κοιτάζει. Ξαφνικά
ακούγεται ένας πυροβολισμός, κατόπιν φωνές να πλησιάζουν, ξανάφεραν το παιδί.
Δεν το άγγιξαν, μάλλον το

κουβάλησαν, φαίνεται λίγο
χτυπημένο. Δεν έχει ούτε ένα
βλέμμα για τον ιερέα, ριγμένο
σε μία γωνιά, το παιδί δεν
κλαίει πια. Κοιτάζει απλώς το
δρόμο να φεύγει ξανά, όπου
ανατέλλει η μέρα. -Σας ξέρω,
θα φανταστείτε πολύ καλά τα
υπόλοιπα, αλλά πρέπει να μάθετε τι μου είπε ένας άλλος
Γάλλος παπάς: “Ντρέπομαι
γι' αυτόν τον άνθρωπο (ιερέα),
και μ' ευχαριστεί να σκέφτομαι
ότι ούτε ένας Γάλλος παπάς,
δεν θα 'χε δεχτεί να βάλει το
Θεό του, στην υπηρεσία του
εγκλήματος”. Ήταν αλήθεια.
Απλώς αυτός ο ιερέας σκεφτόταν σαν εσάς. Δε διακρίνετε πια τίποτε, δεν είσαστε
παρά μία ορμή. Κι αγωνίζεστε
τώρα με μόνα τα μέσα της
τυφλής οργής, αφοσιωμένοι
στα όπλα και στα βλήματα,
παρά στην τάξη των ιδεών,
επιμένοντας πεισματικά στο
να μπερδεύετε τα πάντα, ν'
ακολουθείτε την έμμονη ιδέα
σας. Εμείς ξεκινήσαμε από
τη διανόηση και τους δισταγμούς της, ανίκανοι απέναντι
στην οργή. Αλλά να που η
περιπλάνηση τώρα τελειώνει.
Έφτασε ένα παιδί νεκρό, για
να προσθέσουμε στη διανόηση την οργή και στο εξής είμαστε δύο ενάντια σ' έναν (η
διανόηση και οργή εναντίον
της βίας).
Υ.Σ. Φίλος Γερμανός =
Ναζί.
Παιδί = όλοι οι ελεύθεροι
Ευρωπαίοι.
Ο Καμύ τιμήθηκε το 1957
με Νόμπελ Λογοτεχνίας.-

Βράβευση του Καθηγητού του Πανεπιστημίου
ΝΕΑΠΟΛΙΣ Κωνστ. ΓΕ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Τ

ο «Ευρωπαϊκό Βραβείο των 12
Αστέρων» (ΡRIX EUROPEEN
DES 12 ETOILES) απενεμήθη
την 3η Μαΐου 2018 στις Βρυξέλλες
στον Καθηγητή / Πρόεδρο της
Σχολής Νομικών και Κοινωνικών
Επιστημών του Πανεπιστημίου
ΝΕΑΠΟΛΙΣ, Πάφου, Κωνσταντίνο ΓΕ.
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟ.

Την πρόταση απονομής υπογράφουν 35
Προσωπικότητες Στελέχη του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων, Εθνικών Αντιπροσωπειών
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, του ΝΑΤΟ, Αντιπροσωπειών των Εκκλησιών Ελλάδος και
Κύπρου στις Βρυξέλλες, των Ηνωμένων
Εθνών, Καθηγητές Βελγικών, Βρετανικών
και Γερμανικών Πανεπιστημίων, Σύμβουλοι

Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων κ.ά.
Στο σχετικό Πρακτικό Βράβευσης αναφέρονται, μεταξύ άλλων, και το εξής:
«Εκτιμάται ιδιαιτέρως η από τριακονταπενταετίας, αφιλοκερδής οργάνωση Επιστημονικών Ημερίδων, με τη συμμετοχή
ιδίως Ελλήνων και Κυπρίων Επιστημόνων
και Φοιτητών από διάφορα Πανεπιστήμια
και Σχολές στις Έδρες των Ευρωπαϊκών
Οργάνων (Βρυξέλλες, Λουξεμβούργο,
Στρασβούργο), άλλων Διεθνών Οργάνων
και άλλων Οργανισμών, όπως το ΝΑΤΟ,
Ο.Ο.Σ.Α. και Διπλωματικές Αντιπροσωπείες.
Αξιολογείται θετικώς η προσφορά στην
Επιστημονική και Πανεπιστημιακή Κοινότητα του συνολικού έργου του Καθηγητού
Κωνσταντίνου ΓΕ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ και
ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός της, που
αποτελούν έργο ζωής, άξιο Επιστημονικής
και Κοινωνικής αναγνωρίσεως, ιδιαιτέρως

με την ευκαιρία της 52ης Επιστημονικής
Συνάντησης Νέων Ελλήνων Επιστημόνων
και Φοιτητών και Στελεχών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στις Βρυξέλλες 1 - 4 Μαΐου 2018,
στην οποία συμμετέχουν 40 και πλέον Επιστήμονες και Προ/Μεταπτυχιακοί Φοιτητές
Πανεπιστημίων και Ανωτάτων Σχολών από
την Ελλάδα, την Κύπρο και άλλες Χώρες».
Το Βραβείο απονεμήθηκε ως έκφραση
της αναγνώρισης, ευαρέσκειας, εκτίμησης
και σεβασμού στο εν γένει έργο του Καθηγητού Κωνσταντίνου ΓΕ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ «για την εμπνευσμένη, αξιόλογη
και καινοτόμο πρωτοβουλία οργάνωσης
Επιστημονικών Ημερίδων / Συναντήσεων
Επιστημόνων και Φοιτητών με Στελέχη των
Ευρωπαϊκών Οργάνων και Διεθνών Οργανισμών στις Έδρες τους, με εύφημους
επαίνους και συγχαρητήρια εις ένδειξη
διακεκριμένης τιμής και αναγνώρισης».
Ε.

τοπικά
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Η ΜΕΛΟΔΡΑΜΑΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΛΗΞΗ…!
σοι έχουν ζήσει
κοντά στην φύση
και γνωρίζουν
τους νόμους, με τους
οποίους λειτουργεί το
φυσικό περιβάλλον,
τονίζουν με έμφαση, πως
«ότι στραβώνει από την
αρχή δεν ισιάζει». Αυτός,
βέβαια, ο κανόνας ισχύει
και στην Κοινωνική και
στην Πολιτική ζωή.

Ό

Το 2014 είχε ξεκινήσει μια
έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα στη Ν.Δ., ως κυβέρνηση,
με τον Αντώνη Σαμαρά και
την αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ,
με τον Αλέξη Τσίπρα. Όλα
έδειχναν, πως η ΝΔ θα χάσει
τις επόμενες εκλογές, γιατί
είχε δυσαρεστήσει τους πολίτες, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ, έδειχνε
πως θα τις κερδίσει. Βέβαια οι
προεκλογικές διακηρύξεις του
Τσίπρα, που έδιναν ελπίδα
στον Λαό, ότι κάτι θα αλλάξει,
αποδείχθηκαν κάλπικες και
καταστροφικές.
Οι εκλογές του 2015, τον Ιανουάριο και τον Σεπτέμβριο,
έφεραν στην εξουσία τον Τσίπρα, με τα γνωστά τερατώδη
ψέματα. Η δεύτερη εκλογική
αναμέτρηση δεν έδωσε πλειοψηφία στον ΣΥΡΙΖΑ, πήρε
145 έδρες, και έτσι αναγκάστηκε να συνεργασθεί, ο …
δήθεν … Αριστερός Τσίπρας
με τον Δεξιό Καμμένο των
ΑΝΕΛ.
Η συνύπαρξη των δύο αυτών κομμάτων, στο Κυβερνητικό σχήμα, ήταν πρωτοφανής, τουλάχιστον ως προς την
έκταση της και την διάρκειά

της. Ακόμα και βουλευτές του
ΣΥΡΙΖΑ, όπως ο «φουκαράς»,
το χαρακτήρισαν ως «αναγκαίο γάμο» δηλαδή, ως ανάγκη, προκειμένου να εξυπηρετηθούν πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα των ανθρώπων του ΣΥΡΙΖΑ και των
ΑΝΕΛ. Με διαφορετικές προοπτικές ξεκίνησε η συνεργασία, παρά τις αγκαλιές και τα
θερμά λόγια Τσίπρα – Καμμένου και πόσο μελοδραματικά
κατέληξε.
Η όλη πορεία αυτής της
συγκυβέρνησης ήταν στην κυριολεξία ένα γεγονός, που
αργά ή γρήγορα θα έφτανε σε
πολιτικό διαζύγιο. Η συνύπαρξη δύο τελείως αντίθετων
πολιτικών κομμάτων στην συγκυβέρνηση 2015-2019 έβλαψε
ανεπανόρθωτα την χώρα. Την
ζημίωσε οικονομικά. Έβλαψε
τα εθνικά θέματα με την προδοσία της Μακεδονίας. Υπέσκαψε τους δημοκρατικούς
θεσμούς. Διέλυσε τον κοινωνικό ιστό. Έστησε ένα νέο
κομματικό κράτος. Τάϊσε ένα
σωρό ανεπάγγελτους οπαδούς του ΣΥΡΙΖΑ και των
ΑΝΕΛ και βεβήλωσε τα Ιερά
και τα Θεία του έθνους μας.
Έτσι φτάσαμε στον «Ματρόζο» και τον «Καβάφη», με
τον Καμμένο να λέγει προς
τον Τσίπρα ότι «Είσαι ένας
πολύ ψυχρός εκτελεστής» και
να παίρνει την απάντηση ότι
«ήθελες να με ανατρέψεις».
Η ευθεία σύγκρουση, των
πρώην … Συνεταίρων του
Πρωθυπουργού και του
πρώην Υπουργού Άμυνας,
ήταν σφοδρή. Η ανταλλαγή

πυρών, μέσω … ποιητικών στίχων, έδειξε πως όλα τελείωσαν και πως ακόμα και σήμερα στην πολιτική ζωή, ισχύει
αυτό που γίνονταν στην Ρωμαϊκή αρένα, δηλαδή «ο θάνατός σου η ζωή μου».
Γεγονός είναι πως ο μεν
Καμμένος πολύ αργά αντιλήφθηκε ότι ο Τσίπρας είναι
«ψυχρός εκτελεστής» και ο
Τσίπρας πως επί τέσσερα
χρόνια συνεργαζόταν με έναν
πολιτικό, που ήθελε να ανατρέψει την Κυβέρνηση της
«κουρελούς».
Με στίχους του Καβάφη
αποχαιρέτισε ο Τσίπρας τον
πρώην συνέταιρό του. «Καινούργιους τόπους δεν θα
βρεις, δεν θά βρεις άλλες θάλασσες. Η πόλις θα σε ακολουθεί». Ο Καμμένος απάντησε με τα λόγια του θαλασσόλυκου αγωνιστή του 1821,
Ματρόζου. «Αν οι ζητιάνοι σαν
κι εμέ δεν έχυναν το αίμα, οι
καπεταναίοι σαν εσέ δεν θα
φορούσαν στέμμα».
Το προαναγγελθέν … διαζύγιο … έλαβε σάρκα και
οστά. Οι Τσίπρας – Καμμένος
πέρασαν καλά τέσσερα χρόνια. Άφησαν, όμως πίσω Στάχτη και Χόβολη …! Μπορεί το
… μελόδραμα ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ
να έλαβε τέλος, αλλά οι συνέπειες για την Ελλάδα, την
Δημοκρατία και τον Λαό είναι
τραγικές.
Η πολιτική ζωή ευτελίστηκε.
Το παζάρι με τους «νοικιασμένους» βουλευτές οργίασε. Οι ευκαιριακές συμμαχίες
νομιμοποίησαν πολλές παρανομίες. Οι πρωτοφανείς θε-

Γράφει ο Δρ.

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

σμικές αυθαιρεσίες αμαύρωσαν την Βουλή. Το … ξεκατίνιασμα Βουλευτών, στο βήμα
της Βουλής και στα ΜΜΕ,
ανέδειξε το «ποιοί μας κυβερνούν». Η εξουσιοδότηση
Βουλευτών (Αποστατών) να
ψηφίζουν «εν λευκώ» νομοσχέδια της κυβέρνησης Τσίπρα, που δεν διαθέτει πολιτική νομιμοποίηση, είναι πρωτοφανής και γελοιοποιεί την
πολιτική.
Η Δημοκρατία βγήκε χαμένη, από το κατάντημα της
συγκυβέρνησης Τσίπρα –
Καμμένου, ενώ ο Λαός προδόθηκε για μία ακόμη φορά.
Τα όνειρα για ένα καλύτερο
αύριο ήταν … απατηλά …!
Η φτώχεια, η απελπισία, η
μετανάστευση, η ανεργία και
η άσχημη ψυχολογία παραμένουν και είναι ζωγραφισμένα στις ψυχές και στα πρόσωπα των πολιτών. Και αυτό
φαίνεται στην καθημερινότητα.
Φύγετε. Καταστρέψατε την
Ελλάδα. Ο Λαός δεν σας αντέχει άλλο. Κάνετε Εκλογές.

Μην ξεχάσουμε τους...
ευεργέτες μας!!!
Διάβασα ότι έγινε σύσκεψη
των πολιτικών παραγόντων
του τόπου μας στις εγκαταστάσεις του ΤΕΦΦΑ, για τη
στελέχωση του νέου Τμήματος της Σχολής Φυσικής
Αγωγής και Διαιτολογιας ....
Του μοναδικού που κέρδισε
ο Νομός μας, από τα 16(!!!!!)
συνολικα του νέου Πανεπιστημιακού Χάρτη Θεσσα-

λίας...
Κι αν θυμάστε, κάποιοι πανηγύριζαν κιόλας...
Αφού χάσαμε τα Τμήματα
ΤΕΙ της πόλης μας, που με
κόπους και αγώνες φέραμε
τα προηγούμενα χρόνια,
τώρα τρέχουμε....
Και χάθηκαν γιατί οι υπεύθυνοι ΔΕΝ πίστεψαν ότι
έπρεπε να δώσουν τον αγώνα για τη διατήρηση τους....
Γιατί συμβιβαστηκαν.....
Γιατί δεν θέλησαν να "σπάσουν αυγά." ...

Είχα πει τότε, ό,τι με λάιτ
πολιτικές και δημόσιες σχέσεις, ΜΌΝΟ ΧΑΜΈΝΟΙ θα
βγούμε...
Δυστυχώς τώρα εισπράτουμε, την.... "αγάπη και
φροντίδα" των Κυβερνώντων
για την περιοχή μας...
Κι όλες οι Τρικαλινες και
Τρικαλινοί, θα πρέπει να
ΜΗΝ ΞΕΧAΣΟΥΝ να ανταποδωσουν στις εκλογές,
αυτή την Κυβερνητική "γαλαντομια και γενναιοδωρία...".

Έτσι, για να μην μας περνούν για.... ΑΧΑΡΙΣΤΟΥΣ....
Υ. Γ. Πάντως η Σχολή Διαιτολογιας θα είναι αρκετά
χρήσιμη σε πολλούς συντοπιτες μας, λόγω της.... παρατεταμένης υποχρεωτικής
δίαιτας της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ....
Ηλίας Γ Βλαχογιάννης,
τ Νομάρχης και βουλευτής
Τρικάλων, Συντονιστής του
Τομέα Προστασίας του
Πολίτη της Νέας
Δημοκρατίας.

Έρχονται 25.000 φορολογικοί έλεγχοι το 2019
Το 2019 θα διενεργηθούν 25.000 χιλιάδες πλήρεις και
μερικοί φορολογικοί έλεγχοι από τις ελεγκτικές υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(ΑΑΔΕ)
Αυτό προβλέπει απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ
Γιώργου Πιτσιλή με την οποία καθορίζεται ο αριθμός των
φορολογικών ελέγχων που θα διεξαχθούν εφέτος από τα
ελεγκτικά κέντρα και τις εφορίες.

Όπως διευκρινίζεται στην απόφαση από το σύνολο των
υποθέσεων που θα ελεγχθούν, τουλάχιστον το 70% θα
αφορά φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους
ή υποχρεώσεις της τελευταίας πενταετίας. Επίσης ποσοστό τουλάχιστον 75% των ελέγχων αυτών θα αφορούν
καταρχήν σε ελέγχους της τελευταίας τριετίας για τις οποίες έχει λήξει η προθεσμία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Σήμερα η ενημερωτική
εκδήλωση παρουσίασης
των δύο νέων χρηματοδοτικών
προγραμμάτων του ΕΠΑνΕΚ
Το Επιμελητήριο Τρικάλων προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες στην ενημερωτική εκδήλωση,
που θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τρίτη 12/02/2019 και
ώρα 18.30, στην αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου GALLERY ART HOTEL, (Π.Ο. Λάρισας – Καρδίτσας),
για την παρουσίαση των δύο νέων χρηματοδοτικών προγραμμάτων του ΕΠΑνΕΚ. Η εκδήλωση πραγματοποιείται
σε συνεργασία με την Α.Ε.Δ.Ε.Π. Θεσσαλίας και Στερεάς
Ελλάδος (εταίρο του Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε. και αρμόδια για την
περιοχή της Θεσσαλίας) και το Σύνδεσμο Βιομηχανιών
Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος, Enterprise Europe
Network – Hellas.
Ειδικότερα θα παρουσιαστούν τα κάτωθι Προγράμματα:
ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΕΣΤΙΑΣΗ-ΕΚΠΑΔΕΥΣΗ, η οποία στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο, στην
παροχή υπηρεσιών εστίασης και την παροχή υπηρεσιών
ιδιωτικής εκπαίδευσης – κοινωνικής μέριμνας προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους. Ενισχύονται επενδυτικά
Σχέδια ύψους από 10.000 € έως 150.000 € με ποσοστό
χρηματοδότησης 50%.
ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, η οποία
στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ
μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και
να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους. Στο πλαίσιο αυτής της
δράσης, ενισχύονται επενδυτικά Σχέδια ύψους από
20.000 € έως 200.000 € με ποσοστό επιχορήγησης από
50% έως 65% Το ύψος της επιδότησης καθορίζεται με
βάση τις εξαγωγικές επιδόσεις των επιχειρήσεων.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι ενδιαφερόμενοι
θα έχουν τη δυνατότητα να πληροφορηθούν σε βάθος
για τις δράσεις και να λάβουν έγκυρες απαντήσεις στα
ερωτήματα τους. Σκοπός της εκδήλωσης είναι οι επιχειρηματίες να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα
που θα τους βοηθήσει να υποβάλουν πλήρεις αιτήσεις.
Για παροχή εξατομικευμένης υποστήριξης μπορείτε να
απευθύνεστε καθημερινά στα γραφεία του Επιμελητηρίου Τρικάλων.
Υπεύθυνη: Σδρένια Σοφία – Οικονομολόγος & Επιχ/κή
Σύμβουλος (τηλ. 2431028189 – εσωτ. 106, e-mail:
sdrenia[at]trikala-chamber.gr).
Οι προσκλήσεις/ οδηγοί των προγραμμάτων, είναι
αναρτημένες/οι στο portal του Επιμελητηρίου Τρικάλων
www.trikala-chamber.gr στην κατηγορία Οδηγός Επιχειρηματία, Προγράμματα.
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ΤΡΙΤΗ

12

Απευθείας
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Για την Ελλάδα...
Ώρα Ελλάδος
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Άλλη Διάσταση
ΕΡΤ Ειδήσεις - Δελτίο στη
Νοηματική - Αθλητικά - Καιρός
Ο Καιρός Στην Ώρα Του
Σαν Σήμερα τον 20ό Αιώνα (Ε)
Δεύτερη Ματιά
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Αθλητικά - Καιρός
Η Επόμενη Μέρα
ΕΡΤ Ειδήσεις
Vis a Vis E16
Indian Summers E7 (Ε)
Άλλη Διάσταση
Vis a Vis E16 (Ε)
Indian Summers E7 (Ε)
Σαν Σήμερα τον 20ό Αιώνα (Ε)
Πρώτη Είδηση

Καλημέρα Ελλάδα
Το Πρωινό
ANT1 News
Κωνσταντίνου και Ελένης (Ε)
Ρουκ Ζουκ
Κάτι Ψήνεται
ΑΝΤ1 News - Δελτίο στη
Νοηματική Γλώσσα
Still Standing
Γυναίκα Χωρίς 'Oνομα E97
ANT1 News
Κλήρωση Λαϊκού Λαχείου
Η Επιστροφή E75
Πέτα τη Φριτέζα E34
Resident Evil: Η Τιμωρία
Η Επιστροφή
VICE Κ6 (Ε)
Μη μου Λες Αντίο (Ε)
Το Καφέ της Χαράς (Ε)
Και οι Παντρεμένοι 'Eχουν Ψυχή
(Ε)

06:00
07:30
09:00
12:00
14:00
15:00
16:00
17:40
18:40
19:50
21:00
23:00
01:30
03:30

Αλήθειες με τη Ζήνα (Ε)
Shopping Star (Ε)
Στη Φωλιά των Κου Κου
Αλήθειες με τη Ζήνα
Ντετέκτιβ Μονκ Κ6 Ε1
Star News
Shopping Star
Elif Κ2 Ε271
Τροχός της Τύχης
Star News
MasterChef 3
Από Μηχανής
MasterChef 3 (Ε)
Stalker

06:00
06:30
07:20
07:45
10:30

Θυρίδα Τηλεπώλησης
Παπιοπεριπέτειες
Η Μικρή Γοργόνα
Happy Day στον Alpha
Alpha Ρεπορτάζ

τηλεόραση

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019
12:15
13:00
15:00
17:00

Ειδήσεις
Ελένη
Τι Λέει;
Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική
Γλώσσα
17:10 Το Σόι σου Κ3 Ε13 (Ε)
18:00 Deal
19:00 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
20:00 'Eλα στη Θέση μου Κ3 Ε92
21:00 Το Σόι σου Κ5 Ε30
21:50 Το Τατουάζ Κ2 Ε149
00:10 Μετά τα Μεσάνυχτα
01:50 Οι Ιστορίες του Αατυνόμου
Μπέκα
03:00 Revenge Body With Khloe
Kardashian
04:00 Θυρίδα Τηλεπώλησης
04:30 Deal (Ε)
05:10 Εικόνες (Ε)

06:00
10:00
11:30
14:00
15:00
18:10
18:20
19:30
21:00
00:15
01:30
04:15

Σήμερα
Αταίριαστοι
Μαζί Σου
Οι Ειδήσεις του ΣΚΑΪ
Power of Love
Δελτίο στη Νοηματική
Survivor Πανόραμα
Τα Νέα του ΣΚΑΪ
Survivor
Βινύλιο
Power of Love (Ε)
Μαζί Σου (Ε)

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

News (Ε)
Be a Predator (Ε)
Κοινωνία και Πολιτισμός (Ε)
Τηλεαγορές
Η Νύφη
Κεντρική Ελλάδα Καλησπέρα
Τηλεαγορές
Δελτίο Ειδήσεων
Τηλεαγορές
Η Νύφη
News
Δελτίο Ειδήσεων
Κόντρα και Ρήξη
Θεσσαλών Δρώμενα
Δυνατά και Ελληνικά
Δελτίο Ειδήσεων (Ε)
Πάνω από τα 'Oρια
Κεντρική Ελλάδα Καλησπέρα (Ε)
Κοινωνία και Πολιτισμός (Ε)

00.30 «Καλημέρα Θεσσαλία»
01.40 Το Μαγκαζίνο της Θεσσαλίας
03.00 «Η Ωρα της Μαγνησίας»
03.50 Ξένη ταινία «Τhey shoot horses
don’t they?»
05.50 Μουσικό διάλειμμα
06.00 «Αρωμα Ελλάδος»
07.45 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
08.20 «Καλημέρα Θεσσαλία»
09.30 Τελεμάρκετινγκ
10.30 «Θεσσαλία LIVE»
11.20 Παιδικό πρόγραμμα «Ποντίκι
αστυνόμος», «Μόγλι»
12.00 «Μη μου πεις»
13.00 ΤΕΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
14.00 Ντοκυμαντέρ «Μεταξοχώρι»

ΔIANYKTEPEYONTA ΦAPMAKEIA
8 πρωί – 2 μεσημέρι και 5 απόγευμα
έως 8 πρωί επομένης
Ρίζου Ντίνα
Κολοκοτρώνη 26, 2431023888
08:00 π.μ. – 23:00 μ.μ.
Βαρελά Χρυσούλα
Απόλλωνος 25, 2431039120
Από τις 5 το απόγευμα έως τις 10 βράδυ
Χαρίση Ιωάννα
Μιαούλη 16, 2431031875
Τσέλιου Κατερίνα ,Έναντι Νοσοκομείου
2431074560

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

14.40 Το Μαγκαζίνο της Θεσσαλίας
16.00 Τελεμαρκετινγκ
17.00 «Η Ωρα της Μαγνησίας»
18.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
18.40 Τελεμάρκετινγκ
19.00 «Καρέ- καρέ μαθήματα σκίτσου»
(Ε)
19.30 Ελληνικη ταινία «Αδέκαροι
ερωτευμένο»
21.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
21.45 Εν λευκώ
23.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
23.40 «Θεσσαλία LIVE»

08.30
10.00
10.30
14.00
15.00
17.00
18.00
19.00
20.00
20.30
22.30
24.00
01.30
02.00
05.00
06.30
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ΠΡΩΙΝΗ ΑΤΖΕΝΤΑ
ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ
ASTRA MARKET
ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΙ ΡΗΞΗ
ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ASTRA MARKET
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΜΥΣΤΙΚΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ASTRA MARKET
ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΓΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
NIGHT ZONE
ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ASTRA MARKET

07.00 - 08.00 Κινούμενα Σχέδια
08.00 – 09.00 Χρώματα Ελλάδας
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 – 18.30 Δελτίο Ειδήσεων
18.30 – 19.30 Κόντρα και Ρήξη
19.30 – 20.00 Κοινωνική σειρά
20.00 – 20.30 Δελτίο Ειδήσεων
20.30 – 22.00 Μυλόπετρες της
παράδοσης και του πολιτισμού
22.00 – 23.00 Ανατρεπτικό Δελτίο
23.00 – 00.00 Κόντρα και Ρήξη
00.00 – 00.30 Δελτίο Ειδήσεων
00.30 – 02.00 Τα άστρα και τα ζώδια
02.00 – 06.00 Τηλεπαρέα

07:00
09:45
13:00
14:00

Ώρα Ελλάδος 07:00
Ευτυχείτε!
Για Πάντα Παιδιά
Open News - Μεσημεριανό
Δελτίο
15:00 Για την Παρέα
16:40 Ποιος Ρωτάει;
17:40 Open News στη Νοηματική
17:50 Για Πάντα Παιδιά
19:00 Open News
20:00 Ο Πρίγκιπας της Φωτιάς Κ1
21:00 Ο Πλανήτης των Πιθήκων: Η Αυγή
23:45 Criminal Minds Κ8
01:45 Αναρχία
03:45 Criminal Minds Κ8
04:45 Επανάληψη Ελληνικού
Προγράμματος

ΚΡΙΟΣ: Θα έχεις την ευκαιρία να καταλάβεις γιατί ώρες ώρες αντιδράς τόσο
σπασμωδικά. Μπορεί να είναι κάποιες
συνθήκες ή κάποιες συμπεριφορές που
σου ξυπνούν φόβους.
ΤΑΥΡΟΣ: Θα καταλάβεις ότι υπάρχει μια
άλλη αλήθεια για τα πράγματα, που μπορεί να είναι εξίσου ρεαλιστική από αυτή
που επιμένεις να βλέπεις τόσο καιρό και
η οποία είναι γεμάτη από προσκόμματα
που δε σ’ αφήνουν να κυνηγήσεις τους
στόχους σου.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Καλό θα είναι να αποφύγεις τις
υπεκφυγές, να έρθεις σε επαφή με αυτό
που θα ήθελες να είσαι και να το υποστηρίξεις χωρίς να φοβάσαι τις επιπτώσεις που θα έχει στην κοινωνική σου ταυτότητα.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Το πέρασμα του Ερμή στους
Ιχθύς θα σε βοηθήσει να δεις τα πράγματα
λίγο πιο ανέμελα και να ξεκολλήσεις από
τη σκληρή πραγματικότητα και τις ψυχολογικές μεταπτώσεις που μπορεί να σου
προκαλεί.
ΛΕΩΝ: Το πέρασμα του Ερμή στους Ιχθύς
θα στρέψει το ενδιαφέρον σου στα οικονομικά σου και θα σου δώσει την ευκαιρία να λειτουργήσεις διαισθητικά ως
προς τον τρόπο που πρέπει να κινηθείς
για να δημιουργήσεις νέες πηγές εισοδήματος.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Θα μπορέσεις να προωθήσεις επαγγελματικά σχέδια ή να προχωρήσεις σε μια συνεργασία χωρίς να κολ-

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

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Ενας Ιωάννης του Βυζαντίου.
2. Η διανοούμενη αυτή
Γαλλίδα καλλονή εξορίστηκε από τον
Ναπολέοντα στην Ιταλία.
3. Ονομα βουλγαρικής
δυναστείας - Στοιχείο ευρυχωρίας.
4. Πολλοί τα προτιμούν
για τον παραθερισμό τους
- Μυθικός ήρωας της Λακωνίας.
5. Η βάση της μελωδίας στη βυζαντινή μουσική - Η «παιδική» είναι
Ιδρυμα.
6#Γάλλος διαφωτιστής, πρόδρομος της Γαλλικής Επανάστασης.
7. Βρίσκονται στη σειρά στη... σειρά - Μέλος ομηρικής οικογένειας Πρόθεση πριν από φωνήεν.
8. Γυναικείο υποκοριστικό (αντιστρ.) - Αχώριστο μόριο ελληνικών
λέξεων.
9. Συνηθισμένη στις κληρονομιές
ανάμεσα σε αδέλφια.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Τίτλος τραγωδίας του Σοφοκλέους.
2. Η ελληνική ονομασία του φαραώ
Ραμσή Β'.
3. Προορίζονται για αξιωματικοί Από το μισό... μισό.
4. Διπλασιαζόμενο επισπεύδει Ισπανικό λιμάνι στις Βαλεαρίδες (αντιστρ.).

Κτήνος

Πώς παίζεται
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1 έως 9 και κάθε οριζόντια και κάθε κάθετη στήλη να
έχει όλους τους αριθμούς από 1 μέχρι 9.
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Eπιμέλεια
I. Tσιμπερδώνη
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(κινούμενα σχέδια-μεταγλωττισμένη) 86’ σε 3D
12.00 μεσημέρι κανονική
προβολή 4 €,
17.30 απόγευμα 3D 5 €

5

7

1

Σέρλοκ Ζουμπόμς

Sudoku

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

4

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

5. Μουσική νότα (αντιστρ.) - Συνηθισμένος χαρακτηρισμός του καιρού (αιτ.).
6. Πορεία προς τα πίσω εκφράζει
- Ποταμός της Ισπανίας, στην Καταλωνία.
7. Περίφημος Γερμανός αστρονόμος και μαθηματικός - Ξενικός...
χρυσός.
8. Υπόγειο όρυγμα.
9. Ειδικές πινακίδες την επισημαίνουν-«Νάνος» του φυτικού βασιλείου.
ΛΥΣΗ (10-2-2019)
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΚΟΜΠΑΡΣΟΙ 2.
ΟΦΗΛΙΑ - ΡΡ 3. ΝΕ - ΙΣΜΑΗΛ 4. ΤΙΜΑΙΟΣ 5. ΑΛΑΤΑ 6. ΚΕ · ΔΟΡΑ 7.
ΙΣΤΙΟΦΟΡΟ 8. ΕΚΤΗ · IV 9. ΦΛΟΙΣΒΟΣ
ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΚΟΝΤΑΚΙΑ 2. ΟΦΕΙΛΕΣ 3. ΜΗ - ΜΑ - ΤΕΛ 4. ΠΛΙΑΤΣΙΚΟ
5. ΑΙΣΙΑ - ΟΤΙ 5. ΟΜΑΡ (ΚΑΓΙΑΜ) ΑΦ.ΗΣ 7. ΑΣΤΡΟ 8. ΟΡΗ · ΟΡΙΟ 9. ΙΡΛΑΝΔΟΥΣ

Για να γυμνάζεται
το μυαλό σας

ΔPOMOΛOΓIA OΣE τηλ.: 24310 27529

ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ: 05.55 ανταπ. 17.48 απευθ. ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: 08.27 απευθ. 14.18 ανταπ. 16.15 απευθ. 23.55 ανταπ. ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 22.04 απευθ. 19.46. ΑΠΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 05.11 ανταπ. 10.22 ανταπ. 16.17
απευθ. 18.04 ανταπ. ΠΡΟΣ ΛΑΡΙΣΑ: 08.35 απευθ. 21.14
απευθ. ΠΡΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ: 06.11. 08.35. 17.48. 21.14
ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ: 05.30. 07.56. 13.03. 19.10.
20.30

TELEMACHOS CINEMA

facebook/Δημοτικος

ΔHMOTIKEΣ KAI ΔHMOΣIEΣ APXEΣ Ν. TPIKAΛΩN
Nοσοκομείο 2431350100, Δήμου Tρικκαίων: 24313 51100110, Nομαρχία 27445, Nομάρχης 27938, Αναγγελία Πυρκαγιών 1591, KTEO 35852, Tμήμα Yγιεινής 46248, Tμήμα
Kοιν. Πρόνοιας 46233, OAEΔ 27459, A’ βάθμια Eκ/ση 46314,
B’ βάθμια Eκ/ση 46320, ΔEH 27281, 1050, ΔEYAT 7671113, Aστικό KTEΛ 76651, ΡΑΔΙΟ Tαξί 18300 (από σταθερά
ή κινητά τηλέφωνα χωρίς να προστεθεί κωδικός) ισχύουν
και τα εξής: 22111, 33111, TAXI Πύλης 24340 22446, Φορτοταξί 70222, Tρίκυκλα 25111. KAΛAMΠAKAΣ
(24320): Δημαρχείο 22346, Kέντρο Yγείας 22222, Tαξί
2431022022, KTEΛ 22432, OΣE 22451, Πυροσβεστική
22999, ΔEH 22288, Aστυνομία 76100.ΠYΛHΣ
(24340): Δημαρχείο 22313, Kέντρο Yγείας 22870,
Aστυνομία 22277, ΔEH 41255. ΦAPKAΔONAΣ
(24330): Δημαρχείο 29023, Kέντρο Yγείας 22570,
Aστυνομία 63030, OTE 22099, Πυροσβεστική 61199,
61166.

λάς στις λεπτομέρειες.
ΖΥΓΟΣ: Επαγγελματικά θα μπορέσεις
να έρθεις σε επαφή με τους συνεργάτες
σου και να τους περάσεις τις απόψεις σου
σχετικά με το ποια λάθη ή ποιες παραλήψεις τους καταλήγουν να σου δημιουργούν εσένα επιπλέον βάρη και ευθύνες.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Στα ερωτικά σου είναι ευκαιρία να ακούσεις την καρδιά σου και να
της δώσεις τον πρώτο λόγο στις επιλογές σου. Πρόσεξε μόνο όταν την ακούς
εκτός από τα αυτιά σου να έχεις ανοιχτά
και τα μάτια σου για να μην παραμυθιαστείς.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Αξιοποίησε τη φαντασία
σου, αλλά και τη γοητευτική αύρα που σου
ενισχύει αυτές τις μέρες η Αφροδίτη και
θα δεις ότι μπορείς να μιλήσεις για τα πάντα με τέτοιο τρόπο που οι άλλοι δε θα μπορούν να σου αντισταθούν.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Καλό θα είναι να ζητάς γραπτές αποδείξεις και εγγυήσεις στις όποιες συναλλαγές σου, όπως και το να
αποφύγεις οτιδήποτε μπορεί να σου δημιουργήσει επιπλέον έξοδα, όπως το να
αψηφήσεις τον κίνδυνο να κάνεις κάποια
παρανομία πιστεύοντας ότι θα τη γλιτώσεις.
ΙΧΘΕΙΣ: Εχει έρθει η ώρα να μιλήσεις για
όσα σε απασχολούν. Κι επειδή είναι δύσκολο να αποφύγεις το συναισθηματικό
δρόμο, τουλάχιστον απέφυγε να το κάνεις
δραματικά.
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Χρηματιστήριο: Στις 654,57
μονάδες ο Γενικός Δείκτης
Ανοδικές τάσεις επικράτησαν στη χθεσινή συνεδρίαση
του χρηματιστηρίου, εν μέσω χαμηλής συναλλακτικής
δραστηριότητας, με το τζίρο μόλις να ξεπερνά τα 20 εκατ.
ευρώ.
Υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Alpha Bank, της Εθνικής,
της Viohalco και του ΟΠΑΠ, ενώ πιέστηκε η μετοχή της Πειραιώς.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 654,57 μονάδες,
σημειώνοντας άνοδο 0,72%.
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 657,36
μονάδες (+1,15%).
Η αξία των συναλλαγών
ανήλθε στα 22,837 εκατ.
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
ευρώ, ενώ διακινήθηκαν
15.494.461 μετοχές.
. 654,57
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,95%, ενώ
ο δείκτης της μεσαίας κε0,72%
φαλαιοποίησης ενισχύεται
σε ποσοστό 0,55%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη
ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές Alpha
Bank (+4,98% στα 0,9700
ευρώ), της Jumbo (+2,79%
στα 14,740 ευρώ), της Εθνικής (+2,62% στα 1,0550 ευρώ),
της Viohalco (+2,57% στα 2,9950 ευρώ) και του ΟΠΑΠ
(+2,39% στα 8,7900 ευρώ).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές
της Πειραιώς (-4,20% στα 0,6610 ευρώ), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
(-1,33% στα 4,840 ευρώ), της Σαράντης (-1,13% στα 7,020
ευρώ) και της Τιτάν (-1,12% στα 19,360 ευρώ).
Από τους επιμέρους δείκτες, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι δείκτες των Τραπεζών (+2,65%) και των Πρώτων Υλών (+2,51%), ενώ απώλειες σημείωσαν οι δείκτες των
κατασκευών (-0,63%) και του Πετρελαίου (-0,26%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 3.671.967 και
3.254.755 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha
Bank με 3,116 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 3,672 εκατ.
ευρώ. Ανοδικά κινήθηκαν 61 μετοχές, 41 πτωτικά και 30 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές:Επίλεκτος
+2,50%, ΣΕΛΟΝΤΑ +12,20%, Προοδευτική +7,97% και
Unibios +6,58%. Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Ευρωσύμβουλοι -16,54%, Ιατρικό Αθηνών -6,80%, Μινωϊκές Γραμμές -6,09% και Πειραιώς -4,20%.
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Παροχές δύο ταχυτήτων φέρνει
ο νέος κανονισμός του ΕΦΚΑ
ια νέα, σκληρή ασφαλιστική μεταρρύθμιση, με περικοπές δικαιωμάτων και περιορισμό παροχών, σχεδιάζεται με αργά βήματα στο υπουργείο Εργασίας,
μέσω του υπό κατάρτιση Ενιαίου
Κανονισμού Ασφάλισης και Παροχών του ΕΦΚΑ. Καθώς μάλιστα το μέγεθος των μειώσεων
«τρομάζει» την ηγεσία του
υπουργείου Εργασίας, αποφασίστηκε να διατηρηθεί ο διαχωρισμός μισθωτών - μη μισθωτών
σε μια σειρά από παροχές.

Μ

Δύο επιχειρήματα
Δύο είναι τα επιχειρήματα
που χρησιμοποιούνται προκειμένου να ανατραπεί η λογική
των ενιαίων κανόνων για όλους
τους ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ:
Το πρώτο αφορά τη φύση της
απασχόλησης, με τα στελέχη
στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Ασφάλισης να επισημαίνουν ότι είναι διαφορετική και γι’
αυτόν τον λόγο θα επιχειρηθεί
μεν η ισότιμη αντιμετώπιση των
ασφαλισμένων, με σεβασμό
όμως των όποιων ιδιαιτεροτήτων
δικαιολογούνται λόγω της διαφορετικής φύσης της εργασίας.
Το δεύτερο αφορά αυτήν καθ’
αυτήν την ουσία της ενιαιοποίησης των όρων και προϋποθέσεων λήψης των συγκεκριμένων παροχών σε είδος ή σε
χρήμα, που παρέχει ο ΕΦΚΑ.
Μια πιθανή εφαρμογή ενιαίων
κανόνων για όλους θα οδηγούσε σε δραματική περικοπή παροχών, κάτι που η κυβέρνηση
και δη η ηγεσία του υπουργείου
Εργασίας δεν επιθυμεί, και μάλιστα εν μέσω της ιδιαίτερης και
παρατεταμένης προεκλογικής
περιόδου που διανύουμε.
Μάλιστα, στελέχη της κοινωνικής ασφάλισης εκτιμούν πως
είναι πολύ πιθανό, παρότι διανύουμε την τρίτη χρονιά λειτουργίας του ΕΦΚΑ, ο νέος κανονισμός να μην κυρωθεί από
την παρούσα κυβέρνηση και η
«καυτή πατάτα» των περικοπών

να περάσει στα χέρια της όποιας νέας ηγεσίας του υπουργείου Εργασίας. Το εγχείρημα δεν
είναι εύκολο, καθώς στην πράξη πρόκειται για την ουσιαστική
ενοποίηση του ασφαλιστικού
συστήματος, με χιλιάδες διαφορετικά καθεστώτα ασφάλισης και παροχών όλων των
πρώην ασφαλιστικών φορέων
που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ,
τον Ιανουάριο του 2017, αλλά
και αυτών που ισχύουν εντός
του ίδιου φορέα.
«Δεν υπάρχει ΕΦΚΑ, όσο δεν
υπάρχει κανονισμός», επισημαίνουν στην «Κ» συνδικαλιστικά στελέχη, που προσθέτουν
ότι ακόμα δεν υπάρχει πρόβλεψη για το πότε θα ολοκληρωθεί
η διαδικασία.
Οι υποομάδες που έχουν συσταθεί στο υπουργείο συνεδριάζουν κατά τακτά χρονικά
διαστήματα, όμως διαπιστώνουν
συνεχώς ότι η διαδικασία είναι
εξαιρετικά πολύπλοκη. Εάν για
παράδειγμα επιλεχθεί η λύση ο
ενιαίος κανονισμός να προκύψει
στη βάση των παροχών που κάλυπτε το πρώην ΙΚΑ, που αποτελεί και τον κορμό του ΕΦΚΑ,
τότε μεγάλοι χαμένοι θα είναι οι
αυτοαπασχολούμενοι - επιστήμονες του πρώην ΕΤΑΑ, αλλά
και μισθωτοί σε ΔΕΚΟ και τράπεζες, ασφαλισμένοι στα πρώην
ειδικά ταμεία.
Οι συνδικαλιστές πάντως εκτι-

μούν πως όποτε και αν γίνει η έκδοση του νέου κανονισμού θα
συνοδευτεί με αλλαγές κυρίως
στο ύψος των παροχών που δίνει ο ΕΦΚΑ, όπως επίδομα ασθενείας ή έξοδα κηδείας, επίδομα
κατασκήνωσης και τοκετού αλλά
και στις διαδικασίες χορήγησης
παροχών, όπως αναπηρικά επιδόματα ή επίδομα εργατικού
ατυχήματος.
Με την εφαρμογή του κανονισμού θα θεσπιστούν ενιαίοι
κανόνες για όλους τους ασφαλισμένους, αφού αυτή ήταν και
η ουσία του νόμου Κατρούγκαλου. Η οποία βέβαια θα ανατραπεί από τον διαχωρισμό μισθωτών - μη μισθωτών σε συγκεκριμένες παροχές, όπως η
κάλυψη του εργατικού ατυχήματος.
Ομως μεταξύ των μισθωτών,
ανεξάρτητα από το ποιο πρώην
ταμείο προέρχονται, θα ισχύσουν ενιαίοι κανόνες. Ενδεικτικά,
αναφέρουμε πως οι τραπεζοϋπάλληλοι και οι υπάλληλοι των
ΔΕΚΟ καταβάλλουν υψηλότερες
εισφορές και λαμβάνουν καλύτερες παροχές. Με τον ενιαίο
κανονισμό, οι υψηλές εισφορές
θα μειωθούν σταδιακά προκειμένου να εξισωθούν με τις εισφορές του ΙΚΑ. Αντίστοιχα, οι
παροχές θα συμπιεστούν σε χαμηλότερα επίπεδα, ώστε να
υπάρξει εξίσωση.

Παράδειγμα
Για παράδειγμα, στον κλάδο
των τραπεζών (εκτός από ΕΤΕ
και ΤτΕ) τα έξοδα κηδείας ανέρχονται έως και 2.900 ευρώ. Επίσης, παρέχουν επίδομα συμπαράστασης (αμοιβή βοηθού σε
περίπτωση σοβαρής ασθένειας) έως 550 ευρώ μηνιαίως,

ενώ ως παροχή ασθένειας καταβάλλεται το 100% των ημερομισθίων.
Στο πρώην ΤΑΠ-ΟΤΕ, τα έξοδα κηδείας φθάνουν τα 1.570
ευρώ. Στο πρώην ΤΣΜΕΔΕ, το
ίδιο επίδομα ανέρχεται σε
1.713,16 ευρώ. Στο ΙΚΑ, το επίδομα κηδείας ανέρχεται σε μόλις 700 ευρώ, ήτοι στο 1/4 του
αντίστοιχου επιδόματος που δίνει ο κλάδος των τραπεζών.
Ερχονται αλλαγές και στις
παροχές αναπηρίας
Σημαντική καθυστέρηση παρατηρείται και όσον αφορά την
έκδοση του νέου κανονισμού
αναπηρίας. Το πόρισμα της επιτροπής που είχε συσταθεί στο
υπουργείο Εργασίας, έχει ολοκληρωθεί από τα τέλη Δεκεμβρίου του 2016. Βέβαια, ο κυκεώνας διατάξεων και ρυθμίσεων που αφορούν τις παροχές
αναπηρίας, τους όρους και τις
προϋποθέσεις έκδοσης των αναπηρικών συντάξεων, καθιστά το
έργο των υπηρεσιών του υπουργείου εξαιρετικά δύσκολο.
Οι αλλαγές, που αγγίζουν
πάνω από 400.000 ασφαλισμένους, αναμένονται εντός του
επόμενου διαστήματος, πιθανότατα πριν από τις εκλογές. Ο
βασικός κορμός των αλλαγών είναι η εφαρμογή ενιαίων προϋποθέσεων για όλους τους
ασφαλισμένους, όλων των Ταμείων, πριν και μετά το 1992
(διαχωρισμός που ακολουθήθηκε με τον νόμο Σιούφα του
1990). Θα αφορούν βέβαια τους
νέους συνταξιούχους, δεν θα
«ακουμπήσουν» δηλαδή τους
ήδη δικαιούχων παροχών - συντάξεων αναπηρίας.
Μάλιστα, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, στόχος του
υπουργείου Εργασίας είναι να
μην υπάρξουν δυσάρεστες εκπλήξεις για τους χιλιάδες ωφελουμένους. Για τον λόγο αυτό,
υπάρχει στενή συνεργασία των
αρμόδιων υπηρεσιών με εκπροσώπους του αναπηρικού κινήματος. Πηγές από το υπουργείο
αναφέρουν στην «Κ» ότι οι περισσότερες αλλαγές θα είναι
ευνοϊκές για τους δικαιούχους,
ενώ τα «δύσκολα» σημεία στον
κανονισμό δεν αποκλείεται να
παραπεμφθούν για το μέλλον.

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
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Οι τυχεροί αριθμοί της Λαχειοφόρου Αγοράς
από την κοπή της Αγιοβασιλόπιτας
του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου
της Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκκης και Σταγών
Με χαρά σας ανακοινώνουμε ότι πραγματοποιήθηκε η κλήρωση των λαχνών της Λαχειοφόρου Αγοράς, που διενεργήθηκε στα
πλαίσια της Εορταστικής Εκδήλωσης κοπής της Αγιοβασιλόπιτας
του γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου της Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκκης και Σταγών στις 10 Φεβρουαρίου 2019.
Οι τυχεροί αριθμοί που κληρώθηκαν είναι οι κάτωθι:
Νο 12
Νο 15
Νο 16
Νο 17
Νο 18
Νο 19
Νο 20
Νο 21
Νο 22
Νο 23
Νο 24
Νο 25
Νο 26
Νο 27
Νο 28
Νο 29
Νο 30
Νο 31
Νο 32
Νο 33
Νο 34
Νο 35
Νο 36
Νο 37
Νο 38
Νο 39
Νο 40
Νο 50
Νο 54
Νο 55
Νο 60
Νο 71
Νο 79
Νο 82
Νο 90 Νο 101
Νο 205
Νο 212
Νο 216
Νο 243
Νο 301 Νο 302
Νο 305
Νο 306
Νο 307
Νο 309
Νο 322 Νο 345
Νο 346
Νο 349
Νο 452
Νο 455
Νο 461 Νο 464
Νο 487
Νο 500
Νο 501
Νο 508
Νο 518 Νο 519
Νο 520
Νο 521
Νο 522
Νο 523
Νο 524 Νο 525
Νο 526
Νο 535
Νο 536
Νο 537
Νο 560 Νο 573
Νο 583
Νο 585
Νο 586
Νο 593
Νο 594 Νο 595
Νο 666
Νο 851 Νο 1026 Νο 1028 Νο 1070 Νο 1072
Νο 1073 Νο 1074 Νο 1084 Νο 1090 Νο 1092 Νο 1169
Νο 1063 Νο 1068 Νο 1068 Νο 1037 Νο 1059 Νο 1071
Νο 1108 Νο 1152 Νο 1160 Νο 1161 Νο 1162 Νο 1179
Νο 1180 Νο 1181 Νο 1184 Νο 1185 Νο 1194 Νο 1213
Νο 1228 Νο 1243 Νο 1281 Νο 1302 Νο 1313 Νο 1318
Νο 1315 Νο 1317 Νο 1319 Νο 1320 Νο 1325 Νο 1328
Νο 1330 Νο 1331 Νο 1332 Νο 1335 Νο 1337 Νο 1339
Νο 1341 Νο 1344 Νο 1347 Νο 1519 Νο 1520 Νο 1521
Νο 1653 Νο 1654 Νο 1667 Νο 1668 Νο 1678 Νο 1681
Νο 1697 Νο 1688 Νο 1689 Νο 1690 Νο 1701 Νο 1715
Νο 1716 Νο 1717 Νο 1752 Νο 1769 Νο 1770 Νο 1782
Νο 1783 Νο 1798 Νο 1799 Νο 1815 Νο 1819 Νο 1914
Νο 1915 Νο 1919 Νο 1925 Νο 1926 Νο 1927 Νο 1933
Νο 1941 Νο 1942 Νο 1951 Νο 1952 Νο 1965 Νο 1975
Νο 1977 Νο 1978 Νο 1982 Νο 2134 Νο 2107 Νο 2108
Νο 2114 Νο 2143 Νο 2175 Νο 2188 Νο 2196 Νο 2202
Νο 2203 Νο 2204 Νο 2208 Νο 2209 Νο 2223 Νο 2224
Νο 2231 Νο 2237 Νο 2246 Νο 2349 Νο 2238 Νο 2250
Νο 2300 Νο 2342 Νο 2344 Νο 2280 Νο 2281 Νο 2283
Νο 2331 Νο 2349 Νο 2357 Νο 2360 Νο 2402 Νο 2403
Νο 2409 Νο 2420 Νο 2424 Νο 2229 Νο 2417 Νο 2433
Νο 2442 Νο 2551 Νο 2566
Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους συμμετείχαν στη Λαχειοφόρο
Αγορά και ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας για οικονομική στήριξη και διεύρυνση του κοινωνικού και φιλανθρωπικού μας έργου.
Επίσης, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε από καρδιάς όλους τους
δωρητές μας οι οποίοι προσέφεραν αφιλοκερδώς τα δώρα που
κληρώθηκαν στη Λαχειοφόρο Αγορά και στήριξαν ενεργά την δράση μας.
Τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν θα διατεθούν εξ ολοκλήρου
για την κάλυψη των αναγκών απόρων φοιτητών της περιοχής μας.
Οι κάτοχοι των τυχερών λαχνών θα πρέπει να επικοινωνήσουν
με τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων στο τηλέφωνο 2431028809 πρωί 8-9 και απόγευμα 5-7 για τις λεπτομέρειες παραλαβής των δώρων.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή των δώρων είναι η
προσκόμιση του Τυχερού Λαχνού.
Σας Ευχαριστούμε από Καρδιάς!
ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Πρόσφεραν αγάπη μέσα από την διασκέδαση!
•Με μεγάλη επιτυχία η κοπή της Αγιοβασιλόπιτας του Γενικού
Φιλοπτώχου Ταμείου της Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκκης και Σταγών

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

Είναι μεγάλη υπόθεση να μπορεί κάποιος να προσφέρει αγάπη και την ίδια στιγμή να διασκεδάζει και ο ίδιος! Αυτό μπορεί να το κάνει η Εκκλησίας μας
και ιδιαίτερα στα Τρίκαλα όπου
η διάθεση για προσφορά πάντα
υπάρχει και παραμένει ζωντανή.
Με μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε η κοπή της Αγιοβασιλόπιτας του Γενικού Φιλοπτώχου
Ταμείου της Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκκης και Σταγών στην αίθουσα εκδηλώσεων του κέντρου «Πολιτεία» το μεσημέρι

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

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ•πΛΗΡΟΦΟΡiΕΣ - ΚΡΑΤhΣΕΙΣ: 24310 73130•www.ktel-trikala.gr
ΤΡΙΚΑΛΑ - ΑΘΗΝΑ

ΤΡΙΚΑΛΑ – ΒΟΛΟΣ

7.00, 10.00, 13.00, 15.30, 18.30,

7.00, 11.30, 15.00, 19.00

01.00 νυχτερινό (εκτός Σαβ. προς Κυρ.)

ΒΟΛΟΣ – ΤΡΙΚΑΛΑ

ΑΘΗΝΑ - ΤΡΙΚΑΛΑ

6.30, 11.00, 15.00, 19.00

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

7.00, 10.30, 13.30, 15.30, 18.00, 21.00

ΤΡΙΚΑΛΑ – ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΛΑΜπΑΚΑ – ΜΕΤΕΩΡΑ

extra Παρασκευή & Κυριακή: 17.00

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

Καθημερινά: 9.00, 12.00, 15.00

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

ΛΑΡΙΣΑ – ΤΡΙΚΑΛΑ

8.30, 12.00, 15.15, 17.30, 21.00
καθημερινά: 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–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

της Κυριακής.
Πάνω από 900 ενορίτες όλων
των ενοριών της Μητροπόλεως, ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών
κ. Χρυσοστόμου.
Τα έσοδα από τις προσκλήσεις θα διατεθούν στην ενίσχυση απόρων φοιτητών.
Την εκδήλωση πλαισίωσε η
Χορωδία της Μουσικής Σχολής
«Παπαστάθη», η Χορωδία ενηλίκων ανδρών και γυναικών της
Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκκης και
Σταγών, ο Χορευτικός Όμιλος
Σωτήρας, ο οποίος παρουσίασε
παραδοσιακούς χορούς, ομορφαίνοντας την εκδήλωση δίνοντας χαρά στους παρευρισκομένους και η παραδοσιακή ορχήστρα του κ. Νεκταρίου Παπαγεωργίου.
Το φλουρί της πίτας πέτυχε ο
επίτιμος Γενικός Αρχιερατικός
Επίτροπος της Ιεράς Μητροπόλεως Αρχιμανδρίτης Στέφανος
Ντάκος.
ΧΡ. ΠΑΠ.

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

ΒΡΕΘΗΚΑΝ - ΧΑΘΗΚΑΝ
ΒΡΕΘΗΚΑΝ κλειδιά, σε μπρελόκ “Johnnie
Walker”, απέναντι από τον Άγιο Κωνσταντίνο.
Όποιος τα έχασε μπορεί να τα παραλάβει στα γραφεία της εφημερίδας μας.
ΧΑΘΗΚΕ σκυλάκι ημίαιμο, κοκόνι, στην περιοχή ανάμεσα από Βασιλική και Θεόπετρα. Όποιος
το βρει παρακαλείται να ειδοποιήσει στο τηλέφωνο
6984718767.
ΒΡΕΘΗΚΑΝ κλειδιά στο Φλαμούλι, κοντά στα
σπίτια “Αντωνοπούλου”. Όποιος τα έχασε να περάσει από τα γραφεία μας, να τα παραλάβει.
ΕΧΑΘΗ σκυλί κυνηγετικό γκέκικο μεταξύ Δροσερού-Μουριάς. 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 εφη-

μερίδας 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.

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

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

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

ΚΩΤΟΥΛΑΣ TOURS

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

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

•Εκδρομή στην Ι.Μ. Αγίας Τριάδας στην Άνω Γατζέα Πηλίου.
Σάββατο 16 Φεβρουαρίου.

«ΑΡΤΑ - ΚΟΡΩΝΗΣΙΑ»
Κυριακή 24/2/2019

•Παναγία Γλυκοφιλούσσα Ραψάνης. Σάββατο 23 Φεβρουαρίου,
απόγευμα.
•Άγιο Πορφύριο-Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου-Ραφήνα-Όσιο
Εφραίμ Νέα Μάκρη. Κυριακή 3 Μαρτίου.

ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΜΑΝΗ
Σπάρτη-Μυστράς-Γύθειο-Σπήλαια Διρού-Μονεμβασιά-Ναύπλιο. 23-25 Μαρτίου.

«ΠΑΤΜΟΣ το νησί της ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ»
Από 08 – 11/05/2019
«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
«ΒΟΡΕΙΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ - ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑ»
«Ταξίδι στη Γη του Ήλιου του Μεσονυκτίου»
Οδική - Αεροπορική 18ήμερη εκδρομή
Από 01/08 - 18/08/2019
Γίνονται δεκτά τα δελτία του εκδρομικού προγράμματος
του ΟΓΑ (τετραήμερα)
ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Αναχώρηση λεωφορείου κάθε Τετάρτη.

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

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

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

Τηλ. 24310 23564-23646
Τσιτσάνη 21 - Τρίκαλα
Τετραήμερη εκδρομή στην ΚΩΝ/ΠΟΛΗ από
21-24 Φεβρουαρίου (βραδινή αναχώρηση σε ξενοδοχείο 4*)

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ:
Πενθήμερη εκδρομή Βελιγράδι-Βουδαπέστη-Βιέννη
από 7 έως 11 Μαρτίου

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

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

ΛΙΠΑΣ TRAVEL
ΜΗ.Τ.Ε.: 0727Ε60000015600
ΜΗ.ΤΕ 0727Ε60000017701

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

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

«ΟΡΕΙΝΗ ΑΡΚΑΔΙΑ»
Τρίπολη – Βυτίνα – Δημητσάνα – Στεμνίτσα
Κρουαζιέρα στη διώρυγα Κορίνθου - Αρχαία Κόρινθος Καλάβρυτα (Οδοντωτός). Από 5 – 7 /04 /2019

«ΜΑΓΕΥΤΙΚΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ»
Από 2-5/05/2019

ΜΗ.ΤΕ 0727Ε60000017701

ΤΗΝΟΣ 24-25 Μαρτίου

«ΑΘΗΝΑ – ΑΚΡΟΠΟΛΗ»
Έκθεση LEONARDO DA VINCI
Θεατρική παράσταση «Έγκλημα στο Όριεντ Εξπρές»
στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Από 30-31/03/2019

«ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ»
Από 26-29/04/2019
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ΑΠΟΚΡΙΕΣ-ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ!!!
8-11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

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

«ΡΩΜΗ-ΝΑΠΟΛΙ-ΠΟΜΠΗΙΑ»
Από 14-19/03/2019
(Σε συνεργασία με το Σύλλογο Απόστρατων Πυροσβεστών)

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

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

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

«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
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TΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Travel

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

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

ΤΡΙΤΗ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ
Αναχωρήσεις από Αεροδρόμιο Μακεδονία, Θεσσαλονίκη

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

ΠΑΡΙΣΙ 5-ΗΜΕΡΕΣ

Όπως και αν το φανταστείτε… μ’ εμάς θα το ζήσετε !!!
Το γραφείο Γενικού Τουρισμού ΛΙΠΑΣ TRAVEL διοργανώνει τις
παρακάτω οδικές εκδρομές:
ΟΙ ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

«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 €

ΡΩΜΗ 3-ΗΜΕΡΕΣ

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

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 14/02
ΑΝGLOAMERICANO 4*: από 199€

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 12/02
IBIS OPERA / BWESTERN RONCERAY 3*: από 359€

ΒΕΡΟΛΙΝΟ 4-ΗΜΕΡΕΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 14/02
ΒΕRLIN-BERLIN 4*: από 189€
***Στις τιμές δεν περιλαμβάνονται οι φόροι αεροδρομίου 145,00ευρώ***
***Οι τιμές είναι ανά άτομο σε δίκλινο δωμάτιο****

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»

ΕΚΔΟΣΗ ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΩΝ – ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡIΩΝ –
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

26-29 Απριλίου 2019 (3 διαν/σεις με εορταστικό μενού)

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

(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 €

ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ

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)

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

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

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

38 σελίδα
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ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Το Εσπερινό Κήρυγμα της Τρίτης
και η σύναξη νέων στην Ιερά
Μητρόπολη Τρίκκης και Σταγών

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Σήμερα 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

ΜΗΝΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Ομιλία στη Χριστιανική Ένωση
Επιστημόνων Ν.Τρικάλων

Πρόγραμμα
Ενοριακής και Μυστηριακής ζωής
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 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

Την Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 5.30’μ.μ. στο παρεκκλήσι του Ιωάννου του Προδρόμου Τρικάλων θα μιλήσει ο
π.Νικόλαος Χαντζιάρας, θεολόγος, με θέμα: «Αστρολογία».

Οι πρόβες της χορωδίας
ενηλίκων ανδρών και γυναικών

Ιερά Αγρυπνία

Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκκης και Σταγών

προς τιμή του Αγίου Λουκά του Ιατρού
και για την σωτηρία της Πατρίδος μας

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

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

Ιερά Αγρυπνία
του ΑΓΙΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΥ του νέου
του εν Κισσάβω και εκ Μυριχόβου
στον Ι.Ν. Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων
Αύριο 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
Πτυχιούχος Παν/μιου
Ulster Μ. Βρετανίας

•λαζάνια με σπανάκι, ντομάτα και φέτα
•μοσχάρι με μανιτάρια •χοιρινό λεμονάτο
•μαυρομάτικα φούρνου
•τορτελίνια τυριών με κόκκινη σάλτσα
•σουφλέ ζυμαρικών

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

Τηλ.: 24310 78278
CMYK

KΥΠΡΙΑΝΟΣ
ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ

Η κίνηση στην Ιερά Μητρόπολη
Τρίκκης και Σταγών
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ σήμερα Τρίτη 12 Φεβρουαρίου το απόγευμα στις
5:30 θα Χοροστατήσει κατά την Ακολουθία του Εσπερινού στον
Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων.
Αύριο 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.

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.

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.

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

Ζωγράφου 1 πεζόδρομος (έναντι Δημοτικής Βιβλιοθήκης)
τηλ.: 24310 78435 • what’s up: 6986 835 554
ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Μοσχαράκι στιφάδο ή μοσχάρι κοκκινιστό ................................6,00€
Λαχανοντολμάδεςαυγολέμονο ή κολοκυθάκια γεμιστά..............5,00€
Μουσακά ή γεμιστά με κιμά.......................................................5,00€
Κοτόπουλο μπουτάκια φούρνου ή κατσαρόλας ..........................4,50€
Χοιρινό ρολλό με πατάτες ή λεμονάτο.......................................4,50€
Μακαρόνια με κιμά ή πένες κοτόπουλο.....................................4,00€
Πατάτες φούρνου με μυρωδικά.................................................3,00€
Κεφτεδάκια με πατάτες τηγανητές............................................5,00€
Μπακαλιάρο σκορδαλιά και χόρτα εποχής.................................6,00€

ΣΑΛΑΤΕΣ
Κοτόπουλο, μαρούλι, αυγό βραστό, τριμμένη γκούντα και σάλτσα μουστάρδας....3,50€
Ρόκα, μαρούλι, φλοίδες παρμεζάνας και βινεγκρέτ μελιού ..................................3,50€
Σίζαρς, κοτόπουλο, παρμεζάνα, iceberg, μαρούλι, κρουτόν, σάλτσα σίζαρς.........4,00€
Κρεατικά της ώρας, θαλασσινά και ψάρια καθημερινά

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
† ΚΗΔΕΙΕΣ
Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο,
αδελφό και θείο

ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΩΝ.
ΓΕΡΟΚΩΣΤΑ
ΣΥΝΤ/ΧΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Ετών 75
Θανόντα κηδεύουμε σήμερα Τρίτη 12
Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 3.00μ.μ., εκ
της οικίας μας Έλληνος 17, στον Ιερό
Ναό Αγίου Αθανασίου Μεγαλοχωρίου Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και
συνοδεύσουν την εκφορά του.
Μεγαλοχώρι Τρικάλων 12-2-2019
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Γιάννα Μπουγουλιά. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Ρένα και Γεώργιος Μπούρας, Ελένη Γεροκώστα, Άρτεμις Γεροκώστα, Αποστόλης και Μαρία Μπουγουλιά. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ: Άντζελα Μπούρα, Παναγιώτης και Νίνα Μπούρα, Βιβή και Μάριος Παπασπύρου. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Σημείωση: Ο καφές θα δοθεί στην ταβέρνα Μπαρμπανικόλας.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».

Την αγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά,
αδελφή και θεία

ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΟΡΤΑΡΑ
ΠΛΗΡΗΣ ΗΜΕΡΩΝ
Θανούσα κηδεύουμε σήμερα Τρίτη
12 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 1.00 το
μεσημέρι εκ της οικίας μας οδός Απ.
Καλδάρα αρ. 21, στον Ιερό Ναό Αγίου
Αθανασίου Μπάρας Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και
να συνοδεύσουν την εκφορά της.
Τρίκαλα 12-2-2019
Η ΚΟΡΗ: Ανθή Κόνιαρη. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Βικτωρία Αυγέρη,
Κων/νιά Καλόγηρου, Αφροδίτη Τατσιόπουλου, Αθανασία Μαραγκού. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ. ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ
ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Σημ.: 1) Η σορός θα μεταφερθεί στην οικία μας Απ. Καλδάρα
αρ. 21 σήμερα Τρίτη 12/2/2019 και ώρα 11.00 το πρωί.
2) Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων
του Α’ Νεκροταφείου.
Tην τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών “Χρήστος Παναγιώτου”.

•Εκκλησιαστικά είδη • Είδη μνημείου
•Κηροπωλείο • Λουλούδια

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

Τελετές

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

Ιερές Αγρυπνίες στην πόλη,
Μονές και χωριά των Τρικάλων
έως 15 Φεβρουαρίου 2019
Τις προσεχείς ημέρες στην πόλη, Μονές και σε χωριά των Τρικάλων θα τελεσθούν οι κάτωθι Ιερές Αγρυπνίες:
Αύριο 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.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
Από τον Ιερό Ναό Παναγίας Επισκέψεως Τρικάλων γίνεται γνωστό
πως κάθε εβδομάδα στο Παρεκκλήσιο της Αγίας Ειρήνης επί της οδού
Καραϊσκάκη 2, κοντά στα Δικαστήρια, θα τελούνται οι εξής ακολουθίες:
-ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ, ΩΡΑ 5:30 μ.μ. Παράκλησις της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης.
-ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ, ΩΡΑ 7:30-9:00 π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία.
ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

ΤΡΙΤΗ
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ΨΗΓΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ
«Αι ημέραι της ζωής ημών
είναι καθ' εαυτός εβδομήκοντα έτη και εάν εν ευρωστία,
ογδοήκοντα έτη, πλην και το
καλήτερον μέρος αυτών είναι
κόπος και πόνος...» (Ψαλμ.
90:10)
Καθώς τα χρόνια περνούν
και έρχονται τα γεράματα, τα
πράγματα δυσκολεύουν. Στις
φυσικές, προστίθενται και οι
μειωμένες πνευματικές ικανότητες όπως η μειωμένη
όραση, η απώλεια μνήμης.
Πριν όμως φθάσομε στο γέρμα της ζωής μας, οφείλουμε
να ασχοληθούμε με το αιώνιο
μέλλον μας. Ο Λόγος του
Θεού προτρέπει «Να θυμάσαι
τον Πλάστη σου στις μέρες
της νιότης σου· πριν έρθουν οι
κακές μέρες και φθάσουν τα
χρόνια που θα πεις: δεν έχω
ευχαρίστηση
σ'
αυτά»
(Εκκλ.12:1). Φίλε μας, εσύ
που ο Θεός σου χάρισε τόσα
χρόνια ζωής, ίσως σκέπτεσαι
ότι έκανες λάθη στο παρελθόν

που όμως δεν μπορείς τώρα
να διορθώσεις. Δεν είναι όμως
αργά να σκεφθείς μήπως
έχεις ξεχάσει τον Δημιουργό
σου που θέλει να γίνει ο Σωτήρας σου. Γι' αυτό σου δίνει
τώρα την ευκαιρία, να σκεφθείς και να πάρεις τη σωστή
απόφαση. Να δεχθείς τον Χριστό Σωτήρα σου για να ζήσεις
όχι λίγα χρόνια ακόμη, αλλά
να ζήσεις αιώνια (Ιωαν.3:16).

ΔΩΡΕΕΣ
-Η οικογένεια Λάμπρου Περιστέρη προσέφερε το ποσό
των 50 ευρώ στο σύλλογο
ΑμεΑ “ΕΛΠΙΔΑ” αντί Στεφάνου εις μνήμην Ευαγγελίας
Περιστέρη
-Η κα Ευανθία Μπαλαή και
τα τέκνα προσέφεραν το ποσό
των 50 ευρώ στο Σύλλογο
ΑμεΑ “ΕΛΠΙΔΑ” αντί Στεφάνου
εις μνήμην Ευαγγελίας Περιστέρη

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

Με τον πρέσβη της Τουρκίας
συναντήθηκε ο Ευ. Αποστολάκης
Μ
ε τον πρέσβη της Τουρκίας,
Burak Ozugergin,
συναντήθηκε ο υπουργός
Εθνικής Αμυνας, Ευάγγελος
Αποστολάκης.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του
υπουργείου, κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.
Σημειώνεται ότι ο κ. Αποστολάκης,
που εκπροσώπησε την κυβέρνηση στις
εορταστικές εκδηλώσεις στα Χανιά, για

την επέτειο της επανάστασης του Ακρωτηρίου το 1897, τόνισε ότι Ελλάδα και
Τουρκία στήνουν ξανά δίαυλο επικοινωνίας με στόχο να μειωθεί η ένταση στο Αιγαίο προς όφελος των δύο χωρών.
«Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, πάντα
έχουν ένα θέμα, πάντα έχουμε up και
down. Αυτό τον καιρό και μετά την επίσκεψη του πρωθυπουργού έχει φανεί ότι
μπορούμε ξανά να ενώσουμε ένα δίαυλο
επικοινωνίας με στόχο να πέσει η ένταση στο Αιγαίο επ’ ωφελεία και των δύο

χωρών. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να είμαστε μονίμως σε σύγκρουση και να διακινδυνεύουμε ανά πάσα στιγμή να προκύψει κάποιο ατύχημα με ανεξέλεγκτες
εξελίξεις. Την επόμενη εβδομάδα εγώ θα
συναντήσω τον Τούρκο ομόλογο μου, με
τον οποίο γνωριζόμαστε και θα προσπαθήσουμε να βρούμε κάποια άκρη, ούτως ώστε να καταφέρουμε να λιγοστέψουμε την ένταση και τις επικίνδυνες κινήσεις που μπορεί να γίνονται στο Αιγαίο»
σημείωσε χαρακτηριστικά.

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

«ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ»
Παιδής Θεόδωρος

ΓΑΜΒΕΤΑ 15 ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ:

2431071936
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Αγορ ν-σιδήρ
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και φ νημάτω
μηχα

Η ελευθερία του κλαδέματος

45 χιλ.

35 χιλ.

Ψαλίδια μπαταρίας
για δενδροκομικά &
αμπελουργικά

Δετικό μπαταρίας
Μέχρι και 15.000
δεσίματα την ημέρα

για χρήση σε
αμπέλια
ακτινίδια κ.λ.π.

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

CMYK

