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Όπως δήλωσε χθες στα Τρίκαλα η Υφ/ργός Εσωτερικών κ. Μ. Χρυσοβελώνη

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.

Συνάντηση με το Δήμαρχο κ. Δ. Παπαστεργίου,
με θέμα την προώθησή του
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

Αρ. Πιστ. 506925 QM08

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

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

Ασκληπιού 4-Τηλ/Fax:24310 38715-ΤΡΙΚΑΛΑ
Κιν: 6944587743-e mail: pakasioa@gmail.com
CMYK
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Σαν Σήμερα
1947
Αποφασίζεται από την
κυβέρνηση Μαξίμου η ίδρυση του στρατοπέδου πολιτικών κρατουμένων στη
Μακρόνησο, κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου.
1959
Υπογράφεται στο Λονδίνο μεταξύ Βρετανίας, Ελλάδας, Τουρκίας, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων η τελική συμφωνία
για την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας. (Συμφωνίες Ζυρίχης - Λονδίνου)
1990
Πρώτη άκαρπη ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας. Ο
Χρήστος Σαρτζετάκης λαμβάνει 151 ψήφους από το
ΠΑΣΟΚ και τον Συνασπισμό, ενώ οι βουλευτές της
Νέας Δημοκρατίας δηλώνουν «παρών».
2001
Καταργείται το μονοπώλιο της ΔΕΗ στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος.

Ε

ίναι δίκαιο, αλλά
δεν γίνεται
πράξη! Και δεν
γίνεται πράξη όχι
επειδή κοστίζει ή το
απαγορεύουν τα
μνημόνια και οι
δανειστές, αλλά γιατί
οι αρμόδιοι
αδιαφορούν για το
μέλλον των παιδιών
που πίστεψαν στα
μεγάλα λόγια των
πολιτικών και
μπλέχτηκαν σε
περιπέτειες. Σε
περιπέτειες όχι μιας
στιγμής, αλλά μιας
ολόκληρης ζωής.

Το παρακάτω παράδειγμα δεν αποδεικνύει μόνο
ότι πολλά από τα δίκαια
αιτήματα κοινωνικών ομάδων πετιούνται στο καλάθι
των αχρήστων των υπουργών, αλλά και ότι η αδικία
είναι διαχρονική και υπερβαίνει πρόσωπα, κόμματα
και κυβερνήσεις.
Οτι πολλές φορές η αδικία μετατρέπεται σε καθεστώς και συνεχίζεται ανεξάρτητα με το ποιος κατέχει την εξουσία. Η περίπτωση που ακολουθεί είναι,
ίσως, η πιο χαρακτηριστική
του παραλογισμού που επικρατεί στην ανώτατη εκπαίδευση. Πρωταγωνιστές
περίπου 1.000 απόφοιτοι
του τμήματος Διαχείρισης
Περιβάλλοντος και Φυσικών
Πόρων, που τώρα ανήκει
στην πολυτεχνική σχολή
του πανεπιστημίου Πατρών.
1000 «όμηροι». 1.000 θύ-

Τα δίκαια που δεν γίνονται πράξη!
ματα των συντεχνιακών
συμφερόντων και της αδιαφορίας των πολιτικών.
Ολων όσοι διετέλεσαν
υπουργοί Παιδείας από το
2009 μέχρι σήμερα, αλλά
και όλων εκείνων των αξιωματούχων που σιτίζονται
από τα χρήματα των φορολογουμένων και παίζουν
με το μέλλον των παιδιών
τους.
Αυτοί οι 1.000 νέοι επιστήμονες επί δέκα χρόνια
βρίσκονται στην «αφάνεια».
Είναι «αόρατοι» χωρίς αναγνώριση των σπουδών τους
και χωρίς κατοχυρωμένα
επαγγελματικά δικαιώματα.
Δεν έχουν θέση στον επαγγελματικό χάρτη όχι γιατί
σπούδασαν σε κάποιο μη
κρατικό πανεπιστήμιο, αλλά
επειδή κάποιοι αρμόδιοι καταχωνιάζουν συστηματικά
στα ντουλάπια του υπουργείου τους φακέλους που
στέλνονται από τα, μόνο
στα λόγια, αυτοδιοίκητα
πανεπιστήμια για τη μετονομασία του τμήματος σε
τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος που συμβαδίζει και
με το πρόγραμμα σπουδών.
Επειδή κάποιοι πέταξαν στα
σκουπίδια το πόρισμα της
εξωτερικής αξιολόγησης
του τμήματος από την Αρχή
Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην
Ανώτατη Εκπαίδευση, το

οποίο υπαγόρευε τη μετονομασία του σε τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος.
Επειδή κάποιοι με τον τρόπο τους «εξαφάνισαν» το
σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που στάλθηκε στο
υπουργείο Παιδείας το
2007 από το πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων, όπου ανήκε τότε
το συγκεκριμένο τμήμα, για
την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων
των αποφοίτων του.
Η περιπέτεια, όμως, των
περίπου 1.000 νέων επιστημόνων του τμήματος
Διαχείρισης Περιβάλλοντος
και Φυσικών Πόρων δεν
σταματά εδώ. Η σημερινή
ηγεσία του υπουργείου
Παιδείας στα μεταρρυθμιστικά της σχέδια «εξαφανίζει» το τμήμα, όπως καταγγέλλουν φοιτητές και
απόφοιτοι, και δημιουργεί
μια νέα Γεωπονική Σχολή
χωρίς καμία πρόβλεψη για
όσους επί πέντε χρόνια ξόδεψαν χρόνο και χρήμα για
να σπουδάσουν σε ελληνικό πανεπιστήμιο.
Κύριοι της κυβέρνησης,
είναι δίκαιο το αίτημα των
1.000 νέων επιστημόνων;
Κι αν ναι, γιατί δεν έχει
γίνει πράξη το αίτημά τους;
Κι αν όχι, γιατί διατηρείται
εν ζωή το συγκεκριμένο
πανεπιστημιακό τμήμα,
αφού το κράτος στην πραγ-

ματικότητα δεν το αναγνωρίζει; Γιατί επιτρέπετε σε
κάποιους να παίζουν με τα
όνειρα και το μέλλον χιλιάδων νέων ανθρώπων; Γιατί
αφήνετε να διαιωνίζεται το
«θολό» τοπίο στην ανώτατη
εκπαίδευση; Γιατί παραπλανάτε τα παιδιά και τα
ωθείτε να επιλέξουν τα ελληνικά πανεπιστήμια, αν και
γνωρίζετε ότι τα πτυχία που
δίνουν δεν έχουν απολύτως
κανένα αντίκρισμα; Γιατί
δέχεστε να δημιουργούνται
σχολές και τμήματα στα
ΑΕΙ μόνο και μόνο για να
βολεύονται οι ημέτεροι σε
θέσεις καθηγητών;
Οσο κι να προσπαθεί ο
πρωθυπουργός να οικοδομήσει το προφίλ του ακριβοδίκαιου πολιτικού ηγέτη,
υπάρχουν πράξεις που
γκριζάρουν την εικόνα, γιατί
όσα πράττουν ή παραλείπουν οι υπουργοί του έχουν
αντίκτυπο σε αυτόν που
τους επέλεξε.
Γιατί η άγνοια δεν είναι
δικαιολογία για όποιον πολιτικό σέβεται τους πολίτες.
Πράξτε, λοιπόν, το αυτονόητο. Ξεκαθαρίστε το τοπίο στα πανεπιστήμια. Σταματήστε να πειραματίζεστε,
γιατί αυτό είναι το δίκαιο
και πρέπει να γίνει πράξη!
Του Βασίλη
Τριανταφύλλου
από την REAL

Το Άγγελμα

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΟΣ
ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

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

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

Κωστής Χρήστος
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

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)

Ζάεφ στους
Financial Times:

```
«Αντιδεξιό μέτωπο
στήνει ο Τσίπρας»

```
(Μα δεν ανήκουμε όλοι
στην… Δύση;)

Εγώ και ο Τσίπρας φοβόμασταν ότι η
Συμφωνία των Πρεσπών θα μας
καθιστούσε πολιτικά νεκρούς
```
(Αλλά φαίνεται πως πιστεύουν
στην… ανάσταση!)

της ημέρας

Απολυτίκιον Αγ. Φιλοθέης
Ήχος πλ. α’. Τον συνάναρχον
Λόγον
Αθηναίων η πόλις
η περιώνυμος Φιλοθέην
τιμά την οσιομάρτυρα και
ασπάζεται αυτής το θείον
λείψανον· ότι εβίωσε σεμνώς
και μετήλλαξε το ζην αθλήσει
και μαρτυρίω, και πρεσβεύει
προς τον Σωτήρα, διδόναι
πάσι το θείον έλεος.

Το ανέκδοτο της ημέρας
Ποιος είναι τελικά;
Μια ξανθιά κάθεται στο σαλόνι της και ξαφνικά
ακούει το κουδούνι της και χτυπάει.
- "Ποιος είναι;", ρωτά.
- "Εγώ!", ακούγεται μια φωνή απέξω.
- "Εγώ;", επαναλαμβάνει με απορία η ξανθιά!

Γενική πρόγνωση για σήμερα

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Σ Η Μ Ε Ρ Α

Τρίτη 19/2/2019
ΓΕΝΙΚΑ ΑΙΘΡΙΟΣ. ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ
ΤΙΣ ΠΡΩΙΝΕΣ ΩΡΕΣ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΑΠΟ ΒΟΡΕΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
3 ΜΕ 4 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 05 ΕΩΣ
17 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ
Η ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ 3
ΜΕ 4 ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ.
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Η ισχύς εν τη
ενώσει
Τον Ιούνιο του 2017, στην πρώτη
του συμμετοχή σε σύνοδο κορυφής
των Ευρωπαίων ηγετών, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν είχε υπογραμμίσει την ανάγκη για μια «Ευρώπη
που προστατεύει». Το δόγμα περιλαμβάνει και την προστασία των Ευρωπαίων πολιτών από τον κίνδυνο απώλειας θέσεων εργασίας λόγω του κινεζικού επεκτατισμού. Η Ευρώπη, σύμφωνα με τον Γάλλο πρόεδρο, χρειάζεται
να δημιουργήσει «πρωταθλητές».
Γι’ αυτό και το Παρίσι μαζί με το Βερολίνο επιδίωξαν τη συγχώνευση Alstom και Siemens, έναν «γάμο» που
θα οδηγούσε στη δημιουργία της δεύτερης μεγαλύτερης εταιρείας σιδηροδρομικού εξοπλισμού στον κόσμο, με
έσοδα 15 δισ. ευρώ και μέγεθος περίπου στο ήμισυ του μεγέθους της κινεζικής CRRC Corp., αλλά διπλάσια σε
σύγκριση με το μέγεθος της καναδικής
Bombardier.
Μόνο που τα γαλλογερμανικά σχέδια
εκτροχιάστηκαν εξαιτίας της Κομισιόν.
Παρίσι και Βερολίνο ενώνουν τις δυνάμεις τους, προασπίζοντας την «τεχνολογική κυριαρχία» της Ευρώπης
μπροστά στην απειλή από ξένους «εχθρούς», με βασική επιδίωξη την προστασία στρατηγικής σημασίας επιχειρήσεων από Κινέζους επενδυτές. «Οι
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ανταγωνίζονται συχνά στις διεθνείς αγορές με αμερικανικές ή ασιατικές επιχειρήσεις, που
είναι πολύ ισχυρές στην εγχώρια αγορά.
Γι’ αυτό και η Ευρώπη πρέπει να επιτρέψει στις επιχειρήσεις να λειτουργήσουν ως παγκόσμιοι παίκτες, αρκετά
μεγάλοι ώστε να ανταγωνίζονται με
αποτελεσματικότητα», διαμηνύει ο Γερμανός υπουργός Οικονομίας, Πίτερ
Άλτμαϊερ. «Όταν δραστηριοποιείσαι
στις διεθνείς αγορές, πρέπει να έχεις
συγκεκριμένο μέγεθος για να ανταγωνιστείς με επιτυχία. Γι’ αυτό και είναι
σημαντικό να μη διασπάμε αυτές τις
εταιρείες ή να βάζουμε εμπόδια στον
δρόμο τους», υπογραμμίζει σε συνέντευξή του στους «FT». Ο κ. Αλτμάιερ
εκθέτει τις απόψεις του λίγες ημέρες
αφότου ο Γάλλος ομόλογός του,
Μπρουνό Λεμέρ, παρουσίασε σχέδιο
τριών σημείων για ριζική μεταρρύθμιση
του ευρωπαϊκού πλαισίου περί συγχωνεύσεων.
Το σχέδιο προτείνει, μεταξύ άλλων,
οι Ευρωπαίοι ηγέτες να έχουν το δικαίωμα να ακυρώνουν αποφάσεις της
Κομισιόν. Η Επιτροπή κρίνει βάσει του
κοινοτικού δικαίου περί ανταγωνισμού,
διασφαλίζοντας ότι οι συγχωνεύσεις
δεν θα οδηγήσουν στη δημιουργία
ενός ομίλου με δεσπόζουσα θέση στην
ευρωπαϊκή αγορά. Η Ευρωπαία επίτροπος Ανταγωνισμού, Μαργκρέτε Βεστάγκερ, υποστηρίζει ότι την τελευταία
δεκαετία η Κομισιόν έχει μπλοκάρει
μόνο εννέα συμφωνίες, έχοντας δώσει
το πράσινο φως σε περισσότερες από
3.000. Σε μια εποχή που μεγάλες δυνάμεις όπως οι ΗΠΑυψώνουν τείχη
προστατευτισμού και εγκαταλείπουν
την παγκοσμιοποίηση, η Ευρώπη και
τα θεσμικά της όργανα χρειάζεται να
ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα. Σε
αρκετές περιπτώσεις, το «ισχύς εν τη
ενώσει» αποδεικνύεται η μοναδική διέξοδος επιβίωσης. Ειδικά εάν οι «εχθροί»
είναι περισσότεροι από ένας και ήδη
προ των πυλών.

Της Αγγελικής Κοτσοβού
naftemporiki.gr

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

ΤΡΙΤΗ

∫χρ.πΑπ.

Περισσότερες οι απολύσεις
Αρνητικό ισοζύγιο προσλήψεων - αποχωρήσεων κατά 22.333
θέσεις εργασίας, καταγράφηκε τον Ιανουάριο, σύμφωνα με τα
στοιχεία των ροών μισθωτής απασχόλησης, του Πληροφοριακού
Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ».
Συγκεκριμένα, οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 157.141
ενώ οι αποχωρήσεις σε 179.474, από τις οποίες οι 72.413 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 107.061 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου.
Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας το αρνητικό ισοζύγιο προσλήψεων
– αποχωρήσεων ήταν 1.846 θέσεις (7.160 οι προσλήψεις και 9.456
οι αποχωρήσεις). Οι περισσότερες απώλειες καταγράφονται στο
νομό Τρικάλων (-1.017 θέσεις).

∫Ε.Κ.

Καλοκαιρία μέχρι Πέμπτη,
ενώ από Παρασκευή... χιόνια!
«Ο Φλεβάρης κι αν φλεβίσει, καλοκαίρι θα μυρίσει. Κι αν φλεβίσει κι αν κακιώσει, μες στο χιόνι θα μας χώσει», είπε χαρακτηριστικά ο Σάκης Αρναούτογλου, ο οποίος μέσω της πρωινής
εκπομπής της ΕΡΤ1 έκανε λόγο για χιονοπτώσεις από το τέλος
της εβδομάδας.
«Το Σαββατοκύριακο δείχνει ότι θα λάβει χώρα μια σοβαρή αλλαγή του καιρού, σε χειμωνιάτικο στιλ, με παγερούς βοριάδες
έως και 9 Μποφόρ, χιονοπτώσεις στα βόρεια -αρχικά- της χώρας
και μέσα στο Σάββατο προς την Κυριακή προβλέπεται τα χιόνια
να κατέβουν προς την Αττική», σχολίασε χαρακτηριστικά.
Όπως ανέφερε, ο καιρός στη χώρα «θα αρχίσει να χαλάει σταδιακά από την Παρασκευή, δεν θ' αλλάξει ξαφνικά. Αλλά, το Σάββατο μια ψυχρή μάζα πολικής προέλευσης από τη Βορειοανατολική Ευρώπη θα περάσει τα σύνορά μας και θα φτάσει στη Βόρεια Ελλάδα. Ίσως και στη Θεσσαλονίκη να χιονίσει. Και το βράδυ του Σαββάτου το χιόνι θα φτάσει μέχρι την Πελοπόννησο. Θα
είναι εντυπωσιακή η αλλαγή, κυρίως από πλευράς θερμοκρασίας».
Μέχρι την Παρασκευή όπως είπε η λιακάδα μαζί με εξασθενημένους ανέμους θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού,
με τον υδράργυρο να φθάνει μέχρι και τους 17 ίσως και 18 βαθμούς σε κάποιες περιοχές της χώρας.
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ΠΦΣ: «Αναχρονιστικό
το σχέδιο νόμου

Φωτιά κατέστρεψε δέματα
με χορτάρι σε κτηνοτροφική
μονάδα στον Πυργετό

Μεγάλη φωτιά προκλήθηκε την περασμένη Κυριακή σε
στοιβαγμένα δέματα χορτάρι, σε κτηνοτροφική μονάδα
στον Πυργετό Τρικάλων. Πολλά δέματα έχουν γίνει στάχτη παρόλο την έγκαιρη επέμβαση της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας Τρικάλων, ενώ χρειάστηκε και επέμβαση σκαπτικού μηχανήματος για να διαλύσει τα δέματα και να κάνει πιο εύκολη την κατάσβεση της φωτιάς από τους πυροσβέστες.
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Σήμερα ας αφήσουμε τις έγνοιες και ας απολαύσουμε
την υπερπανσέληνο!

Άνοιξε το γραφείο του ο Μικέλης Χατζηγάκης
Ολοκληρώνει
την φάση ανανέωσης που είχε βάλει ως στόχο ο
Μικέλης Χατζηγάκης. Η ανανέωση ήταν (και είναι) ένα από τα
βασικά μηνύματα
του Μικέλη, ο
οποίος
αφού
πλαισιώθηκε από
νέους συνεργάτες, τώρα βρήκε
και νέα στέγη. Το
καινούργιο του
γραφείο βρίσκεται στον πεζόδρομο του πνευματικού κέντρου έναντι της
δημοτικής βιβλιοθήκης.
Tο γραφείο του αποτελείται από αρκετούς συνεργάτες, η μεγάλη πλειοψηφία των οποίων είναι νέοι - μάλιστα ορισμένοι από αυτούς δεν είχαν
ασχοληθεί με την πολιτική παλιότερα. Ο νεαρός Τρικαλινός θεωρεί πως
η ανανέωση αποτυπώνεται σε όλο το ανθρώπινο δυναμικό που βρίσκεται δίπλα του, γι ‘αυτό άλλωστε και η «ομάδα» του είναι εντελώς καινούργια,
καθώς αφουγκράζεται το αίτημα της κοινωνίας για ανανέωση το οποίο είναι ισχυρό και καθολικό.

∫χρ.πΑπ.

CMYK

«Αναχρονιστικό» για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα
Υγείας «το νέο σχέδιο νόμου-μαμούθ με 147 άρθρα
(!)» του υπουργείου Υγείας, που καταρτίστηκε με
«σαφή πελατειακά κριτήρια», σύμφωνα με τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο (ΠΦΣ). «Χωρίς να
καινοτομεί σε οτιδήποτε αφορά τη Φαρμακευτική Δαπάνη, συντηρεί τα προνόμια ενός νόμου του… 1928!!!
Δηλαδή 90 χρόνια μετά δεν ακολουθεί την εποχή και
τις σημερινές απαιτήσεις των ασφαλισμένων», αναφέρει, σε ανακοίνωσή του, ο ΠΦΣ και προσθέτει: «Δημιουργεί νέους οργανισμούς, νέους φορείς, αυξάνει
τις Διευθύνσεις και τα Τμήματα του υπουργείου Υγείας. Κάνει ρουσφετολογικές ρυθμίσεις με προφανή
σκοπό την αποκόμιση εκλογικών ωφελημάτων (μόνο
οι φωτογραφίες των ευνοημένων λείπουν από το νομοσχέδιο)». Ο ΠΦΣ ζητά την άμεση απόσυρση των κριτηρίων ελέγχου και την ένταξη, έστω και τώρα, στο
σχέδιο νόμου των θεσμικών προτάσεών του, τονίζοντας ότι «αν ο υπουργός Υγείας εξέλαβε την αξιοπρεπή, χωρίς κραυγές και αντιπολιτευτικές κορώνες,
αλλά θεσμική στάση μας ως αδυναμία, έχει κάνει σοβαρό λάθος και θα το διαπιστώσει σύντομα».

∫Ε.Κ.

Κόβει την βασιλόπιττα
η ΝΕ Τρικάλων του ΤΕΕ
Την Πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιττα κόβει η ΝΕ (Νομαρχιακή Επιτροπή) Τρικάλων του ΤΕΕ Κεντρικής και
Δυτικής Θεσσαλίας, την Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου
2019, ώρα 20.30, στο BarRouge (Ασκληπιού 18 & Καρανάσιου). Η εκδήλωση αυτή θα έχει ιδιαίτερο εορταστικό χαρακτήρα, καθώς θα βραβευτούν μηχανικοί για την συνεισφορά τους, από θέσεις ευθύνης,
στην Καλλικρατική Τοπική Αυτοδιοίκηση.

∫ Μ.Α.Μπ.

Συνεχίζουν
Οι μεταγραφές και οι προσπάθειες μεταγραφών συνεχίζονται για τους υπό διαμόρφωση συνδυασμούς
στην τοπική αυτοδιοίκηση.Παζάρια και διαπραγματεύσεις διεξάγονται μεταξύ επικεφαλής των συνδυασμών (υποψήφιοι δήμαρχοι) και εν ενεργεία που επιθυμούν να επανεκλεγούν, δημοτικών συμβούλων,
αλλά και πολιτών που θέλουν να συμμετάσχουν στα κοινά. Τα αποτελέσματα έχουν ήδη αρχίσει να διαφαίνονται, όμως υπάρχει ακόμη χρόνος και πολλά κουράγια από τους υποψηφίους…

∫ Μ.Α.Μπ.

4 σελίδα

ΤΡΙΤΗ
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Για τις πανελλαδικές εξετάσεις βρίσκεται η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων
ε αναμονή της
εγκυκλίου για τη
διαδικασία των
αιτήσεων – δηλώσεων
υποψηφιότητας για τις
πανελλαδικές εξετάσεις
του 2019 είναι η
Διεύθυνση της
Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Τρικάλων.

Σ

Ήδη, το Υπουργείο Παιδείας έχει αποστείλει σειρά εγκυκλίων που αφορούν στην
όλη διαδικασία, ενώ ξεκίνησε
και η επεξεργασία των στοιχείων των μαθητών και των
αποφοίτων που καταχωρήθηκαν στο myschool.
Ωστόσο, σύμφωνα με την διευθύντρια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων
κα. Βάσω Κάκλα ο επίσημος
έλεγχος θα γίνει εν καιρώ και
όταν θα ζητηθεί από το Υπουργείο Παιδείας.
Ενώ, γνωστοποίησε ότι τηρούν στάση αναμονής για την
εγκύκλιο που θα αφορά την αίτηση – δήλωση που αναμένεται να έρθει το επόμενο διάστημα και κατά πάσα πιθανότητα στις αρχές του Μαρτίου.
Αυτό σημαίνει ότι σιγά –

ε πολιτική συζήτηση
στο OPEN TV, στην
εκπομπή «Ώρα
Ελλάδος 5.30» με την
Αμαλία Κάντζου και τον
Βαγγέλη Γιακουμή,
βρέθηκε το πρωί της
Παρασκευής, 15
Φεβρουαρίου, ο
βουλευτής Τρικάλων του
ΣΥ.ΡΙΖ.Α Χρήστος
Σιμορέλης. Η συζήτηση
εξελίχθηκε γύρω από τα
σημαντικά θέματα της
επικαιρότητας, όπως η
Συνταγματική
Αναθεώρηση και η
προστασία της Πρώτης
Κατοικίας.

Σ

Ο κ. Σιμορέλης επισήμανε
ότι η Συνταγματική αναθεώρηση αποτελεί κορυφαία θεσμική διαδικασία για την κοινοβουλευτική Δημοκρατία.
Οι προτάσεις της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ
υπερψηφίστηκαν, είτε από
την απόλυτη πλειοψηφία του
συνόλου των βουλευτών είτε
ακόμα και από την αυξημένη
πλειοψηφία περισσότερων
από 180 βουλευτών. Μάλιστα, διαψεύστηκαν τα δημοσιεύματα που ήθελαν να μη
συγκεντρώνει τον αριθμό των
151 βουλευτών η αναθεώρηση του άρθρου 3 του Συντάγματος που αναφέρεται

Εν αναμονή της εγκυκλίου
•Ξεκίνησε και η επεξεργασία των στοιχείων των μαθητών
και των αποφοίτων που καταχωρήθηκαν στο myschool
σιγά οι υποψήφιοι των φετινών
πανελλαδικών εξετάσεων
έχουν ξεκινήσει την προετοιμασία, προκειμένου να διεκδικήσουν μια θέσει σε ΑΕΙ και
ΤΕΙ.
Εν τω μεταξύ, χθες έγινε
γνωστό ότι την ερχόμενη
εβδομάδα θα ανακοινωθεί η
εξεταστέα ύλη που θα διαγωνιστούν του χρόνου οι μαθητές
στις Πανελλαδικές.
Ετσι οι μαθητές που φοιτούν
φέτος στη Β Λυκείου θα έχουν
την τύχη να γνωρίζουν την
εξεταστέα ύλη που θα διαγωνιστούν του χρόνου στις Πανελλαδικές, τέσσερις μήνες
νωρίτερα, αντί τον Αύγουστο
όπως γίνεται κάθε χρόνο.
Επίσης, σύμφωνα με το
“esos”, σχετικά με τις αλλαγές
στο Λύκειο και το νέο σύστημα βάσει του οποίοι οι φετινοί

Συνταγματική αναθεώρηση:
Ένα βήμα μπροστά για τη χώρα
•Πολιτική παρέμβαση του Χρ. Σιμορέλη στο OPEN TV
στις σχέσεις κράτους-εκκλησίας. Κάποια ΜΜΕ μάλλον
βιάζονται πολύ να καταγράψουν έστω και μία πολιτική
ήττα μίας κυβέρνησης, που
προχωρά αλλάζοντας τη
χώρα και στην προσπάθεια
αυτή χάνουν την εγκυρότητα
τους.
Στη συνέχεια ο βουλευτής
προσέθεσε ότι επιτέλους σαρώθηκαν δύο από τα πιο
ντροπιαστικά συνταγματικά
κατασκευάσματα του παλιού
πολιτικού κατεστημένου: το
άρθρο 86 για την ποινική ευθύνη των υπουργών και οι
διατάξεις του άρθρου 62 για
τη βουλευτική ασυλία. Η εξέλιξη αυτή, που ανταποκρίνεται στο λαϊκό αίσθημα, είναι
μια μεγάλη ηθική νίκη της
αυτής της κυβέρνησης και
της Αριστεράς. Επίσης κρίθηκαν αναθεωρητέες ένα σύνολο από σημαντικές διατάξεις προς μια προοδευτική
κατεύθυνση όπως η καθιέ-

ΚΩΝ. Α. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΒΥΡΩΝΟΣ 4 - ΤΡΙΚΑΛΑ - ΤΗΛ.: 24310 26914

ρωση της απλής αναλογικής σε εθνικές και αυτοδιοικητικές εκλογές, η κατοχύρωση των ατομικών, εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων κα.
Ακόμη ο κ. Σιμορέλης τόνισε πως η Συνταγματική Αναθεώρηση μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των
πολιτών στο πολιτικό σύστημα. Είναι ιδιαίτερα σημαντι-

κός ο περιορισμός των βουλευτικών θητειών σε τρεις,
όπως προτάθηκε και υπερψηφίστηκε από τον ΣΥ.ΡΙΖ.Α,
καθώς θα αποτελέσει εμπόδιο στην επαγγελματοποίηση
του βουλευτή και το πελατειακό σύστημα, θα επιτρέπει
την ανανέωση του πολιτικού
προσωπικού με την ανάδειξη
ατόμων που έχουν αναφορά
στην κοινωνία των πολιτών
και θα χτυπήσει την οικογε-

Γαριβάλδη 1 Τρίκαλα
Τηλ.: 24310 78600
what's up: 6987 413 785
e-mail: nicosflioukas@gmail.com

νειοκρατία. Την αναθεώρηση
αυτού του άρθρου φυσικά
καταψήφισαν ΝΔ και ΠΑΣΟΚ,
αυτοί που είναι πραγματικά
γαντζωμένοι στις καρέκλες
τους.
Επιπλέον ο βουλευτής σημείωσε πως η ΝΔ υπέστη
ήττα όσον αφορά την πρόταση της για αναθεώρηση
των άρθρων 16 (πανεπιστήμια) και 24 (περιβάλλον), που
απορρίφθηκαν. Η συντριπτική πλειοψηφία της Βουλής,
καταψήφισε την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στη
χώρα. Στην αξιωματική αντιπολίτευση είναι αντίθετοι με
την ίδρυση νέων τμημάτων
(νομοσχέδιο για Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) και νέων πανεπιστημίων, καθώς ισχυρίζονται ότι παράγουν νέους
ανέργους, και την ίδια στιγμή
θέλουν ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων για ενίσχυση της
οικονομίας. Παράλληλα επιλέγουν να μην αναφέρουν

μαθητές της Β Λυκείου θα εισαχθούν του χρόνου (2020)
στα ΑΕΙ, θα ανακοινωθούν
πριν το Πάσχα, τέλη Μαρτίου
με αρχές Απριλίου, προκειμένου να πάρουν το “δρόμο”
για τη Βουλή.
«Τμήματα που θα «κοκκινίζουν» και τμήματα που θα
«πρασινίζουν» στο Μηχανογραφικό που θα συμπληρώνουν οι υποψήφιοι, θα περιλαμβάνει το νέο σύστημα πρόσβασης στα Πανεπιστήμια και
ΤΕΙ. Το χρώμα δεν θα είναι μόνιμο για κανένα τμήμα, αλλά
θα το αποκτά κάθε χρόνο,
ανάλογα με τη ζήτηση από την
πλευρά των υποψηφίων. Το
κόκκινο χρώμα θα δίνεται στα
τμήματα που θα έχουν μεγάλη
μεγαλύτερη ζήτηση. Σε αυτά
τα τμήματα οι υποψήφιοι θα εισάγονται μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Το πράσινο
χρώμα θα δίνεται στα τμήματα με τι μικρότερη ζήτηση και
θα δίνεται το “σήμα” στους
υποψηφίους ότι μπορούν να
εισαχθούν ελεύθερα με το
βαθμό του Απολυτηρίου» αναφέρεται στην ιστοσελίδα.
Ε.Κ.

ότι στο εξωτερικό χιλιάδες
φοιτητές χρωστούν τεράστια
ποσά σε δάνεια που έχουν
πάρει προκειμένου να αποπληρώσουν τα δίδακτρα (σε
κρατικά ή ιδιωτικά πανεπιστήμια). Ακόμη η λειτουργία
δημόσιων ξενόγλωσσων Τμημάτων και του Διεθνούς Πανεπιστημίου (που δε θέλει η
ΝΔ) διασφαλίζουν τις προϋποθέσεις για την προσέλκυση ξένων φοιτητών στην
Ελλάδα. Τα κολέγια πρέπει να
ελέγχονται αυστηρά και δεν
μπορούν σε καμία περίπτωση
να εξισωθούν με τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα.
Τέλος ο κ. Σιμορέλης αναφέρθηκε στη συμφωνία κυβέρνησης-τραπεζών για την
προστασία της πρώτης κατοικίας. Η ρύθμιση αυτή αφορά το 90% των στεγαστικών
δανείων, περιλαμβάνει επιμήκυνση του δανείου - άρα
μείωση της δόσης, μείωση
επιτοκίου και σε πολλές περιπτώσεις κούρεμα της οφειλής. Παράλληλα το νέο πλαίσιο προστασίας θα προσφέρει επιδότηση από το Δημόσιο έως 25 χρόνια. Πρόκειται
για μια εξαιρετικά θετική εξέλιξη καθώς διασφαλίζεται
προστασία για την πρώτη κατοικία και μάλιστα πιο ισχυρή
σε σχέση με τα ευρωπαϊκά
δεδομένα.

τοπικά

Ζ

ητήματα που
αφορούν την ισότητα
των δύο φύλων και
προσπαθούν να επιλυθούν
μέσω του προωθούμενου
νομοσχεδίου - πλαίσιο του
Υπουργείου Εσωτερικών
απασχόλησαν τη χθεσινή
συνάντηση που είχαν η
Υφυπουργός κα. Μαρίνα
Χρυσοβελώνη και ο
Δήμαρχος Τρικκαίων κ.
Δημήτρης Παπαστεργίου.

Η συνάντηση έγινε στο Δημαρχείο και η επίσκεψη της
Υφυπουργού στα Τρίκαλα εντάσσεται στις επαφές και στις
επισκέψεις που πραγματοποιούνται, ενόψει της ψήφισης του
νομοσχεδίου «Προώθηση της
ουσιαστικής ισότητας των φύλων και την καταπολέμηση της
έμφυλης βίας».
Το παρόν έδωσαν, επίσης η
βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Παναγιώτα Δριτσέλη, ο πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Τρικκαίων κ. Μιχάλης Λάππας,
οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Σοφία Αλεστά, Κώστας Ψύχος και Φόρης
Ρόμπος, η τ. Αντιδήμαρχος κα.
Έφη Λεβέντη, ο γραμματέας
της ΝΕ Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ
κ. Σταύρος Νταούλας και ο
γραμματέας του Δήμου Τρικκαίων κ. Θωμάς Παπασίκας.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αυτό που συζητήθηκε είναι μια σειρά από θέματα που
αφορούν στην ενίσχυση των
δράσεων για την ισότητα, όχι
απλώς με διοικητικό τρόπο στις
εκλογές – όπως αυτές για αυτοδιοίκηση του ερχόμενου Μαΐου - αλλά και γενικότερα, στην
καθημερινή ζωή. Ειδικά όμως
για τις εκλογές, έγινε συζήτηση
και για τις πρόνοιες του νομοσχεδίου σε σχέση με τις επερχόμενες αλλαγές στην Αυτοδι-
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Τόνισε χθες από τα Τρίκαλα η Υφυπουργός Εσωτερικών Μ. Χρυσοβελώνη

«Νόμος πλαίσιο το νομοσχέδιο
για την ισότητα»
• Η κα, Χρυσοβελώνη συναντήθηκε με το Δήμαρχο Τρικκαίων
όπου συζήτησαν για τα όσα προωθεί το νέο νομοσχέδιο

Από τη χθεσινή επίσκεψη της Υφυπουργού κας. Μ. Χρυσοβελώνη στα Τρίκαλα
οίκηση βάσει του «Κλεισθένη».

«Σε θέματα ισότητας
δε χωρούν κομματικές
αντιπαραθέσεις»
Όπως ανέφερε η κα. Χρυσοβελώνη, μιλώντας στους εκπροσώπους των τοπικών μέσων
ενημέρωσης «στόχος της επίσκεψης είναι να εξετάσουμε
τον τρόπο λειτουργίας των Συμβουλευτικών Κέντρων και των
Ξενώνων Φιλοξενίας Γυναικών
που έχουν βιώσει την κακοποίηση».
Στη συνέχεια, η Υφυπουργός
στάθηκε στο νέο νομοσχέδιο

που προωθείται και περιλαμβάνει δύο βασικές ενότητες. Η
πρώτη αφορά σε θέματα ισότητας και αντιμετώπισης έμφυλων διακρίσεων στο δημόσιο
και στον ιδιωτικό βίου, αλλά
και στην Αυτοδιοίκηση α’ και β’
βαθμού.
« Αυτό που έχει σημασία είναι
ότι τα Συμβουλευτικά Κέντρα
και οι ξενώνες φιλοξενίας θα
αποτελούν Προνοιακές Δομές.
Αυτό σημαίνει ότι θα επιχορηγούνται από το κράτος κάτι
που ενισχύει και το γεγονός ότι
υπογράφηκαν σύμφωνα συνεργασίας με την ΚΕΔΕ, ώστε να

δούμε πως θα λειτουργήσουν
οι επιτροπές και οι δομές κατ’
επέκταση, έχοντας πάντοτε τη
στήριξη και τη καθοδήγηση της
γενικής γραμματείας ισότητας,
του αρμόδιου Κέντρου για θέματα ισότητας, ώστε να μεταδώσουν την εμπειρία και τα δομικά εργαλεία για τη λειτουργία
τους και κυρίως να ξεπεράσουμε την ανασφάλεια που υπήρχε,
σε ό,τι αφορά στη χρηματοδότηση τους μετά και τη λήξη του
ΕΣΠΑ» ανέφερε η κα. Χρυσοβελώνη, ενώ υπογράμμισε ότι
αυτό σημαίνει ότι διασφαλίστηκε η χρηματοδότηση των συγ-

κεκριμένων δομών.
Παράλληλα, σημείωσε ότι
έως ότου να κατατεθεί το νομοσχέδιο στη Βουλή θα υπάρξουν οι απαραίτητες δράσεις
και επαφές με γυναικείες οργανώσεις, καθώς το ζητούμενο
είναι να λάβει όσο το δυνατόν
μεγαλύτερη αποδοχή.
«Κάτι στο οποίο θεωρώ πως
συμφωνούμε όλοι. Ό,τι στα
θέματα της ισότητας δε μπορούμε να βάζουμε το κομμάτι
των κομματικών αντιπαράθεσαν.
Αυτό το νομοσχέδιο έχει ως
δεύτερο κομμάτι κάποιες αλλαγές στις διατάξεις για την

σελίδα 5

ιθαγένεια και επίσης κάποιες
αλλαγές στον «Κλεισθένη». Το
νομοσχέδιο για την ισότητα
είναι ένας νόμος πλαίσιο και
αυτό που μας ενδιαφέρει είναι
να εφαρμοστούν οι διατάξεις
του σε όλους τους τομείς» τόνισε, καταλήγοντας.
Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Τρικκαίων κ. Δημήτρης
Παπαστεργίου επέδωσε υπόμνημα στην Υφυπουργό με δύο
βασικά αιτήματα. Το πρώτο
αφορά στη διεύρυνση των επιστημονικών ειδικοτήτων που
απαιτούνται για την κάλυψη της
θέσης του Δημοτικού Διαμεσολαβητή, που προβλέπει ο «Κλεισθένης», και το δεύτερο, στην
ανάγκη επιτάχυνσης της διαδικασίας έκδοσης ΚΥΑ, από τους
υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών, που θα επιτρέψει
στον Δήμο Τρικκαίων να χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
«Η χρηματοδότηση είναι πολύ
συγκεκριμένη και αφορά στην
υλοποίηση δράσεων βελτίωσης
της ενεργειακής αποδοτικότητας εγκαταστάσεων, μηχανημάτων ή οχημάτων των ΟΤΑ. Ο
Δήμος Τρικκαίων έχει ήδη εκπονήσει σχετική μελέτη, για την
οποία απομένει απλώς η έκδοση
ΚΥΑ, ώστε να ξεκινήσει η επένδυση και να εξοικονομηθούν
πόροι μέσω έργων με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας» σημείωσε.
Σημειωτέον, νωρίτερα η κα.
Χρυσοβελώνη επισκέφθηκε το
Κέντρο Συμβουλευτικής κατά
της βίας εναντίον Γυναικών του
Δήμου Τρικκαίων. Εκεί, εκτός
του ότι ενημερώθηκε για την
εξαιρετικά μεγάλη προσφορά
και δράση του Κέντρου, από
τον αντιδήμαρχο κ. Ψύχο.
Ευαγγελία Κάκια

Με το Γυναικείο Συνεταιρισμό Ασπροκκλησιάς συναντήθηκε χθες η Υφυπουργός Εσωτερικών

Στόχος η ενδυνάμωση των γυναικών στην αγροτική επιχειρηματικότητα
Η επαφή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της επίσκεψης της κας. Χρυσοβελώνη στα Τρίκαλα

Γ

ια θέματα
διαχείρισης και
οικονομίας, με
στόχο την περαιτέρω
ενδυνάμωση της
παρουσίας των γυναικών
στην αγροτική
επιχειρηματικότητα
συζήτησαν χθες
Υφυπουργός
Εσωτερικών, κα Μαρίνα
Χρυσοβελώνη με
εκπρόσωπο του
Γυναικείου Συνεταιρισμού
Ασπροκκλησιάς.

Η συνάντηση έγινε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων, παρουσία γυναικών
εκλεγμένων στην Αυτοδιοίκηση στα Τρίκαλα, τις κ. Λεβέντη,
Αλεστά και Σιάφη, καθώς και
της βουλευτίνας του ΣΥΡΙΖΑ
κας. Παναγιώτα Δριτσέλη.
Η επαφή πραγματοποιήθηκε
στο πλαίσιο της επίσκεψης
της Υφυπουργού στα Τρίκαλα,
όπου νωρίτερα είχε συναντηθεί με τον Δήμαρχο Τρικκαίων
κ. Δημήτρη Παπαστεργίου.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης η Υφυπουργός
Εσωτερικών ενημερώθηκε για
τον τρόπο λειτουργίας του
Γυναικείου Συνεταιρισμού

χειρήσεις, είτε με συμμετοχή
στους αγροτικούς συνεταιρισμούς.
Επίσης, τονίσθηκε η αναβάθμιση του ρόλου της αγρότισσας και η εμπλοκή κυρίως
νέων γυναικών και επιστημονισσών στον πρωτογενή και
μεταποιητικό αγροτοδιατρο-

Η συνάντηση έγινε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων
Ασπροκκλησιάς, ενώ εξέφρασε την βούληση του Υπουργείου Εσωτερικών να συνεχιστούν οι πολιτικές για την υποστήριξη των γυναικών αγροτισσών με προγράμματα ενημέρωσης για νέες ευκαιρίες,
επιμόρφωσης στην αξιοποίηση
της σύγχρονης τεχνολογίας
και γενικά, ενέργειες για την
περαιτέρω ενδυνάμωση της
παρουσίας τους στην αγροτική επιχειρηματικότητα, είτε
με δικές τους νεοφυείς επι-

φικό τομέα, όπως και η αναβάθμιση των Γυναικείων Αγροτικών Συνεταιρισμών της χώρας μας σε συνδυασμό με τη
δικτύωση και την προώθηση
της γυναικείας επιχειρηματικότητας.
Ε.Κ.
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εκίνησαν χθες
Δευτέρα 18
Φεβρουαρίου 2019 τα
γυρίσματα ξένης ταινίας στα
Τρίκαλα. Πρόκειται για την
ιταλοαμερικάνικη παραγωγή
με τίτλο “Born To Be
Murdered”, ένα θρίλερ σε
σκηνοθεσία Ferdinando Cito
Filomarino και παραγωγή
του Luca Guadagnino,
επίσης σκηνοθέτη.
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Άρχισαν τα γυρίσματα της “Στούντιο Τρίκαλα” για 4 ημέρες ιταλοαμερικανικής ταινίας
σκηνές θα γυριστούν μέσα και
γύρω από τον Σιδηροδρομικό
Σταθμό. Αύριο Τετάρτη και την
Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου, το καστ
και το συνεργείο θα μεταφερθούν
στο κέντρο της πόλης, προς την
οδό 25η Μαρτίου και στην οδό
Κονδύλη.
Η διάρκεια των γυρισμάτων
σχεδόν όλες τις ημέρες θα είναι
περί τις 12 ώρες.

Μετά την επιλογή περίπου 120
κομπάρσων από τα Τρίκαλα που
θα μετάσχουν επί πληρωμή στα
γυρίσματα, ήρθε η ώρα της…
αλήθειας. Χθες Δευτέρα και σήμερα Τρίτη 19 Φεβρουαρίου, οι

Τελετουργική δέηση
Τελετουργική δέηση πριν τα
γυρίσματα πραγματοποίησαν

Λογιστικά - Φοροτεχνικά

ΖΟΥΡΜΠΑΣ Ν. - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ν. Ο.Ε.

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

ηθοποιοί,κασκαντέρ και παραγωγοί που πρόσκεινται στο θρήσκευμα του βουδισμού για καλή
τύχη και χωρίς ατυχήματα. Το
τελετουργικό τελέσθηκε έξω από
την είσοδο του ΟΣΕ.
Στο τραπέζι υπήρχαν γλυκά
φρούτα λουκούμια μπακλαβάς
και κρασί τα οποία ήταν το κέρασμα στους παρευρισκόμενους
μετά τη λήξη της τελετής.
Πολλά από αυτά μοιράστηκαν
σε άπορους μετά από προτροπή
του Ταϊλανδού καμεραμάν και
αρχηγού της δέησης.

τοπικά
συγκρότηση του
παρατηρητηρίου
κομίστρων, η
εφαρμογή του ελάχιστου
κόστους που έχει ήδη
νομοθετήσει το
υπουργείο Μεταφορών
και η πλήρης εφαρμογή
του κανονισμού
561/2006 που αφορά τις
ώρες εργασίας και
ανάπαυσης των οδηγών
ήταν ορισμένα από τα
ζητήματα που τέθηκαν
στο επίκεντρο της
προχθεσινής
πανελλαδικής
συνέλευσης των
ιδιοκτητών φορτηγών
Δ.Χ.

Η

Η συνέλευση έλαβε χώρα
στην αίθουσα συνεδριάσεων
του Επιμελητηρίου Τρικάλων
με πρωτοβουλία του Σωματείου Ιδιοκτήτων Φορτηγών
Δημοσίας Χρήσης με στόχο
τον καλύτερο συντονισμό των
ενεργειών των φορτηγών Δημοσίας Χρήσης και τη λήψη
αποφάσεων για τον τρόπο
διεκδίκησης των αιτημάτων
τους.
Μεταξύ αυτών η συγκρότηση του παρατηρητηρίου κομίστρων και την εφαρμογή
του ελάχιστου κόστους που
έχει ήδη νομοθετήσει το
υπουργείο Μεταφορών και η
πλήρης εφαρμογή του κανο-
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ΤέθηκανπροχθέςστηπανελλαδικήσυνέλευσητωνιδιοκτητώνφορτηγώνΔ.Χ.

Επί τάπητος όλα τα ζητήματα
Αυτόπουειπώθηκεκατά
τηδιάρκειατηςσυνάντησης
είναιότιταζητήματαπου
απασχολούνείναιπολλά
καιπρέπειάμεσαναλυθούν

νισμού 561/2006 που αφορά
τις ώρες εργασίας και ανάπαυσης των οδηγών.
Όπως ειπώθηκε κατά τη
διάρκεια της συνάντησης τα
ζητήματα που απασχολούν εί-

ναι πολλά και πρέπει άμεσα να
λυθούν, διότι ο κλάδος οδηγείται σε μαρασμό.
Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης αυτό που υπογραμμίστηκε από τους παρευρισκό-

μενους είναι η ανάγκη να συγκροτηθούν κλιμάκια που θα
διενεργούν αυστηρούς ελέγχους και κυρώσεις, ενώ δεν
παρέλειψαν να σταθούν και
στην ανάγκη να ληφθούν άμε-

σα μέτρα, διότι τίθεται ζήτημα
επιβίωσης.
Παράλληλα, πρόσθεσαν ότι
στόχος της συνέλευσης είναι
η δρομολόγηση λύσεων και
αγωνιστικών κινητοποιήσεων,

σε μια προσπάθεια να διασωθεί ο κλάδος από τη δεινή κατάσταση στην όποια έχει επέλθει.
Ε.Κ.

Εθνική Επιτροπή Υδάτων, η
οποία τροποποίηση έχει προσβληθεί στο ΣτΕ από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και ήταν
να εκδικαστεί στις 10/10. Υπέρ
της απόφασης 897/2017,
έχουν παρέμβει κάποιοι φορείς.
Πρόκειται για ένα έργο, το
υδροηλεκτρικό, εθνικής εμβέλειας, χάρης στο οποίο,
όταν ολοκληρωθεί, θα παρά-

γονται πολύ μεγάλες ποσότητες “πράσινης” ηλεκτρικής
ενέργειας, ενώ ειδικά για τον
τόπο μας, η τεχνητή λίμνη
που θα δημιουργηθεί θα αποτελέσει έναν ακόμη πόλο έλξης επισκεπτών και θα μπορεί
να αξιοποιηθεί τουριστικά,
“προσφέροντας” επενδυτικές
ευκαιρίες και θέσεις εργασίας.
Ματθαίος Μπίνας

Για το Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής του Υδατικού Διαμερίσματος
της Θεσσαλίας και την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων(ΜΠΕ)

Αναμένεται η απόφαση του ΣτΕ
• Η υπόθεση εκδικάστηκε πριν λίγες ημέρες και η ετυμηγορία θα εκδοθεί στους επόμενους 6-7 μήνες
ε λίγους μήνες, ίσως
6-7, θα ανακοινωθεί η
απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ)
για το ζήτημα του έργου στον
Αχελώο στην Μεσοχώρα.
Η υπόθεση έχει εκδικαστεί
εδώ και λίγες ημέρες στο
Ανώτατο Δικαστήριο, η οποία

Σ

αφορά το Σχέδιο Διαχείρισης
των Λεκανών Απορροής του
Υδατικού Διαμερίσματος της
Θεσσαλίας και την Μελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων(ΜΠΕ), για το οποίο έχουν
προσφύγει διάφοροι φορείς.
Η υπόθεση έχει περιληπτικά
ως εξής: Με απόφαση του

Προέδρου της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων (απόφαση
909/2014), εγκρίθηκε αυτό το
Σχέδιο, ενώ ανάλογο έγινε
και για την Δυτική Στερεά Ελλάδα (απόφαση 908/2014). Η
909 προσβλήθηκε από την
Περιφέρεια και την ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, τους Δήμους

Αγρινίου και Μεσολογγίου και
συλλόγους και σωματεία της
περιοχής, με την Περιφέρεια
Θεσσαλίας να έχει κάνει παρέμβαση υπέρ της απόφασης αυτής.
Στην συνέχεια τροποποιήθηκε το εν λόγω Σχέδιο
(απόφαση 897/2017) από την

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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ΤΡΙΤΗ

19

τοπικά

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Οι υποψήφιοι παραγωγοί,
προς ένταξη στα σχέδια βελτίωσης

Οι ενδιαφερόμενοι στα αρμόδια γραφεία, παροτρύνει ο διευθυντής Δασών ν. Τρικάλων Χρ. Κουτσονάσιος

Να σπεύσουν για τις αντιρρήσεις
Αναμένουν
στους Δασικούς Χάρτες
την αξιολόγηση
•Η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων λήγει στις 29 Μαρτίου 2019

Γ

ια ακόμη μία
φορά
επανέρχεται ο
διευθυντής Δασών ν.
Τρικάλων Χρήστος
Κουτσονάσιος στο
ζήτημα της προθεσμίας
υποβολής αντιρρήσεων
στους δασικούς χάρτες,
λόγω του ότι πολλοί
είναι οι ενδιαφερόμενοι
που δεν έχουν
προσέλθει στα αρμόδια
γραφεία.

Σ

ε κατάσταση αναμονής βρίσκονται οι
παραγωγοί που έχουν καταθέσει φάκελο
υποψηφιότητας ένταξης στα σχέδια βελτίωσης.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει συγκροτήσει το Μητρώο
Αξιολογητών και αναμένεται από το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) το άνοιγμα του ηλεκτρονικού συστήματος.

Τα Σχέδια Βελτίωσης
Στόχος του μέτρου είναι ο εκσυγχρονισμός των αγροτικών
εκμεταλλεύσεων και η βελτίωση της συνολικής τους επίδοσης, μέσω της καλύτερης χρήσης των συντελεστών παραγωγής συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής νέων τεχνολογιών - καινοτομιών, με στόχο τη στροφή προς την
ποιότητα, τα βιολογικά προϊόντα και τη διαφοροποίηση
της εκμετάλλευσης σε τομείς όπως τα μη εδώδιμα (nonfood) και ενεργειακά φυτά και βελτιώνοντας το καθεστώς
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων όσον αφορά το περιβάλλον,
την εργασιακή ασφάλεια, την υγιεινή και την καλή διαβίωση
των ζώων.

Προσαύξηση
Υπενθυμίζεται πως για την Προγραμματική Περίοδο 20152020 προβλέπεται προσαύξηση του ποσοστού ενισχύσεων
κατά 20% για φακέλους νεοεισερχόμενων αγροτών, βιοκαλλιεργητών, ομάδων παραγωγών και επενδυτών σε μειονεκτικές περιοχές που εντάσσονται σε Σχέδια Βελτίωσης.
Αυτό σημαίνει πως αν κάποιος δικαιούχος ετοιμάσει φάκελο
για Σχέδιο Βελτίωσης και δικαιούται αρχικά 40% κάλυψη
δαπανών, τότε με την ιδιότητα του νεοεισερχόμενου (είναι
ενεργός αγρότης για τουλάχιστον 5 χρόνια) θα επιδοτηθεί
τελικά για το 60% των δαπανών.
Συγκεκριμένα, τα ποσοστά που προβλέπονται για την
ενίσχυση δικαιούχων Σχεδίων Βελτίωσης προσαυξάνονται
κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες, υπό τον όρο ότι η ανώτατη
συνδυασμένη στήριξη δεν υπερβαίνει το 90%, στις κάτωθι
περιπτώσεις:
-Νέοι αγρότες, υπό την έννοια ότι έχουν ήδη εγκατασταθεί
και δραστηριοποιούνται στο γεωργικό τομέα κατά τη
διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται της αίτησης για
τη χορήγηση ενίσχυσης
-συλλογικές επενδύσεις και ολοκληρωμένα έργα, συμπεριλαμβανομένων αυτών που συνδέονται με συγχωνεύσεις
οργανώσεων παραγωγών,
-περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά και άλλα ειδικά
μειονεκτήματα,
-επενδύσεις που συνδέονται με πράξεις δυνάμει των άρθρων 28 (γεωργο-περιβαλλοντικο-κλιματικές ενισχύσεις)
και 29 (βιολογική γεωργία).
-πράξεις που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Συμπράξεων Καινοτομίας (ΕΣΚ)
Η προσαύξηση αυτή εφαρμόζεται στα ακόλουθα ποσοστά:
α) στο 50% των δαπανών της επιλέξιμης επένδυσης στις
λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες και σε όλες τις περιφέρειες των οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ για την
περίοδο 2007-2013 ήταν μικρότερο του 75% του μέσου
όρου της ΕΕ-25 για την περίοδο αναφοράς, αλλά των
οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ ήταν μεγαλύτερο του 75%
του μέσου ΑΕγχΠ της ΕΕ-27.
β) στο 75% του ποσού των επιλέξιμων δαπανών στα
μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους
γ) στο 40% των δαπανών των επιλέξιμων επενδύσεων
στις άλλες περιφέρειες.
Ματθαίος Μπίνας

Η προθεσμία υποβολής
αντιρρήσεων λήγει στις 29
Μαρτίου 2019 αναφέρει ο
κ. Κουτσονάσιος, ο οποίος
συμβουλεύει όλους όσοι δεν
έχουν προσέλθει στην Υπηρεσία, να το πράξουν άμεσα
, ώστε να διεκπεραιωθεί το
ζήτημά τους.
Ο κ. Κουτσονάσιος υπενθυμίζει πως γραφεία αρμόδια για την διαδικασία αυτή
λειτουργούν στο κτήριο της
Περιφερειακής Ενότητας
(ΠΕ) Τρικάλων στο Γραφείο
301 στον 3ο όροφο και αντίστοιχο Σ.Υ.Α.Δ.Χ. στο κτήριο όπου στεγάζεται το Δασαρχείο Καλαμπάκας, στην
πόλη της Καλαμπάκας καθώς και στα Γραφεία 3 και
5 της Διεύθυνσης Δασών
Τρικάλων, Κολοκοτρώνη 30
στον 3ο όροφο.
Όπως σημειώνεται από
τον κ. Κουτσονάσιο, για την
υποβολή αντιρρήσεων πρέπει να υπάρχουν τρεις βασικές προϋποθέσεις:
1)Να συμπληρωθούν τα
προσωπικά στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας του κάθε
ενδιαφερομένου, στην ειδική
ηλεκτρονική φόρμα μέσω
της διαδικτυακής εφαρμογής υποβολής αντιρρήσεων.
2)Να
συμπληρωθούν
μέσω της διαδικτυακής
εφαρμογής οι γεωγραφικές
συντεταγμένες (σε ΕΓΣΑ 87)
των κορυφών του πολυγώνου/γεωτεμαχίου, που περικλείει την έκταση, της οποίας αμφισβητεί ο δασικός/
χορτολιβαδικός χαρακτήρας, σύμφωνα με τον αναρτηθέντα χάρτη.
3)Να καταβληθεί το ειδικό
τέλος για την υποβολή αντίρρησης.
Οι αντιρρήσεις αφορούν
αποκλειστικά τη αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της
μορφής των εμφανιζόμενων
στο δασικό χάρτη, εκτάσεων. Δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων έχουν:
- φυσικά και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου,
- το Ελληνικό Δημόσιο
- οι οικείοι Ο.Τ.Α. α΄ και
β’ βαθμού, εφόσον επικαλούνται για τη θεμελίωση

Ο διευθυντής Δασών
ν. Τρικάλων Χρ. Κουτσονάσιος
του έννομου συμφέροντός
τους, εμπράγματα ή ενοχικά
δικαιώματα, στις περιληφθείσες στον αναρτηθέντα δασικό χάρτη δασικές, χορτολιβαδικές και βραχώδεις ή
πετρώδεις εκτάσεις. Ειδικά,
κατά της παράλειψης να πε-

ριληφθεί στο δασικό χάρτη
ορισμένη δασικού χαρακτήρα ή χορτολιβαδική ή βραχώδης ή πετρώδης έκταση,
αντίρρηση μπορεί να υποβάλλει: - κάθε φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο ή Ο.Τ.Α.
- Περιβαλλοντική Οργά-

νωση
- άλλα Νομικά Πρόσωπα
Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, στους σκοπούς των
οποίων περιλαμβάνεται η
προστασία τού φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.
Ματθαίος Μπίνας

τοπικά
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Κοπή πίτας Παραρτήματος
Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας

εγάλη η επιτυχία
για τις ομάδες
των
Εκπαιδευτηρίων Σακκά
στον περιφερειακό
διαγωνισμό
εκπαιδευτικής
ρομποτικής wrohellas
2019 που
πραγματοποιήθηκε την
Κυριακή 17 Φεβρουαρίου
στα Τρίκαλα.

Μ

Αξίζει να σημειωθεί πως
ήταν οι μοναδικές εκπρόσωποι
της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Τρικάλων
και ότι η ομάδα Sakkas Academy 1 απέσπασε την 1η θέση
ανάμεσα σε 35 ομάδες που
διαγωνίστηκαν στο ποδόσφαιρο 2x2.
Έτσι παίρνει την μεγάλη
πρόκριση στον πανελλήνιο τελικό μαζί με άλλες δύο ομάδες
των εκπαιδευτηρίων τους
SakkasRookies και SakkasRoboBoys που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23 Φε-

Μια ακόμη πρωτιά!
•Τα Eκπαιδευτήρια Σακκά στην πρώτη θέση στον wrohellas 2019
Θεσσαλίας στην κατηγορία Ποδόσφαιρο 2x2

βρουαρίου στην Αθήνα.
Θυμίζουμε ότι πέρυσι στον
αντίστοιχο πανελλήνιο τα Εκπαιδευτήρια Σακκά απέσπασαν την 7η θέση πανελλαδικά.

Η Κοπή Πίτας στο ΚΑΠΗ-ΠΗΓΗΣ

Κύριος στόχος των εκπαιδευτηρίων είναι οι σύγχρονες και καινοτόμες εκπαιδευτικές πρακτικές και η διάδοση
της εκπαιδευτικής μεθόδου

STEM (Science – Technology
– Engineering – Mathematics)
και η ένταξή της στο καθημερινό σύστημα διδασκαλίας και
εκπαίδευσης.

Η Κοπή πίτας στο ΚΑΠΗ-Πύλης

ε μια ευχάριστη ατμόσφαιρα
πραγματοποιήθηκε η κοπή της πίτας
του Παραρτήματος της Ελληνικής
Μαθηματικής Εταιρείας για το έτος 2019.

Σ

Οι Μαθηματικοί των Τρικάλων συνοδευόμενοι από
αρκετούς φίλους είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις αλλά και να περάσουν μια όμορφη
βραδιά με καλή μουσική και χορό στην ταβέρνα "Αρβάλι".

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”.

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ 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

Κοπή αγιοβασιλόπιτας
του Φιλανθρωπικού Σωματείου
“Ο Άγιος Βησσαρίων”

Πραγματοποιήθηκε η κοπή πίτας στο ΚΑΠΗ- Πηγής παρουσία
αρκετών μελών Ανθρώπων της Τρίτης Ηλικίας, του Δημάρχου
Πύλης κ. Κων/νου Μαράβα, της Προέδρου του ΟΚΠΑΔ κ. Γεωργίας Καραίσκου, του Προέδρου της Τ.Κ. κ. Βασιλείου Τζιμόπουλου, Αντιδημάρχων και δημοτικών Συμβούλων.

Πραγματοποιήθηκε η κοπή πίτας στο ΚΑΠΗ-Πύλης παρουσία αρκετών Ανθρώπων της Τρίτης Ηλικίας, του Δημάρχου Πύλης κ. Κων/νου Μαράβα, της Προέδρου του ΟΚΠΑΔ κ. Γεωργίας Καραίσκου, της Προέδρου της Τ.Κ. Πύλης κ. Μαρίνας Πανάγου, Αντιδημάρχων και δημοτικών Συμβούλων.

Γίνεται γνωστό ότι την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2019 και
ώρα 6 μ.μ. στη Λέσχη Αξιωματικών (Λ.Α.Φ.) Τρικάλων, το
Φιλανθρωπικό Σωματείο Τρικάλων “Ο Άγιος Βησσαρίων”
θα κόψει την καθιερωμένη Αγιοβασιλόπιτα.
Την εκδήλωση αυτή θα πλαισιώσουν και θα τιμήσουν με
την παρουσία τους τα μέλη και οι φίλοι του Σωματείου για
να απολαύσουν ένα ευχάριστο απογευματινό. Θα προσφερθεί καφές, τσάι, βουτήματα κ.ά. Στο τέλος θα γίνει και
λαχειοφόρος με πλούσια δώρα.
Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους.

10 σελίδα
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Οι πολύτεκνοι ξέρουν να διασκεδάζουν!
Έκοψαν την βασιλόπιτα και χόρεψαν οι Πολύτεκνοι των Τρικάλων

Ό

ταν έχεις γεμάτη την καθημερινότητα, όπως γίνεται σε κάθε
σπίτι πολύτεκνου, έχεις τον
τρόπο να περνάς ευχάριστες στιγμές
με… ομαδικό πνεύμα. Αυτός είναι ένας
κανόνας, που υπάρχει σε κάθε σπίτι πολύτεκνου και περνάει όταν υπάρχουν και
οι αφορμές για ωραίες στιγμές χαλάρωσης και γιορτής. Και ο ερχομός του 2019

ήταν μια καλή αφορμή να ανταμώσουν
και να περάσουν ωραία.
Την πρωτοχρονιάτικη πίτα έκοψε το
μεσημέρι της Κυριακής ο Σύλλογος Πολυτέκνων Νομού Τρικάλων και στη συνέχεια οι συμμετέχοντες γλέντησαν με
δημοτική και λαϊκή μουσική.
Τη βασιλόπιτα ευλόγησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολί-

της Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσόστομος.
Το καλωσόρισμα και οι ευχές έγιναν
από τον πρόεδρο του συλλόγου κ. Κώστα
Βήτα, που μίλησε για τον καθημερινό
αγώνα των πολυτέκνων, αλλά και έστειλε
το μήνυμα ότι τα πολλά παιδιά είναι ευλογία Θεού!

CMYK

CMYK

12 σελίδα
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Το άρθρο 16

«ΘΕΣΣΑΛΙΚΑ ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ»

Για ακόμη μια φορά, η αναγκαιότητα της αναθεώρησης του άρθρου 16,
με σκοπό την αναγνώριση του δικαιώματος να ιδρύονται ιδιωτικά πανεπιστήμια και στην Ελλάδα, αγνοήθηκε.
To απαγορευτικό στα ιδιωτικά πανεπιστήμια είναι ευθύνη συγκεκριμένων πολιτικών, των οποίων η διαδρομή δεν έχει άλλη πυξίδα, πέρα από την
επιβολή της ιδεοληψίας τους και την
κάλυψη των πελατειακών τους κύκλων.
Στην τρέχουσα συζήτηση, για τη
συνταγματική αναθεώρηση, η σημαντική πρόταση της ΝΔ, να αναθεωρηθεί το άρθρο 16, δεν υπερψηφίστηκε από την κυβερνητική
πλειοψηφία, με αποτέλεσμα το ενδεχόμενο της αναθεώρησής του
να μετακινείται και πάλι, δυστυχώς, στο μέλλον.
Η Κυβέρνηση του Τσίπρα, μάλιστα, επεξηγεί την στάση της αυτή
με ασυναρτησίες, όπως ότι η ιδιωτική οικονομία θα συνιστά απειλή για τη δημόσια εκπαίδευση. Αυτό, όμως, το επιχείρημα έχει νικηθεί από την ίδια την πραγματικότητα. Περίτρανο παράδειγμα,
η περίπτωση της Κύπρου, στα ιδιωτικά πανεπιστήμια της οποίας,
ολοένα και περισσότεροι Έλληνες φοιτητές εντάσσονται. Η οικονομία της Κύπρου βοηθήθηκε κατά πολύ από τη λειτουργία των
ιδιωτικών πανεπιστημίων, ενώ τα δημόσια πανεπιστήμια δεν αντιμετώπισαν καμία απειλή υποβάθμισης. Αντίθετα, τόσο η ιδιωτική όσο και η δημόσια τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Κύπρο αναπτύσσονται προς την ίδια επιτυχημένη κατεύθυνση.
Η Κυβέρνηση αγνοεί το μέγιστο αναπτυξιακό πρόσημο που μπορεί να φέρει ο συνδυασμός δημόσιας και ιδιωτικής τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης. Η Κυβέρνηση αυτή είναι ένα πραγματικό εμπόδιο,
σε βάρος της ανάπτυξης στη χώρα μας.
Λιούτας Θανάσης

Τόμος 8ος (2018), σελ. 280
•Πολύ ενδιαφέρουσες μελέτες για τη Θεσσαλία περιλαμβάνει
το επιστημονικό περιοδικό της Φ.Ι.Α.Λ.Ε.Θ.

Μακάβρια είδηση
Ηλικιωμένος βρέθηκε νεκρός σε αποσύνθεση στην Οιχαλία
Σε κατάσταση αποσύνθεσης βρέθηκε χθες το μεσημέρι ένας
73χρονος ηλικιωμένος μέσα στην οικία του στην Οιχαλία. Ο 73χρονος ηλικιωμένος που έμενε μόνος του στην Οιχαλία είχε μέρες να
δώσει σημεία ζωής. Οι συγγενείς και οι γείτονες, όπως αναφέρει
το oichalianews.gr, είχαν οι μέρες να τον δούνε και ανησύχησαν
και επισκεφτήκανε χθες το μεσημέρι την οικία του απ όπου έβγαινε μια έντονη δυσοσμία.
Άμεσα κάλεσαν την αστυνομία η οποία προέβη σε άνοιγμα της
πόρτας για να βρεθούν μπροστά σε ένα μακάβριο εύρημα.
Ο ηλικιωμένος βρισκόταν νεκρός στο κρεβάτι του και σε σήψη.
Η σορός του άτυχου 73χρονου θα σταλθεί για νεκροψία-νεκροτομή προκειμένου να αποκλειστεί τυχόν εγκληματική ενέργεια.
ΧΡ.ΠΑΠ.

Κ

υκλοφόρησε ο 8ος τόμος (2018) του ετησίου περιοδικού
επιστημονικού συγγράμματος «Θεσσαλικά Μελετήματα»,
το οποίο εκδίδει η Φιλολογική, Ιστορική, Αρχαιολογική,
Λαογραφική Εταιρεία Θεσσαλίας (Φ.Ι.Α.Λ.Ε.Θ.) σε συνεργασία
με τις Εκδόσεις Κ & Μ. Αντ. Σταμούλη (Θεσσαλονίκη).

Ο εν λόγω τόμος των 280 σελίδων περιέχει πλούσια φιλολογική, ιστορική, αρχαιολογική και λαογραφική ύλη. Οπως οι προηγούμενοι, έτσι
και ο 8ος τόμος έχει καλαίσθητη βιβλιοδεσία και γενικά είναι μια σπουδαία και προσεγμένη έκδοση. Ειδικότερα ο τόμος αυτός περιλαμβάνει:

Α.ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗ, φιλολόγου – δρος βυζαντινής φιλολογίας,
- Βησσαρίων ο Β΄, αρχιεπίσκοπος Λαρίσης (περ. 1490-1540). Αγιολογικά και λειτουργικά χειρόγραφα και κείμενα (σελ. 7-22).
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Χ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, ερευνητή,
- Μαρίκα Πίπιζα (1868-1953). Μία πρώτη συμβολή στην εργογραφία της (σελ. 23-38).

Β.ΙΣΤΟΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΥΛΟΥ, ιστορικού- θεολόγου, PhD, MA, MTh,
- Ο Περσέας στην Κρεμαστή Λάρισα. Συμβολή στην έρευνα της ιδεολογίας των περιοίκων πόλεων της αρχαίας Θεσσαλίας (σελ. 41-49).
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ. ΑΓΟΡΙΤΣΑ, φιλολόγου-δρος βυζαντινής ιστορίας,
- “Διὰ τὰν στενότητα τοὰ καιροὰ τοὰ πρώην”. Επανεξετάζοντας την
ιστορία της επισκοπής Τρίκκης κατά τους 14ο - 16ο αιώνες (σελ. 5176).
ΘΕΟΔΩΡΟΥ Α. ΝΗΜΑ, φιλολόγου - δρος ιστορίας εκπαιδεύσεως,
- H οθωμανική απογραφή του 1454/55 σε έντεκα χωριά του Νομού
Τρικάλων στα ριζά των Χασίων: Πληθυσμός, παραγωγή, φόροι, ονόματα κατοίκων (σελ. 77-114).
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΖΑΜΠΑΝΙΩΤΗ, εκπ/κού-μεταπτ. φοιτήτριας Τ.Ε.Π.Α.Ε.
Α.Π.Θ.
- Θεόκλητος Φαρμακίδης – Κωνσταντίνος Οικονόμος εξ Οικονόμων:
Η έριδα για τη μετάφραση της Αγίας Γραφής (σελ. 115-144)
ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ, καθηγητή νεφρολογίας Παν/μίου Θεσσαλίας,
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ, καθηγητή νεφρολογίας Παν/μίου Θεσσαλίας,
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, τ. δ/ντή Νεφρολογικής ΓΝΑΑ Πατρών
2
- Θεραπείες για νεφρικές παθήσεις στη «Βοτανική Πρακτική»
(1838) του Διονυσίου Πύρρου του Θετταλού (1774-1853) (σελ. 145-154).
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΜΗΝΑΟΓΛΟΥ, δρος νεώτερης ιστορίας ΕΚΠΑ,
- Ο Κυνουρίας Διονύσιος και ο Κωνσταντίνος Οικονόμος κατά του Θεόκλητου Φαρμακίδη και του Θεόφιλου Καΐρη (σελ. 155-162).
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δ. ΡΙΖΟΥ, επιτ. σχολικού συμβούλου οικονομολόγων

Κομμάτι – κομμάτι συμπληρώνεται το παζλ
των υποψηφιοτήτων του Κώστα Μαράβα στην ΦΗΚΗ
ε οδηγό την σύνθεση, την
συνένωση δυνάμεων, την
νιότη και την εμπειρία, ο
Κώστας Μαράβας εμπλουτίζει την
Δημοτική παράταξη «ΠΡΩΤΑ Ο
ΑΝΘΡΩΠΟΣ» στην Κοινότητα
ΦΗΚΗΣ και βαδίζει στον δρόμο της
ΝΙΚΗΣ της 26ης του Μάη.

Μ

Μαζί του συντάσσονται και κατέρχονται ως υποψήφιοι Κοινοτικοί Σύμβουλοι, με αλφαβητική σειρά, οι παρακάτω:
Λιούτας Αθανάσιος του Χαραλάμπους – νυν Πρόεδρος της Κοινότητας
Φήκης.
Βρατσίστας Γεώργιος του Βησσαρίωνα -επιχειρηματίας στον τομέα του
εμπορίου καυσοξύλων – οικοδομικών
υλικών και χωματουργικών εργασιών.
Κούκλα Μαρία του Στεφάνου -υπάλληλος Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου
Λάρισας.
Λεοντάρη – Στρωματιά Μαρίατου
Κωνσταντίνου - Πτυχιούχος Νοσηλευτικής – Ιδιωτική υπάλληλος.
Μερτσιωτάκης Βασίλειος του Ιωάννη - Αστυνομικός.
Ως υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι
κατέρχονται οι:
Γιαννοτάκης Αθανάσιος του Νικο-

λάου - υπάλληλος ΕΑΣ Τρικάλων
Δούλαλας Κωνσταντίνος του Ηλία διοικητικός υπάλληλος της Ελληνικής
Αστυνομίαςκαι
Μπακάλης Χρήστος του Αλεξάνδρου
- Στρατιωτικός εν αποστρατεία.
Ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κωνσταντίνος
Μαράβας, ικανοποιημένος για την εξέλιξη δήλωσε ότι:
«Καλωσορίζω στις τάξεις του συνδυασμού μου τους υποψηφίους της
Κοινότητας Φήκης.
Η Φήκη, σαν πρωτεύουσα του πρώην

Δήμου Πιαλείων, κατέχει ξεχωριστή
θέση στις σκέψεις μου.
Αισθάνομαι ευτυχής γιατί νέοι άνθρωποι βγαίνουν στο προσκήνιο της
τοπικής πολιτικής σκηνής, παρά το γκρίζο που επικρατεί γύρω μας.
Οι άξιοι πρέπει να έχουν λόγο και
ρόλο, χωρίς αποκλεισμούς.
Γιατί όλοι μαζί μπορούμε καλύτερα.
Για την Φήκη, για την Δημοτική Ενότητα Πιαλείων, για τον Δήμο Πύλης.
Τους εύχομαι ολόψυχα καλό αγώνα
και καλή επιτυχία».

- Διοικητική Οργάνωση της Θεσσαλίας και της Ηπείρου μετά την απελευθέρωσή τους το 1881 (σελ. 163-174).
ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΚΑΡΒΕΛΑ, δρος ιστορίας,
- Το Θεσσαλικό Γεωργικό Ταμείο ως θεσμικό όργανο οικονομικής διαχείρισης της εγκατάστασης εγχώριων και προσφύγων ακτημόνων (σελ.
175-220).

Γ.ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
ΝΙΚΟΛΕΤΑΣ ΤΡΟΥΠΚΟΥ, δρος βυζαντινής αρχαιολογίας ΑΠΘ,
- Οι τοιχογραφίες του ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αστρίτσας Καρδίτσας. Τεχνοτροπική, επιγραφική και ιστορική προσέγγιση
Ο τόμος περιλαμβάνει ακόμη: - Νεκρολογίες: Νίκος Μπαζιάνας (19302018) – Λάζαρος Αρσενίου (1915-2018) (σελ. 223-244) - Θεσσαλική Βιβλιογραφία (σελ. 252-254) - Βιβλιοκρισίες (255-272) – Σχόλια (σελ. 273278), καθώς και Οδηγίες προς τους Συνεργάτες των «Θεσσαλικών Μελετημάτων» (σελ. 279-280).

Νέα γυναικεία υποψηφιότητα
με τον Μαράβα
Η κυρία Μπελετσιώτη Μαρία του Αθανασίου θα είναι υποψήφια Δημοτικός Σύμβουλος στην Δημοτική Ενότητα Γόμφων, στο πλευρό του Δημάρχου Πύλης κ. Κωνσταντίνου
Μαράβα.
Η ίδια δηλώνει ότι:
«Έχοντας το μικρόβιο
της προσφοράς στους
συνανθρώπους μου,
θέλοντας να βάλω κι
εγώ ένα λιθαράκι, για ένα καλύτερο αύριοστον τόπο μου,
για την Ραφαέλλα μου και όλα τα παιδιά του κόσμου, μέσα
από τις γνώσεις μου και τις εμπειρίες μου, αποδέχθηκα
την πρόσκληση- πρόκληση του Δημάρχου Πύλης κ.
Κωνσταντίνου Μαράβα και θα είμαι υποψήφια Δημοτικός
Σύμβουλος στις εκλογές του Μάη, στην Δημοτική Ενότητα Γόμφων. Γιατί ο κ. Μαράβας είναι αληθινός, είναι αυτός που είναι και τον χρειάζεται ο Δήμος μας και την επόμενη τετραετία.
Θα δώσω τον καλύτερο μου εαυτό για την νίκη του...».
Ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κωνσταντίνος Μαράβας, ευχαριστημένος για την εξέλιξη δήλωσε ότι:
«Υποδέχομαι στις τάξεις του συνδυασμού μου «ΠΡΩΤΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ» την αγωνίστρια της ζωής κυρία Μπελετσιώτη Μαρία. Χαίρομαι γιατί η κοινωνική της δράση,
η διάθεση της για εθελοντισμό μέχρι σήμερα είναι εγγύηση για το αύριο.
Για την συνέχεια διοίκησης του Δήμου Πύλης.
Την καλωσορίζω και της εύχομαι καλό δρόμο».
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ΜΠΑΣΚΕΤ

Γ’ ΕΘΝΙΚΗ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΧΩΡΙΣ ΧΑΜΟΓΕΛΑ

ΕΓΙΝΕ ΖΗΜΙΑ

ΙΣΑ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ

•Οι Ικαροι δεν συνέχισαν ανάλογα
στο β’ μέρος και έχασαν από τα Γρεβενά
•Βαριά ήττα του ΑΟΚ στα Γιάννενα (σελ 4)

Παίζοντας με σημαντικές απουσίες
τα Μετέωρα δεν απέφυγαν την ήττα
με 0-3 από τον Αλμυρό (σελ 7)

Συγκινητική προσπάθεια των γυναικών
των Τρικάλων στον ΠΑΟΚ, ενώ οι νέες
συνέχισαν με φόρα (σελ 8)

4 Ενας

άκρως απογοητευτικός Α.Ο. Τρίκαλα έχασε 0-1
από τον Απόλλωνα Πόντου, οπότε έπεσε στα χαμηλά
του πίνακα και χρειάζεται ένα ηλεκτροσόκ (σελ 5)
CMYK
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Λατρεία για τον στίβο
Οι βετεράνοι του κλασικού αθλητισμού
έκοψαν την πίτα τους, ενώ προχώρησαν
σε βραβεύσεις και εκλογές

Χορταστικό υλικό
Ένα και ένα είναι τα παιχνίδια της Α1 ΕΣΑΚΕ και οι λάτρεις
του είδους στην περιοχή περιμένουν την επανεκκίνηση

Ό

ταν υπάρχει
φυσιολογική ροή
προγράμματος
το ένα μεγάλο
παιχνίδι διαδέχεται το άλλο
στην Α1 ΕΣΑΚΕ.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr

Μεγάλο δέσιμο στην κοπή πίτας των βετεράνων στίβου
Εχουν αστείρευτη εσωτερική δύναμη και κυρίως αγαπούν
τον κλασικό αθλητισμό τον οποίοι υπηρέτησαν και υπηρετούν πιστά και με συνέπεια επί πολλά χρόνια.
Ο λόγος για τους βετεράνους στίβου των Τρικάλων οι
οποίοι κατά γενική ομολογία συνεχίζουν να γράφουν
ιστορία. Αλλωστε διαθέτουν την τεχνογνωσία που τους
επιτρέπει να πραγματοποιούν υψηλές πτήσεις.
Την Κυριακή ετοίμασαν με μεράκι την παραδοσιακή
σύναξη, που αφορούσε την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης
πίτας(τυχερός ο πρόεδρος Α. Σιμορέλης).
Εσπευσαν όμως να την διανθίσουν και με άλλες πρωτοβουλίες σε μια γεμάτη μέρα.
Ετσι προχώρησαν σε βραβεύσεις δικών τους στελεχών,
που τα πήγαν θαυμάσια στους αγώνες που έλαβαν μέρος.
Τιμήθηκαν λοιπόν οι: Γ. Παρδάλης(απουσίαζε), Β. Θεοδώρου, Δ. Ντιντής, Κ. Ζησόπουλος, Σ. Γουσόπουλος
καθώς και η ομάδα 4χ100 αποτελούμενη από τους: Φορτούνη, Ντιντή, Ζησόπουλο, Γουσόπουλο.
Επίσης τιμής ένεκεν τιμήθηκαν οι καταξιωμένοι προπονητές στίβου κκ. Δημήτρης Σούλας και Γιάννης Κοντονάσιος.
Το πιο συγκινητικό κομμάτι της εκδήλωσης ήταν η τήρηση ενός λεπτού σιγής για τον Γιώργο Γεροκώστα, που
πρόσφερε πολλά στο κομμάτι του στίβου, ενώ διετέλεσε
για μεγάλο διάστημα πρόεδρος των κριτών στίβου.
Σχετικά με τις εκλογές εκλέχτηκαν οι: Σιμορέλης 28
ψήφοι, Μπουλογεώργος 26, Θεοδώρου 25, Ζησόπουλος
23, Γουσόπουλος 21, Μπαϊρακτάρης 21, Ταμπρατζή 16.
Α’ Αναπληρωματικός ο Χρ. Φορτούνης με 13.
Στην εξελεγκτική εκλέχτηκαν οι: Κοντονάσιος. Ι 28,
Παρδάλης 28, Παπαβαγγέλης 20.
Σύντομα το Δ. Σ θα συγκροτηθεί σε σώμα.
Φυσικά όλοι ετοιμάζονται για νέα αγωνιστικά κατορθώματα στο 2019, αφού οι αγωνιστικές προκλήσεις είναι
ουκ ολίγες. Αναλυτικό φωτορεπορτάζ θα παραθέσουμε
σε επόμενο φύλλο.

Διηπειρωτική ΑΕΚ
Το καθήκον της με το παραπάνω έκανε η ΑΕΚ που
πήρε το διηπειρωτικό στο σπίτι της Φλαμέγκο με το
καθαρό 86-70. Από την πλευρά του ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το κύπελλο κερδίζοντας 79-73 τον ΠΑΟΚ.
Στην Αμερική ο Αντετοκούνμπο παρά την ήττα της
ομάδας του 178-164 σημείωσε 38 πόντους και έχασε στο
τσακ τίτλο ΜVP(Ντουράντ).

Μια και μια είναι οι εκδηλώσεις
του ΑΠΣΤ.
Πραγματικά τα στελέχη του προσέχουν τα πάντα, οπότε παρουσιάζουν ένα ελκυστικό σκηνικό στο
κοινό.
Με τον τρόπο τους δείχνουν τον
δρόμο, ενώ οι ιδέες δεν σταματούν
ποτέ.
Οδηγός φυσικά είναι η αγάπη
για την πάλη και έτσι άπαντες ψάχνονται στον μέγιστο βαθμό για να
κρατήσουν ψηλά το όνομα του συλλόγου και του νομού.

Βέβαια πάντα υπάρχουν και
οι παρενθέσεις για πολλούς και
διαφόρους λόγους.
Πριν λίγες μέρες έγινε με δόξα
και τιμή το all star στην Θεσσαλονίκη που γοήτευσε μικρούς
και μεγάλους.
Ομολογουμένως οι παίκτες
πρώτης γραμμής δικαίωσαν την
φήμη τους, ενώ το νέο αίμα έδειξε ότι πατάει γερά στα πόδια
του και δεν φοβάται να αναλάβει
την ευθύνη.
Με την ευκαιρία να θυμίσουμε
ότι οι φίλοι των Τρικάλων είχαν
στραμμένη την προσοχή τους
σε οικεία πρόσωπα, ενώ θυμήθηκαν και παλαιότερες συμμετοχές, όπως του Γιούιν στην αντίστοιχη διοργάνωση των Χανίων.
Μετά την γιορτή του μπάσκετ
ακολούθησε και ο τελικός κυπέλλου, οπότε τα στελέχη των
ομάδων χρειάστηκε να κάνουν
φρεσκάρισμα και μίνι προετοιμασία.
Ολοι πάντως έχουν το μυαλό
τους στην επανεκκίνηση της κορυφαίας κατηγορίας και οι Τρικαλινοί φίλαθλοι που κόλλησαν
με την Α1 τρίβουν τα χέρια τους
για την συνέχεια.
Τόσα χρόνια πάντως που οι
συμπολίτες φίλαθλοι παρακολουθούν τα δρώμενα στο κορυφαίο πρωτάθλημα της χώρας
ξέρουν πολύ καλά ότι αυτό
απλώνεται σε βάθος χρόνου.
Μάλιστα λέει πολλά το γεγονός ότι αρκετές φορές οι θέσεις
«κλειδώνουν» κυριολεκτικά στο
νήμα, καθώς και στις ισοβαθμίες.
Υπό το πρίσμα αυτό ο καθένας
αντιλαμβάνεται τα ατσάλινα νεύρα που πρέπει να έχουν οι πρωταγωνιστές για να φέρουν σε
πέρας την αποστολή τους.
Ειδικά στην συνέχεια τα επιτελεία των ομάδων θα πρέπει
να προσέξουν όσο πιο πολύ γίνεται, αφού οι νέες φωνές δεν
αφήνουν να πέσει τίποτα κάτω
και ουσιαστικά ξεπέρασαν τον
εαυτό τους.
Ετσι όσα σωματεία προέρχονται από θετικά αποτελέσματα
καλούνται να συνεχίσουν με την
ίδια φλόγα, ενώ όσα έχουν αρνητικό ισοζύγιο να βρουν την
δύναμη για την αντεπίθεση.

Οι Τρικαλινοί φίλαθλοι που παρακολουθούν πάντα τα δρώμενα
της Α1 ΕΣΑΚΕ περιμένουν καυτή συνέχεια
Εχουν απόλυτο δίκιο πάντως
όλοι εκείνοι που σημειώνουν ότι
το πρωτάθλημα κάθε άλλο της
μιας ανάσας είναι.
Για να το διαπιστώσουν αρκεί
να ρίξουν μια ματιά στην πρόσφατη ιστορία.
Εκεί θα εντοπίσουν ομάδες
που οι περισσότεροι τις θεωρούσαν χαμένες από χέρι να
αναπτύσσουν τρελή ταχύτητα
και να ανατρέπουν τους συσχετισμούς.
Αυτό σημαίνει ότι γέρνουν την
ζυγαριά στο μέρος τους υποχρεώνοντας σωματεία που για
μεγάλο διάστημα είχαν τον έλεγχο να βιώσουν τα αντίθετα συναισθήματα.
Αναμφίβολα η εμπειρία δείχνει
ότι η μεγάλη κατηγορία είναι
απρόβλεπτη και συχνά- πυκνά
σημειώνονται αποτελέσματα
πέρα από κάθε φαντασία.
Συνεπώς οι πρωταγωνιστές
δεν έχουν άλλη επιλογή από το
να κοιτάξουν την δική τους δουλειά και να προσθέτουν συνέχεια
νέες αγωνιστικές πινελιές.
Με τον τρόπο αυτό θα καταφέρουν να βρεθούν ένα βήμα
πιο μπροστά από τους αντιπάλους, ειδικά στις κρίσιμες συναντήσεις
Οσο για τους φιλάθλους μετά
από τα προηγούμενα γεμάτα
χρόνια ζεστάθηκαν για τα καλά.
Πραγματικά τα μάτια του πιστού κοινού έχουν δει πάρα πολλά και οι εναλλαγές συναισθημάτων είναι έντονες.
Στο πλαίσιο αυτό ομάδες που
φαίνεται να ελέγχουν την κατάσταση στον πρώτο γύρο χάνουν
την δυναμική τους και στο δεύτερο μισό δίνουν την αίσθηση
ότι άλλαξαν αγωνιστική φυσιογνωμία.
Ισχύει όμως και το αντίθετο.
Συγκροτήματα που αρχικά δεν
ανέπτυξαν ταχύτητα στην πορεία

το πήραν πατριωτικά και με τρελή αντεπίθεση είπαν τον τελευταίο λόγο.
Οι φίλοι των Τρικάλων, που
ξέρουν καλά τα μυστικά του μπάσκετ συνειδητοποίησαν ότι και
οι αγώνες που απομένουν θα
έχουν μεγάλη πίεση.
Οι αλλαγές που γίνονται και
μάλιστα σε τακτά χρονικά διαστήματα σε ρόστερ και προπονητικά επιτελεία είναι πολλές και
σημαντικές, οπότε καμία μέρα
δεν πρέπει να πάει ανεκμετάλλευτη.
Διάθεση σίγουρα υπάρχει
αλλά και οι αντίπαλοι ενισχύονται
σημαντικά, οπότε μοιάζουν σιαμαίοι.
Μάλιστα ακόμη και όταν φαίνεται να εκτροχιάζονται στην
επόμενη αγωνιστική βρίσκουν
τα αποθέματα για να απαντήσουν
με μεγάλη νίκη, οπότε η προσπάθεια ξεκινάει πάλι από την
αρχή.

Κρίσιμη καμπή
Κάθε χρόνο τέτοια εποχή οι
ομάδες της Α1 ΕΣΑΚΕ ανακατεύουν την τράπουλα για να
μπουν με φόρα στην τελική ευθεία.
Φαίνεται λοιπόν ότι στην πορεία θα χρειαστεί ιώβεια υπομονή. Θεωρητικά στο πρώτο μισό
η πίεση δεν είναι τεράστια αφού
υπάρχει χρόνος για διορθωτικές
κινήσεις. Όμως στον δεύτερο
γύρο κάθε λάθος κοστίζει ακριβά. Επιβάλλεται λοιπόν κάθε
ομάδα που έχει βλέψεις να φτιάξει έγκαιρα καλή βάση χωρίς
αυτό να οδηγήσει σε πιεστικές
καταστάσεις.
Λογικά η υπόθεση θα τραβήξει
σε μάκρος και πέρα από το ταλέντο και την δουλειά θα μετρήσουν και τα ψυχικά αποθέματα.
Εννοείται ότι οι κόουτς καλούνται να πάρουν το καλύτερο

από τον κάθε παίκτη αναδεικνύοντας τις αρετές του και καλύπτοντας τις ατέλειες.
Σε κάθε περίπτωση οδηγός
για όλους πρέπει να είναι το μέτρο.
Στις νίκες συνεπώς κανείς δεν
πρέπει να πετάει στα ουράνια,
ενώ στα φρεναρίσματα δεν χρειάζεται να τα βάφει μαύρα.
Το πρωτάθλημα θα έχει πολλά
επεισόδια και από την στιγμή
που τα μέλη των ομάδων έχουν
κίνητρο, είναι συγκεντρωμένα
και δεν κάνουν κοιλιά και λάθη
θα μπορέσουν να φτάσουν στο
επιθυμητό σκηνικό.
Πάντως η Α1 ΕΣΑΚΕ αποτελεί
ομολογουμένως μεγάλο σχολείο.
Ασφαλώς τα φώτα πέφτουν
στο παρκέ αφού τα αστέρια
φροντίζουν να προσφέρουν
πλούσιες συγκινήσεις.
Ειδικά σ’αυτό το επίπεδο δεν
πλήττει κανείς, αφού οι καταξιωμένοι αθλητές είναι σε θέση
να βγάζουν συνέχεια άσους από
το μανίκι τους.
Πάντως οι προπονητές γνωρίζουν ότι οι ομάδες κερδίζουν
και δικαίως δίνουν βαρύτητα στις
συνεργασίες και στους αυτοματισμούς.
Πίσω από τις μεγάλες επιτυχίες λοιπόν υπάρχει οπωσδήποτε
η κοινή προσπάθεια.
Όμως αν δεν υπάρχουν παίκτες που θα πιέσουν στην άμυνα
για να πάρουν μπάλες στην κατοχή τους και να φρενάρουν
τους αντιπάλους η δουλειά θα
μείνει στην μέση.
Όλα αυτά τα ξέρουν οι τεχνικοί
οι οποίοι όταν στήνουν τα συγκροτήματα προσέχουν ιδιαίτερα
τις ισορροπίες και θέλουν ο ένας
αθλητής να συμπληρώνει τον
άλλο. Πάντως είναι ευτυχισμένα
τα επιτελεία των σωματείων όταν
διαθέτουν πολυφωνία.
Γιατί στην περίπτωση αυτή θα
μπορέσουν να βγουν μπροστά
διαφορετικοί παίκτες ανάλογα
με το πώς θα «κουμπώσει» το
κάθε παιχνίδι και θα εμπνεύσουν
και τους υπόλοιπους.
Συνεπώς τα καλύτερα είναι
μπροστά και οι Τρικαλινοί φίλαθλοι που αγάπησαν την Α1 ΕΣΑΚΕ όσο τίποτα άλλο μέσα από
την πενταετή θητεία των κυανέρυθρων περιμένουν ακόμη πιο
μεγάλα ματς.
Φυσικά κάνουν τις εκτιμήσεις
τους και περιμένουν να δουν αν
θα δικαιωθούν εκ του αποτελέσματος όσον αφορά την βαθμολογική διαμόρφωση του χάρτη.

Πάντα με σύστημα
Παράλληλα ο ΑΠΣΤ παίζει δυνατά
και σε κοινωνικά θέματα αλλά και
στην υποδομή με συνάξεις που ξεπερνούν τα Ελληνικά όρια.
Το Σάββατο η οικογένεια έβαλε
τα καλά της αφού έκοψε την πίτα
της στο art gallery ενώ τίμησε δικά
της παιδιά, που διακρίθηκαν την
χρονιά που πέρασε με πιο νωπή
επιτυχία αυτή του Πανελληνίου εφή-

βων.
Ολοι θυμήθηκαν αξέχαστες στιγμές και αποθέωσαν τους πρωταγωνιστές, που συνεχίζουν την προσπάθεια με σεμνότητα.
Το δέσιμο είναι εντυπωσιακό,
οπότε ο ΑΠΣΤ θα συνεχίσει να αποτελεί δυνατή παλαιστική φωνή.
Περισσότερα σε επόμενο φύλλο.

Στιγμιότυπο από την εξαιρετική μάζωξη του ΑΠΣΤ
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Αφηνιασμένα
«βουβάλια»
Οι απίστευτοι Γόμφοι κέρδισαν στην παράταση 75-87 την
Αναγέννηση. Κ σπάζοντας το αήττητο και παίρνοντας διαφορά

Σ

πουδαίο απ’ όλες τις
απόψεις πρωτάθλημα
κάνουν οι Γόμφοι οι
οποίοι με την
συμπεριφορά τους έχουν κερδίσει
την έξωθεν καλή μαρτυρία.
Πραγματικά ο εκπρόσωπός μας διαθέτει εξαιρετικό σύνολο και αθλητές,
που για μεγάλο διάστημα είχαν μόνιμα
το πόδι στο γκάζι.
Με την τακτική αυτή σημείωσαν μεγάλα
αποτελέσματα που συζητήθηκαν έντονα
στα στέκια αλλά και από τους ειδικούς.
Το μήνυμα που στέλνει η ομάδα είναι
ότι δεν αποτελεί κομήτη αλλά όσα πέτυχε
τα κέρδισε μέσα από την συστηματική
δουλειά και την αξιοποίηση των αρετών
των πάντων. Ο εκπρόσωπός μας λοιπόν

Συγκεκριμένα παιχνίδια είχε σημαδέψει η Φαλώρεια και μεταξύ αυτών
και την συνάντηση στο Μουζάκι.
Οι πορτοκαλί έπαιξαν ώριμα και έξυπνα οπότε απέδρασαν με σημαντικό
ροζ φύλλο 52-57.
Ετσι με ανεβασμένη ψυχολογία ατενίζουν με άλλο μάτι την συνέχεια.
Αρμα μάχης ήταν η καλή άμυνα αλλά
και η ψυχραιμία στο δεύτερο μέρος.
Να σημειώσουμε ότι ολοκληρώθηκε
η συνεργασία με τον κόουτς Παλάτο

Λ

έτε να είναι
τυχαία η
προτίμηση των
φιλάθλων στην
Α1 ΕΣΚΑΘ; Όχι βέβαια
είναι η απάντηση αφού οι
λάτρεις του είδους
διαπιστώνουν εδώ και
εύλογο χρονικό διάστημα
ότι γίνεται αξιόλογη
δουλειά.

αντιμετώπισε με την ίδια λογική και το
Κυριακάτικο ντέρμπι με την Αναγέννηση
Καρδίτσας.
Ηταν το πιο δύσκολο παιχνίδι για τα
βουβάλια» αφού ο αντίπαλος ήταν αήττητος ενώ διαθέτει γεμάτο ρόστερ. Πολύ
σωστά όμως οι Γόμφοι φρόντισαν να
παίξουν το μπάσκετ που ξέρουν δίνοντας
άγρια ομορφιά στην συνάντηση.
Tελικά όσοι συμπολίτες είδαν το ματς
αναφώνησαν: είναι τρελοί αυτοί οι Γόμφοι
αφού έκαναν πράγματα και θαύματα.
Επικράτησαν στην παράταση με 7587 και έτσι έγιναν η πρώτη ομάδα που
υποχρέωσε σε ήττα την Αναγέννηση.
Μάλιστα η ομάδα του κ. Αλεξίου κατάφερε να πάρει και την διαφορά.
Να θυμίσουμε ότι στο ματς του πρώτου
αγώνα οι Γόμφοι είχαν χάσει με 10 πόντους ήτοι 61-71.

Κοινώς τα βουβάλια έβαλαν φωτιά
στο πρωτάθλημα, ενώ μετά και τη νέα
επιτυχία δικαιούνται να ονειρεύονται μεγάλα πράγματα.
Βέβαια τώρα είναι που θα δεχθούν
μεγάλη πίεση από το σύνολο των αντιπάλων οπότε πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για όλα.
Σε κάθε περίπτωση οι Γόμφοι(έκλεισαν
έναν γύρο αήττητοι) αποδεικνύονται η
ομάδα των τεράστιων διπλών αφού κέρδισαν μακριά από το σπίτι τους Σοφάδες,
Αμπελώνα, Δαναούς και Αναγέννηση.
Η συνάντηση ήταν μακράς διαρκείας
και οδηγήθηκε στην παράταση μετά από
τρίποντο σε νεκρό χρόνο των γηπεδούχων(71 όλα), φάση για την οποία είχαν
ενστάσεις οι φιλοξενούμενοι.
Μάλιστα κάποια στιγμή προέκυψε ηλεκτρισμός στην εξέδρα με αποτέλεσμα

Διπλό Φαλώρειας
τον οποίο η διοίκηση ευχαρίστησε και
του ευχήθηκε τα καλύτερα.
Το τιμόνι πήρε ο Κ. Ευαγγελακόπουλος.
Τα δεκάλεπτα: 19-18, 33-32, 4345, 52-57
Διαιτητές: Γκαρτζονίκας Κ. – Τατσιόπουλος
Μουζάκι (Γκότσης):Αραβαντίνος ,
Πλαίτης 4, Ομέρι, Καλλιώρας 2, Γκα-

ραβέλας Χ., Κόλλιας 5(1), Τυρογιάννης
7(1), Πόππης 18(4), Γκότσης 16(2),
Στεργιούλης, Γκαραβέλας Κ ..
Φαλώρεια (Ευαγγελακόπουλος )
Μπάλτος, Κόκκαλης, Μαλακασιώτης
10, Βιττεμπέργιεν6(1), Σπάθης 2, Μπακάλης ,Κατσαδούρος 5(1), Χουτέας 2,
Δούγγαρης 6, Πατιτάκης 10, Τζήμας
8(2), Διαλεσιώτης 8

να εκκενωθεί το γήπεδο.
Στην παράταση όμως οι Γόμφοι ήταν
να τους πιείς στο ποτήρι ανοίγοντας εντυπωσιακά την ψαλίδα έχοντας απίστευτη
φρεσκάδα.
Tα δεκάλεπτα: 15-22, 29-42, 49-57,
71-71κ.α., 75-87 παρ.
Διαιτητές:Παγώνης - Χριστοδούλου
Αναγέννηση Καρδίτσας (ΠαππάςΚρομμύδας): Κοβάτσεβ 20(4), Πανταζής
5(1), Τσέλιος 22(2), Καλλιάρας 6, Μπράχος 6, Αργύρης 12(2), Νότος 4, Πεσλής,
Φαλιάκης, Σπανόπουλος, Αντωνίου.
Γόμφοι :(Αλεξίου-Πλακιάς) Καγιαμανίδης 12(2) , Τσίγκας, Ζαχόπουλος 2,
Ροδόπουλος 12(2), Κουρμέτζας, Μάρκος,
Ανδρέου, Ψύρρας 14, Στρακάτσαλος 24
(6), Κουρέπης 23.

τα αποτελέσματα
Φοίβος - ΑΕΛ 39-52
Ελασσόνα - Αστέρας (Αναβολή)*
Σοφάδες - Αμπελώνας 81-89
Αναγέννηση Καρ. - Γόμφοι 75-87
Δαναοί - Νίκαια 84-76
Μουζάκι - Φαλώρεια 52-57
*Συμμετοχή του αθλητή του Αστέρα
Ντικούδη στην Εθνική ομάδα Κωφών.

Η επόμενη αγωνιστική(17η)
Φαλώρεια - Γόμφοι
Αμπελώνας – Αναγέννηση. Κ
Αστέρας - Σοφάδες
ΑΕΛ - Ελασσόνα
Νίκαια - Φοίβος
Μουζάκι - Δαναοί.
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Με εμπειρία και νιάτα
Οι Δαναοί με βάθος στο ρόστερ είχαν λύσεις και ουσία φτάνοντας
στην επικράτηση 84-76 επί της Νίκαιας

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Τα επιτελεία των ομάδων οργανώνονται όσο καλύτερα μπορούν και πασχίζουν να αναδείξουν τα δυνατά τους χαρτιά,
αξιοποιώντας παράλληλα και το
νέο αίμα.
Γενικά κάθε συγκρότημα διαθέτει την δική του ταυτότητα
και επιδιώκει σε κάθε ματς να
φτάσει στον αντικειμενικό στόχο
με τα αγωνιστικά μέσα που διαθέτει.
Ειδικά τα φαβορί πάντως πρέπει να βρίσκουν συνεχώς τρόπους να στέκονται στο ύψος
των περιστάσεων.
Οι Δαναοί ήξεραν ότι είχαν
πονηρό παιχνίδι μπροστά τους
αφού η Νίκαια είναι μια μαχητική
ομάδα και έσπευσαν να λάβουν
τα μέτρα τους.
Πολύ απλά δικαιώθηκαν εκ
του αποτελέσματος αφού επικράτησαν με 84-76 και τα χαμόγελα ήταν διάπλατα.
Γενικά η κατάσταση στην κατηγορία είναι ευμετάβλητη. Ετσι
σωματεία που στο προηγούμενο
πρωτάθλημα τα έφεραν δύσκολα βόλτα μπορεί να ορθώσουν
ανάστημα και να μεταμορφωθούν εντυπωσιακά.
Συνεπώς όποιος θέλει να κερ-

Τρομερή απόδραση των Γόμφων από την αήττητη Αναγέννηση(φωτό:billkara)

Οι Δαναοί μοίρασαν τον χρόνο συμμετοχής
και χάρηκαν τη νίκη επί της Νίκαιας
δίσει στοιχήματα οφείλει να είναι
τύπος και υπογραμμός.
Τα όποια λάθη κοστίζουν, ενώ
η αγωνιστική κοιλιά μπορεί να
πάει πίσω τα σωματεία, που δεν
έχουν και ατέλειωτο χρόνο στην
διάθεσή τους για να καλύψουν
την απόσταση.
Στην φετινή έκδοση της Α1
υπάρχει ένας όμιλος σπουδαίων
ομάδων αλλά όλοι το παλεύουν
στο μέτρο του δυνατού.
Οσο για τα νέα πρόσωπα ποντάρουν στον ενθουσιασμό, ενώ
θέλουν να βγάλουν μεγάλη ενέργεια στο παρκέ.
Θεωρούν ότι με την συγκεκριμένη τακτική θα δικαιωθούν
εκ του αποτελέσματος.
Να σημειώσουμε ακόμη ότι

το μπασκετικό κοινό είναι ιδιαίτερα απαιτητικό, ενώ ορισμένοι
κάνουν το λάθος να κρίνουν με
βάση μόνο το αποτέλεσμα.
Ετσι μπορεί να πέσουν έξω
στις εκτιμήσεις τους αδικώντας
σωματεία με προοπτικές.
Όμως όποιος τσεκάρει τους
συσχετισμούς θα διαπιστώσει
ότι οι εκπρόσωποί μας είχαν και
έχουν δύσκολα στοιχήματα, οπότε τα δίνουν όλα για την καλύτερη δυνατή προσαρμογή.
Το στοιχείο ωστόσο που χαρακτηρίζει διαχρονικά όλα τα
στελέχη της Α1 είναι η αγάπη
για το μπάσκετ. Αν δεν υπήρχε
αυτό το δεδομένο δεν θα συνέχιζαν να βάζουν το χέρι στην
τσέπη για να κρατήσουν ζωντανά

τα τμήματα.
Ωστόσο βλέποντας από μέσα
το ιερό πάθος των παικτών όλων
των ηλικιών πεισμώνουν περισσότερο και όχι μόνον μένουν
στις επάλξεις αλλά προσπαθούν
να θωρακίσουν περισσότερο τα
τμήματα.
Όπως και να’χει οι πρωταγωνιστές βγάζουν απίστευτη δύναμη κερδίζοντας τα εύσημα φιλάθλων και ειδικών.
Οταν λοιπόν ένας αθλητής αισθάνεται γεμάτος μ'αυτό που
κάνει είναι μαθηματικά βέβαια
ότι θα βάλει πλάτη για το κοινό
καλό.
Επίσης έχει μάθει να πειθαρχεί
και να εφαρμόζει τις οδηγίες
του προπονητή. Στο θέμα αυτό
φωνάζουν από μακριά οι καλά
δουλεμένες ομάδες.
Αν λοιπόν ανοίξει η βαθμολογική κάνουλα μπαίνει όλο και
περισσότερος κόσμος στο μεράκι.
Αφού λοιπόν οι Δαναοί έφτασαν με συνέπεια μέχρι εδώ είναι
λογικό να θελήσουν να φτάσουν
μέχρι τέλους με ψηλά το κεφάλι.

Καλό άπλωμα
Την δική τους σπουδαία διαδρομή στον χώρο έχουν οι Δαναοί αλλά πολύ σωστά έχουν
το βλέμμα τους στραμμένο στο
μέλλον.
Δικαίως ρίχνουν το βάρος
τους στην ανανέωση των κυττάρων και αποτελεί μεγάλη χαρά

τους να βλέπουν τους πιτσιρικάδες να πέφτουν στα βαθιά
και να ανδρώνονται μπασκετικά.
Σίγουρα η πρώτη ομάδα αποτελεί την βιτρίνα αλλά οι γνώστες
του είδους σημειώνουν ότι η
μακροημέρευση ενός σωματείου
εξασφαλίζεται όταν στηρίζεται
στα δικά του χέρια.
Αυτό κάνουν οι γαλάζιοι που
αγκαλιάζουν απλόχερα τους πιτσιρικάδες, οι οποίοι έχουν δίπλα
τους καλούς δασκάλους.
Πρόκειται για την έμπειρη
φουρνιά της ομάδας η οποία
έγραψε ατέλειωτα χιλιόμετρα
και είναι σε θέση να μεταλαμπαδεύσει γνώσεις.
Παίζοντας δίπλα τους οι πιτσιρικάδες δεν έχουν να φοβούνται τίποτα.
Σε κάθε περίπτωση μικροί και
μεγάλοι απόλαυσαν τον Σαββατιάτικο αγώνα με τη Νίκαια, που
όπως γράψαμε στην προαναγγελία ήθελε μεγάλη προσοχή.
Γιατί ο αντίπαλος είναι καλά
δομημένος και με αξιόλογους
παίκτες στο ρόστερ.
Συνήθως ανεβάζει τον μέσο
όρο σκοραρίσματος, ενώ δεν
πτοείται όταν παίζει εκτός έδρας.
Όλα αυτά τα συνυπολόγισαν
οι Δαναοί που κινήθηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε να έχουν το
πάνω χέρι. Να σημειώσουμε ότι
την παρθενική του εμφάνιση
έκανε στην πρώτη θέση του πάγκου ο Γιώργος Μήτσας, οπότε
η ομάδα θα πορευτεί μαζί του

Ν
15
14
14
11
10
8
7
7
4
3
2
0

Η
1
2
2
5
6
7
9
9
11
13
14
16

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

μέχρι τέλους.
Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι οι Δαναοί ξεκίνησαν με καλά
πατήματα και έχοντας καλές επιλογές έβρισκαν εύκολα τον δρόμο προς το καλάθι.
Η συνολική εικόνα τους έδωσε
αυτοπεποίθηση, ενώ κινήθηκαν
με την ίδια λογική και στην δεύτερη περίοδο.
Το ματς είχε όμως αρκετό
δρόμο, αφού οι φιλοξενούμενοι
όπως αναμένονταν δεν κατέθεσαν τα όπλα.
Βέβαια ο εκπρόσωπός μας
είχε τον έλεγχο σε όλη την διάρκεια του ματς.
Ακόμη και όταν στο 32’ η Νίκαια πλησίασε στον πόντο οι
γηπεδούχοι είχαν υποδειγματική
αντίδραση και ολύμπια ψυχραιμία. Τα βαριά χαρτιά: Κωτούλας,
Ψύρρας, Νικολούσιος σημάδεψαν σωστά και έβαλαν τα πράγματα στην θέση τους. Και όλα
αυτά ενώ οι: Τζιάννης, Τσικρικάς
αγωνίστηκαν με προβλήματα.
Όμως η εικόνα της ομάδας
έβγαζε υγεία και ειδικά όταν
ανέλαβαν δράση οι μικροί: Τάλαρος, Σδράκας, Ράρας, Ζιώγας,
που κέρδισαν το πιο ζεστό χειροκρότημα και εύσημα για την
συνέχεια.
Τα δεκάλεπτα: 30-21, 47-38,
65-59, 84-76
Δαναοί: Παπαθεοδώρου 3(1),
Σδράκας, Μικαελιάν 12(2), Νικολούσιος 18(3), Ζιώγας, Χατζής,
Τζιάννης 4, Ψύρρας 13(3), Τάλαρος, Τσικρικάς 8(2), Ράρας,
Κωτούλας 26(1)
Νίκαια (Παπαναστασίου): Παπαθανασίου, Τσουλούφης 7, Παπαναστασίου 2, Νεγκρίλα, Πασχάλης 22 ( 1), Μουράτης 11 (
3), Μπλιάτζας 30, Κουραμάς 4,
Αμπντάλα.
• Σε παιχνίδι του παιδικού:
Δαναοί- Φούντας Α 49-79.
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Κόλλησε
ο ΑΟΚ
Δεν βγήκαν πράγματα στην
Καλαμπάκα και έτσι υπέστη βαριά
ήττα 81-44 στον ΠΑΣ Γιάννενα

Σε κακή μέρα η Καλαμπάκα δεν απέφυγε την βαριά ήττα
στον ΠΑΣ Γιάννενα(φωτό: epirusbasket)
Μια από τις πιο δύσκολες κατά γενική ομολογία αποστολές είχε η Καλαμπάκα στην έδρα του ΠΑΣ Γιάννενα.
Ο αντίπαλος είναι από το πάνω ράφι και διαθέτει
σπουδαίους παίκτες στο ρόστερ του.
Αυτοί είναι σε θέση να σκοράρουν κατά βούληση αν
βρουν το χέρι τους και αποκτήσουν ρυθμό.
Ετσι οι κιτρινομπλέ δεν απέφυγαν την βαριά ήττα με
81-44.
Ο εκπρόσωπός μας δεν βρέθηκε στην μέρα του και
χρειάστηκε να κυνηγάει για μεγάλο διάστημα.
Μοιραία δεν έλειψαν τα λάθη, που τα αξιοποίησαν με
τον πλέον εμφαντικό τρόπο οι Ηπειρώτες.
Ρεαλιστικά πάντως δεν έγινε κάποια τρομερή ζημιά,
αφού το συγκεκριμένο ματς δεν ήταν σε πρώτη προτεραιότητα για θετικό αποτέλεσμα.
Ο ΠΑΣ έχει διαφορετικούς στόχους και ειδικά στο
σπίτι του δεν χαρίζει τίποτα.
Δεν άλλαξε λοιπόν συνήθειες και έτσι η Καλαμπάκα
δεν κατάφερε να πάρει κάτι από την συνάντηση.
Σίγουρα θα την διαβάσει στην ανάλυση που θα γίνει
προκειμένου να διορθώσει πράγματα ενόψει των ματς,
που είναι τα μέτρα της.
Ουσιαστικά η ομάδα του κ. Κωνσταντινίδη ήταν στο
πνεύμα του αγώνα μόνο για το πρώτο δεκάλεπτο.
Εκεί είχε καλές επιλογές και ψυχραιμία.
Στην συνέχεια όμως οι Γιαννιώτες αξιοποίησαν τους
παίκτες που ήταν στην μέρα τους και η ψαλίδα άρχισε
να ανοίγει.
Οι κιτρινομπλέ κόλλησαν και στην επίθεση, οπότε οι
γηπεδούχοι κατάφεραν να δώσουν διαστάσεις στη νίκη
τους.
Τα δεκάλεπτα: 16-12, 42-20, 60-34, 81-44
Διαιτητές: Δέλλας-Αναστασιάδης
ΠAΣ Γιάννινα (Κωστόπουλος): Γεωργίου 17, Πανάρας
3(1), Tσίρμπας, Πρέντζας 11(3), Kαραγκιολίδης 10(1),
Mάντζιος Π., Mάντζιος Δ. 17, Πανταζής 9(3), Πιστιόλης
6, Γιωτάκης 8(1).
Καλαμπάκα (Κωνσταντινίδης): Μασάδης 2, Μπαλωμένος 5(1), Σπανός, Γαϊτανίδης 5, Παουλεάνου 4, Σούλκο
3, Γκαντιάς 7, Οικονόμου, Παπακώστας 8(1), Κιουρτζίδης
10.

Τα αποτελέσματα
Νικόπολη- ΑΟΚ Βέροιας .......................................56-65
ΠΑΣ Γιάννενα- Καλαμπάκα ...................................81-44
Εύαθλος- Μελίκη ...................................................66-62
Μαντουλίδης- ΑΓΣ.Ιωαννίνων ...............................71-85
Ολυμπιακός. Β- Παλαμάς ..................................... 80-69
Ικαροι- Γρεβενά .....................................................54-57
Ρεπό: Δόξα. Λ
Στην βαθμολογία οι Ικαροι έχουν 21 πόντους, ο ΑΟΚ
19, ενώ στην επόμενη αγωνιστική παίζουν: ΠαλαμάςΙκαροι και Καλαμπάκα- Εύαθλος.

Σ

το διάβα του
χρόνου το
κλειστό της
Μπάρας
φιλοξένησε μεγάλα
παιχνίδια.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Το πλήρωμα του χρόνου
έφτασε την Κυριακή για μια
συνάντηση, που άσκησε ιδιαίτερη γοητεία στους συμπολίτες φιλάθλους.
Πρώτα και κύρια οι ίδιοι θέλουν να βλέπουν τους εκπροσώπους μας να ανοίγουν τα
φτερά τους και να συντηρούν
τον μύθο σχετικά με την Τρικαλινή έφεση στην καλαθοσφαίριση.
Από την άλλη ξέρουν να
αναγνωρίζουν αξίες, οπότε το
ντέρμπι με τον πρωτοπόρο
Πρωτέα Γρεβενών σήμανε κάτι
σαν συναγερμό.
Εκτός από τους συνήθεις
υπόπτους λοιπόν έσπευσαν
και άλλοι λάτρεις του είδους
να μοιραστούν ξεχωριστά συναισθήματα.
Τελικά τα χαμόγελα δεν ήταν
Τρικαλινά αφού ο αντίπαλος
απέδρασε με 54-57.
Οι Ικαροι προετοιμάστηκαν
με την ιδέα ότι είχαν μπροστά
τους έναν αγώνα μακράς διαρκείας.
Διότι τα Γρεβενά κάθε άλλο
παρά χθεσινά είναι στον χώρο.
Ισα- ίσα παίζουν στα δάχτυλα
τα μυστικά της κατηγορίας,
ενώ χρόνια τώρα διακρίνονται
για την σταθερότητά τους στην
κατηγορία.
Ειδικά φέτος δεν έκρυψαν
τις φιλοδοξίες τους για αλλαγή
σελίδας και η πρώτη θέση
στην βαθμολογία δεν είναι τυχαία.
Ωστόσο και οι Ικαροι έχουν
την δική τους μακρά διαδρομή
στον χώρο και θέλουν να γράψουν και άλλες αξιόλογες σελίδες.
Δεν χρειάζεται να κάνουμε
εκτενή ανάλυση για να καταδείξουμε πόσο σημαντικό είναι
να ακούγεται η τοπική φωνή
στα εθνικά πρωταθλήματα.
Ο εκπρόσωπός μας ρίχτηκε
στην μάχη προερχόμενος από
δυο μεγάλα διπλά και μετά
την διακοπή δεν ήθελε να αλλάξει συνήθειες.
Ολες οι νίκες δίνουν δυο
βαθμούς στο μπάσκετ αλλά
μια επιτυχία επί του πρωτοπόρου αντανακλά και σε αρκετά ακόμη κομμάτια.
Οι κιτρινόμαυροι ήξεραν ότι
θα είχαν μπόλικη δουλειά, ενώ
έπρεπε να πραγματοποιήσουν
εμφάνιση βγαλμένη από τα
καλύτερά τους για να φτάσουν
μέχρι το τέλος του δρόμου.
Ηταν πάντως ένα παιχνίδι
με έντονα συναισθήματα, ενώ
οι κινήσεις των προπονητών
από τον πάγκο έδωσαν υλικό
για μπασκετική σκέψη.
Φυσικά στις τάξεις και των
δυο ομάδων υπάρχουν αθλητές που μπορούν να κάνουν
πράγματα και θαύματα με την
μπάλα στα χέρια τόσο από
κοντινή, όσο και από μακρινή
απόσταση.

Μακράς διαρκείας
Ο κόουτς Σδράκας επέλεξε
να ξεκινήσει το παιχνίδι ρίχνοντας στο παρκέ τους: Κολότσιο. Α, Αργύρη, Ντούρβα,
Μπαρμπαρούση και Φούντα
περιμένοντας να δει φυσικά
CMYK

Εσπασε η έδρα
Οι Ικαροι αν και το πάλεψαν δεν απέφυγαν
την ήττα 54-57 από τον πρωτοπόρο Πρωτέα Γρεβενών

Ο Βλάχος εν ώρα εκτέλεσης στο Κυριακάτικο ντέρμπι

Προσπάθεια του Τζιοβάρα απέναντι στην Γρεβενιώτικη άμυνα
το πώς θα κούμπωναν οι επιλογές.
Πάντως τον δρόμο προς το
καλάθι βρήκαν πρώτοι οι Γρεβενιώτες με τον Γρούδο.
Ο Γ. Φούντας ισοφάρισε
γρήγορα και λίγο αργότερα ο
Αλ. Κολότσιος με εμπιστοσύνη
στο χέρι του σημείωσε το 5-2
με τρίποντη βόμβα 7.27 πριν
την λήξη.
Αμεση ήταν η απάντηση του
Πρωτέα ξανά με τον Γρούδο,
ενώ κάτω και από τα δυο καλάθια καταγράφονταν ομηρικές μονομαχίες.
Κάπου εκεί ζεστάθηκε ο Γ.
Φούντας που πέτυχε μαζεμένους πόντους. Αρχικά με τρίποντο σημείωσε το 8-4 στα
6.03, αμέσως μετά σκόραρε
στον αιφνιδιασμό για το 10-4
και στα 5.02(12-4) μετά από
κομπίνα με τον Ντούρβα.
Μπροστά στο σκηνικό αυτό
οι φιλοξενούμενοι πήραν
εσπευσμένα ταϊμ άουτ και ακολούθως μετά από αντιαθλητικό
ο Φούντας με βολές έδωσε
διψήφια τιμή στην διαφορά
ήτοι 14-4.
Οι Ικαροι έβγαζαν πάθος και
ήταν ουσιαστικοί στην άμυνα.
Ωστόσο κανείς δεν ξεγελάστηκε, αφού ήξερε ότι το ματς
είχε μπόλικο ψωμί.
Πράγματι ο Πρωτέας ζεστάθηκε με τα δικά του βαριά
χαρτιά να βγαίνουν μπροστά.
Ανάσες λοιπόν έδωσε ο Κλωνάρας με τρίποντο για το 147 στα 4.09 αλλά απάντησε
αμέσως ο Αλ. Κολότσιος.
Ακολούθησε τρίποντο του
Μαλούτα για το 16-10 στα 3.18

μετά από καλή κυκλοφορία
της μπάλας.
Στα 2.43 ο Κλωνάρας με βολές μείωσε σε 16-12.
Τον εκπρόσωπό μας ξεκόλλησε ο Βλάχος με τρίποντο
για το 19-12, 2.15 πριν την
λήξη, ενώ στον αγώνα μπήκε
και ο στρατευμένος Χατζής
για να δυσκολέψει τους ψηλούς των Γρεβενών. Αντίθετα
δεν αγωνίστηκε ο τραυματίας
Β. Κολότσιος.
Ο Στάνκοβιτς με κλέψιμο
έκανε το 21-12 στα 1.29 αλλά
ο Μιχαηλίδης με τρίποντο μείωσε σε 21-15(1.13).
Λίγο αργότερα ο Κλωνάρας
με βολές πραγματοποίησε το
21-17(1.12) σκορ που σημάδεψε το δεκάλεπτο αφού στο
διάστημα που έμενε προέκυψαν εκατέρωθεν λάθη.
Στο ξεκίνημα της δεύτερης
περιόδου ο Μέξης έγραψε το
23-17 και ο Στάνκοβιτς το 2617 με τρίποντο στα 8.52.
Όμως οι Γρεβενιώτες είχαν
τον τρόπο να ροκανίζουν την
διαφορά με βολές του Μακρή
που μπήκε στην εξίσωση και
του Κλωνάρα.
Ετσι έγινε το 26-23 στα 7.03
για να ακολουθήσει τρίποντο
του Φούντα.
Τον μιμήθηκε στα 5.49 ο
Τζιοβάρας για το 32-23.
Όμως και πάλι τα Γρεβενά
βρήκαν λύσεις. Ο Μακρής μείωσε 32-25 και οι δυο ομάδες
κόλλησαν για εύλογο διάστημα
στο συγκεκριμένο σκορ.
Στα 1.30 ο Μακρής με τρίποντο έκανε το 32-28, που
ήταν σκορ ημιχρόνου, αφού

αστόχησαν διαδοχικά Γρούδος
και Ντούρβας.
Βάσει της εικόνας όλοι περίμεναν καυτό ντέρμπι και στην
συνέχεια.
Παράλληλα αρκετοί θυμήθηκαν τις μεγάλες περσινές
νίκες των Ικάρων επί των πρωτοπόρων στην Μπάρα.
Όμως στην προκειμένη περίπτωση ο εκπρόσωπος μας
δεν κατάφερε να ολοκληρώσει
όπως ξεκίνησε.
Στην γ’ περίοδο τον πρώτο
λόγο είχαν οι άμυνες και τα
καλάθια σημειώνονταν με
ιδρώτα και αίμα.
Οι Ικαροι κατάφεραν να κρατήσουν σχετικά καλά στην άμυνα αλλά δεν βρήκαν τα μεγάλα
καλάθια στην επίθεση καθώς
και τον τρελό ρυθμό για να
φορτώσουν τρελή πίεση στους
αντιπάλους.
Την ίδια ώρα τα Γρεβενά είχαν σε κάποια σημεία εκνευριστική ευστοχία και έτσι πήραν κεφάλι στο τέλος του διαστήματος αυτού.
Στην τελική ευθεία ο κόουτς
Σδράκας έσπευσε να χρησιμοποιήσει όλα τα όπλα του με
τους φιλοξενούμενους όμως
να αποδεικνύονται σκληρό καρύδι. Είχαν λοιπόν τα σουτ
που ήθελαν στην κατάλληλη
στιγμή και έφυγαν αδιάβροχοι
από μια δυνατή έδρα.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι
δυο λεπτά πριν το τέλος το
ματς ήταν 51-52(χάθηκαν δυο
Τρικαλινές επιθέσεις) αλλά ο
Μακρής πέτυχε μεγάλο καλάθι
για το 51-54, ενώ λίγο αργότερα οι Γρεβενιώτες ξέφυγαν
51-57, οπότε δεν έφτανε το
τρίποντο του Βλάχου.
Σημαντικό ρόλο έπαιξε η
αστοχία στις βολές, αφού οι
κιτρινόμαυροι έχασαν 11 αλλά
και γενικότερα η νευρικότητα.
Τέτοια εξέλιξη πάντως είναι
μέσα στην αθλητική ζωή οπότε
οι Ικαροι πρέπει να πεισμώσουν και να δείξουν τον γνωστό χαρακτήρα προκειμένου
να βάλουν τους βαθμούς που
θέλουν στο σακούλι τους καλύπτοντας αλλού την απώλεια.
Σε επίπεδο δηλώσεων ο κ.
Σδράκας εστίασε στην διάρκεια στην απόδοση και στο
επιθετικό φρενάρισμα, ενώ ο
συνάδελφός του κ. Μουρουζίδης στάθηκε στα ψυχικά αποθέματα των παικτών του και
στην θέληση για τη νίκη.
Τα δεκάλεπτα: 21-17, 3228, 42-43, 54-57
Διαιτητές: Ντόγκας-Χατζηχαρίσης
Ικαροι (Σδράκας): Κολοτσιος Α. 7(1), Μέξης 2, Βλάχος
11(3), Κολότσιος Β., Αργύρης
3(1), Χατζής 3, Ντούρβας, Τζιοβάρας 3(1), Φούντας 20(2),
Μπαρμπαρούσης, Στάνκοβιτς
5(1).
Πρωτέας Γρεβενών (Μουρουζίδης): Γρούδος 12, Μαλούτας 5(1), Μιχαηλίδης 3(1),
Γιώτας, Κλωνάρας 11(1) Κολοβός, Συλλάκος, Ταμπακάκος, Τακίδης 4, Μπόζιαρης 4,
Μακρής 16(2), Μαλιούρας 2.
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Ήττα πισωγύρισμα
Ο ΑΟ Τρίκαλα… επέστρεψε στα άσχημα και με κακό πρόσωπο
γνώρισε την ήττα με 0-1 από τον Απόλλωνα Πόντου

Π

Σοκαρισμένος ο νέος προπονητής
του ΑΟΤ Μίλος Κόσιτς από την εικόνα
της ομάδας: «Είναι φανερό ότι δεν
ήρθα σε μία καλή περίοδο για την
ομάδα. Δεν μπορείς να κάνεις πολλά
πράγματα για να αλλάξεις την ομάδα
η οποία είναι φανερό ότι δεν είναι
καλά προετοιμασμένη. Αν θέλεις να
ακολουθήσεις κάποιες τακτικές πρέπει να τρέξεις και δεν το είχαμε.
Θέλει σκληρή δουλειά τις επόμενες
εβδομάδες για να το διορθώσουμε
αυτό, προσπαθήσαμε στις λίγες μέρες που ήμουν εδώ αλλά δεν τα καταφέραμε».
Για την ήττα από τον Απόλλωνα
είπε: « Δυστυχώς δεν ήταν απειλητικός ο αντίπαλος αλλά αξιοποίησε
την μία καλή ευκαιρία που του δόθηκε.
Προετοιμαστήκαμε σωστά αλλά δυστυχώς δεν είχαμε πάθος, δύναμη.
Κομβικό σημείο του αγώνα ήταν όταν
χάσαμε τον Συμελίδη και αρκετά νωρίς έπρεπε να αναθεωρήσουμε τα
πλάνα μας. Προσπαθήσαμε να αλλάξουμε κάποια πράγματα αλλά στο
δεύτερο ημίχρονο δεν ήμασταν όπως
περιμέναμε. Πρέπει να δουλέψουμε,
να δημιουργούμε προϋποθέσεις για
γκολ και όχι κάτι ευκαιριακά, και να
ανακτήσουμε την φυσική μας κατάσταση.
Για την ανετοιμότητα των νεοαποκτηθέντων παικτών είπε: «Δυστυχώς δεν είχα παίκτες για να τους
αντικαταστήσω. Και αυτοί που μπήκαν
δεν έδειξαν κάτι περισσότερο, από
αυτούς που ήταν μέσα».
Για τις μηδέν ευκαιρίες που δημιούργησαν τα Τρίκαλα είπε: «Θα
βάλουμε μεγαλύτερη προσπάθεια
να παίξουμε επιθετικά και να φέρουμε
την μπάλα στην περιοχή. Αυτό είναι
το βασικό μας στοιχείο. Και να δούμε
πως θα βελτιωθεί. Δεν έχουμε πολύ
χρόνο αλλά πρέπει να αλλάξουμε
την κατάσταση, πρέπει να είμαι ειλικρινής, έχουμε παιχνίδια Τετάρτη,
Σάββατο».

Καλαϊτζίδης: «Πολύπλευρα
οφέλη από την νίκη»
Ικανοποιημένος ήταν φυσικά από
το διπλό ο Δημήτρης Καλαϊτζίδης.
Χαρακτηριστικά ανάμεσα στα άλλα
δήλωσε ο προπονητής του Απόλλων
Πόντου: «Κόντρα σε μία ομάδα σαν
τα Τρίκαλα που κατά την εκτίμηση
μου είναι ότι είναι επαρκώς στελεχωμένη ορίσαμε με ελάχιστες περιπτώσεις τις τύχες του αγώνα. Τα
Τρίκαλα φάνηκαν όταν κάναμε κάποια
αβίαστα λάθη. Φτάσαμε βέβαια σε
λίγες περιπτώσεις στην αντίπαλη
εστία αλλά προσπαθούσαμε συνεχώς.
Η γενική μας εικόνα ήταν εξαιρετική
στους περισσότερους τομείς. Καλή
συνέχεια στα Τρίκαλα» κατέληξε.

ριν τον αγώνα της
17ης αγωνιστικής
ο ΑΟ Τρίκαλα
πίστευε ότι θα
μπορούσε να επιστρέψει
μετά από καιρό στις εντός
έδρας νίκες, αφού υπήρχε
η θετική αύρα από τη
πρώτη εκτός έδρας της
περασμένης αγωνιστικής
στην Δράμα.

Του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
xristoforospap@gmail.com

Αλλά στο γήπεδο τα πράγματα
δεν εξελίχθηκαν όπως θα τα περίμεναν και γνώρισαν μάλιστα
την ήττα με 0-1 από τον Απόλλωνα
Πόντου και πλέον είναι κάτω από
τη ζώνη του υποβιβασμού δυο
κατηγοριών, σε περίπτωση που
θα έχει ισχύ η αναδιάρθρωση κατηγοριών.
Όπως και να έχει το ντεμπούτο
του Μίλος Κόστιτς στον πάγκο
ήταν άσχημο, ενώ εκεί που πήγε
να ζεσταθεί κάπως ο κόσμος και
να επιστρέψει στο γήπεδο έφυγε
με το κεφάλι κάτω – για μια ακόμη
φορά – και αυτό εξελίσσεται σε
μεγάλη πληγή. Ο νέος προπονητής προσπάθησε με πολλά νέα
πρόσωπα να αιφνδιάσει τους Καλαμαριώτες, αλλά αυτό δεν βγήκε
στο γήπεδο, αφού επί της ουσίας
ο ΑΟΤ δεν έχασε ούτε μια ευκαιρία στο παιχνίδι! Ενώ για έναν
ακόμη αγώνα ο διαιτητής έδειξε
να μην… υπολογίζει τον ΑΟΤ,
αφού άφησε την ομάδα με δέκα
παίκτες πάλι με μια τραβηγμένη
δεύτερη κίτρινη, την ίδια στιγμή
που στο πρώτο ημίχρονο ο προπονητής των «Ποντίων» Δημήτρη
Καλαϊτζίδη διαμαρτυρόταν συνεχώς, ενώ μέσα σ’ όλα αυτά ο
4ος διαιτητής ζήτησε την αποβολή
του αντιπροέδρου της ΠΑΕ Νίκο
Νίκογλου, που ήταν στον πάγκο
για λεκτική επίθεση στον προπονητή των φιλοξενούμενων. Με
άλλα λόγια, αυτή τη στιγμή η κατάσταση δείχνει πάλι πολύ δύσκολη, αν βάλουμε και μια γκρίνια
στην κερκίδα για το θέμα… Γράφα! Και αυτό διότι μετά την ήττα
υπήρχαν φίλαθλοι που έλεγαν ότι
το πρόβλημα δεν ήταν ο προπονητής αλλά ο προγραμματισμός
της ομάδας. Με άλλα λόγια… μύλος και να δούμε πως θα εξελιχθούν τα πράγματα ώστε η ομάδα
να βρει τον δρόμο της και να μην
πέσει θύμα υποβιβασμού!

Η εικόνα του αγώνα
Δίχως να εντυπωσιάσει με την
απόδοσή του, έχοντας όμως ουσία, ο Απόλλων Πόντου νίκησε 10 τον ΑΟΤ στα Τρίκαλα.Ο Μίλος
Κόστιτς ξεκίνησε με το… αριστερό
στον πάγκο των Θεσσαλών, οι
οποίοι έκαναν πολύ κακή εμφάνιση, στο ντεμπούτο και των Γουέ-

Στιγμιότυπα από τον αγώνα της Κυριακής,
όπου ο ΑΟΤ έδειξε ένα πολύ κακό πρόσωπο

ρε και Άντρονικ. Ο τελευταίος
μάλιστα, αποβλήθηκε στο 85’
Οι «κυανέρυθροι» αδυνατούσαν
να φτάσουν σε τελική προσπάθεια
και εν τέλει η ομάδα της Καλαμαριάς «χτύπησε» στο 79’. Ο Αμαραντίδης με κεφαλιά μετά από
εκτέλεση φάουλ του Πουρτουλίδη
έκανε το 0-1, το οποίο χάρισε τη
νίκη στους Πόντιους. Στο τέλος
μάλιστα θα μπορούσε να γίνει το
0-2, αλλά ο Ταΐρης έπεσε στα
πόδια του Κυβελίδη πριν αυτός
εκτελέσει για το 0-2.
ΣΚΟΡΕΡ: 79’ Αμαραντίδης

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ (Μίλος Κόστιτς):
Ταΐρης, Πάνος, Ντόσης, Ντιαλό,
Γκότοβος, Άντρονικ, Τριανταφυλλάκος, Συμελίδης (20’ Καπός),
Μαρκόφσκι, Γουέρε (78’ Γκουγκούδης), Σισέ (60’ Υψηλός).
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ (Δημήτρης Καλαϊτζίδης): Θεοδωρόπουλος, Γεωργιάδης, Αμαραντίδης,
Πάτας, Βλάχος, Καλαϊτζίδης (89’
Μπάμπης), Πουρτουλίδης (82’
Καλογέρης), Σουντουρά (84’ Κυβελίδης), Μπρίτο, Χασομέρης,
Ολαϊτάν.
Διαιτητής: Μπαΐλης (Πρέβεζας)
Βοηθοί: Σκορδίλης (Κέρκυρας),
Καλύβας (Φθιώτιδας)

ΜΠΑΚΩΣΗΣ
EΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ

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

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΤΗΣ 17ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ:
Εργοτέλης – ΑΟΧ Κισσαμικός
1-0 (46’ Τσέλιος)
Σπάρτη – Παναχαϊκή 2-3 (10’
Γκαλβάο, 88’ Ζαχαριουδάκης –
2’ Σωτηράκος, 57’, πεν. 66’ Ελευθεριάδης)
Απόλλων Λάρισας – Αιγινιακός
3-2 (47’ πεν., 61’ Χατζής, 51’ Κοντοές – 32’ Σοφιάνης, 44’ Βλαχομήτρος)
Τρίκαλα – Απόλλων Πόντου
0-1 (79’ Αμαραντίδης)
Ηρακλής – Κέρκυρα 1-1 (21’
πεν. Περόνε – 46’ Ν. Κρητικός)
Βόλος – Δόξα Δράμας 2-1 (35’
Ηλιόπουλος, 72’ Πίσπας – 24’
Δούμτσιος)
Αήττητος Σπάτων – Ηρόδοτος
1-1 (53’ Ρούνεϊ – 69’ Σιαλμάς)
Πλατανιάς – Καραϊσκάκης Άρτας 2-0 (63’ Λουκίνας, 75’ Καραγκούνης)
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Βόλος ................................... 44
Απόλλων Λάρισας ................33
Κέρκυρα ...............................30
Παναχαϊκή ............................28
Πλατανιάς .............................28
Απόλλων Πόντου ..................27
Εργοτέλης ............................26

Ηρακλής ...............................23
Δόξα Δράμας .......................22
Κισσαμικός ...........................21
Ηρόδοτος .............................18
Καραϊσκάκης ........................18
Τρίκαλα .................................17
Αήττητος ..............................15
Σπάρτη .................................14
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 1112, απλά οι 4 τελευταίοι πέφτουν
2 κατηγορίες.

ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ
9 γκολ
Βασίλης Μάντζης (Βόλος)

Νίκος Κουσκουνάς (Κισσαμικός)
Χρήστος Ελευθεριάδης (Παναχαϊκή)
8 γκολ
Μιγκέλ Μπιανκόνι (Πλατανιάς)
Εμανουέλ Περόνε (Ηρακλής)
Κώστας Ηλιόπουλος (Βόλος)
7 γκολ
Τουράμ (Κέρκυρα)

Η ΕΠΟΜΕΝΗ (18Η) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Σάββατο 23 Φεβρουαρίου
Παναχαϊκή – Απόλλων Λάρισας
(15:00 ΕΡΤ3)
Εργοτέλης – Σπάρτη (15:00)
Δόξα Δράμας – Πλατανιάς
(18:00)
Κυριακή 24 Φεβρουαρίου
ΑΟΧ Κισσαμικός – Τρίκαλα
(15:00)
Αιγινιακός – Ηρακλής (15:00)
Απόλλων Πόντου – Βόλος
(15:00 ΕΡΤ3)
Κέρκυρα – Αήττητος Σπάτων
(15:00)
Καραϊσκάκης Άρτας – Ηρόδοτος (15:00).
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«Κλικ» από το στάδιο
Του ΠΑΝΟΥ ΓΙΔΟΠΟΥΛΟΥ

Προχώρησαν οι πρωτοπόροι
•Ηττα για Ζάρκο και Αρδάνι •Κέρδισε ο Ασπρόβαλτος στο Πρίνος
υνεχίζει να παρουσιάζει ενδιαφέρον η Β’ Ερασιτεχνική κατηγορία
στις πρώτες θέσεις βέβαια αφού στις ουρές των δύο ομίλων όλα
έχουν κριθεί… Οι πρωτοπόρες ομάδες κέρδισαν και συνέχισαν
θετικά την προσπάθειά τους, με τους Παραληθαίους να νικούν 3-0
τον Αστέρα και το Ριζαριό 4-0 στην Κρήνη (1ος ΟΜΙΛΟΣ), ενώ η Ενωση
Δροσερού Μουριάς νίκησε στους Γόμφους 3-0 και η Θεόπετρα άνευ αγώνα.
Σημαντική νίκη πέτυχε ο Ασπρόβαλτος στο Πρίνος με 2-1 (2ος ΟΜΙΛΟΣ).
Από τα αποτελέσματα που προκάλεσαν αίσθηση ήταν η νίκη της Βασιλικής
επί του Ζάρκου με 2-1 καθώς και η νίκη του Πετρωτού με 3-0 επί του
Αρδανίου.

Σ
Αν κρίνουμε από το ύψος του Κώστα Φαμίση
και του Δημήτρη Τσόγια, καταλαβαίνουμε πολλά…

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ
Το ιατρικό τιμ
του ΑΟΤ
(Κουτής,
Σακελλάρης
και Κοτρώτσιος)
σε δράση
προκειμένου
να προσφέρουν
τις πρώτες
βοήθειες στον
Ντόση.
Πάνοπλο
το ιατρικό τιμ…

*Οι σκόρερς από το αρχείο του Θ. Αλεξιάδη
15 Κρήνη
14
3 5 10 18-50
16 Λόγγος
10
3 1 14 15-43
2-0
17 Αστέρας
4
1 1 16 13-71

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

ΚΗΠΑΚΙ – ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ
Η.Τσαρούχας [2]
ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΟΙ – ΑΣΤΕΡΑΣ
3-0
Ε.Καρδούλας [2], Φ.Νάκος
ΚΡΗΝΗ – ΡΙΖΑΡΙΟ
0-4
Αναγνώστου, Κοθράς (3)
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ – ΖΑΡΚΟ 2-1
Σ.Παναγιώτου [2] – Α.Σδράλης
ΑΚΑΔΗΜΙΑ -1 – ΑΓ.ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΟΣ3-0
Βραζάλης, Τσιόκας, Τσιακμάκης
ΛΟΓΓΟΣ – ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
1-0
Α.Πρεμέτης
ΠΕΤΡΩΤΟ – ΑΡΔΑΝΙ
3-0
Μπορνόβας, Α.Αλεξίου, Δ.Ρίζος
ΚΑΡΥΕΣ – ΚΕΡΑΜΙΔΙ
3-0
Β.Χαλκιάς, Π.Καραϊσκος, Α.Τσιγάρας
Ρεπό: ΓΡΙΖΑΝΟ

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

«Μπράβο ο Θωμάς! Εκανε το Θαύμα του!» σκεφτήκαμε πριν
μπούμε στο γήπεδο για τον αγώνα ΑΟΤ – Απόλλων Πόντου.
Τελικά το κλειστό γυμναστήριο ήταν το επίκεντρο και η
ρομποτική με τόσα αυτοκίνητα γύρω από την περιοχή. Ηρθε
παραπάνω κόσμος αλλά όχι όσο περιμέναμε, αν κρίνουμε από
την ομοβροντία καλεσμάτων… τη νίκη στη Δράμα και το
διώξιμο του Γράφα. Και τι είδε; Ομάδα, άτολμη, άγευστη και
αναποτελεσματική και με το «καλημέρα» του Κόστιτς, έναν
σωρό από λάθη. Ο,τι έβλεπε και στα περισσότερα παιχνίδια.

ΟΜΑΔΕΣ
1 Παραληθαίοι
2 Ριζαριό
3 Καρυές
4 Κηπάκι
5 Ζάρκο
6 Αρδάνι
7 Γριζάνο
8 Αγ. Οικουμένιος
9 Βασιλική
10 Αμπελάκια
11 Κεραμίδι
12 Αγ. Κυριακή
13 Ακαδημία 1
14 Πετρωτό

Β
44
44
38
34
34
30
28
24
24
24
22
20
18
17

Ν
14
14
12
10
10
9
8
7
6
7
6
5
5
5

Ι Η
2 2
2 2
2 4
4 4
4 4
3 6
4 5
3 8
6 6
3 7
4 8
5 8
3 10
2 11

ΤΕΡΜ.
65-18
68-18
44-23
40-23
35-23
38-30
40-30
40-37
22-26
26-31
31-36
30-39
24-32
17-36

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
(24/2, 11.00)

Συνεχίζει στη κορυφή η Ενωση

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

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

Β’ ΟΜΙΛΟΣ
ΒΑΛΤΙΝΟ – ΡΟΠΩΤΟ
3-0
Σαρακατσιάνος, Γ.Φαρμάκης, Δ.Σκράπαρης
ΠΡΙΝΟΣ – ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΟΣ
1-2
Β.Καλογράνας – Ρ.Ντραγκότι, Θ.Γεωργατσέλης
ΓΟΜΦΟΙ – ΔΡΟΣΕΡΟ
0-3
Ε.Ζυγολίκας, Π.Παπαϊωάννου, Μπακατσής
ΛΥΓΑΡΙΑ – ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ
3-1
Κ.Δημόπουλος, Σ.Τσορλιανός, Χ.Λιάκος
– Τάτσιος
ΦΩΤΕΙΝΟ – ΒΥΤΟΥΜΑ
1-1
Λ.Παπακωνσταντίνου – Α.Βουλτσίδης
ΚΕΦ/ΚΟΣ – ΤΖΟΥΡΤΖΙΑ
0-3α.α
ΦΙΛΥΡΑ – ΘΕΟΠΕΤΡΑ
0-3 α.α
Π/ΜΟΝΑΣΤΗΡΟ – ΠΙΑΛΕΙΑ
1-0
Γαγάκης
Ρεπό: ΔΕΝΔΡΟΧΩΡΙ

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

Β
43
40
38
37
34
34
32
32
27
27
20
16
16
13
9
0
0

Ν
14
13
12
12
11
10
10
10
8
9
6
5
5
4
3
0
0

Ι
1
1
2
1
1
4
2
2
3
0
2
1
1
1
0
1
1

Η
2
3
3
4
5
3
5
5
6
9
8
11
10
12
14
16
16

ΤΕΡΜ.
66-15
49-20
55-18
45-19
44-20
37-17
39-22
35-19
40-35
31-33
24-36
29-47
25-48
19-50
14-57
0-48
0-48

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
(24/2, 15.00)
Πρίνος.....................-..................Βαλτινό
Ροπωτό ...................- ..........Δενδροχώρι
Ασπρόβαλτος .........-...................Γόμφοι
Δροσερό Μουριά....- .................Φωτεινό
Τζούρτζια ................- ............Παλ/στηρο
Θεόπετρα................- ..................Πιαλεία
Χρυσομηλιά-Κεφ/κός .................3-0α.α.
Βυτουμάς-Φιλύρα ......................3-0α.α.
Ρεπό: Λυγαριά

Πρωτάθλημα Νέων

Με συνθήκες… ανάγκης Η Δήμητρα
•Εχασαν
Απόλλων
οι Νέοι στον
συγχαίρει
Ηρόδοτο 2-0
Ποδοσφαιρικό πηγαδάκι από τους κ. Σπανό, Παπαγεωργίου
και Πιάζα. Θέμα συζήτησης, πέρα από την εικόνα;
Ποιοι είναι οι παίκτες και από πού…
Την πλήρωσε
τελικά ο Νίκογλου
με αποβολή
στην έντονη
λογομαχία
με τον Καλαϊτζίδη,
ο οποίος έπαιζε
όπως στην
έδρα του
Στο στάδιο
αποθεραπείας
βρίσκεται ο Ράντι, ενώ
ο Τσιάρας απουσίασε
λόγω καρτών. Για τους
τραυματίες υπάρχει
αναλυτική ενημέρωση,
αρκεί αυτοί να μην
είναι από τα Τρίκαλα…

•Tις μικτές Κ16 και
Κ14 της ΕΠΣ Τρικάλων

Πολλά τα προβλήματα
των Νέων στο Ηράκλειο
ηττήθηκαν 2-0 από τον Ηρόδοτο

ε απίστευτη ταλαιπωρία
(έπαιξαν Κυριακή και όχι
Σάββατο) με βροχή και
πολλές απουσίες, αλλά και με
«εχθρική» διαιτησία οι Νέοι του
ΑΟΤ ηττήθηκαν 2-0 από τον
Ηρόδοτο στο Ηράκλειο.

Μ

Το πρώτο γκολ στο 55’ από λάθος, και το
δεύτερο γκολ στο 92’. Η ομάδα των Τρικάλων είχε πολλές απουσίες λόγω καρτών
και τραυματισμών αλλά όσα παιδιά αγωνίστηκαν έπαιξαν πολύ καλά και αδικούνται από το αποτέλεσμα. Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν έγιναν αλλαγές καθώς στον
πάγκο ήταν όλοι με τραυματισμούς.
Νέοι ΑΟΤ (Κοτσίρας): Μπουρούσης,
Πούλιος, Δρόσος, Σκαρλέας, Κόνιαρης,
Νικλητσιώτης, Τσιρογιάννης Ν., Τσιρογιάννης Γρηγ., Κοντογεώργος, Κερασιώτης, Βλάχος.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Εργοτέλης – ΑΟΧ Κισσαμικός
Αήττητος Σπάτων-Πλατανιάς
Ηρόδοτος – Α.Ο. Τρίκαλα
Παναχαϊκή – Σπάρτη

3-1
0-2
2-0
6-1

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

30-7
20-5
14-11
25-12
16-11
16-21
7-16
3-48

27
25
20
18
15
13
6
0

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Αήττητος Σπάτων ......-.........Εργοτέλης
ΑΟΧ Κισσαμικός ........- ..........Ηρόδοτος
Πλατανιάς..................- .........Παναχαϊκή
ΑΟ Τρίκαλα................- ..............Σπάρτη

Ολοκληρώθηκε η προσπάθεια
των μικτών ομάδων Κ16 και Κ14
της ΕΠΣ Τρικάλων για τους αγώνες στον όμιλό τους και η Δήμητρα Απόλλων συγχαίρει τους
αθλητές τον προπονητή και τους
υπεύθυνους της ΕΠΣΤ για την
όμορφη ποδοσφαιρική διαδρομή
τους.
Μάλιστα η Κ14 προκρίθηκε
και συνεχίζει στον Θεσμό σε
νοκ-αουτ αγώνα περιμένοντας
τον επόμενο αντίπαλο που θα
προκύψει μετά από την κλήρωση
ενώ η Κ16 δεν κατάφερε να προκριθεί και πιστεύουμε ότι οι ίδιοι αθλητές αδίκησαν τους εαυτούς τους γιατί διέθεταν ένα
καλό σύνολο με πολύ ταλέντο.

Γ’ ΕΘΝΙΚΗ-Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
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Η πιο βαριά ήττα
•Εχασαν τα Μετέωρα 0-3 από τον Αλμυρό
υτή τη φορά δεν
τελείωσαν το
παιχνίδι τους, έτσι
όπως μας είχαν
συνηθίσει. Μάλιστα
δέχτηκαν την πιο βαριά
ήττα τους στο φετινό
πρωτάθλημα αφού έχασαν
3-0 από τον Αλμυρό στο
«Βασίλης Καρακίτσιος»,
αποτέλεσμα που
συνδυάστηκε με μέτρια
εμφάνιση και σαφώς
επηρεάστηκε από τις
απουσίες των
τιμωρημένων Σκόνδρα,
Παπαευθυμίου και
Ιωαννίδη καθώς και ο
Λίτσιος ο οποίος ήταν
τραυματίας.

Α

Παρά το γεγονός πως τα
Μετέωρα έχουν πείσει – και με
το παραπάνω- πως δίκαια βρίσκονται τόσο ψηλά στον βαθμολογικό πίνακα, η προσοχή
επιβάλλεται καθώς κανένας
δεν θέλει να χαλάσει αυτή η εικόνα.
Ο Αλμυρός από την πλευρά
του δεν έκανε καμία σούπερ
απόδοση, αλλά έπιασε ουσιαστικά στον ύπνο τους γηπεδούχους, σκόραρε σε κρίσιμα
σημεία του αγώνα και πήρε μια
σπουδαία νίκη.
Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν
αρκετά δυνατά στον αγώνα
και μόλις στο 6’ άνοιξαν το
σκορ ύστερα από φάουλ του
Κοντοβά, όταν η μπάλα κόντραρε ανάμεσα σε επιτιθέμενους κι αμυνόμενους και κατέληξε στον Γκίκα, ο οποίος με
πλασέ την έστειλε στα δίχτυα.
Τα Μετέωρα είχαν μετά την
πρωτοβουλία των κινήσεων,
χωρίς όμως να κάνουν σπουδαίες φάσεις. Το πρώτο σουτ
που έκαναν έγινε από τον Αν-

Πριν από την έναρξη του αγώνα τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή
στη μνήμη του προσφάτως εκλιπόντος πιστού φιλάθλου
των Μετεώρων Αιμίλιου Νταμπαλή

Ο Ιωάννου σε μια προσπάθειά του
στο χθεσινό παιχνίδι
δρεόπουλο στο 35’ και μία
ακόμη προσπάθεια του Μαρούδα στο 36’ κι αυτό ήταν όλο
στο διάστημα αυτό.
Στο δεύτερο μέρος οι φιλοξενούμενοι έδωσαν χώρο, τον
οποίο όμως ουδέποτε εκμεταλλεύτηκαν οι παίκτες των
Μετέωρων.
Σουτ του Ιωάννου στο 51’ πέρασε λίγο άουτ και η επόμενη
καλή στιγμή σημειώθηκε στο
78’, όταν ο Μαρούδας από
φάουλ του Ζήση πλάσαρε για
να αποκρούσει εξ επαφής ο
τερματοφύλακας Σταυράκης.
Ο Αλμυρός στο 81’ πέτυχε
και δεύτερο τέρμα, όταν ο Τσελέπης εκτέλεσε κόρνερ, ο Ζαρόπουλος έδιωξε, αλλά ο Παπακώστας πήρε την απόκρουση και με πλασέ έκανε το 0-2.
Στο 85’ νέο κόρνερ από τον
Τσελέπη, ο Αναστασίου εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια της
άμυνας και διαμόρφωσε το τελικό 0-3.
Εντυπωσιακός ήταν ο Γ.Σ.
Αλμυρού στο παιχνίδι με τα Με-

Ο Μανώλης προσπαθεί
να κερδίσει τη μονομαχία

τέωρα στην Καλαμπάκα, με
τους «κυανόλευκους» να παίρνουν σπουδαία νίκη με 3-0,
στο ντεμπούτο του Κώστα Βελιτζέλου στον πάγκο του Γυμναστικού.
Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το
σκορ στο 5’ με τον Γκίκα, ενώ
σημείωσαν άλλα δύο τέρματα
στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης με τους Παπακώστα στο 82’ και Αναστασίου στο
85’.
Οι παίκτες του ΓΣ Αλμυρού
προηγήθηκαν νωρίς στο σκορ,
όταν στο 5’ ο Καρράς εκτέλεσε φάουλ, ο Αναστασίου πάσαρε με το κεφάλι στον Γκίκα
και ο τελευταίος με σουτ έγραψε το 0-1.
Στη συνέχεια οι γηπεδούχοι
ανέλαβαν την πρωτοβουλία
των κινήσεων, χωρίς όμως να
δημιουργούν ευκαιρίες για την
εστία του Σταυράκη. Ο Αλμυρός διαχειρίστηκε άψογα το
παιχνίδι στην επανάληψη, έπαιξε με αντεπιθέσεις και κατάφερε να πετύχει δύο ακόμη

τέρματα στο τελευταίο δεκάλεπτο. Συγκεκριμένα στο 82’ ο
Τσελεπής εκτέλεσε κόρνερ και
ο Παπακώστας πέτυχε το 0-2.
Στο 85’ επίσης μετά από εκτέλεση κόρνερ του Τσελεπή, ο
Αναστασίου με κεφαλιά έγραψε το τελικό 0-3.

Ο

Σημαντικές νίκες πέτυχαν ΓΣ Αλμυρού και Θησέας.
Ο Αλμυρός επικράτησε με 3-0 του ΑΣ Μετέωρα στην
Καλαμπάκα και ο Θησέας με 3-1 του Φωκικού στην
Αγριά.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 19ης
αγωνιστικής καθώς και η βαθμολογία στον 4ο όμιλο της
Γ’ Εθνικής:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΑΟ Σελλάνων – Οικονόμος Τσαριτσάνης.............1-2
(41’ πέν. Κόντος – 22’ Χάμος, 82’ Κουμπούρας)
Αστέρας Ιτέας – Απόλλων Μακρυχωρίου ............2-0
(62’ Γκούρας, 68’ Κακκάβας)
ΑΣ Μετέωρα – ΓΣ Αλμυρού ...................................0-3
(13’ Γκίκα, 79’ Παπακώστας, 84’ Αναστασίου)
Ολυμπιακός Βόλου – Νίκη Βόλου.........................2-0
(1’ Ζγκούρι, 34’ Οικονομόπουλος)
Πιερικός – Αχιλλέας Νεοκαισάρειας ....................0-0
Θησέας Αγριάς – Φωκικός....................................3-1
(60’ Τσιουρής, 65’ Βλάχος, 83’ Νιαώτης – 82’)
Αναγέννηση Καρδίτσας – ΑΟ Στυλίδας .........0-3α.α.

Εκκρεμότητες… τέλος
•Με τρεις αγώνες σήμερα «σβήνουν»
τα… χρωστούμενα παιχνίδια
Του ΠΑΝΟΥ ΓΙΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΜΕΤΕΩΡΑ: Ζαρόπουλος,
Μανώλης, Ζήσης, Φορτούνης,
Γεωργάκης, Πολυζόπουλος,
Ανδρεόπουλος (73’ Αυγέρος),
Ουζούνογλου (78’ Γρηγορίου), Μαρούδας, Κιάκος, Ιωάννου.
Γ.Σ. ΑΛΜΥΡΟΥ: Σταυράκης, Καρράς, Μπαρούτας, Παπακώστας, Ναουμίδης (87’
Καλαμίδας), Αλεξανδρής, Γκίκας (65’ Τσελεπής), Βέργος,
Κοντοβάς (76’ Ματθαίου), Τζοβάρας (90’ Λουκάς), Αναστασίου.
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:
Λαθύρης
(Φθιώτιδας). Βοηθοί: Παπαλίτσας – Κανιούρας (Καρδίτσας)

Μπροστά ο Ολυμπιακός Βόλου
Ολυμπιακός Βόλου ήταν ο νικητής του
ντέρμπι με τη Νίκη Βόλου στο
Πανθεσσαλικό με 2-0 και ανέβηκε στην
πρώτη θέση της βαθμολογίας με 50
βαθμούς, όσους έχει και η Νίκη Βόλου.

Α’ Ερασιτεχνική

Η ΒΑθΜoΛoΓΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ
Β
Ν Ι Η ΤΕΡΜ.
1 Ολυμπιακός Β.
50
16 2 1
48-10
2 Νίκη Βόλου
50
16 2 1
50-6
3 Αστέρας Ιτέας
34
10 4 5
26-18
4 Μετέωρα
33
9 6 4
30-17
5 Θησέας Αγριάς
29
9 2 8
22-24
6 Αλμυρός
26
7 5 7
20-15
7 Τσαριτσάνη
26
7 5 7
22-26
8 Σέλλανα
25
7 4 8
21-20
9 Πιερικός
23
6 5 8
24-25
10 Μακρυχώρι
21
6 3 10
15-24
11 Νεοκαισάρεια
20
4 8 7
22-28
12 Στυλίδα
20
6 2 11
18-40
13 Φωκικός
13
2 7 10
11-28
14 Αναγέννηση Κ.
-5
0 1 18
7-55
•Στην Αναγέννηση Καρδίτσας έχει επιβληθεί τιμωρία
από την Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ -6 βαθμοί.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (24/2, 15.00)
Αστέρας Ιτέας ...................– .....................ΑΟ Σελλάνων
Οικονόμος Τσαριτσάνης...–.......................ΑΣ Μετέωρα
Απόλλων Μακρυχωρίου....–............Ολυμπιακός Βόλου
ΓΣ Αλμυρού.......................– .............................Πιερικός
Νίκη Βόλου – Αναγέννηση Καρδίτσας.........ΜΑΤΑΙΩΣΗ
Αχιλλέας Νεοκαισάρειας ..–..................Θησέας Αγριάς
ΑΟ Στυλίδας......................– .............................Φωκικός

Ο Πορταϊκός θα φιλοξενήσει τα Σαράγια
ρία παιχνίδια περιλαμβάνει το σημερινό
πρόγραμμα της Α’ Ερασιτεχνικής
κατηγορίας. Αυτά που είχαν απομείνει από
τις αντίξοες καιρικές συνθήκες και που μας
θυμίζουν έντονα τον δύσκολο Χειμώνα που
βιώσαμε. Με την διεξαγωγή τους, το ενδιαφέρον
στρέφεται στους αγώνες που ακολουθούν με την
υπόθεση «άνοδος» ν’ απασχολεί ακόμα.

Τ

Στις 3 μ.μ σήμερα η Πηγή, η οποία βρίσκεται στην 2η
θέση της βαθμολογίας θα φιλοξενήσει την Δήμητρα
Απόλλων σ’ ένα παιχνίδι που για τους γηπεδούχους είναι
πολύ σημαντικό μιας και το ερχόμενο Σάββατο, δίνουν «τελικό» στο δημοτικό στάδιο «Μπάμπης Παπαχατζής» απέναντι στο Νεοχώρι και εύκολα μπορεί να καταλάβει κανείς
πόση ουσία κρύβει το σημερινό αποτέλεσμα.
Στην αντίπερα όχθη, η Δήμητρα Απόλλων, θα παίξει χωρίς άγχος, θα προσπαθήσει για το καλύτερο και ό,τι βγει.
Την ίδια ώρα, στη Φήκη, η τοπική ομάδα θ’ αντιμετωπίσει την Κρύα Βρύση. Ιδιαίτερη σημασία δίνει στο σημερινό
παιχνίδι η ομάδα του Τάκη Ρούσσα η οποία θέλει τρίποντο
και ήττα της Πηγής για να πλησιάσει την κορυφή, αν και
οι φιλοξενούμενοι παρουσιάζονται ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί
και επικίνδυνοι.
Τέλος, ο Πορταϊκός θα φιλοξενήσει τα Σαράγια με τους
φιλοξενούμενους να έχουν βαθμολογικό προβάδισμα, αλλά
οι γηπεδούχοι είναι αυτοί που θέλουν περισσότερο τους
βαθμούς και μετά τη νίκη επί της Δήμητρας έχουν ανεβασμένη την ψυχολογία τους.
Οι διαιτητές των σημερινών αγώνων είναι:
Γηπ. Πηγης:
Πηγη - Δημητρα
Διαιτ. Πετσας
Παπαγεωργοπουλος - Καλογριας
Γηπ. Φήκης:
Φήκη - Κρ. Βρύση
Διαιτ. Μανασης Κ Σταφυλας - Μπαλας
Γηπ. Πύλης:
Πορταϊκός - Σαραγια
Διαιτ. Κοντινος
Νταλουκας - Μανασης Μ

CMYK
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Επεσαν ηρωϊκά
•Τα έδωσαν όλα οι γυναίκες των Τρικάλων αλλά λύγισαν (1-0)
λίγο πριν το τέλος απέναντι στον πανίσχυρο ΠΑΟΚ

Τ

ο παραδέχονται και το
ομολογούν όλοι. Οι
γυναίκες των Τρικάλων
ανέβηκαν επίπεδο ειδικά
φέτος και κοιτάζουν στα μάτια
ακόμη και τα πιο βαριά χαρτιά.

Ακόμη και αν ο αντίπαλος είναι ο χρυσοποίκιλτος ΠΑΟΚ.
Τα κορίτσια υποσχέθηκαν ότι θα παλέψουν με όλες τις δυνάμεις τους στην
Μεσημβρία και τήρησαν την δέσμευση.
Τελικά λύγισαν με 1-0 φλερτάροντας
για μεγάλο διάστημα με την υπέρβαση.
Πάντως η αναγνώριση των αντιπάλων
αποτέλεσε το μεγαλύτερο παράσημο
λέγοντας ότι τα Τρίκαλα ήταν η καλύτερη
ίσως ομάδα που πέρασε από την μελανόλευκη έδρα.
Η ομάδα των Τρικάλων λύγισε στο
77’μετά από γκολ που σημείωσε η Κακαμπούκη και πλέον στόχος είναι το
πλασάρισμα στην πρώτη τριάδα στο
πρωτάθλημα της Α Εθνικής.
ΠΑΟΚ: Παπακωνσταντίνου, Χατζηγιαννίδου (95’ Δοϊρανλή), Κακαμπούκη, Βαρδαλή, Γκάτσου, Σπυριδωνίδου, Στράντζαλη (46’ Πούλιου), Γεωργίου, Betancourt, Smiljkovic, Καραπέτσα
Τρίκαλα (Λουλές): Χαρακοπούλου,
Τροχούτσου, Χύμα, Έιερς (85’ Μαθιουδάκη), Σακελλαρη (65’ Τσακνακη),
Μπαρμποσα, Γιαννούλα(86’ Τσιάρα), Σάλομον, Σέντερλουντ, Αλεξίου, Βαίτση
(87’ Τσιάντα).

Μοίρασε εύσημα
Αποθέωσε τα κορίτσια του ο κόουτς
Γιώργος Λουλές.
Δεν ξέρω ποτέ αν το γυναικείο αποκτήσει την αίγλη του ανδρικού. Δεν ξέρω
αν ποτέ ο κόσμος ασχοληθεί με την
προσπάθεια αυτών των παιδιών. Εγώ
θέλω να τις ευχαριστήσω από τα βάθη
της καρδιάς μου για την Κυριακάτικη
εμφάνιση απέναντι σε έναν αήττητο αντίπαλο. Δεν τους ζήτησα πολλά απλά
να παίξουν για την πόλη τους, για το
όνομα, για όλους μας και το έκαναν.

Μαζεμένα μπράβο για τις γυναίκες των Τρικάλων παρά την ήττα στον ΠΑΟΚ
Ξέρω πως αν οποιοσδήποτε έβλεπε την
προσπάθεια τους θα καταλάβαινε τι σημαίνει αθλητισμός και αθλητές με ανιδιοτέλεια. Περήφανος για όλες»
Υ.Γ.:1 Eυχαριστούμε τον ΠΑΟΚ για
την άψογη φιλοξενία
Υ.Γ.: 2 Σε ένα δύσκολο και έντονο
ματς δεν υπήρχαν επεισόδια από καμία
ομάδα. Το λέω απλά για να ζητήσω συγγνώμη από αυτούς που περίμεναν να
φανταστούν- σκαρφιστούν ιστορίες για
την τερατώδη συμπεριφορά των Τρικάλων.

Τα αποτελέσματα
Ελπίδες-Εργοτέλης.......................... 2-1
Άρης-Προοδευτική ...........................3-0
ΠΑΟΚ-Τρίκαλα .................................1-0
Ατρόμητος-ΑΕΛ ................................1-0
Αγ. Παρασκευή-Πανσερραϊκή .........4-1
Στην βαθμολογία τα Τρίκαλα είναι
τρίτα με 28β, ενώ την επόμενη αγωνιστική
υποδέχονται την Αγ. Παρασκευή.
Εκκρεμούν ακόμη οι αγώνες Πανσερραϊκή-Προοδευτική (24/3), ΠΑΟΚ-ΑΕΛ
(24/3), Τρίκαλα-Άρης (24/3).

Τρένο οι Νέες
Τρίβουν τα μάτια τους φίλοι και αντίπαλοι με τα επιτεύγματα των Τρικαλινών
Νέων που γίνονται όλο και καλύτερες.
Μάλιστα δείχνουν χαρακτήρα και στα
εκτός έδρας ματς, οπότε πάνε τρένο
με 6 στα 6.
Οι κυανέρυθρες πέρασαν με διπλό
από την Κηφισιά κερδίζοντας τον Λεοντικό με 2-1 και είναι στην 1η θέση
του 3ου ομίλου της Γ Εθνικής, με έξι
σερί νίκες.
Στο 15’ η Στεργιούλη το πρώτο γκολ
και στο 60’ η Τσόγκα το 0-2 για να μειώσει στη συνέχεια η γηπεδούχος ομάδα
στο 82’ με την Παπαϊωάννου.
Νέες: Δραγούτσου, Μπέου, Σταμούλη
(70’ Καραντακου), Ράκου, Ευαγγελάκου,
Πιπερά (46’ Γεωργούλα), Τσόγκα, Κωστοπούλου, Πλακιά, Στεργιούλη, Μπουκουβαλα (80’ Κωφού).
Στα άλλα ματς είχαμε: Μαγνησιακός- Διγενής 2-0, Νηρηίδες- Ζωγράφου
5-0.

Δεν άντεξαν μέχρι τέλους
•Οι γυναίκες του Ασκληπιού αν και ξεκίνησαν θετικά δεν συνέχισαν
ανάλογα και έχασαν 1-3 στην Θεσσαλική κόντρα με την ΕΑΛ

Κ

άτι σαν κακό δαίμονα
αποτελεί για τις γυναίκες
του Ασκληπιού το
συγκρότημα της ΕΑΛ. Στο διάβα
του χρόνου οι δυο ομάδες έχουν
δώσει πολλούς αγώνες μεταξύ
τους και το Λαρισινό σωματείο
έκανε αρκετές ζημιές.

Βέβαια η ποιότητά του είναι δεδομένη, ενώ διαθέτει πλούσιο υλικό, γερές
βάσεις, ενώ εκπροσωπεί μια μεγάλη
περιοχή.
Ωστόσο για το Σαββατιάτικο ματς ο
εκπρόσωπός μας άφηνε χώρο στο μυαλό του για κάτι καλό.
Φρόντισε λοιπόν να διαβάσει όσο
καλύτερα μπορούσε τα μυστικά και
ντοκουμέντα του αντιπάλου θέλοντας
να μιλήσει στον αγωνιστικό χώρο.
Τελικά το σκηνικό δεν άλλαξε αφού
η ιστορία έγραψε 1-3 για την φιλοξε-

νούμενη ομάδα.
Και όμως το πρώτο σετ άφησε προσδοκίες. Οι γαλάζιες μπήκαν δυνατά και
έδειξαν χαρακτήρα βάζοντας υπογραφή σε μια χορταστική διαδικασία.
Όμως στην συνέχεια η ΕΑΛ ανέβασε
στροφές καταφέρνοντας να βγάλει τον
Ασκληπιό από τον συνηθισμένο τρόπο
σκέψης.
Πάγωσε το Δημοτικό με τα δυο απανωτά σετ που πήρε, ενώ στην τελική
ευθεία παρά την Τρικαλινή αντίσταση
το ποτάμι δεν γύρισε πίσω.

Τα αποτελέσματα
Δράμα - Ελπίς
(11-25, 25-27, 06-25)
Πεύκα - Καβάλα
(25-19, 25-23, 25-18)
Ασκληπιός - ΕΑ Λαρίσης
(28-26, 17-25, 15-25, 18-25)
Ναύαρχος Βότσης - Νίκη
(30-28, 25-06, 25-15)

0-3
3-0
1-3
3-0

Σταυρούπολη - Νέα Γενεά
0-3
(20-25, 20-25, 21-25)
Λαγκαδάς - Ελασσόνα
3-1
(25-13, 25-17, 20-25, 25-23)
Ρεπό: Γιάννενα
Στην επόμενη αγωνιστική(19η) ο
Ασκληπιός θα παίξει στην Καβάλα. Οι
παγκορασίδες κέρδισαν 0-3 στον Παλαμά και οι ενήλικες 3-1 στην Γιάννουλη.

* Από το κρύο στην ζέστη. Ομολογουμένως οι εναλλαγές συναισθημάτων είναι έντονες στον αθλητισμό
όπου όσα δεν φέρνει ο χρόνος τα φέρνει η στιγμή.
Επιπρόσθετα η μέρα στην οποία εμφανίζονται τα
σωματεία παίζει μεγάλο ρόλο στην διαμόρφωση των
αποτελεσμάτων.
* Υπάρχουν λοιπόν πολλά παραδείγματα σωματείων
που την μια αγωνιστική βγάζουν μάτια με την απόδοσή
τους και την άλλη κινούνται σε ρηχά νερά πραγματοποιώντας συμβατικές εμφανίσεις.
* Ειδικά όταν η απόσταση μεταξύ των αντιπάλων δεν
είναι μεγάλη μπορεί να γίνει εύκολα η ζημιά. Σε
τέτοιες περιπτώσεις μια φάση συνήθως είναι αρκετή
για να κρίνει την έκβαση της αναμέτρησης.
* Πάντως στον ΑΟΤ υπάρχει μεγάλη απογοήτευση στις
τάξεις των φιλάθλων. Όπως έλεγαν αρκετοί μετά
την λήξη της Κυριακάτικης συνάντησης εκεί που
πήγε να σηκώσει κεφάλι μετά το διπλό της Δράμας
προέκυψε νέο χαστούκι, οπότε χύθηκε η καρδάρα
με το γάλα.
* Επιβάλλεται λοιπόν να λειτουργήσουν άμεσα τα
ανακλαστικά και ο χαρακτήρας για να προκύψει αλυσίδα θετικών αποτελεσμάτων, αφού μια-δυο επιτυχίες
αποτελούν σταγόνα στον ωκεανό. Βέβαια η νέα προπονητική τάξη πραγμάτων θέλει μια πίστωση χρόνου
αλλά οι ανταγωνιστές περιμένουν στην γωνία.
* Οσο για τα Μετέωρα (είχαν απουσίες) δεν διάγουν
τα εντυπωσιακά προηγούμενα φεγγάρια, όπου συνδύαζαν ουσία και θέαμα. Βέβαια φρεναρίσματα συμβαίνουν σε όλους. Οι κιτρινομπλέ πάντως διαθέτουν
δυνατότητες και με σωστή διαχείριση θα επιστρέψουν
στα γνωστά επίπεδα απόδοσης.
* Στα καλά της αγωνιστικής να συμπεριλάβουμε την
αξιοπρεπέστατη εμφάνιση των γυναικών των Τρικάλων,
που πραγματικά έβαλαν πολύ δύσκολα στον ΠΑΟΚ
και λύγισαν στα σημεία. Βλέποντας το όλο σκηνικό
οι συμπολίτες φίλαθλοι δεν έκρυψαν την υπερηφάνεια
τους για τα κυανέρυθρα κορίτσια.
* Απίστευτοι βέβαια ήταν και οι Γόμφοι οι οποίοι με
εξαιρετικό πλάνο, υπομονή και αλτρουϊσμό πέτυχαν
το μεγαλύτερο αποτέλεσμα της χρονιάς μέσα στην
Αναγέννηση Καρδίτσας. Φυσικά οι άνθρωποι του
χώρου δεν κρύβουν τον θαυμασμό τους για την εντυπωσιακή αυτή επέλαση.
* Αποστολές βουνό είχαν οι γυναικείες εκδόσεις του
Αιόλου μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ετσι αρχικά οι νεάνιδες ηττήθηκαν με 49-66 από την Ολύμπια με το
γεμάτο ρόστερ.
* Την Κυριακή οι γυναίκες έχασαν 37-73 από τη Νίκη
Βόλου που αξιοποίησε την εμπειρία της, ενώ είχε
και πολλές λύσεις. Ωστόσο στα Τρικαλινά τμήματα
γίνεται καλή δουλειά κάτι που θα φανεί σε βάθος
χρόνου.
* Στην Β’ ΕΣΚΑΘ η Πράσινη Γωνιά διασταύρωσε τα
ξίφη με ομάδα από το πάνω ράφι και έχασε στην
έδρα του Κρόνου Τυρνάβου με 71-54.
* Κάποια πράγματα μαθαίνονται εκ των υστέρων. Ετσι
ο Χαράλαμπος Λαγός (ΓΣΤ) στην εκκίνηση των 800μ
στο Βαλκανικό της Κωνσταντινούπολης δέχτηκε πάτημα, οπότε χρειάστηκε να σφίξει τα δόντια για να
βγάλει την απόσταση. Αξίζει λοιπόν πολλά μπράβο
για την αντοχή και το πάθος.
* Γενικά αυτή την εβδομάδα το άρωμα του στίβου θα
είναι έντονο λόγω και του Πανελλήνιου ανωμάλου
δρόμου στις Σκαμνιές. Μεταξύ άλλων δεν θα λείψουν
και οι διαλέξεις.
* Είναι φανερό ότι τα στιβικά στελέχη ψάχνονται στον
μέγιστο βαθμό προκειμένου να ξεδιπλώσουν το σύνολο των αρετών τους.
* Διακρίσεις για τον Ποδηλατικό στην Αγιά.
* Μαζική συμμετοχή του Συλλόγου δρομέων και
σημαντικές διακρίσεις: Χριστάνα, Γκιζλή στο Γεντίκι
trial.

Πρόκριση Φιλαθλητικού
Τα προγνωστικά επιβεβαίωσε ο Φιλαθλητικός Τρικάλων στην φάση των
16, αφού κέρδισε την Κυριακή στο Δημοτικό τα Φάρσαλα με 3-1 έχοντας ουσία και ψυχραιμία.
Πλέον θα αντιμετωπίσει σε διπλό
αγώνα τον Τύρναβο που κέρδισε 1-3
στην Αναγέννηση Λιβαδειάς. Αντίθετα
η Αμιλλα έχασε 3-0 στην έδρα του
Δαφνησιακού Αρκίτσας. Λεπτομέρειες
σύντομα.
CMYK

18.15: Eurosport 1
Αλπικό σκι
Παγκόσμιο Κύπελλο Στοκχόλμη
19:00 COSMOTE SPORT 7 HD
ΠΑΟΚ-Τότεναμ
UEFA Youth League

22:00 COSMOTE SPORT 2 HD
Λίβερπουλ-Μπάγερν Μονάχου
UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 1 HD
Λιόν-Μπαρτσελόνα

τοπικά

Ο δίσκος της Φαιστού και η Θεσσαλία
«συναντώνται» στα Τρίκαλα
•Διάλεξη για τη «Θεσσαλία, κοιτίδα της νεολιθικής Ελλάδας»
από τον ειδικό γλωσσολόγο Δρ. Γκάρεθ Οουενς
Δήμος Τρικκαίων και η
Περιφέρεια Θεσσαλίας σε
συνεργασία με το ΤΕΙ
Κρήτης διοργανώνουν το Σάββατο
23 Φεβρουαρίου 2019 (19.00) στο
Κέντρο Έρευνας Μουσείο
Τσιτσάνη μια εκδήλωση που έχει
ως στόχο να «αποκαλύψει» τα
μυστικά του Δίσκου της Φαιστού
και της επιγραφής του Δισπηλιού
Καστοριάς: το Αίνιγμα της
Νεολιθικής Μακεδονίας και
Θεσσαλίας. Το θέμα της διάλεξης
είναι «ΘΕΣΣΑΛΙΑ – Η ΚΟΙΤΙΔΑ ΤΗΣ
ΝΕΟΛΙΘΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ».

Ο

Ο «Δίσκος της Φαιστού»: το Αίνιγμα της
Μινωικής Κρήτης και η «Επιγραφή του Δισπηλιού» Καστοριάς το Αίνιγμα της Νεολιθικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας. Τη
διάλεξη θα δώσει ο ελληνοβρετανός καθηγητής - μελετητής Δρ. Γκάρεθ Όουενς,
ειδικός στο θέμα της δίσκου της Φαιστού.
Ο Δίσκος της Φαιστού είναι μία από τις
πιο πολυσυζητημένες επιγραφές στην
ιστορία της ανθρωπότητας. Πολλά έχουν
γραφτεί κι ακόμη περισσότερα ειπωθεί σε
σχέση με αυτόν, ωστόσο η επεξήγηση
του παραμένει μέχρι και τις ημέρες μας

ένα άλυτο μυστήριο. Η ομιλία θα γίνει στα
ελληνικά. www.teicrete.gr/daidalika
Όπως είναι γνωστό, ο δίσκος της Φαιστού έχει διάμετρο περίπου 16 εκ. με σημεία γραφής και στις δυο όψεις, τα

οποία ανέρχονται σε 242 και διαιρούνται
σε 61 ομάδες. Υπάρχουν 45 διαφορετικού χαρακτήρα σημεία στο Δίσκο, περισσότερα για να απαρτίσουν ένα αλφάβητο και λιγότερα για να αποτελέσουν
μια πραγματική ιδεογραφική γραφή,
όπως συμβαίνει με τα κινέζικα. Σε κάθε
περίπτωση η γλώσσα του δίσκου, που
αποτελεί το πιο γνωστό δείγμα της «συλλαβικής μινωικής γραφής», είναι ακόμη
απροσπέλαστη.
Ο Δρ. Γκάρεθ Όουενς, ειδικός σε θέματα μινωικής γραφής, έχοντας αφοσιωθεί στη μελέτη του Δίσκου για δέκα
χρόνια έχει προχωρήσει, σε συνεργασία
με τον καθηγητή Φωνητικής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης Τζον Κόουλμαν, την «ανάγνωση» στο 99%. Πλέον είναι σε θέση να μας «αποκαλύψει» τα μυστικά του Δίσκου της Φαιστού, δίνοντας
μια τεκμηριωμένη, εμπεριστατωμένη και
αξιόπιστη ερμηνεία του δίσκου. Με σεβασμό απέναντι στην ιστορία και επίγνωση του βάρους του εγχειρήματός
του, προχωράει ένα βήμα παραπέρα
στην «ερμηνεία» του δίσκου, μιλάει για
την πεμπτουσία του και μας δίνει ίσως το
«κλειδί» για την είσοδο στα άδυτα του μινωικού κόσμου.

ΤΡΙΤΗ
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Στην Πρώτη Κυρία
του Ελληνικού Πενταγράμμου
Στο πλευρό του Καζαντζίδη
-αν και δεύτερη φωνήείχε αποδείξει ήδη
ότι είναι φαβορί.

και το Έβερεστ κατέχει,
είναι ήθος και αέρας
με το σόλο της καριέρας.

```

Καταφέρνει να σταθεί
σαν σολίστ στη Λυρική,
μια παγκόσμια “σοπράνο”
για τη Σκάλα, στο Μιλάνο.

Αξεπέραστο ντουέτο
σε τραγούδια λαϊκά
προφανώς ασκούσε βέτο
πρώτο πάντα στη σειρά.

```
Ακατέργαστο διαμάντι
που δεκαετίες λάμπει
με τη θεϊκή χροιά,
μέταλλο και αρχοντιά.

```
Αλλά και με τον Χατζή
ήτανε μοναδική
σε φινέτσα και σε μπρίο,
άφθαστη σε μεγαλείο.

```
Παρουσία εκλεκτή
-έξοχη, φανταστικήμε κρυστάλλινη φωνή,
που μιλάει στην ψυχή.

```
Με την όλη μαεστρία
-του χεριού της τη μαγείαεκτοξεύεται στα ύψη
η μελωδική η λήψη.

```
Μα εκείνο που προέχει

Ήταν λέει κάποτε ένας τρελός
Ποιητής!..
Σκεβρωμένος μέσα στα ιερά του ρούχα ετριγύριζε αυτήν την χνοντας μια ασυνήθιστη συγκίνηση, μια βαθιά συγκίνηση είχε κυημέρα, κατέβαινε στην πλατεία στην μεγάλη πλατεία. Περνούσε ριέψει το ακροατήριο. Στην άλλη μεριά της πλατείας στέκονταν
την αγορά εκοίταζε τα καφενεία, ερωτούσε τους ανθρώπους του κάποιοι Κύριοι... Ο Αριστοκράτης Υπουργός μαζί του ήταν ο γιαλαού και μετά έφευγε, που πήγαινε;.. Ξαναγύριζε πάλι στην πλα- τρός, ο δικηγόρος, ο τραπεζίτης και ο τοκογλύφος, τρεις άλλοι
τεία ποιος καταλάβαινε τίποτα!.. Μα ίσια-ίσια η τύχη κυνηγάει τους κύριοι σύμβουλοι λέει ήτανε εμιλούσαν. Ο Υπουργός έλεγε: δεν
τρελούς. Χα! Χα! Χα! Αυτά έλεγε κι εγελούσε και πηγαίνοντας έρι- υπάρχει πλέον η παραμικρή αμφιβολία ότι τα αποτελέσματα των
χνε το βλέμμα του μέσα στα μαγαζιά κι εκοίταζε τους διαβάτες εκλογών θα δικαιώσουν τις προβλέψεις μας διότι αυτή η κυβέρέναν-έναν. Άξαφνα το ανόητο χαμόγελο του έσβησε από τα χεί- νησις θα ηττηθεί εις την βουλήν. Δεν πλερώνουμε άλλο, δεν δίλη του και το πρόσωπό του εσυγνέφιασε... Μια λύπη περνούσε σιμά νουμε τίποτα άλλο. Ω το χρήμα είναι μόνο για εμάς και όχι γι' αυστην καρδιά του.
τούς τους άλλους. Δεν θα κοίταζαν ποτέ τα πρόσωπα, δεν θα τους
Μα τόσο φοβάσαι άνθρωπε!..
έμελλε για τις ανθρώπινες καρδιές που θα πάθαιναν.
Εσείς είσαστε άνθρωποι περήφανοι! Εσείς θέλετε να μη φαίνεται
Ο άνθρωπος εκείνος ο παράξενος ποιητής ο τρελός!.. ονειη ανέχεια!.. Φυσικά!.. Φυσικά!.. Εγώ τους ξέρω αυτούς τους δή- ρευόταν, επίστευε στη μεγάλη ιδέα στα εθνικά δίκαια και να υμνοθεν αριστοκράτες δημοκρατικούς αυτούς που παρουσιάζονται σαν λογήσει βρε αδερφέ τις παλαιές δόξες. Αλήθεια τάχα δεν αξίζουν
σωτήρες. Ω Εσείς!.. Η κυβέρνηση θ' αλλάξει χωρίς
τίποτα οι παλαιές δόξες γιατί τις είχαμε καταργήσει;..
άλλο και όσοι έχουν θέση θα πάνε περίπατο. Να την
Είμαστε σκλάβοι αυτή είναι η ιδέα μου.
η ευκαιρία Κυρίες και Κύριοι ορθός μπρος σε μια συνΤι ήθελα λοιπόν να ζω στον κόσμο!.. Λοιπόν ο θάτροφιά από νέους που όλη την ώρα εξεκαρδιζόταν
νατος δεν είναι τίποτα ούτε καθόλου δεν μ' αγγίζει,
ερητόρευε πάλι. Τώρα όμως θυμωμένος κατακόκαφού είναι αποδεδειγμένη η ουσία του Πνεύματος
κινος με μεγάλες χειρονομίες βρίζοντας τα νέα συθνητή. Λοιπόν δεν σας φοβάμαι εσάς τους αριστοστήματα. Αυτός ο γέρος με τα άσπρα γένια, με το
κράτες δημοκρατικούς. Μα εγώ από εκείνη τη στιγήμερο πρόσωπο, αυτός ο περίφημος ποιητής “Ο πόμή το εζήτησα και με το δίκιο και είδα αλλιώς τον κόνος άπλωσε τα πέπλα του παντού γιατί ξεκίνησε απ'
σμο. Δεν ξέρω αλλά ακούστε φίλοι... Κι αποφάσισα
τη χώρα του κακού. Η γη γονάτισε και δεν αντέχει πια
τώρα να υποτάξω το νου κι αυτό ήταν πολύ εύκολο,
το κύμα, θέργιεψε και έσπασαν τα κουπιά. Όμως
γιατί είμαι αδύνατος άνθρωπος και θέλω να πάρω από
εμείς το Φως και τη γαλήνη θα σκορπίσουμε μέσα
τη ζωή και να της πληρώσω κάθε χρέος γιατί έτσι θα
στην οδύνη, μέσα στο σκοτάδι όλης της γης μήνυείμαι κερδισμένος. Η πολλή σκέψη κουράζει: Ω παΓράφει η
μα θα φέρουμε μιας θείας χρυσαυγής. Εμπρός!.. Να
ράξενε ποιητή άσε τα λόγια και παίξε μας καλύτερα
Μαργαρίτη Σταυρούλα
η ευκαιρία!..
ένα κομμάτι να ξεδώσουμε έτσι κι εμείς!..
Μεγάλα Καλύβια
Η μοναδική ευκαιρία για να διεκδικήσει κι η Ελλάδα
Μα τώρα είμαι άνθρωπος άλλος!.. Ω έκαμε εκείνος.
τα δίκαιά της τα άγια και “απαράγραπτα” δικαιώμαΚαι το καντήλι ανάδωκε τόσες μια φωτεινότερη ανατά της. Θα ήταν λάθος θανάσιμο αν αυτήν την ώρα
λαμπή, κάνοντας για μια στιγμή ν' αχνίζουν οι χαδεν έβρισκε το θάρρος... Το χειρότερο είναι πως αυτή η χώρα ποτέ ραμάδες του παράθυρου που εγλυκόφεγγαν από το φως της ημέτης δεν ήξερε να ζήσει. Να ιδούμε τώρα αν ξέρει να πεθάνει. Εί- ρας... Δεν θα κοίταζε ποια πρόσωπα, δεν θα τον έμελλε και η φανναι τέχνη κι αυτή, γιατί η φύση έβαλε στην ψυχή του ανθρώπου τασία του του παρουσίασε πάλι μία μία τις περιπέτειες όλες κάμια παράξενη αγάπη ως και για τη ζωή που μοιάζει σε θάνατο. Αυτά ποιου ονείρου που εύκολα θα μπορούσε να γενεί πραγματικότηέλεγε ο τρελός και αυτοί τον μισούσαν γιατί έλεγε αλήθειες. Χα- τα.
νόμαστε όλοι, γυρίστε πίσω, πεθαίνουμε, πεθαίνει η Πατρίδα μας.
Είδε μπροστά του μια γενική καταστροφή
Ω φίλοι μου τους εκοίταζε όλους έναν-έναν με το χαμόγελο πακαι τα πρόσωπα εκείνα ήταν ο ΑΠΙΣΤΟΣ!.. ΑΧ!..
σκίζοντας να μαντέψει του καθενού την εντύπωση. Παγώνει ο τόο σκληρός ο Αχάριστος... Αχ έκαμε Εκείνος!..
πος που πατάμε σας λέγω, στέρεψαν οι αντοχές αχ να γυρίζαμε
τον χρόνο πίσω και συνέχισε!.. Η ζωή των περισσότερων ανθρώΘα σας ξαναδώ φίλοι μου σ' αυτήν
πων η ζωή όλης της εργατιάς ενός κόσμου που δεν μπορεί να πιτην ζωή ή στην άλλη!..
στέψει σ' ένα καλύτερο αύριο!.. Κάποιοι από την πλατεία του έσφιγκαι έκλεισε το παράθυρο!..
γαν το χέρι κλίνοντας το κεφάλι τους άλλοι ήσαν σιωπηλοί δείο άνθρωπος πρέπει να πεθαίνει μ' Ευλογίες!..

σελίδα 29

```

```
Με το στιλ, το μεγαλείο
-αποκλειστικό στοιχείοκαι την αύρα που αφήνει,
μύθος πλέον έχει γίνει.

```
Μια επένδυση σπουδαία
-ανεξάντλητη, πηγαίαπου εισπράττει σεβασμό
απ' το πλούσιο κοινό.

```
Δεν μπορείς να την “αγγίξεις”
μία νότα της να θίξεις,
δίχως αίσθηση ντροπής
ότι “ιεροσυλείς...”

```
Μια φορά στα χίλια χρόνια
συμφωνήσανε τ' αηδόνια
-προς τιμή της!- να σιωπήσουν
και να μην ξαναλαλήσουν!

```
Με απεριόριστο θαυμασμό
Κική

ΕΛΠΙΔΑ
-Ελπίδα δίνει δύναμη
μέσα στη βιοπάλη,
ελπίδα δίνει τη ζωή
και φέρνει χτυποκάρδι.

```
Ελπίδα είναι αναμονή
μαζί με προσδοκία,
ελπίδα είναι λύτρωση
μέσα στην κοινωνία.

```
-Ελπίδα το χαμόγελο
στον άρρωστο που δίνεις,
ελπίδα είναι όαση
στην ερημιά σα μείνεις.

```
-Ελπίδα θέλει ο ασθενής
να 'χει παρηγοριά,

ελπίδα έχει ο λαός
να δει τη ξαστεριά.

```
-Ελπίδα θρέφει το παιδί
για να το μεγαλώσει,
ελπίδα και το γέροντα
ζωή για να του δώσει.

```
-Ελπίδα να 'χεις στη ζωή
αν θέλεις να τη ζήσεις,
ελπίδα και υπομονή
αν θέλεις να πετύχεις.-

```
Υ.Σ. Σ' όλους τους νέους-ες,
της σημερινής
βιοπάλης. Ειδικά στην Ντίνα.
Γεωρ. Δ. Κατσικάς

30 σελίδα
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Προτάσεις για συνταγματική αναθεώρηση
από πρώην πρωθυπουργούς
Τ

ο Σύνταγμα και η
αναθεώρησή του, ως
θέματα εμβληματικά και
κορυφαίας σημασίας,
αποτυπώνουν και τη φιλοσοφία
του κάθε πολιτικού στην πολιτική
σκακιέρα. Στο πλαίσιο αυτό,
έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι
απόψεις τριών πρώην
πρωθυπουργών όπως αυτές
αποτυπώθηκαν επί
πρωθυπουργίας τους αλλά και
όπως τις διατυπώνουν σε
στενούς συνεργάτες τους.

Κώστας Καραμανλής. Ποτέ δεν
έκρυψε την άποψη πως το Σύνταγμα
χρειάζεται αναθεώρηση. Το είπε μάλιστα ακόμα και σε μία από τις λιγοστές
παρεμβάσεις του τα τελευταία χρόνια,
τον Δεκέμβριο του 2017, προσερχόμενος στο 11ο συνέδριο της Ν.Δ.,
όταν τόνιζε πως «η Ν.Δ. θα αναδείξει
το σχέδιό της για την ανάταξη της
χώρας μας, με προτεραιότητες τις
αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, με πρώτη
τη συνταγματική αναθεώρηση». Λίγοι
άλλωστε θυμούνται πως ήδη από το
2000 η Ν.Δ. επί προεδρίας Καραμανλή
είχε ανοίξει το θέμα της αναθεώρησης
σε έκτακτο συνέδριό της. Βασική θέση
στην «καραμανλική θεώρηση» έχει επιπλέον η θέσπιση αυστηρών προϋποθέσεων ώστε να μην αλλάζει εύκολα
και κατά το δοκούν το Σύνταγμα, κάτι
που μειώνει την πολιτική αστάθεια,
μια διαχρονική παθογένεια της χώρας.
Δεν είναι μυστικό πως ο κ. Καραμανλής
θα συμφωνούσε σε μια λελογισμένη
ενίσχυση των αρμοδιοτήτων του Προ-

έδρου της Δημοκρατίας, χωρίς ωστόσο
να αλλοιώνεται ο χαρακτήρας του πολιτεύματος. Στο πλαίσιο αυτό ο Πρόεδρος, ως δικλίδα ασφαλείας ειδικά
σε εθνικές κρίσεις, θα μπορεί να απευθυνθεί στον ελληνικό λαό ή να συγκαλέσει συμβούλιο πολιτικών αρχηγών.
Την άποψή του αυτή ενέτεινε το γεγονός πως μετά το 2009 το πολιτικό
σκηνικό όλο και περισσότερο οδηγείται
στον πολυκερματισμό και οι μονοκομματικές κυβερνήσεις δείχνουν να ανήκουν στο παρελθόν. Τις αυξημένες
αρμοδιότητες του Προέδρου της Δημοκρατίας ο κ. Καραμανλής δεν τις
συνδέει απαραίτητα με εκλογή του
από τον λαό, κάτι που μπορεί να εμπλέξει τον ανώτατο άρχοντα σε «προεκλογικό παιχνίδι». Η ίδια λογική επικρατεί και στον σκεπτικισμό του κ.

Καραμανλή για τα δημοψηφίσματα,
εκτός αν υπάρχει πολύ σημαντικός
λόγος, όπως το 1974 για το πολιτειακό.
Την ίδια ώρα ο πρώην πρωθυπουργός είναι υπέρ της δημιουργίας συνταγματικού δικαστήριου, δηλαδή του
δικαστηρίου εκείνου που θα ελέγχει
την εφαρμογή των άρθρων του ισχύοντος Συντάγματος καθώς και την συνταγματική συμμόρφωση της κάθε διοικητικής πράξης των οργάνων της
πολιτείας. Ο λόγος είναι πως σε μια
χώρα όπου κόβονται επενδύσεις από
το ΣτΕ, θα απελευθερωθούν αναπτυξιακές δυνατότητες.
Οσον αφορά το μείζον θέμα του
διαχωρισμού Κράτους - Εκκλησίας, ο
πρώην πρωθυπουργός είναι υπέρ των
«διακριτών ρόλων», που κατά την άπο-

ψή του είναι ήδη ορατοί, ως εκ τούτου
δεν χρειάζεται συνταγματική αναθεώρηση. Οσον αφορά την αναθεώρηση
του άρθρου 16, είναι πάγια η θέση
του, ήδη από τον γνωστό «νόμο Γιαννάκου», υπέρ της συνταγματικής κατοχύρωσης μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων υπό την εποπτεία του κράτους.
Γιώργος Παπανδρέου. Η θεώρηση
του πρώην πρωθυπουργού είναι πιο
«πρωθυπουργοκεντρική», πιθανόν και
λόγω πολιτικών καταβολών και της
αναθεώρησης που είχε κάνει ο πατέρας του, Ανδρέας Παπανδρέου, το
1986, όπου είχαν «ψαλιδιστεί» οι αρμοδιότητες του Προέδρου. Εξ ου και
ο κ. Γ. Παπανδρέου δεν εμφανίζεται
υπέρ της αύξησης των αρμοδιοτήτων
του ΠτΔ αλλά ούτε και της εκλογής
του από τον λαό, κάτι που στη δική
του λογική μπορεί να δημιουργήσει
μια «άτυπη δυαρχία», με ό,τι αυτό
μπορεί να συνεπάγεται στην περίπτωση
που υπάρξει διαφωνία μεταξύ πρωθυπουργού και Προέδρου.
Ο πρώην πρωθυπουργός, ωστόσο,
πάντα κινούμενος μεταξύ σοσιαλδημοκρατίας και φιλελευθερισμού, ποτέ
δεν αρνήθηκε πως είναι υπέρ των διακριτών ρόλων Κράτους - Εκκλησίας,
ζήτημα για το οποίο έχει μιλήσει ουκ
ολίγες φορές. Την ίδια ώρα αντίθετη
είναι η θέση του από αυτήν της κυβέρνησης Τσίπρα ως προς την αναθεώρηση του άρθρου 16, αφού έχει
ταχθεί υπέρ της ίδρυσης μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων. Ο ίδιος πάντως ως πρωθυπουργός δεν είχε «περάσει» την άποψή του, πιεζόμενος

από εσωτερικές τάσεις του ΠΑΣΟΚ
και κυρίως τη νεολαία του. Οσον αφορά τα δημοψηφίσματα, ο κ. Παπανδρέου είναι επί της αρχής θετικός.
Ωστόσο κατά την πάγια τακτική του
θεωρεί πως όλα πρέπει να κρίνονται
εντός του πολιτικού περιβάλλοντος
της περιόδου. Ο ίδιος πάντως πρόσφατα δεν δίστασε να δηλώσει πως
μετάνιωσε για το ότι δεν προχώρησε
το 2011 στο περίφημο δημοψήφισμα.
Αντώνης Σαμαράς. Ως πρωθυπουργός το 2014 έκανε τη δική του πρόταση
για τη συνταγματική αναθεώρηση.
Πλην του «εμβληματικού» για την Κεντροδεξιά άρθρο 16, το οποίο στηρίζει,
ο κ. Σαμαράς είναι σύμφωνος με την
αποσύνδεση των εκλογών από την
εκλογή Προέδρου. Παράλληλα βλέπει
θετικά τη «λελογισμένη αύξηση» των
αρμοδιοτήτων του Προέδρου, όπως
η «κυρωτική δυνατότητα». Ο κ. Σαμαράς πάντως θα δεχόταν την εκλογή
του ανώτατου πολιτειακού άρχοντα
από τον λαό, αλλά μόνο μεταξύ των
υποψηφίων που απέτυχε η Βουλή να
εκλέξει. Την ίδια ώρα τάσσεται υπέρ
της ίδρυσης συνταγματικού δικαστηρίου για τη γρήγορη εκδίκαση υποθέσεων μεγάλων δημόσιων συμβάσεων
και ιδιωτικών επενδύσεων. Οσον αφορά τον διαχωρισμό Κράτους - Εκκλησίας είναι καθαρά αρνητικός, ως ένας
πολιτικός με ιδιαίτερα ερείσματα στο
δεξιό κοινό. Οποιος θυμάται άλλωστε
τις προτάσεις της Ν.Δ. το 2014, υπήρχε
πρόβλεψη για «την προστασία της
εθνικής ταυτότητας και της ελληνικής
γλώσσας».

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

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

Απόλλωνος 26 • 2ος όροφος - Τρίκαλα
Τηλ.: 2431 300 138, Κιν.: 6978 386 579
email: diatrofis@gmail.com

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€
CMYK
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σελίδα 31

Ορκίστηκαν οι 6 νέοι υπουργοί της κυβέρνησης
Σ
το Προεδρικό
Μέγαρο, ενώπιον
του Προέδρου της
Δημοκρατίας Προκόπη
Παυλοπούλου και
παρουσία του
πρωθυπουργού Αλέξη
Τσίπρα, έγινε χθες το
απόγευμα η ορκωμοσία
των νέων μελών της
κυβέρνησης.

Οι αλλαγές και τα νέα πρόσωπα στην κυβέρνηση, που
ανακοινώθηκαν την περασμένη Παρασκευή από τον υπουργό Επικρατείας και κυβερνητικό εκπρόσωπο Δημήτρη Τζανακόπουλο είναι:
- Στο Υπουργείο Εξωτερικών
νέος Υπουργός ο Γιώργος
Κατρούγκαλος.

- Αναπληρώτρια Υπουργός
Εξωτερικών με αρμοδιότητα
την Ευρωπαϊκή Πολιτική η Σία
Αναγνωστοπούλου.
- Στο Υπουργείο Εσωτερικών Υφυπουργός με αρμο-

διότητα Μακεδονίας - Θράκης η Ελευθερία Χατζηγεωργίου.
- Στο Υπουργείο Εργασίας
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υφυ-

πουργός ο Κωνσταντίνος
Μπάρκας.
- Στο Υπουργείο Υποδομών
και Μεταφορών Υφυπουργός
ο Θάνος Μωραϊτης.
- Στο Υπουργείο Μετανα-

στευτικής πολιτικής Υφυπουργός ο Άγγελος Τόλκας.
«Αποδέχθηκα την πρόσκληση του πρωθυπουργού, γιατί
πιστεύω βαθιά ότι υπάρχουν οι
προϋποθέσεις μιας μεγάλης
προοδευτικής συμμαχίας» δήλωσε ο νέος υφυπουργός Μεταφορών Θάνος Μωραΐτης,
προσερχόμενος στο Προεδρικό Μέγαρο για την ορκωμοσία.
«Γι αυτούς τους λόγους είμαι εδώ και θα παλέψω με
όλες μου τις δυνάμεις. Στρατηγικός αντίπαλος είναι η
ακροδεξιά και ο βαλκανικός
νεοφιλελευθερισμός της Νέας
Δημοκρατίας. Να διαμορφώσουμε όρους μιας προοδευτικής διακυβέρνησης μακράς
πνοής που έχει ανάγκη η κοι-

νωνία» συνέχισε ο κ. Μωραϊτης. Όταν οι δημοσιογράφοι
του είπαν πως οι ψηφοφόροι
στην εκλογική του περιφέρεια
τον επέλεξαν με άλλο κόμμα,
τόνισε πως δεν επέλεξαν με
άλλο κόμμα και θα μιλήσει γι'
αυτό εκτενώς τις επόμενες
μέρες.
«Είναι μεγάλη μου τιμή που
με επέλεξε ο πρωθυπουργός
τη μεγάλη στιγμή για την Ευρώπη. Ελπίζω να ανταπεξέλθω. Είναι μεγάλη πρόκληση ο
καλπασμός της Ακροδεξιάς,
το Brexit, πώς θα πάει η Ευρώπη και ποιο ρόλο θα παίξει
η Ελλάδα», δήλωσε η αναπληρώτρια υπουργός Εξωτερικών Σία Αναγνωστοπούλου
προσερχόμενη στο Προεδρικό
Μέγαρο για την ορκωμοσία.

Μηνυτήρια αναφορά του Ν. Κοτζιά κατά του Π. Καμμένου
Μ
ηνυτήρια αναφορά
στην Εισαγγελέα του
Αρείου Πάγου
κατέθεσε ο πρώην
υπουργός Εξωτερικών,
Νίκος Κοτζιάς, κατά του
Πάνου Καμένου,
κατηγορώντας τον ως
φυσικό και ηθικό αυτουργό
για εξύβριση, συκοφαντική
δυσφήμιση, απειλή, ηθική
αυτουργία και άμεση
συνέργεια σε απειλή,
διασπορά ψευδών ειδήσεων
και κατά πολιτικού σώματος
ή της Κυβέρνησης.

Επίσης, συσχετίζει παλαιότερες μηνυτήριες αναφορές του και
δήλωσε παράσταση πολιτικής
αγωγής με επιφύλαξη για χρηματική ικανοποίηση, λόγω της
ηθικής βλάβης, που υπέστη από
τις άνω άδικες πράξεις.
«Πιστεύω και είναι ανάγκη το
δικαστήριο να με προστατεύσει»,
αναφέρει ο κ. Κοτζιάς και συνεχίζει. «Θα ήθελα δε, να πω και να
δηλώσω ενώπιον της ελληνικής
Δικαιοσύνης, ότι η μεθοδευμένη
από εκείνον στοχοποίησή μου
από το καλοκαίρι του 2018, τον
καθιστά εν δυνάμει υπεύθυνο,
εφόσον συμβεί οτιδήποτε κακό σε
εμένα και στην οικογένειά μου,
στη σωματική και πνευματική μας
υγεία. Μια στοχοποίηση που για

κάποιον, ο οποίος γνωρίζει από
διεθνείς σχέσεις, μπορούσε να
δώσει την εντύπωση ότι υπήρχε
κάτι άλλο πίσω από αυτό το «ανεξήγητο μένος».
Ο πρώην υπουργός κατέθεσε
την πολυσέλιδη αναφορά του,
μέσω συνηγόρων του, και στην
οποία, αφού αναφέρεται εκτενώς σε απειλές, πιέσεις που έχει
δεχθεί κατά καιρούς για το θέμα
της συμφωνίας των Πρεσπών,
ενώ προβαίνει σε ειδική μνεία
συκοφαντικών αναφορών του
πρώην υπουργού Εθνικής Αμυνας, τόσο για χρηματοδότηση
της κυβέρνησης από τον Σόρος
με 50 εκατ. ευρώ, όσο και για παράνομες αναθέσεις από το
υπουργείο Εξωτερικών, αλλά και
για κατάχρηση σε απόρρητα κονδύλια για ποσά που χαρακτηρίζονται εξωφρενικά και ανύπαρκτα.
Για όλα αυτά, ο πρώην υπουργός Εξωτερικών θεωρεί υπεύθυνο - και το αναφέρει- τον Πάνο
Καμμένο, στον οποίο αποδίδει
την ευθύνη και για όσα έχει πει
εναντίον του (συμβάσεις για βίζες, απόρρητα κονδύλια), αλλά
τον θεωρεί και ηθικό αυτουργό
για τις επιθέσεις που δέχεται.
Αναλυτικά, ο κ. Κοτζιάς σημειώνει, στη μηνυτήρια αναφορά
του, την οποία κατέθεσε μέσω
του πληρεξούσιου δικηγόρου του

σο, σημειώνει: «Πρώτον, δεν
υπάρχουν τέτοια ποσά. Δεύτερον,
δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο
στο Υπουργείο Εξωτερικών, διότι όλα ελέγχονται από τριμελή
υπηρεσιακή επιτροπή, που προτείνει, διανέμει και αποφασίζει
το Προεδρείο της Βουλής, με
την έγκριση του οποίου μπορεί να
γίνει οποιαδήποτε εκταμίευση
από την κάθε φορά αρμόδια διεύθυνση του υπουργείου».
Γ) Ότι έδωσε σε εταιρεία πάροχο/βίζας με τρόπο παράνομο

Κέντρο Διάγνωσης &
Θεραπείας Διαταραχών

Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Κοτζιάς
και μέλους της Πολιτικής Γραμματείας του ΠΡΑΤΤΩ, Χρήστου
Κουτσονάσιου, ότι για τη συμφωνία των Πρεσπών, δέχθηκε
ανοικτούς εκβιασμούς, απειλές
για τον ίδιο και την οικογένειά
του.
«Εκατοντάδες γράμματα, τηλεφωνικά μηνύματα, ηλεκτρονικά
μηνύματα. Αποστολή σφαιρών
που συνοδεύτηκαν από αίμα και
χώμα όπου «θα θαβόταν η οικογένειά μου», σημειώνει χαρακτηριστικά.
Όταν δεν πέρασαν οι ακραίοι
εκβιασμοί, υποστηρίζει ο κ. Κο-

και για εκείνον κερδοφόρο τον
διαγωνισμό για τον πάροχο βιζών.
Η ιστορία αυτή, αναφέρει ο κ. Κοτζιάς, διαδίδεται στηριγμένη στις
ενστάσεις τρίτων εταιρειών που
δεν κέρδισαν τον διαγωνισμό,
ιδιαίτερα εκείνης που έπαψε να
έχει το δικαίωμα του παρόχου.
«Πρόκειται για τη συνηθισμένη
τακτική βρώμικων χεριών που ρίχνουν λάσπη στον ανεμιστήρα»,
υποστηρίζει και καλεί τη Δικαιοσύνη, κλείνοντας την αναφορά
του, να τον προστατεύσει.

τζιάς, «υπήρξε και υπάρχει προσπάθεια να επιβληθεί με απειλές
και εκβιασμούς μια διαφορετική
εξωτερική πολιτική στη χώρα.
Να αμαυρώσουν με την ψευδή εικόνα που διαδίδουν διάφορα
μέσα, στα οποία πιθανόν να έχουν
πρόσβαση οι παρανομούντες εκβιαστές, την εξωτερική πολιτική
που είχε τα τελευταία χρόνια.»
Να δυσφημιστεί, όπως λέει,
το πρόσωπό του, και κατά προέκταση να δυσφημίσουν την ίδια
την πολιτική που υπηρέτησε για
τη συμφωνία των Πρεσπών.
Σε αυτό το πλαίσιο, υποστηρίζει, οι εκβιαστές διακίνησαν τρία
ψέματα προκειμένου να τον αναγκάσουν να σιωπήσει:
Α) Διαδίδουν ότι έλαβε και διακίνησε 50 εκατομμύρια ευρώ από
τον Σόρος. Ουδέποτε όμως, λέει
ο κ. Κοτζιάς, γνώρισε τον Σόρος,
ούτε είχε καμιά σχέση μαζί του.
Β) Ότι έκλεψε από τα απόρρητα ποσό που έφτανε ακόμα και
στα 80 εκατομμύρια ευρώ. Ωστό-

“ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ”
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

ΤΩΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ
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ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΕΝΣΗΜΩΝ
ΤΗΛ. ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ 24310 77050, 24310 31616
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Τρικαλινοί Αστυνομικοί σε Θεολογικό Συνέδριο
• Στην Ελευθερούπολη παραβρέθηκε ο διοικητής της Τροχαίας Ιωάννης Τσιώλης

και ο Αθανάσιος Δημητρίου, που είναι και πρόεδρος των Ιεροψαλτών Τρικάλων

Τ

ην εμπειρία να
συμμετάσχουν σε
Θεολογικό Συνέδριο στην
Ελευθερούπολη είχαν δυο
Τρικαλινοί αστυνομικοί. Ο
διοικητής του Τμήματος
Τροχαίας Τρικάλων Ιωάννης
Τσιώλης και ο Αθανάσιος
Δημητρίου, που ήταν και
πρόεδρος των Ιεροψαλτών
Τρικάλων του Σωματείου
«Ιωάννης Δαμασκηνός».

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το
Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 2019, η
επιστημονική ημερίδα του Διϊδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ελλάδα: Εκκλησιαστική Ιστορία και Πολιτισμός»,
που συνδιοργανώθηκε από τα Τμήματα Ποιμαντικής και Κοινωνικής
Θεολογίας του Α.Π.Θ. και Κοινωνικής
Θεολογίας του Ε.Κ.ΠΑ., σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Ελευθερουπόλεως, στο Συνεδριακό Κέντρο της Μητροπόλεως «Άγιος Ιωάν-

Σ

τις 14 Ιουνίου 1964, ο
π. Σεραφείμ Ρόουζ
έγραφε σε ένα
γράμμα προς τους γονείς
του: «Αν ο Χριστός ερχόταν
σήμερα σ' αυτόν τον
κόσμο, ξέρετε τί θα Του
συνέβαινε; Θα Τον έκλειναν
σε ψυχιατρείο και θα Τον
υπέβαλαν σε ψυχοθεραπεία
και το ίδιο θα έκαναν στους
άγιους Του. Ο κόσμος θα
Τον σταύρωνε σήμερα
ακριβώς όπως το έπραξε
πριν από δύο χιλιάδες
χρόνια, διότι ο κόσμος δεν
έχει μάθει τίποτα πέρα από
το να κατεργάζεται ακόμη
δολιότερες μορφές
υποκρισίας».

Το θέμα της υποκρισίας συναντάμε στο ευαγγελικό ανάγνωσμα της Κυριακής που πέρασε (Λουκ. 18, 10 – 14). Μέσα
στον ναό δύο πρόσωπα, ο τελώνης και ο φαρισαίος, προσεύχονται. Η προαίρεση τους,
τα κίνητρα τους, όμως, ξένα
μεταξύ τους. Ο φαρισαίος επιδεικνύει την ηθική του καθαρότητα και τη θρησκευτική του
ευλάβεια, ενώ ο τελώνης δεν
επιδεικνύει τίποτε. Ο φαρισαίος
ξεχωρίζει τον εαυτό του από
τους άλλους, τους οποίους κατηγορεί. Καυχάται για τη νηστεία και την ελεημοσύνη που
κάνει. Από την άλλη, ο τελώνης
δεν έχει να καυχηθεί για τίποτε.
Γνωρίζει πως είναι ένα τίποτε
για τον Θεό. Στέκεται μακριά
από τον κόσμο, χτυπώντας το
στήθος του και λέγοντας «Θεέ,
ελέησε με τον αμαρτωλό»
(Λουκ. 18, 13).
Η υποκρισία αποτελεί σοβαρότατη ασθένεια της ανθρώπινης ύπαρξης. Νοσούν όλα
στον άνθρωπο. Η προαίρεση,
η κίνηση της ψυχής, η αίσθηση
της καρδιάς, η σκέψη, η θέληση. Ανταποκρίνεται προς μία
βαθύτατη ανάγκη του εαυτού
να δείξει αυτό που δεν είναι,
πιστεύοντας την ίδια στιγμή
πως δεν είναι όσα οι άλλοι
είναι. Η λέξη «είναι» παίζει πολύ.
Επομένως, η υποκρισία έχει να
κάνει με το «είναι» του ανθρώπου. Βέβαια, ο Μάξιμος Ομο-

νης ο Χρυσόστομος».
Η Ημερίδα ξεκίνησε με τη συμμετοχή των συνέδρων στη Θεία Λειτουργία που τελέστηκε στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Ελευθερουπόλεως.
Πριν την έναρξη της Ημερίδος, ο
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ελευθερουπόλεως κ. Χρυσόστομος, απηύθυνε εναρκτήριο χαιρετισμό, ο
οποίος αφού ευχαρίστησε τους Ελ-

λογιμότατους Καθηγητές και τους
σπουδαστές των Μεταπτυχιακών
Σπουδών αναφέρθηκε δι’ ολίγων
στην Ιερά Επιστήμη της Θεολογίας.
Την έναρξη της ημερίδας κήρυξε
ο Διευθυντής του Δ.ΠΜ.Σ. καθηγητής
του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας ΑΠΘ κ. Κωνσταντίνος Χρήστου. Εν συνεχεία οι
μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες παρουσίασαν τις εισηγήσεις

τους που αφορούσαν θέματα της
Εκκλησιαστικής Ιστορίας.
Στο τέλος δόθηκαν σε όλους βεβαιώσεις συμμετοχής στο συνέδριο,
καθώς και αναμνηστικά δώρα από
τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη
προς τους Καθηγητές και τους Φοιτητές.
Μετά τη λήξη των εργασιών της
Ημερίδος ακολούθησε πλούσιο γεύμα στο Πνευματικό Κέντρο του Μητροπολιτικού Ιερού Ναού που πα-

ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ;
λογητής θα μας πει πως έχουμε
το είναι μας δεδανεισμένο».
Αυτό το «είναι» το οφείλουμε
στον Θεό. Ποιος οφείλει την
ύπαρξη στον εαυτό του; Ε, λοιπόν, όλα όσα συνθέτουν το ανθρώπινο «είναι», νοσούν με την
υποκρισία. Και μάλιστα, στην
περίπτωση αυτή, είναι αδύνατον το «είναι» να αναφέρεται
στον Θεό, καθώς στην περίπτωση της υποκρισίας, ως ελλειπτικής διάθεσης, έχουμε διάβρωση του «είναι», επομένως
αδυναμία του να θέλγεται από
την παρουσία και δόξα του
Θεού.
Κάποτε ο Νίτσε είπε πως θεωρεί απαραίτητο να πλύνει τα
χέρια του πριν έρθει σε επαφή
με θρήσκους ανθρώπους. Θεωρώ πως ο μεγάλος φιλόσοφος
είχε δίκαιο, αφού είχε γνωρίσει
την υποκρισία μέσα στο αυστηρό προτεσταντικό κλίμα,
στο οποίο μεγάλωσε, και την
οποία στα έργα του χτυπάει
συνεχώς και αδιάκοπα. Θεωρώ,
επίσης, πως ο ίδιος δεν ήταν
υποκριτής. Ο Νίτσε, ο Καντ, ο
Κίρκεγκωρ, είχαν βιώσει τη δυτική θρησκευτική υποκρισία,
την υποκρισία του κλήρου, των
πιστών. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι όταν
ζητήθηκε από τον Κίρκεγκωρ
να γίνει επίσκοπος, εκείνος είπε
πως δεν θέλει να συμμετέχει
στη θεώρηση του Θεού ως παλαβού. Εν κατακλείδι, η υποκρισία είναι μία κατάσταση που
συναντάται μέσα στην Εκκλησία, πολύ συχνά.
Το προσωπείο αντικαθιστά,
μάλλον, παραγκωνίζει βιαίως,
το πρόσωπο. Είναι συχνό φαινόμενο αυτό, μέσα στον εκκλησιαστικό χώρο. Πιστεύω
πως η υποκρισία μέσα στην
Εκκλησία προκαλεί, σκανδαλίζει, περισσότερο από κάποιον
που δεν νηστεύει, δεν εκκλησιάζεται. Ο υποκριτής άνθρωπος θα δει τι φοράει η κοπέλα
που θα μπει στον ναό, η ίδια
εάν φοράει παντελόνι, αμέσως
έχει ταπεινωθεί στη συνείδηση
του, θα νιώσει σκανδαλισμό

όταν δει κάποιον να μην νηστεύει τις ημέρες της νηστείας,
θα σχολιάσει αρνητικά κάποιους αν τους δει στον ναό, υποτιμώντας την ευλάβεια τους,
τις προθέσεις τους. Ο υποκριτής αισθάνεται δικαιωμένος
απέναντι στον εαυτό του, ο ταπεινός, όμως, απέναντι στον
Θεό. Και την ταπείνωση αυτή
δεν την έχει ο υποκριτής.
Ο υποκριτής διαφημίζει τον
εαυτό του ως τον καλύτερο
όλων, των πρώτο όλων, εκείνων
που κατέχει τη Βασιλεία του
Θεού, κουνώντας το δάχτυλο
στον Θεό και λέγοντας Του,
κοίτα να δεις, έχεις υποχρέωση
να με σώσεις. Εγώ νηστεύω,
εγώ δίνω ελεημοσύνες, να όλοι
γνωρίζουν πόσο φιλάνθρωπος
είμαι, εγώ δεν είμαι σαν τους
άλλους, είμαι άνθρωπος της
ηθικής, δεν είμαι μοιχός, άδικος. Αυτά έλεγε και ο φαρισαίος. Και σήμερα, ορισμένοι
εκκλησιαστικοί αυτά δεν λένε;
Δεν υποκρίνονται μπροστά στον
επίσκοπο τους; Δεν φτάνει το
κεφάλι τους μέχρι το πάτωμα
για να πάρουν την ευχή του;
Το βλέμμα του δεν δείχνει ταπείνωση; Δεν δείχνει ευλάβεια;
Δεν μιλάνε συνεχώς για ηθική;
Δεν υποκλίνονται στον επίσκοπο τους ποιο κάτω κι από το
έδαφος; Κι από την άλλη; Σταυρώνουν τον επίσκοπο τους. Κατηγορούν από πίσω τον επίσκοπο τους. Του λένε «σ’ αγαπώ», σε στηρίζω, σε σέβομαι,
και μόλις γυρίσει την πλάτη,
εκφράζουν με δηλητηριώδη λόγια την κακότητα και εμπάθεια
τους. Άλλοι πάλι χώνονται μέσα
σε όλα. Κάνουν τον δάσκαλο
στους άλλους, του δίνουν συμβουλές, του δείχνουν πως δεν
πράττει σωστά. Και το χειρότερο; Όταν δεν περάσει η «ευλάβεια» τους, εκεί αρχίζουν και
του δημιουργούν τύψεις, ενοχές, φοβίες.
Γεμίσαμε από αυτόκλητους
σωτήρες, αλάνθαστους υπερασπιστές ενός ορθόδοξου
ήθους, το οποίο με το εγωπαθές του εαυτού τους, μετέτρε-

ψαν σε ηθικισμό, ευσεβισμό.
Γεμίσαμε από τιμητές των πάντων και καινοφανείς ήρωες.
Όμως, δυστυχώς, όλοι όσοι
εξορίζουν τον Θεό και κρίνουν
τον άλλον, γεμίσανε τον κόσμο
με τύψεις, φοβικά σύνδρομα,
ενοχές, απειλές. Δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό, σκανδαλωδώς, ανέραστους χριστιανούς, απογοητευμένους ανθρώπους, καταθλιπτικά πρόσωπα. Είναι επιτακτική η επάνοδος του Χριστού από την
εξορία για να φτιάξουν τα
πράγματα.
Στις 8 Μαρτίου 1970, ο μακαριστός Μητροπολίτης Γέρων
Χαλκηδόνος κυρός Μελίτων,
εκφώνησε στον Μητροπολιτικό
Ναό Αθηνών μία σημαντική ομιλία με τίτλο «Κατηγορώ την
υποκρισίαν». Ξεκινώντας τον
λόγο του, σημείωνε: «Τίποτε
δεν καυτηρίασε ο Κύριος τόσο
πολύ, όσο την υποκρισία. Και
ορθώς, σε αυτήν είδε, ότι υπάρχει πάντοτε ο μεγαλύτερος παραπλανητικός κίνδυνος, δηλαδή
το εωσφορικό αγγελοφανές
φως. Είναι πράγματι φοβερή η
δύναμη της υποκρισίας. Τόσο
γι’ αυτόν που τη ζει και την
ασκεί, όσο και γι’ αυτούς που
την υφίστανται. Και είναι επικίνδυνη η υποκρισία, διότι ανταποκρίνεται προς βαθύτατο
ψυχολογικό αίτημα του ανθρώπου. Ο άνθρωπος θέλει να φανεί αυτό που δεν είναι. Ακόμη
και ενώπιον του εαυτού του
και ενώπιον του Θεού. Και έτσι
ξεφεύγει από την αλήθεια και
την απλότητα και φυσικά και
από την μετάνοια και την σωτηρία».
διάκονος Ι.Μ. Σταγών &
Μετεώρων
π. Ηρακλής Αθ. Φίλιος
(Βαλκανιολόγος, Θεολόγος)

ρέθεσε η Ιερά Μητρόπολη προς τιμήν των Καθηγητών και των Φοιτητών, όπου ο Σεβασμιώτατος συνομίλησε μαζί τους, τους ευχαρίστησε
και ευχήθηκε σε όλους υγεία και
κάθε καλό στη ζωή τους.
Ο Ιωάννης Τσιώλης ανέπτυξε το
θέμα «Προστάτες Άγιοι της Ελληνικής Αστυνομίας» και ο Αθανάσιος
Δημητρίου για τον «Αστυνομικό θεσμό στο Άγιον Όρος».
ΧΡ. ΠΑΠ.

Αμφικτιονία Θεσσαλών Καραγκούνηδων

Συγκροτήθηκε
σε σώμα το νέο
Αμφικτιονικό Συμβούλιο

Στο Παλαμά, την έδρα της Αμφικτιονίας των Θεσσαλών
Καραγκούνηδων, την Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου, συνεδρίασαν τα ισόβια και αιρετά μέλη για να αναδείξουν την
ηγεσία τους για την επόμενη διετία. Η κατανομή των
αξιωμάτων είναι η εξής:
Πρόεδρος : Φιρφιρής Απόστολος
Αναπλ. Πρόεδρος : Θεολόγη Μαίρη
Α’Αντιπρόεδρος : Παπαπολύκαρπος Χρήστος
Β’Αντιπρόεδρος : Πιλάτου Βασιλική
Α’Γραμματέας : Τσιχτής Χαράλαμπος
Β’Γραμματέας : Τζέλλα Σοφία
Ταμίας : Γκιουλέκας Χαράλαμπος
Έφορος : Στυλόπουλος Θωμάς
Επόμενη δράση του Αμφικτιονικού συμβουλίου είναι
μετά από το 5ο Εθνολογικό Συνέδριο και 5ο Καραγκούνικο
Αντάμωμα στα Μεγάλα Καλύβια Τρικάλων, που έγιναν
στις 5,6,7 και Σεπτεμβρίου 2018, η διοργάνωση και πραγματοποίηση του 6ου Εθνολογικού Συνεδρίου και 6ου Καραγκούνικου Ανταμώματος στην Καρδίτσα, στις 5,6,7 και
8 Σεπτεμβρίου του 2019 με συνδιοργανωτές την Περιφέρεια Θεσσαλίας - Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, το
Δήμο Καρδίτσας, την Περιφερειακή Ένωση Δήμων (ΠΕΔ)
και την Ένωση Πολιτιστικών Συλλόγων Νομού Καρδίτσας.

τοπικά
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Η ρομποτική Θεσσαλία «γεννήθηκε» στα Τρίκαλα
•Τεράστια συμμετοχή και μέγιστη επιτυχία για τον περιφερειακό διαγωνισμό Ρομποτικής
ια πολύ μεγάλη διοργάνωση
με 400 μαθητές, 95 ομάδες
και σχεδόν 1.000 θεατές
φιλοξένησε ο Δήμος Τρικκαίων. Την
Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2019 στο
Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο
πραγματοποιήθηκε με μέγιστη
επιτυχία ο Περιφερειακός
Διαγωνισμός Ρομποτικής της WRO
Ηellas στα Τρίκαλα, για όλη τη
Θεσσαλία.

Μ

Με εξαιρετικά αποτελέσματα, με έμπνευση, με φαντασία, με δημιουργικότητα, με συνεργατικό πνεύμα σε κλίμα
άμιλλας, οι μαθητές και οι μαθήτριες
των θεσσαλικών σχολείων, με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών τους –
μεντόρων, έδειξαν το μέλλον. Ένα μέλλον ψηφιακό, ένα μέλλον που ανήκει στη
νέα γενιά, όπως φάνηκε από την αποδοχή της διοργάνωσης. Ένα μέλλον που
αλλάζει καθημερινά και η νέα γενιά, στην
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ήδη είναι μέρος του.
Το τόνισε και ο Δήμαρχος Τρικκαίων
κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, που, ως οικοδεσπότης, ανέφερε τη σημασία των
νέων δημιουργιών που αναμένονται
από τα νέα παιδιά. Καλωσορίζοντας, δε,
τους διαγωνιζόμενους και τους γονείς
τους, επεσήμανε τη σημασία των δράσεων και σε αυτόν τον τομέα της εκπαίδευσης. Εξάλλου, ο διαγωνισμός
έχει ως στόχο τη διάδοση της εκπαιδευτικής μεθόδου STEM (Science –
Technology – Engineering – Mathematics, δηλαδή Επιστήμη – Τεχνολογία -Μηχανική - Μαθηματικά) και την ένταξή της
στο σύστημα διδασκαλίας και εκπαίδευσης μαθητών στην Ελλάδα.
Μετά, δε, και την τεράστια άνθιση που
γνώρισε ο κλάδος, κατόπιν της πρωτοβουλίας του Δήμου και της etrikalaνα
δωρίσουν 200 κιτ ρομποτικής στα σχολεία, οι διαγωνισμοί ανεβάζουν επίπεδο
τη μαθητική ρομποτική.
Αυτό το επίπεδο ήταν κοινή διαπίστωση όλων, όσοι παραβρέθηκαν στο
Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο. Και σε
επίπεδο τεχνικό και σε επίπεδο ενθουσιασμού και σε επίπεδο συμμετοχών,
φάνηκε η ουσία της νεολαίας που δρα
και εργάζεται, είτε ως χόμπι και διέξοδο, είτε στο πλαίσιο μαθημάτων. Ο δε
βουλευτής Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ κ. Σάκης Παπαδόπουλος, παρομοίασε αυτήν
τη διοργάνωση και τη συμμετοχή των νεολαίων, με την ανάγκη να δοθεί το μήνυμα για νέες ευκαιρίες για τη χώρα,
ενώ παραλλήλως συνεχάρη τους διοργανωτές.
Από την εντυπωσιακή εκδήλωση – διαγωνισμό έλαμψε διά της απουσίας της
η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων, παρότι είχε προσκληθεί.
Η διοργάνωση διήρκησε πέντε ώρες:
από τις 10 το πρωί, ολοκληρώθηκε λίγο
μετά τις 3 το μεσημέρι, καθώς είχε διαιρεθεί σε φάσεις (προετοιμασία, παρουσίαση, κρίση, αποτελέσματα, βραβεύσεις).
Οι κατηγορίες διαγωνιζομένων ήταν:
- «Αρχιπέλαγος Αιγαίο: Η τεχνολογία
βοηθά να αναπτυχθούν τα νησιά»για
μαθητές/τριες Δημοτικού
- «Οι δρόμοι του κρασιού στη βόρεια
Ελλάδα» (βασική κατηγορία) για μαθητές/τριες Γυμνασίου
- «Πρωτέας» (παράλληλη κατηγορία
για αρχάριες ομάδες) για μαθητές/τριες
Γυμνασίου
- «Smart Cities»για μαθητές/τριες
Λυκείου
- Εποικισμός του Αρη
- Ποδόσφαιρο 2Χ2
Ο διαγωνισμός διοργανώθηκε από
τον Δήμο Τρικκαίων, σε συνεργασία με
τους Εκπαιδευτικούς Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς WROHellasκαι
STEMRoboticsAcademy, ενώ σημαντική
ήταν η προσφορά των εθελοντών και
των χορηγών.
Οι μετέχοντες και οι συνοδοί της παρέμεναν στο Δημοτικό κλειστό Γυμναστήριο της οδού Κατσιμήδου, με την
άψογη διοργάνωση να έχει φροντίσει
μέχρι και τη μεταφορά τους από το υπε-

ραστικό ΚΤΕΛ με λεωφορείο του αστικού ΚΤΕΛ.
Οι νικητές κάθε κατηγορίας προκρίνονται για τον πανελλήνιο διαγωνισμό
που θα πραγματοποιηθεί το ερχόμενο
Σαββατοκύριακο 23 και 24 Φεβρουαρίου 2019 στο κλειστό γυμναστήριο Γαλατσίου, στην Αθήνα.
Βραβεύσεις
Τις βραβεύσεις έκαναν οι: Βουλευτής
Σάκης Παπαδόπουλος, Δήμαρχος Τρικκαίων Δημήτρης Παπαστεργίου, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων Μιχάλης Λάππας, Αντιδήμαρχοι
Ακης Αναστασίου, Σοφία Αλεστά, Κώστας Ψύχος και η τ. αντιδήμαρχος Εφη
Λεβέντη. Παρέστησαν, επίσης, ο προϊστάμενος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Τρικάλων κ. Κωνσταντάκος, πολλοί ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί από όλη τη
Θεσσαλία, συμμετέχοντες, συνοδοί, φίλοι και επαγγελματίες της τεχνολογίας.
Ειδικά βραβεία παραδόθηκαν από
τον Παπαδόπουλο, εκ μέρους του Δήμου Τρικκαίων και της WRO Hellas,
στο 7ο Λύκειο Τρικάλων (στον διευθυντή
κ. Αγ. Αζέλη και τον καθηγητή κ. Σπάχο)
για τη συμμετοχή και την 8η θέση που
κατέλαβε η ομάδα του σχολείου στην
Παγκόσμια Ολυμπιάδα Ρομποτικής που
πραγματοποιήθηκε στην Ινδία το 2016
και την πρωτοποριακή δράση από το
σχολείο και τον υπεύθυνο καθηγητή στη
Ρομποτική.
ΝΙΚΗΤΕΣ
Οι νικητές, που προκρίνονται στον τελικό της Αθήνας, είναι:
SMART CITIES
Rooster Kids ΕΠΑΛ Βελεστίνου
Stack Overflow ΓΕΛ Πλατυκάμπου
Card Readers 1ο ΓΕΛ Ελασσόνας
Eurofarm 1ο ΕΠΑΛ Παλαμά
Εξυπνος Τροχονόμος 1ο ΓΕΛ Ελασσόνας
Αμαξίδιο ΑΜΕΑ1ο ΓΕΛ Ελασσόνας
Συμμετοχή 2ο ΕΠΑΛ Βόλου
(Ολες οι ομάδες προκρίνονται)
«ΠΡΩΤΕΑΣ»
Roboters
3gyni
RoboVolos

RoboMessengers
Stormbots
Ιωλκός
Galaxyfirends
Αλμυρός 2
(Οι 3 πρώτες ομάδες προκρίνονται)
«ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ ΣΤΗ
ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ»
RoboPort
8o Γυμνάσιο Α
Αλμυρός 1
Atom Robotic team
8o Γυμνάσιο B
Roborobotics
Αλμυρός 3
First Robotic
Combo Teck
Roboguns
(Οι 4 πρώτες ομάδες προκρίνονται)
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ WEDO
Sakkas Academy 1
Terminators
SRA 3
Sakkas Rookies
Robot FC
SRA 13
SRA 7
Iron Team
SRA 8
Sakkas Robot Boys
(Προκρίνονται όλες οι ομάδες)
ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΗ
Techno Guys (Εκπ. Μπακογιάννη)
Master Buildres (Εκπ. Μπακογιάννη)
(Προκρίνεται η πρώτη ομάδα)
«ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ ΑΙΓΑΙΟ: Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΟΗΘΑ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΟΥΝ ΤΑ
ΝΗΣΙΑ»
Robo Spinglers 2ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελώνα
BeWe 12Ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας
Wind of Change 26ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας
Robotran Sporters Εκπ. Δράκου
Αιγαίο SOS 16ο Δημοτικό Σχολείο
Λάρισας
Wall – e - Bots Δημοτικό Σχολείο
Μακρυχωρίου
E=mc2 Ανεξάρτητη ομάδα
Roboowls 5ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου

Atom Robotic Team 1
Atom Robotic Team 2
Robotic Masters
Lego Explorers 5Ο Δημοτικό Σχολείο
Βόλου
Robo Team 2Ο Δημοτικό Σχολείο
Λάρισας
(Προκρίνονται οι 5 πρώτες ομάδες)
Χορηγοί
Σημαντικό ρόλο έπαιξαν οι χορηγοί,
που συνέδραμαν στην προετοιμασία
και υλοποίηση της διοργάνωσης:
1. ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε.
2. AbiTec - Ζήσης Κωνσταντίνος. Εμπόριο Ηλεκτρολογικού Υλικού
3. Αφοί Νταούλα – Εξοπλισμός Εκδηλώσεων
4. ΕΤΑΙΡΙΑ PORTAS -Βαβίτσας Παναγιώτης- Ξυλουργικές εργασίες (προσφορά οι δύο ξύλινες εστίες 35 cm Χ12
cm Χ8 cm)
5. Φυσικό Μεταλλικό Νερό «ZAGORI»
6. Εκπαιδευτήρια Σακκά (Μία (1) αγωνιστική πίστα ποδοσφαίρου για τη διάρκεια του διαγωνισμού
7. STEM Education (πέντε (5) αγωνιστικές πίστες για τη διάρκεια του διαγωνισμού)
Οργανωτική Επιτροπή
Μιχάλης Λάππας (Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων)
Ακης Αναστασίου (Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού Δήμου Τρικκαίων)
Γιάννης Μπαράς (υπεύθυνος Θεσσαλίας WRO Hellas)
Αλέξανδρος Καπανιάρης (Πρεσβευτής WROHellas – Συντονιστής ΠΕ.Κ.Ε.Σ.
Θεσσαλίας ΠΕ86)
Λεωνίδας Ανθόπουλος (Αν. Καθηγητής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ειδικός
Σύμβουλος Δημάρχου Τρικκαίων)
Στέφανος Νταλάσης (Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Παιδείας, Αθλητισμού και
Πολιτισμού Δήμου Τρικκαίων)
Βάνα Αντωνιάδου (Τμήμα Παιδείας,
Δήμου Τρικκαίων)
Ευριδίκη Χρηστάκου (Τμήμα Παιδείας, Δήμου Τρικκαίων)
Θανάσης Μιχαλάκης (Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου Τρικκαίων)

Λεωνίδας Μποντίλας (υπεύθυνος
ΠΛΗΝΕΤ Τρικάλων)
Εθελοντές
Αναστασία Κυπρίδη, Βασιλένα Λιατίφη, Άντα Κωσταρίδου, Στέργια Κόκκα,
Τζίνα Λιάκου, Δημήτρης Μαγειρίας, Γιούλα Κανούτα, Μπαϊραχτάρη Μαριαλένα, Κομματά Στέλλα, Σένκα Όλια,
Καραμίχας Θάνος, Κλεοπάτρα Γούλα,
Κράλλης Δημοσθένης, Αστρέχα Χριστίνα, Γλυκερία Δίπλα, Γακοπούλου
Βασιλική
Επιστημονική Επιτροπή (κατά κατηγορία)
Smart Cities
Γιώργος Χρυσόμαλλος
Γιώργος Λιούλιος
Παναγιώτης Σακελλαρίου
Λεωνίδας Ανθόπουλος
Αρχιπέλαγος Αιγαίο
Ελευθερία Καραγιώργου
Στέφος Γιώργος
Τριανταρή Φωτεινή
Τανός Ηλίας
Ποδόσφαιρο
Καρανάσιος Σωτήρης
Καρακίτσιος Χρήστος
Παπαβασιλείου Βασιλική
Δερεκενάρης Γρηγόρης
Μπουλογιώργος Στέφανος
Σούλα Νικολέτα
Αιμίλιος Παπαδημητρίου
Αγγελής Νώντας
Θάνος Μαρκούλης
Πετρίτσης Παντελής
Γκαιτατζής Σπύρος
Αρχιπέλαγος Αιγαίο
Ελευθερία Καραγιώργου
Στέφος Γιώργος
Τριανταρή Φωτεινή
Τανός Ηλίας
Εποικισμός του Άρη
Ελευθερία Καραγιώργου
Στέφος Γιώργος
Οι δρόμοι του κρασιού στη βόρεια
Ελλάδα
Μπαράκου Λαμπρινή
Παπαμαργαρίτης Δημήτρης
Πρωτέας
Μπουλογιώργος Στέφανος
Σούλα Νικολέτα

34 σελίδα
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06:00
10:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:15
17:30
18:30
19:30
20:40
20:45
21:45
22:45
01:30
02:30
03:15
04:15
05:15

ΤΡΙΤΗ

19

Απευθείας
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Για την Ελλάδα...
Ώρα Ελλάδας
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 Κ2 Ε2
Indian Summers Κ2 Ε2 (Ε)
Άλλη Διάσταση
Vis a Vis Κ2 Ε2 (Ε)
Εκπομπή
Σαν Σήμερα τον 20ό Αιώνα
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 E102
ANT1 News
Κλήρωση Λαϊκού Λαχείου
Η Επιστροφή E80
Πέτα τη Φριτέζα E36
Επικηρύσσοντας την Πρώην
Η Επιστροφή
Εκείνες κι Εγώ (Ε)
VICE Κ6 (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
01:15
03:15

Αλήθειες με τη Ζήνα (Ε)
Shopping Star (Ε)
Στη Φωλιά των Κου Κου
Αλήθειες με τη Ζήνα
Ντετέκτιβ Μονκ Κ6 Ε6
Star News
Shopping Star
Elif Κ2 Ε276
Τροχός της Τύχης
Star News
MasterChef 3
Στη Σκιά των Κατασκόπων
MasterChef 3 (Ε)
Pretty Little Liars Κ5

06:00
06:40
07:45
10:30
12:15

Θυρίδα Τηλεπώλησης
'Eλα στη Θέση μου Κ3 Ε96 (Ε)
Happy Day στον Alpha
Alpha Ρεπορτάζ
Ειδήσεις

13:00 Ελένη
15:00 Τι Λέει;
17:00 Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική
Γλώσσα
17:10 Το Σόι σου Κ3 Ε18 (Ε)
18:00 Deal
19:00 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
20:00 'Eλα στη Θέση μου Κ3 Ε97
21:00 Το Σόι σου Κ5 Ε32
21:50 Το Τατουάζ Κ2 Ε157
00:10 Μετά τα Μεσάνυχτα
01:50 Οι Ιστορίες του Αστυνόμου
Μπέκα
03:00 Revenge Body With Khloe
Kardashian Κ1 Ε6
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
04:15

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)
Η Νύφη

00.30 «Καλημέρα Θεσσαλία»
01.40 Το Μαγκαζίνο της Θεσσαλίας
03.00 «Η Ωρα της Μαγνησίας»
03.50 Ξένη ταινία “Call of the wild”
05.30 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 «Xάνσελ και
Γκρέτελ»
12.00 «Μη μου πεις»
13.00 ΤΕΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
14.00 Ντοκυμαντέρ «Πίστα Σερρών»
14.40 Το Μαγκαζίνο της Θεσσαλίας

ΔIANYKTEPEYONTA ΦAPMAKEIA
8 πρωί – 2 μεσημέρι
και 5 απόγευμα
έως 8 πρωί επομένης
Σπάρτη
Μαυροματιαννού
Διονυσίου 3
2431027340
08:00 π.μ. – 23:00 μ.μ.
Τσιμπίδα Στέλλα
Απόλλωνος 15

τηλεόραση
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2431031053
Από τις 5 το απόγευμα
έως τις 10 το βράδυ
Νικόλαος Δη, Τριγώνης
Σαράφη 21
2431026644
Κουτούλα Μαρία
Φλεγίου 70
2431076140

ΠPATHPIA ΔIANYKTEPEYONTA
Μεσιακάρης ----------------------------------------Οδ. Ριζαριού
Κατσάνας---------------------------------------------Μ. Καλύβια
Κουβελάς--------------------------------------------------Γόμφοι
Κουτσίρας ---------------------------------------------------Ράξα
Χατζής -------------------------------------------------Ταξιάρχες
Οικονόμου ----------------------------------------Παλαιόπυργος
Παπαγεωργίου--------------------------------------------Αρδάνι
Γραμμένου ----------------------------------------------Πετρωτό
Τσιώκα ----------------------------------ς-Μικρό Κεφαλόβρυσο

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 «Η εκδίκηση του
καβαλάρη»
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
07.00

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 MARKETV

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
06.00 – 07.00 Videoclips

07:00
09:45
13:00
14:00
15:00
16:40
17:40
17:50
18:55
20:00
21:00
00:00
02:00
04:15
05:30

Ώρα Ελλάδος 07:00
Ευτυχείτε!
Για Πάντα Παιδιά Κ1 (Ε)
Open News - Μεσημεριανό
Δελτίο
Για την Παρέα
Ποιος Ρωτάει;
Open News στη Νοηματική
Για Πάντα Παιδιά Κ1
Open News
Ο Πρίγκιπας της Φωτιάς Κ1 Ε73
Διά Πυρός και Σιδήρου
Criminal Minds Κ10 Ε21
Οδηγός για Singles
Criminal Minds Κ10 Ε14
Ώρα Ελλάδος 05:30

ΚΡΙΟΣ: Μια νέα γνωριμία σου δημιουργεί την
αίσθηση ότι έχεις να κάνεις με κάποιον που
θα σε κάνεις να νιώσεις σιγουριά, ενώ ακόμα και στην υπάρχουσα σχέση σου θα σου
δοθεί η ευκαιρία να καταλάβεις ότι ο άνθρωπος σου, ακόμα κι αν δε σου εξομολογείται συχνά την αγάπη του, μπορεί να στη
δείξει με πράξεις την κατάλληλη στιγμή.
ΤΑΥΡΟΣ: Μπορεί να λειτουργήσει ευεργετικά στα συναισθηματικά σου, όπου μπορείς
να κινηθείς με χαρακτηριστική ψυχραιμία, ξεπερνώντας χωρίς ανούσιους εγωισμούς
προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί, ενώ
ταυτόχρονα αρχίζεις να δημιουργείς νέα δεδομένα στη σχέση σου.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Η σύνοδος Αφροδίτης-Κρόνου
στον Αιγόκερω έρχεται να βάλει φρένο στον
παραλογισμό σου και στην τάση σου να «διυλίζεις τον κώνωπα» στη σχέσεις σου.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Η όλη κατάσταση θα σε βοηθήσει να ξυπνήσεις λίγο και να δεις τα πράγματα πιο ρεαλιστικά, χωρίς να είσαι έρμαιο
των συναισθημάτων σου και θα έχεις τη δυνατότητα να κάνεις πιο λογικές κινήσεις.
ΛΕΩΝ: Ο στόχος σου δε θα πρέπει να είναι
η αναγνώριση και η επιβράβευση, γιατί
μπορεί να απογοητευτείς. Αντίθετα θα
πρέπει να προσβλέπεις στην ανάλογη οικονομική ανταμοιβή ή τουλάχιστον στη βελτίωση των ρυθμών της ζωής σου.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Αν είσαι σε σχέση κινείσαι αποφασιστικά και με ψυχρή λογική προκειμένου
να ξεπεραστούν οι μεταξύ σας διαφωνίες.

OΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Διεθνής μουσικός
όρος.
2. Αποτελεί μία από τις
13 περιφέρειες της Ελλάδας.
3. Το μικρό όνομα του
σκηνοθέτη του Ψαλιδοχερη - Επίρρημα που εκφράζει και ματαιότητα.
4. Αντικαθιστά το κουδούνι στην εξώπορτα
(καθ.).
5. Αρχαία ονομασία του
ποταμού Βόλγα - Γίνεται
και με το χέρι.
6. Το Βόλγκογκραντ
πριν ονομαστεί... Στάλινγκραντ.
7. Η ομηρική κροκόπεπλος - Φωνήεντα που δεν σχηματίζουν δίφθογγο - Γενάρχης Αράβων.
8. Με δανεισμό χρημάτων σχετικός (αιτ).
9. Ιερή ασιατική πόλη (αντιστρ.)
- «...εις άχυρα», αρχαία έκφραση γι'
αυτόν που πέτυχε το ποθούμενο.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Σχέση προγόνου προς απόγονο.
2. Ναρκωτική ουσία - Ο τυχερός
ενός... ατυχήματος.
3. Τίτλος βραβευμένης ταινίας
του Αλεξάντερ Πέιν.
4. Ερωτηματικώς τονίζεται, αορίστως όχι - Ασιατική έρημος Από τα χίλια... δύο.
5. Γάλλος κατασκευαστής μου-

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
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“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

Κοινωνική 88’
Βραβείο σκηνοθεσίας
στο Φεστιβάλ Κανών.
ένα διαμάντι της νέας
κινηματογραφικής σεζόν…
Ένα παλλόμενο κομψοτέχνημα με καταπληκτικό
σάουντρακ και εικόνα
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
Σέρλοκ Ζουμπόμς
(κινούμενα σχέδια-μεταγλωττισμένη) 86’ σε 3D
12.00 μεσημέρι κανονική προβολή 4 €,
17.30 απόγευμα 3D 5 €

Sudoku

4

7

ΑΙΘΟΥΣΑ 1:

σικών οργάνων, που τελειοποίησε
το πιάνο και την άρπα - Πολλαπλασιάζεται μόνο σε ζωντανό ιστό,
ζωικό ή φυτικό.
6. Ενα απόσταγμα.
7. Χωριό του νομού Αργολίδας
(γεν.) - Η έναρθρη δοτική του επιβεβαιώνει.
8. Αόριστο άρθρο.
9. Χρησιμοποιείται από τους Λάπωνες ως υποζύγιο (με άρθρο).
ΛΥΣΗ (17-2-2019)
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ2. ΛΑ
-ΤΑΝΙΑΣ 3. ΕΒΕΡΤΟΝ 4.ΟΙΜΟΙ –
ΣΤΥ 5. ΝΟ - ΙΒ 6. ΑΛΚΑΜΕΝΗΣ 7.
ΛΑΙΣ - ΡΑ 8. ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ 9. ΑΣ ΣΙΩΝ ΚΑΘΕΤΑ:1. ΠΛΕΟΝΑΣΜΟ 2.
ΡΑΒΙΟΛΙΑ 3. ΕΜ - ΚΑΝΑ 4. ΣΤΡΟΦΑΛΟΣ 5. ΤΑΤΙ 6. ΑΝΟ - ΒΕΡΕΣ 7.
ΣΙΝΣΙΝΑΤΙ8. ΙΑ - ΡΩ 9. ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ

Πώς παίζεται

9

Αυτή τη βδομάδα προβάλλονται

Ψυχρός Πόλεμος

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

8

TELEMACHOS CINEMA

facebook/Δημοτικος
Κινηματογραφος

Για να γυμνάζεται
το μυαλό σας

ΔHMOTIKEΣ KAI ΔHMOΣIEΣ APXEΣ Ν. TPIKAΛΩN
Nοσοκομείο 2431350100, Δήμου Tρικκαίων: 24313 51100110, Nομαρχία 27445, Nομάρχης 27938, Αναγγελία Πυρκαγιών 1591, KTEO 35852, Tμήμα Yγιεινής 46248, Tμήμα
Kοιν. Πρόνοιας 46233, OAEΔ 27459, A’ βάθμια Eκ/ση 46314,
B’ βάθμια Eκ/ση 46320, ΔEH 27281, 1050, ΔEYAT 7671113, Aστικό KTEΛ 76651, ΡΑΔΙΟ Tαξί 18300 (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.

ΖΥΓΟΣ: Το θέμα είναι να καταλάβεις ότι είναι η δική σου ψυχολογική κατάσταση και η
πίεση που έχεις νιώσει το προηγούμενο διάστημα που σε βαραίνει και δε σε αφήνει να
ηρεμήσεις και όχι τα γεγονότα απαραιτήτως.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Θα σου πρότεινα να αποφύγεις
να προχωρήσεις σε συζητήσεις και κυρίως
συμφωνίες που θα πρέπει να δεσμευτείς για
πράγματα που αυτή τη στιγμή σου φαίνονται εύκολα.
ΤΟΞΟΤΗΣ: Είναι μια ευκαιρία να επαναξιολογήσεις τις αξίες και τα πιστεύω σου και
να δεις κατά πόσο αυτά είναι που αποτελούν
τροχοπέδη στην προσπάθεια σου να απολαύσεις τη ζωή σου.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Αν δεν είσαι σε σχέση θα έχεις
την ευκαιρία να κάνεις την αυτοκριτική
σου και να δεις αν είναι επιλογή σου να είσαι μόνος ή υπάρχουν στοιχεία σου με τα
οποία θα πρέπει να έρθεις αντιμέτωπος
ώστε να προετοιμαστείς.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Είναι ο ίδιος σου ο εαυτός που
σε απογοητεύει και οι ως τώρα επιλογές και
προτεραιότητες που είχες θέσει που σε κάνουν να νιώθεις ότι κάτι έχεις κάνει λάθος.
ΙΧΘΕΙΣ: Αποστασιοποιημένος συναισθηματικά και με μια μικρή δόση διαίσθησης θα
μπορέσεις να καταλάβεις ποιος είναι ο δρόμος που θα ήθελες πραγματικά να ακολουθήσεις, έστω κι αν πρέπει να αφήσεις
πίσω ανθρώπους και καταστάσεις στα
οποία έχεις δώσει την ψυχή σου.
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Eπιμέλεια
I. Tσιμπερδώνη

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

H λύση του προηγούμενου
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Άνοδος 1,89%
στο Χρηματιστήριο
Έντονες ανοδικές τάσεις επικράτησαν στη χθεσινή συνεδρίαση του χρηματιστηρίου, με την αγορά να διασπά δυναμικά την αντίσταση των 660 μονάδων. Μοχλό της ανόδου
της αγοράς αποτέλεσε το υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον που
εκδηλώθηκε προς τις τραπεζικές μετοχές, με τους τίτλους
της Εθνικής και της Πειραιώς να υπεραποδίδουν. Η αγορά
έκλεισε στα υψηλότερα επίπεδα από τη συνεδρίαση της 4ης
Οκτωβρίου του 2018.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 667,46 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,89%.
Η αξία των συναλλαγών
ανήλθε στα 44,332 εκατ.
ευρώ, ενώ διακινήθηκαν
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
31.979.121 μετοχές.
. 667,46
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,72%, ενώ ο
δείκτης της μεσαίας κεφα1,89%
λαιοποίησης ενισχύεται σε
ποσοστό 1,68%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη
μεγαλύτερη άνοδο κατέΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
γραψαν οι μετοχές της Εθνικής (+10,31% στα 1,2300
ευρώ),
της
Πειραιώς
(+8,79% στα 7,550 ευρώ), της Alpha Bank (+5,77% στα 1,100
ευρώ) και της Eurobank (+3,71% στα 0,5595 ευρώ).
Αντιθέτως, πτώση σημείωσαν μόνο οι μετοχές της Motor
Oil (-1,42% στα 20,800 ευρώ) και του ΟΛΠ (-0,12% στα 16,300
ευρώ). Από τους επιμέρους δείκτες, τη μεγαλύτερη άνοδο
σημείωσαν οι δείκτες των Τραπεζών (+6,20%) και των χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (+2,78%), ενώ τις μεγαλύτερες
απώλειες σημείωσαν οι δείκτες του Εμπορίου (-2,79%) και
του Πετρελαίου (-0,83%).
Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Εθνική
και η Eurobank, διακινώντας 8.638.366 και 8.338.023μετοχές,
αντιστοίχως. Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η
Εθνική με 10,207 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 6,283 εκατ.
ευρώ. Ανοδικά κινήθηκαν 72 μετοχές, 32 πτωτικά και 32 παρέμειναν σταθερές. Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Forthnet +20,00%, ΣΙΔΜΑ +19,44%, Εθνική +10,31%
και Μινωϊκές Γραμμές +9,52%.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Προοδευτική -19,74%, Ευρωσύμβουλοι -15,13%, Creta Farm 11,11% και Alpha Αστικά Ακίνητα -5,04%.

Ê

Γ.Δ

α μην εφαρμοστούν «δύο μέτρα και δύο σταθμά» προς τους οφειλέτες των ασφαλιστικών ταμείων, όσον αφορά την κυοφορούμενη ευνοϊκή
ρύθμιση της εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων χρεών σε
έως 120 μηνιαίες δόσεις, ζητούν οι ενώσεις μικρομεσαίων
επιχειρηματιών από το υπουργείο Εργασίας.
Μ' ένα λόγο ζητούν να μπορούν να υπαχθούν στην νέα
ευνοϊκή ρύθμιση των 120 μηνιαίων δόσεων και οι περίπου 130.000 ενήμεροι σήμερα οφειλέτες οι οποίοι είχαν υπαχθεί στο παρελθόν σε άλλες ρυθμίσεις εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων χρεών τους (π.χ. 100 δόσεις η πάγια ρύθμιση των 12 μηνιαίων δόσεων), αλλά και
άλλοι περίπου 235.000 οφειλέτες που ενώ είχαν υπαχθεί σε κάποια ρύθμιση στη συνέχεια απεντάχθηκαν καθώς έπαψαν να εξοφλούν εμπρόθεσμα τις δόσεις η δεν
κατέβαλαν ταυτόχρονα, όπως προβλέπονταν, τις τρέχουσες εισφορές τους στο ασφαλιστικό τους ταμείο.
Οι εκπρόσωποι των μικρομεσαίων επιχειρηματιών υποστηρίζουν ότι εάν δεν επιτραπεί και στους παλαιούς "ρυθμισμένους" οφειλέτες (με επανυπολογισμό των οφειλών
τους με βάση το νόμο Κατρούγκαλου) να υπαχθούν στη
νέα ευνοϊκότερη ρύθμιση των οφειλών τους θα εγερθούν
νομικά ζητήματα ίσης μεταχείρισης μεταξύ των δύο κατηγοριών οφειλετών μιας και θα έχουν υπαχθεί σε διαφορετικό και άνισο καθεστώς ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων χρεών τους σε ασφαλιστικά ταμεία..

Ν

Τι θα προβλέπει
Με ιδιαίτερα απλά βήματα και μέσω του ηλεκτρονικής εφαρμογής που θα έχει αναρτήσει το υπουργείο Εργασίας στο διαδίκτυο θα μπορούν από τον Μάρτιο και μέχρι στα τέλη Αυγούστου να υπαχθούν στη ρύθμιση των
120 μηνιαίων δόσεων, περίπου 900.000 αυτοαπασχολούμενοι, αγρότες κ.λ.π. με ληξιπρόθεσμα χρέη σε ασφαλιστικά ταμεία... Η αναμενόμενη ρύθμιση για τις οφειλές
προς τα Ταμεία έχει ήδη «κλειδώσει» και την ερχόμενη εβδομάδα θα οριστικοποιηθούν και οι τελευταίες λεπτομέρειες προκειμένου να κατατεθεί προς ψήφιση, εντός του Φεβρουαρίου, στη Βουλή, ώστε να αρχίσει να
ισχύει από τον Μάρτιο. Η ρύθμιση θα αφορά χρέη που
έχουν δημιουργηθεί από το 2002 έως και το 2018, από
ασφαλισμένους στα Ταμεία, ΤΣΑ, ΤΑΕ, ΟΓΑ, ΤΣΜΕΔΕ,
ΤΣΑΥ και Ταμείο Νομικών, ενώ για τον ΟΑΕΕ ο επανυ-

Ασφαλιστικά Ταμεία: 120 δόσεις και για οφειλέτες
που έχασαν παλαιότερες ρυθμίσεις
Το αρνητικό της νέας ρύθμισης είναι ότι θα επηρεάσει το τελικό ποσό της σύνταξης όταν ο ασφαλισμένος
συμπληρώσει τα απαιτούμενα χρόνια, καθώς θα υπολογιστεί με βάση τις εισφορές από το νέο τρόπο υπολογισμού.

Οι προϋποθέσεις

πολογισμός της βασικής οφειλής θα γίνεται για τη δεκαπενταετία 2002-2016. Οι περίπου 900.000 ασφαλισμένοι οι οποίοι αναμένεται να ευεργετηθούν από τη νέα
ρύθμιση θα δουν όχι μόνο να ρυθμίζεται σε πολλές δόσεις η αρχική οφειλή τους, αλλά να «κουρεύεται» και το
συνολικό χρέος (λόγω των προσαυξήσεων) προς το ταμείο τους. Το θετικότερο όλων είναι ότι δεν θα καθορίζονται εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, ενώ θα
μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση ακόμη και οι επαγγελματίες που έκλεισαν τα βιβλία τους.
Η σημαντική ελάφρυνση από τα βάρη του παρελθόντος θα γίνει εξαιτίας του επανυπολογισμού των παλιών
χρεών (που είχαν προκύψει με βάση τις ασφαλιστικές κλάσεις) με βάση το νόμο Κατρούγκαλου. Με τη νέα ρύθμιση οι παλαιές οφειλόμενες εισφορές θα επανυπολογιστούν με βάση τα φορολογητέα εισοδήματα παλαιότερων ετών και έτσι θα προκύψουν χαμηλότερα χρέη
. Ο νέος τρόπος υπολογισμού των παλαιών οφειλών αναμένεται να οδηγήσει σε «κούρεμα» που θα υπερβαίνει
το 50% της βασικής οφειλής , ενώ για τις προσαυξήσεις
το "κούρεμα" θα φτάνει ακόμη και σε ποσοστό 85% Αυτό
πρακτικά οδηγεί σε μέσο «κούρεμα» της συνολική
οφειλής ακόμα και σε ποσοστό 70%.

ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΩΤ. Ι. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ

ΓOPΓOΓYPI - TPIKAΛA
THΛ.: 24310 53555

Με συνέπεια εκεί
που μας χρειάζεστε

Έγκριτο μέλος συνδέσμου
ταπητοκαθαριστηρίων

“ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ”

Σε προσιτές τιμές
ΤΗΛ:

24310-29072
697-6670157

ΑκρIβοΣ ΔημHτρηΣ

TPIKΑΛA

ANAΛAMBANOYME ΣYNTHPHΣEIΣ
ΠOΛYKATOIKIΩN

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

* Η ρύθμιση αφορά οφειλές οι οποίες δημιουργήθηκαν έως και τις 31.12.2016 για του ασφαλισμένους του
ΟΑΕΕ και έως και το 2018 για όλους του υπόλοιπους.
Ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί τι θα γίνει με τις οφειλές
οι οποίες δημιουργήθηκαν μέσα στο 2017 και το 2018
για τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ, ενώ θεωρείται δεδομένο ότι θα πρέπει να εξυπηρετούνται κανονικά οι οφειλές του 2019.
* Χρήση της νέας ρύθμισης θα μπορούν να κάνουν και
όσοι έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα, αλλά
λόγω υψηλών οφειλών (άνω των 20.000 ευρώ) δεν μπορούσαν να συνταξιοδοτηθούν. Για αυτούς οι κρατήσεις
των δόσεων θα γίνονται μέσω παρακράτησης ενός ποσού από τις συντάξεις που θα λάβουν..
* Ο συνολικός αριθμός των δόσεων θα είναι έως και
120 εφόσον το χρέος ξεπερνά τις 3.000 ευρώ. Για οφειλές κάτω των 3.000 ευρώ οι δόσεις θα φτάνουν τις 36.
Προϋπόθεση και για τις δυο κατηγορίες είναι η δόση να
μην είναι χαμηλότερη των 50 ευρώ.
* Ο νέος τρόπος υπολογισμού των οφειλών θα γίνει
με βάση το κατώτατο όριο εισφορών για τους ασφαλισμένους, ανεξάρτητα από το εισόδημα που δήλωναν. Αυτό
σημαίνει ότι οι οφειλέτες θα κληθούν να πληρώσουν 168
ευρώ και όχι το ποσό που έχει βεβαιωθεί. Οι διαφορές
που θα προκύψουν μετά το νέο υπολογισμό θα διαγραφούν. * Απώλεια της ρύθμισης θα επέρχεται αν δεν πληρώνεται συγκεκριμένος αριθμός δόσεων (σ.σ. σχεδιάζεται να είναι δύο ή τρεις). Με την απώλεια της ρύθμισης (ειδικά κατά τους πρώτους μήνες) θα αναβιώνουν
και όλα τα ποσά που θα έχουν «κουρευτεί».

36 σελίδα

ΤΡΙΤΗ
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ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Ευλογία Αγιοβασιλόπιτας
Ιερού Ναού Αγίου Νεκταρίου
τη κατάμεστη
αίθουσα του
«Gallery Art Hotel»
έγινε την Κυριακή 17
Φεβρουαρίου 2019 η
καθιερωμένη κοπή της
αγιοβασιλόπιτας με
παραδοσιακό χορό από
την Επιτροπή
Εκδηλώσεων της
Συνοικίας του Ι.Ναού
Αγίου Νεκταρίου Μπάρας
Τρικάλων.

Σ

Την Βασιλόπιτα ευλόγησε ο
Σεβ. Μητροπολίτης μας, Τρίκκης & Σταγών κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ.
Συμμετείχαν τα δύο παιδικά
χορευτικά τμήματα, το τμήμα
χορού ενηλίκων και η παιδική
χορωδία του Ι. Ναού μας.
Ευχαριστούμε θερμά όλες
και όλους που μας τίμησαν με
την παρουσία τους.
Συγχαρητήρια στους δύο
ακούραστους ιερείς του Ναού
μας, Αρχιμ. π. Αλέξιο Κανίνα
και τον Πρωτ. π. Κωνσταντίνο
Κούκο, στους μικρούς και μεχάλους χορευτές, στο χοροδιδάσκαλο κ. Ιωάννη Κώτη,
τη μουσικό κ. Δέσποινα Πλαστάρα, τις κατηχήτριες και
όλες της κυρίες της ενορίας
για την βοήθειά τους.
Τα έσοδα της εκδήλωσης
θα διατεθούν για την ανέγερση του παρεκκλησίου του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου.

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

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

τΡΙΚΑΛΑ – ΒΟΛΟΣ

7.00, 10.00, 13.00, 15.30, 18.30,

7.00, 11.30, 15.00, 19.00

01.00 νυχτερινό (εκτός Σαβ. προς Κυρ.)

ΒΟΛΟΣ – τΡΙΚΑΛΑ

ΑΘΗΝΑ - τΡΙΚΑΛΑ

6.30, 11.00, 15.00, 19.00

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

7.00, 10.30, 13.30, 15.30, 18.00, 21.00

τΡΙΚΑΛΑ – ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΛΑΜπΑΚΑ – ΜΕτΕΩΡΑ

extra Παρασκευή & Κυριακή: 17.00

Καθημερινά: 9.00, 12.00, 15.00

6.30, 10.30, 13.30, 16.00, 20.00

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

ΘΕΣΣ/ΚΗ - τΡΙΚΑΛΑ

ΛΑΡΙΣΑ – τΡΙΚΑΛΑ

8.30, 12.00, 15.15, 17.30, 21.00

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

τΡΙΚΑΛΑ - ΘΕΣΣ/ΚΗ

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

τΡΙΚΑΛΑ – ΚΑΡΔΙτΣΑ

καθημερινά: 8.45, 15.30

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

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

ΚΑΡΔΙτΣΑ-τΡΙΚΑΛΑ

14.30 Δευτ., Τετ., Παρ., Κυρ.

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

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

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

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

πΑτΡΑ - τΡΙΚΑΛΑ

ΚΑΛΑΜπΑΚΑ – τΡΙΚΑΛΑ

Δευτέρα, Παρασκευή, Κυριακή: 15.15

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

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

ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΧΑΘΗΚΑΝ
ΧΑΘΗΚΑΝ κλειδιά από τις
οδούς Τιουσόν και Φιλίππου
γωνία έως τον Άγιο Νεκτάριο. Όποιος τα βρει να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο
6977242650.
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 ΔροσερούΜουριάς. Όποιος το βρήκε
παρακαλείται να επικοινωνήσει
στο τηλέφωνο 6974606180.
ΧΑΘΗΚΕ στις 22-1-2019
στη θέση Ξεροπόταμος (Μύκανη Καλαμπάκας), Σέττερ,
θυληκό, ασπρόμαυρο. Φοράει κίτρινο μπίπερ με πορτοκαλί κολάρο. Όποιος το βρει παρακαλείται να επικοινωνήσει
στο τηλέφωνο 6974325126.

Νέα Ηγουμένη
στην Μονή Βυτουμά
•Ενθρονίστηκε η νέα Ηγουμένη
της Μονής Βυτουμά, Θεοκτίστη Μοναχή

Με την δέουσα μοναστική σεμνότητα τελέστηκε το πρωί του
Σαββάτου μέσα σε
κλίμα κατάνυξης και
συγκίνησης, η ενθρόνιση της νέας ηγουμένης της ιεράς μονής
Βυτουμά, Θεοκτίστης
Μοναχής, η οποία είναι εκ των παλαιοτέρων της αδελφότητας,
παρουσία δεκάδων
μοναχών, κληρικών,
καθώς και πλήθους
ευλαβών προσκυνητών.
Η τελετή της ενθρονίσεως πραγματοποιήθηκε μετά από την
πανηγυρική θεία λειτουργία στην οποία ιερούργησε ο Μητροπολίτης Σταγών κ. Θεόκλητος, ενώ παρέστησαν οι Μητροπολίτες πρώην Αυλώνος κ. Χριστόδουλος, ο Τρίκκης κ. Χρυσόστομος, καθώς και ο Γέροντας της μονής αρχιμανδρίτης Νήφων Καψάλης, πρωτοσύγκελος της μητροπόλεως Σταγών.
Στην ομιλία της η νέα ηγουμένη, εμφανώς συγκινημένη, αφού ευχαρίστησε τον Πανάγαθο Θεό, αναφέρθηκε στην ιστορία και στην αναστήλωση της ιεράς μονής, από την αδελφότητα η οποία εγκαταστάθηκε εκεί πριν από εβδομήντα χρόνια, ενώ παράλληλα εξέφρασε την ευχή της, να φανεί αντάξια της υψηλής πνευματικής αποστολής.
Τέλος, η νέα ηγουμένη δεν παρέλειψε να εκφράσει την ευγνωμοσύνη της προς το πρόσωπο του κ. Θεοκλήτου, για την αγάπη, την συμπαράσταση και την πνευματική του καθοδήγηση.
Από την πλευρά του ο Μητροπολίτης Σταγών κ. Θεόκλητος, στην
σύντομη ομιλία του υπογράμμισε την διαχρονική συμβολή και την πνευματική προσφορά των ιερών μονών, αφού όπως σημείωσε είναι αυτές που καλλιεργούν νυχθημερόν την μετάνοια, την προσευχή και την
δοξολογία προς τον Τριαδικό Θεό.
Στη συνέχεια συνεχάρη την ηγουμένη Θεοκτίστη και της ευχήθηκε ο Θεός να της χαρίζει δύναμη και κουράγιο, ώστε να μπορέσει να
ανταπεξέλθει στο σημαντικό έργο που αναλαμβάνει.
Τέλος, η ηγουμένη δέχτηκε τις ευχές από όλους τους παρευρισκόμενους, ενώ στον προαύλιο χώρο της μονής, προσφέρθηκε σε
όλους μοναστηριακό κέρασμα.
(Φωτό: orthodoxia.info)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Ι.Ν.
ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΣ 17ης/02/2019
ΑΡΙΘΜΟI ΠΟΥ ΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΣΕ ΑΥΞΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ
5
6
72
82
92
101
106
152
155
169
186
202
210
217
265
278
282
289
298
307

315
317
322
339
340
342
344
346
348
351
353
355
362
427
466
475
477
495
505
572

614
618
640
664
675
678
693
719
723
763
765
778
779
792
793
808
814
832
838
869

880
894
913
917
927
931
955
960
975
980
995
999
1027
1058
1097
1126
1187
1196
1205
1249

1260
1372
1421
1436
1455
1483
1502
1539
1543
1552
1566
1574
1608
1621
1640
1675
1702
1705
1736
1747

1755
1765
1769
1773
1787
1799
1804
1812
1819
1847
1848
1851
1855
1866
1880
1881
1898
1907
1912
1918

1925
1927
1929
1954
1987
1996
2002
2015
2020
2042
2054
2057
2111
2112
2118
2138
2140
2142
2143
2150

2204
2212
2229
2241
2246
2249
2289
2296
2298
2311
2312
2316
2320
2322
2333
2338
2368
2373
2383
2392

2394
2404
2413
2424
2425
2426
2447
2455
2492
2494
2523
2621
2663
2667
2674
2675
2728
2738
2741
2817

Όσοι κατέχουν τους παραπάνω τυχερούς λαχνούς μπορούν να παραλάβουν το δώρο που κερδίζουν από τον Ιερό
Ναό Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων καθημερινά και από ώρα
08:00 έως 20:00.

εκδρομές

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

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

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

ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ ΥΠΕΡΠΟΛΥΤΕΛΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ
MINIBUS 19-20 ΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

Αριθμος μητρωου
ΕΟΤ 0727E60000037201

για κάθε προορισμό...

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΞΕΝΙΑΣ
ΑΛΜΥΡΟΥ ΣΤΟ ΒΟΛΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
ΑΠΟΚΡΙΕΣ-ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ!!!
8-11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΓΑΡΔΙΚΙ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ
11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΣΤΑΓΙΑΔΩΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ

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

ΤΗΛ.:2431 035577 - 22428• FAX: 2431 079293 • KIN.: 6977 589449
www.chictravel.com.gr | email: info@chictravel.com.gr
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 0727 Ε600000 17 100
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σελίδα 37

ΜΗ.ΤΕ 0727Ε60000017701

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

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

ΚΩΤΟΥΛΑΣ TOURS

Καποδιστρίου 24 Τρίκαλα. Τηλ. 24310 30500 •
www.kotoulastours.gr
Αρ. ΜΗ.Τ.E. 0727Ε60000016300
•Παναγία Γλυκοφιλούσσα Ραψάνης. Σάββατο 23 Φεβρουαρίου,
απόγευμα.

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

ΤΡΙΤΗ

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

•Άγιο Παΐσιο στη Σουρωτή - Αγία Αναστασία Φαρμακολύτρια
- Θεσσαλονίκη - Όσιο Εφραίμ τον Σύρο στη Κονταριώτισσα Πιερίας. Κυριακή 24 Φεβρουαρίου.

ΠΟΛΥΓΕΝΗΣ ΔΗΜΗΡΗΣ ΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ

•Άγιο Πορφύριο-Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου-Ραφήνα-Όσιο
Εφραίμ Νέα Μάκρη. Κυριακή 3 Μαρτίου.

(A.M. EOT 0727661-005461)

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

Τηλ. 24310 23564-23646
Τσιτσάνη 21 - Τρίκαλα

•Γύρος Λίμνης Ν. Πλαστήρα (Μέγδοβα) και Ι.Μ. Παναγίας Πελεκητής. Την Καθαρά Δευτέρα 11 Μαρτίου.

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

Επίσκεψη στο Δίον Πιερίας
Χιονοδρομικό Κέντρο Ελατοχωρίου-Παραλία Κατερίνης
Κυριακή 24/02/2019

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

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ:

«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

ΤΗΝΟΣ 24-25 Μαρτίου

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

ΛΙΠΑΣ TRAVEL

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

ΜΗ.Τ.Ε.: 0727Ε60000015600
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

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

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΜΠΑΝΣΚΟ - ΚΡΕΣΝΑ - ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ

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

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)

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΒΟΛΟΥ
«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

Τετραήμερη εκδρομή στην ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 8-11 Mαρτίου
(βραδινή αναχώρηση σε ξενοδοχείο 4*)
-Εκδόσεις αεροπορικών και ακτοπλοϊκών εισιτηρίων
- Μεταφορές και εκδρομές με σύγχρονα λεωφορεία

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

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

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

Κυριακή 03 Μαρτίου 2019
Απογευματινή εκδρομή στην Ιερά Γυναικεία Κοινοβιακή Μονή Παμμεγίστων Ταξιαρχών στα Άνω Λεχώνια Βόλου και ελεύθερος χρόνος στο κέντρο του Βόλου.

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»
4ήμερη εκδρομή
8-11 Μαρτίου 2019 (ΑΠΟΚΡΙΕΣ)
(2 διαν/σεις) ξενοδοχείο 4* με πρωινό (πλατεία ΤΑΧΙΜ), ξεναγός
ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: 110,00 €

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

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΜΠΑΝΣΚΟ - ΚΡΕΣΝΑ – ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ
ΑΠΟΚΡΙΕΣ-Κ. ΔΕΥΤΕΡΑ

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

«ΧΙΟΣ»
Από 14 – 17/06/2019

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)

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

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ

ΣΟΦΙΑ- ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΡΙΛΑ-ΒΙΤΟΣΑ-ΚΡΕΣΝΑ-ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ
ΕΚΔΡΟΜΗ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ

(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 €

«ΠΑΡΟΣ»
Από 08 - 12/07/2019

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).

«ΛΗΜΝΟΣ»
Από 20 - 26/07/2019

ΤΗΝΟΣ - ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ - ΜΥΚΟΝΟΣ

«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.

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

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

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

ΤΡΙΤΗ
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Ιερές Αγρυπνίες στην πόλη
και χωριά των Τρικάλων
έως 22 Φεβρουαρίου 2019
Τις προσεχείς ημέρες στην
πόλη και σε χωριά των Τρικάλων θα τελεσθούν οι κάτωθι
Ιερές Αγρυπνίες:
Αύριο Τετάρτη 20 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

τοπικά

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

υπέρ υγείας.
Την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου από 8:30-12:30
βραδινή στον Ιερό Ναό Αγίας
Παρασκευής Φλαμουλίου Τρικάλων, με την ευκαιρία ελεύσεως της Ιεράς Κάρας του
Οσίου Δαυίδ του εν Ευβοία, ο
Εσπερινός, ο Όρθρος και εν
συνεχεία Αρχιερατική Θεία
Λειτουργία, ιερουργούντος
του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Χρυσοστόμου.
ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Λόγω ελεύσεως της Ιεράς Κάρας του Οσίου Δαυίδ του εν Ευβοία στο
Φλαμούλι δεν θα τελεσθεί η
προγραμματισμένη για σήμερα Ιερά Αγρυπνία στον Ιερό
Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου για την εορτή του
Αγίου Πολυκάρπου.

Το Εσπερινό Κήρυγμα
της Τρίτης και η σύναξη νέων
στην Ιερά Μητρόπολη Τρίκκης και Σταγών
Σήμερα Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2019 περί ώρα 5:30 μ.μ. στον
Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων θα τελεσθεί Εσπερινός Χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σταγών και Μετεώρων κ. Θεοκλήτου. Εν συνεχεία,
μετά την προσφώνηση του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας
κ. Χρυσοστόμου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σταγών και
Μετεώρων κ. Θεόκλητος 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

Oμιλία στην Γ.Ε.Χ.Α.
Την Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 5:30 μ.μ. στην αίθουσα της "Γ.Ε.Χ.Α." οδός Βύρωνος 24, θα γίνει ομιλία από τον
Πανοσ. Αρχιμανδρίτη π. Γεννάδιο Κουτσόπουλο, Ιεροκήρυκα
της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσογαίας και Λαυρεωτικής, με θέμα:
«Ο καθρέπτης της πνευματικής ζωής». Προσκαλείσθε να την
παρακολουθήσετε.

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

Η κίνηση στην Ιερά Μητρόπολη
Τρίκκης και Σταγών
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ σήμερα Τρίτη 19 Φεβρουαρίου το απόγευμα στις
5:30 θα συγχοροστατήσει μετά του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σταγών και Μετεώρων κ. Θεοκλήτου κατά την Ακολουθία του Εσπερινού στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και
Ελένης Τρικάλων.
Αύριο Τετάρτη 20 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 21 Φεβρουαρίου το απόγευμα στις 6:30 επικεφαλής του Ιερού κλήρου και του λαού έμπροσθεν του Ιερού
Ναού Αγίας Παρασκευής Φλαμουλίου Τρικάλων θα προϋπαντήσει πανδήμως την Ιερά και Χαριτόβρυτο Κάρα του Οσίου Δαυίδ του εν Ευβοία. Εν συνεχεία θα Χοροστατήσει και θα
Ομιλήσει κατά την Ακολουθία του Εσπερινού.
Την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου το βράδυ θα τελέσει Ιερά
Αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Φλαμουλίου Τρικάλων επί τη ελεύση της Τιμίας Κάρας του Οσίου Δαυίδ του
εν Ευβοία.

Ο ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΓΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΩΝ κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
Σήμερα Τρίτη 19 Φεβρουαρίου το απόγευμα στις 5:30, ευγενώς προσκληθείς, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σταγών
και Μετεώρων κ. Θεόκλητος θα συγχοροστατήσει μετά του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσοστόμου κατά την Ακολουθία του Εσπερινού στον Ιερό Ναό
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων. Εν συνεχεία, μετά
την προσφώνηση του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Χρυσοστόμου, θα ομιλήσει καταλλήλως προς ωφέλεια όλων και
πνευματικό ανεφοδιασμό.

ΨΗΓΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ
«Και ιδού ήλθεν άνθρωπος
ονομαζόμενος Ιάειρος άρχων
της συναγωγής και πεσών εις
τους πόδας του Ιησού παρεκάλει αυτόν να έλθει εις τον οίκον του διότι είχε θυγατέρα μονογενή και αύτη απέθνησκεν»
(Λουκ. 8:41-42)
Ένα κορίτσι, το μοναχοπαίδι
του αρχισυνάγωγου Ιάειρου πεθαίνει. Οι γιατροί, οι Λευίτες, η
αγάπη και τα δάκρυα των γονιών είναι χωρίς αποτέλεσμα.
Και τότε, μια σκέψη φωτίζει το
νου του πατέρα. Ο Ιησούς, ο
Δάσκαλος από τη Ναζαρέτ!
Πολλές φορές είχε ακούσει γι'
Αυτόν, Τον είχε δει αλλά δεν
Του έδινε σημασία. Τώρα όμως,
θυμάται ότι θεράπευε πολλούς,
ανάστησε νεκρούς. Γιατί όχι
και το παιδί του. Ο Ιησούς,
στερνή ελπίδα στην απελπισία
του. Και ο Ιάειρος πέφτει στα
πόδια Του. Και ο Ιησούς, γεμά-

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

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

•μοσχάρι γιουβέτσι
•παστίτσιο •μπάμιες
•κοτόπουλο παϊδάκια σαγανάκι
•πένες ολικής με σάλτσα
ντομάτας και φέτα

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

Τηλ.: 24310 78278
CMYK

τος αγάπη και έλεος, δίνει θάρρος στον πατέρα: «μη φοβάσαι,
μόνον πίστευε και θα σωθεί»
(εδ.50). Ο Ιησούς, ο σταυρωμένος Κύριος, ο Λυτρωτής, ο Ιησούς της αγάπης και του ελέους, η μόνη ελπίδα του ανθρώπου. Πάντα δυνατός, πάντα
πρόθυμος να συγχωρεί, να αλλάζει, να ανασταίνει νεκρές ψυχές. Τότε αλλά και τώρα. Δοξασμένο το όνομα Του!

ΔΩΡΕΑ
-Το Τμήμα Τρικάλων του
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού,
αισθάνεται την υποχρέωση
να ευχαριστήσει θερμά το κατάστημα «1+ΚΑΤΙ» του κ.
Γιάννη Μπουλογιώργου για
την προσφορά της πρωτοχρονιάτικης πίτας.

KΥΠΡΙΑΝΟΣ
ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ

Οι πρόβες της χορωδίας
ενηλίκων ανδρών και γυναικών
Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκκης και Σταγών
Γίνεται γνωστό πως οι συναντήσεις και οι πρόβες της χορωδίας ενηλίκων αντρών και γυναικών της Ιεράς Μητροπόλεως
Τρίκκης και Σταγών θα πραγματοποιούνται κάθε Πέμπτη στις
4:00 μ.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
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

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

ΚΥΡΙΑΚΗ 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

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
† ΠΕΝΘΗ
Την πολυαγαπημένη μας σύζυγο,
μητέρα, γιαγιά, αδελφή και θεία

ΑΓΟΡΗ ΧΟΡΝΟΒΑ
Ετών 81
Θανούσα κηδεύσαμε την Κυριακή
17 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 12 το
μεσημέρι εκ του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων.
Όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν
καθ' οιονδήποτε τρόπο στο πένθος
μας
Ευχαριστούμε θερμά
Τρίκαλα 19-2-2019
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Ιωάννης Χορνόβας. ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Γεώργιος και
Παρασκευή Χορνόβα. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Μαρία, Ιωάννα, Δήμητρα,
Χρυσαυγή. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Την τελετή επιμελήθηκε το γραφείο τελετών “Καρατάσιος
Σωτήρης”.
Την πολυαγαπημένη μας σύζυγο,
μητέρα, γιαγιά και αδελφή

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΙΑΦΗ
Ετών 87
Θανούσα κηδεύσαμε χθες Δευτέρα18 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα
12.30μ.μ. εκ του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων.
Όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν
καθ' οιονδήποτε τρόπο στο πένθος
μας
Ευχαριστούμε θερμά
Τρίκαλα 19-2-2019
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Αλέξανδρος. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Αθανάσιος και Ασπασία Σιάφη, Αχιλλέας και Γεωργία Σιάφη. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Παρασκευή, Αλεξία, Αλέξανδρος, Αλέξανδρος, Εβελίνα και Δημήτρης. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Την τελετή επιμελήθηκε το γραφείο τελετών “Μ. ΒράντζαΣ. Καλογιάννης”.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΦΛΑΜΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΥΠΟΔΟΧΗ
ΤΙΜΙΑΣ ΚΑΡΑΣ ΟΣΙΟΥ ΔΑΥΙΔ ΤΟΥ ΕΝ ΕΥΒΟΙΑ
ΕΚ ΤΗΣ ΟΜΩΝΥΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ
Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2019, ΩΡΑ 6:30 μ.μ.
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΦΛΑΜΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΤΡΙΤΗ
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ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

σελίδα 39

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα όπως τροποποιήθηκε με το Ν.1250/82 ότι ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΤΑΡΤΖΗΣ του Κωνσταντίνου και της Ελένης, το γένος Φράντζα, που γεννήθηκε στις Σέρρες και κατοικεί στη Γερμανία και
η ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΤΟΥΜΠΑ του Ευθυμίου και της Ιωάννας, το
γένος Λούτα, που γεννήθηκε και κατοικεί στη Γερμανία πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο Γερμανίας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΠΕΜΠΤΗ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ:
6:30 μ.μ.: Υποδοχή της Τιμίας Κάρας του Οσίου Δαυίδ του εν
Ευβοία στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής
Φλαμουλίου Τρικάλων.
6:45 μ.μ.: Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός Χοροστατούντος του
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ μετ' αρτοκλασίας και Θείου Κηρύγματος.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ:
9:00 π.μ.: Ιερά Παράκληση προς τον Όσιο Δαυίδ.
8:30-12:30 βραδινή: Ιερά Αγρυπνία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ.
ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ:
9:00 π.μ.: Το Μυστήριον του Ιερού Ευχελαίου.
6:00 μ.μ.: Μέγας Εσπερινός του Σαββάτου.
7:00 μ.μ.: Ομιλία περί του Οσίου Ιακώβου του εν Ευβοία υπό
του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Γαβριήλ, Καθηγουμένου
της Ιεράς Μονής του Οσίου Δαυίδ του Γέροντος του εν Ευβοία.
ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ:
7:30-10:30 π.μ.: Όρθρος και Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ.
6:00 μ.μ.: Ιερά Παράκληση προς τον Όσιο Δαυίδ. Δέησις και αναχώρηση της Τιμίας Κάρας.
7:30 μ.μ.: Υποδοχή της Τιμίας Κάρας του Οσίου Δαυίδ του εν
Ευβοία, στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού του Αγίου Χαραλάμπους Ριζαριού Τρικάλων.
7:45-12:30 βραδινή: Αρχιερατικός Εσπερινός, Αρτοκλασία, Ιερά
Αγρυπνία Ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Τρίκκης και Σταγών κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ.
ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ:
11:00 μ.μ.: Ιερά Παράκληση προς τον Όσιο Δαυίδ. Σύντομη ομιλία υπό του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Γαβριήλ, Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής του Οσίου Δαυίδ του Γέροντος του
εν Ευβοία. Δέησις και αναχώρηση της Τιμίας Κάρας.
Ο ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΑΠΟ ΤΙΣ 7:30 ΤΟ ΠΡΩΙ ΕΩΣ ΑΡΓΑ ΤΟ ΒΡΑΔΥ

EYXAΡΙΣΤΗΡΙΟ
Θεωρώ υποχρέωσή μου να ευχαριστήσω και δημόσια
τον χειρουργό ιατρό κ. Δημήτριο Παπαγόρα του Γενικού
Νοσοκομείου Τρικάλων, την αναισθησιολόγο κ. Ντούβλη,
καθώς και το νοσηλευτικό προσωπικό της Παθολογικής
Κλινικής για τις υπηρεσίες τους, που μου προσέφεραν
κατά τη διάρκεια της νοσηλείας.
Τζάρτζος Γεώργιος

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

ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΤΕΛΕΤΩΝ

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

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

•Εκκλησιαστικά είδη • Είδη μνημείου
•Κηροπωλείο • Λουλούδια

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

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

Μετά τη Συμφωνία των Πρεσπών

Η πρώτη Σκοπιανή υπουργός
που ήρθε στην Ελλάδα
«Π

ρονόμιο» χαρακτήρισε η Σκοπιανή υπουργός
Δικαιοσύνης Ρενάτα Ντέσκοσκα το γεγονός ότι είναι η
πρώτη υπουργός που ήρθε
στην Ελλάδα μετά την εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών.
«Αισθάνομαι ότι έχω έρθει
σε μια φιλική χώρα, αισθάνο-

μαι τη θετική ατμόσφαιρα»,
είπε χαρακτηριστικά.
Η κ. Ντέσκοσκα, η οποία
συμμετείχε το Σαββατοκύριακο στο 1o Thessaloniki Regional Forum δήλωσε επίσης
ευτυχής που, όπως είπε, συμμετείχε «σ' αυτή την περιφερειακή σύνοδο, όπου όλοι οι
ομιλητές έχουν να πουν κάτι
θετικό για τη Συμφωνία των

Πρεσπών και συγχαίρουν τους
πρωθυπουργούς Ζάεφ και
Τσίπρα για το όραμά τους ν'
αφήσουμε πίσω μας τη διένεξη αυτή και να δημιουργήσουμε ένα κοινό μέλλον για τις
δύο χώρες μας αλλά και μια
καλύτερη οδό για την ένταξη
της χώρας μου στο ΝΑΤΟ και
την Ευρωπαϊκή Ένωση». «Αισθάνομαι υπέροχα. Έχω έρθει

πολλές φορές στην Ελλάδα
και τη Θεσσαλονίκη αλλά αυτό
που αισθάνομαι σήμερα είναι
πολύ πιο διαφορετικό από
πριν» ανέφερε η κ. Ντέσκοσκα.
Σε ό,τι αφορά ειδικότερα τη
Συμφωνία των Πρεσπών,
αφού επισήμανε πως «δεν
υπάρχει μία ιδανική συμφωνία», σημείωσε: «Όταν δια-

πραγματεύεσαι θα πρέπει να
κάνεις πίσω γιατί αυτή είναι η
ουσία του συμβιβασμού. Παίρνεις κάτι και χάνεις κάτι άλλο.
Θεωρώ ότι και οι δύο χώρες
είχαν ανοιχτή προσέγγιση
κατά τη διάρκεια των δια-

πραγματεύσεων, υπομονή και
γνώριζαν τις κόκκινες γραμμές
και τις βασικές ανάγκες ο
ένας του άλλου κι έτσι επήλθε ο συμβιβασμός που ήταν
μια καλή βάση ώστε να έχουμε αυτή τη συμφωνία».

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

«ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ»
Παιδής Θεόδωρος

ΓΑΜΒΕΤΑ 15 ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ:

2431071936
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Η ελευθερία του κλαδέματος

45 χιλ.

35 χιλ.

Ψαλίδια μπαταρίας
για δενδροκομικά &
αμπελουργικά

Δετικό μπαταρίας
Μέχρι και 15.000
δεσίματα την ημέρα

για χρήση σε
αμπέλια
ακτινίδια κ.λ.π.

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

CMYK

