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Προβλήματα από την αυξομείωση των θερμοκρασιών

Ανάδειξη
της πολιτιστικής
κληρονομίας
ΣΕΛ. 4

Αναβολή εκδήλωσης
παρουσίασης του συνδυασμού
Ο υποψήφιος Δήμαρχος Πύλης Θεόδωρος
Χήρας ενημερώνει πως η προγραμματισμένη
για σήμερα Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2019 παρουσίαση του συνδυασμού του αναβάλλεται,
λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που
επικρατούν στην περιοχή.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί
την Κυριακή 3 Μαρτίου 2019
στις 11.30 π.μ. στον ίδιο χώρο
(Κέντρο «Πύλης Μέγαρο»).

Προειδοποίηση γιατρών για μεγαλύτερη προσοχή

ΣΕΛ.
7

Αγροτικός Συνεταιρισμός
Μεταποίησης και Εμπορίας
Αγροτικών Προϊόντων Τρικάλων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Δηλώσεις Βιολογικής Γεωργίας και
παραλαβή τιμολογίων από την ΕΑΣ Τρικάλων

ΝΕΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Dr. Κοκκίνης
Φοίβος - Παναγιώτης
Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος

Η ΕΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ενημερώνει τους παραγωγούς ότι θα ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα της ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ από 28 Φεβρουαρίου 2019 έως
και 28 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

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

CMYK

Το γραφείο μας είναι στη διάθεση των παραγωγών όλο το χρόνο για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους. Σας ενημερώνουμε ότι έχει ανοίξει το σύστημα για:
•Ηλεκτρονική Υποβολή Δηλώσεων Εφαρμογής
έτους 2018 για ΔΑΣΩΣΗ ΓΑΙΩΝ έως τις
28/02/2019
Επίσης, αναλαμβάνουμε τη διεκπεραίωση:
•ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ
Η εταιρία μας σας περιμένει με τους γεωπόνους της, στη Σωκράτους 33, για την έγκυρη
πληροφόρησή σας. Τηλ.: 24310 78128 και fax:
24310 78129.
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Ο αυτοκράτορας του
Βυζαντίου Θεοδόσιος Α' απαγορεύει την ειδωλολατρία.
Στο πλαίσιο αυτό παύει και η
τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων, που είχαν ξεκινήσει το
776 π.Χ.
1821
Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης κυκλοφορεί την επαναστατική προκήρυξη «Μάχου
υπέρ πίστεως και πατρίδος»,
με την οποία ζητά από τους
Έλληνες της Μολδαβίας και
της Βλαχίας να επαναστατήσουν. Η ενέργειά του αυτή
σηματοδοτεί και την επίσημη
έναρξη της Επανάστασης στις
Παραδουνάβιες Ηγεμονίες.
1964
Δημοσιεύματα του ελληνοκυπριακού Τύπου αποκαλύπτουν μυστικό σχέδιο των
Τούρκων, σύμφωνα με το
οποίο στον μελλοντικό τουρκοκυπριακό τομέα θα περιληφθούν η Αμμόχωστος, η
Κυρήνεια και η μισή Λευκωσία.
1975
Ο υπουργός Εθνικής
Άμυνας, Ευάγγελος Αβέρωφ,
ανακοινώνει την καταστολή
συνωμοτικής κίνησης στο
στράτευμα. (Πραξικόπημα της
Πιτζάμας)

Β

ρισκόμαστε χρονολογικά
στην περίοδο του Κριμαϊκού Πολέμου (18531856), που η Ρωσία κήρυξε τον
πόλεμο κατά της Τουρκίας. Στους
Έλληνες προκλήθηκε ενθουσιασμός και πολεμικός πυρετός.
Φούντωσε η Μεγάλη Ιδέα. Επαναστατικά κινήματα εκδηλώθηκαν
στη Θεσσαλία, στην Ήπειρο, στη
Μακεδονία. Ο Όθωνας επέτρεψε
στον υπασπιστή του Χριστόδουλο
Χατζηπέτρο να εισβάλει στη Θεσσαλία με πολλά παλληκάρια. Σε
μάχες με τους Τούρκους στο Λουτρό, στο Φανάρι, στα Μ. Καλύβια,
στη Καλαμπάκα, την οποία και
λευτερώνει στις 10 Μαΐου 1854.
Άγγλοι και Γάλλοι πιέζουν φορτικότατα τον Όθωνα να ανακαλέσει
τα στρατεύματα από τη Θεσσαλία
και τις άλλες περιοχές. Οι ίδιες
αυτές άσπονδες δυνάμεις και εχθρικές προς την Ελλάδα και με
συμμάχους τους Τούρκους και
τους Ιταλούς εισέρχονται στον
Εύξεινο Πόντο και επιτίθενται στη
Ρωσία. Οι νικητές Αγγλο-Γάλλοι,
Τούρκοι και Ιταλοί αναγκάζουν τον
τσάρο της Ρωσίας να συνθηκολογήσει. Δια της Συνθήκης των
Παρισίων (Μάρτιος 1856) οι νικήτριες δυνάμεις εγγυήθηκαν την
εδαφική ακεραιότητα των Τούρκων
και ο Εύξεινος Πόντος κηρύχτηκε
ουδέτερος. Όλα αυτά πλήγωσαν
τον Όθωνα και την Ελληνική Κυβέρνηση, αλλά και τους στρατιώτες
και εθελοντές μαχητές.
Το 1859 ο Ναπολέων τρίτος
της Γαλλίας επιτέθηκε κατά της
Αυστρίας και υποστήριξε την Ιταλία.
Οι Έλληνες θεώρησαν καινούργια
ευκαιρία τα γεγονότα αυτά και πίστεψαν πως ο Ναπολέων ΙΙΙ, αν
υπήρχαν οι κατάλληλες κινήσεις
από τον Όθωνα και την ελληνική
κυβέρνηση, θα βοηθούσε μία νέα

Τα “Σκιαδικά” από τη σπουδάζουσα νεολαία των Αθηνών
στα χρόνια της βασιλείας του Όθωνα (1832-1862)

Από τον
Γιώργο Ηλ. Ζιάκα
ελληνική επανάσταση κατά των
Τούρκων για απελευθέρωση σκλαβωμένων ελληνικών επαρχιών. Με
νέες φοβερές απειλές και βίαιες
επεμβάσεις των Αγγλο-Γάλλων,
Όθωνας και κυβέρνηση δεν ικανοποιούσαν αιτήματα. Τότε δημιουργήθηκε ένα καινοφανές φαινόμενο: δημιουργήθηκαν “αυτόνομες νεολαιΐστικες οργανώσεις”.
Ήταν φοιτητές κυρίως που διέθεταν ικανοποιητικό μορφωτικό
επίπεδο, κοινωνική ευαισθησία
και ιδέες με φιλελεύθερο προσανατολισμό. Άρχισαν να δραστηριοποιούνται πολιτικά και αυτόνομα
να προβάλλουν τις ανησυχίες τους
για την υποχωρητικότητα των υπευθύνων φορέων της εξουσίας. Ξεκίνησαν από νωρίτερα τις κινητοποιήσεις των παράλληλα με την
υπόλοιπη κοινωνία. Η αφορμή δόθηκε με δύο περιστατικά: α) το
θάνατο ενός νέου, του Ν. Μαύρου,
από άγριο ξυλοδαρμό στο κτίριο

της Αστυνομίας (Απρίλιος 1858)
και β) τη σύλληψη του ποιητή Αλέξανδρου Σούτσου, γιατί εξύβρισε
το πρόσωπο του Βασιλιά Όθωνα.
Δηλαδή για δύο σοβαρά γεγονότα
που συνιστούσαν ευθεία παραβίαση, εκ μέρους της Αυλικής κυβέρνησης, των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων των πολιτών.
Ξέσπασαν έτσι μετά από λίγες
μέρες μαχητικά επεισόδια με πρωταγωνιστές τους φοιτητές του πανεπιστημίου Αθηνών, είναι τα γνωστά ως “Σκιαδικά”.
Την ονομασία την έδωσαν από
τα ψάθινα καπέλα που φορούσαν
στο κεφάλι, τα λεγόμενα σκιάδια
τα απλά και απέρριτα, αλλά και
φτηνά, σε αντίθεση με τα ευρωπαϊκά και ακριβά που φορούσαν
οι αστοί. Τα φτηνά αυτά “σκιάδια”
τα κατασκεύαζαν απλοί εργαζόμενοι στο νησί της Σίφνου. Και
φορούσαν αυτά τα σκιάδια για να
ξεχωρίζουν από τους μη σπουδάζοντες, αλλά και να βοηθήσουν
τη ντόπια βιοτεχνία.
Στις 10 Μαΐου 1858 συγκεντρώθηκαν στο πεδίο του Άρεως
μαζί ένα πλήθος και η συγκέντρωση μετατράπηκε σε διαδήλωση
με φωνές και συνθήματα αντιΟθωνικά και αντι-κυβερνητικά. Η
επέμβαση της Αστυνομίας ήταν
σκληρή και βίαιη. Οι φοιτητές με
πάθος και οργή κατευθύνθηκαν
στο Υπουργείο Εσωτερικών και
ζήτησαν να παυτεί ο Αστυνομικός
Διευθυντής και να απελευθερωθούν οι συλληφθέντες σύντροφοί
τους. Το αίτημα δεν έγινε αποδε-

κτό και οι φοιτητές ζήτησαν ακρόαση από τον ίδιο το βασιλιά. Η
άρνηση του βασιλιά να τους δεχτεί
χειροτέρεψε την κατάσταση. Οι
φοιτητές συγκεντρώθηκαν στο πανεπιστήμιο με συνθήματα και πλακάτ. Τότε έφτασε στρατιωτική δύναμη υπό τον φρούραρχο Αθηνών
Σούτσο, που απομάκρυνε βιαίως
τους φοιτητές και συνέλαβε τους
πρωταίτιους. Μετά από δύο μέρες
(12 Μαΐου 1858) απομακρύνθηκε
ο Αστυνομικός Διευθυντής και
απελευθερώθηκαν οι συλληφθέντες φοιτητές. Τα γεγονότα αυτά
ήταν η αφορμή, τα αίτια ήταν άλλα.
Ήθελαν να πιέσουν το βασιλιά
και την κυβέρνηση να κηρύξει πόλεμο κατά της Τουρκίας που την
εποχή εκείνη ήταν παντοδύναμη
και με ισχυρούς συμμάχους.
Ο πλουτισμός των γνώσεων
του νέου χωρίς τη διαμόρφωσηδιάπλαση της καρδιάς του, και
γενικά του εσωτερικού του κόσμου
είναι πράξη επικίνδυνη, όπως
ακριβώς το μαχαίρι στα χέρια του
μικρού παιδιού. Χρέος των κρατών
είναι, αν θέλουν την εθνική τους
επιβίωση και το στέριωμά τους
μέσα στο διεθνή χώρο, να προσέξουν τη νεότητά τους για να
γίνει ικανή και άξια να κρατά γερά
στους ώμους το οικοδόμημα του
Έθνους.
(Πηγές: Ιστορία του Ελληνικού
Έθνους, Εκδοτική Αθηνών, Παύλος
Καρολίδης, Σύγχρονη Ιστορία των
Ελλήνων, Στέφανος Παπαγεωργίου: Από το Γένος στο Έθνος).

Το Άγγελμα

της ημέρας

ΕΘΝΟΣ:

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ Α.Ε.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

“Καθώς ένα σεντούκι

```
Τσακαλώτος:

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

«Το χρονοδιάγραμμα
των προσλήψεων
στο Δημόσιο»

ξεκλείδωτο φανερώνει
πως δεν κρύβει
Βασική αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ

μέσα θησαυρό,

```
είναι οι εφημερίδες και τα ΜΜΕ

έτσι κι ένα στόμα

```

πάντα ανοικτό

(Με… ορίζοντα
τις εκλογές;)

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

φανερώνει άδειο κεφάλι”.

Κωστής Χρήστος

(Καυτές πένες!)

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

Σωτηρίου Ευαγγελία
Κάκια Ευαγγελία
Παπαθανασίου Χριστόφορος
Μπίνας Ματθαίος

Το ανέκδοτο της ημέρας

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)

Λιοπύρι στην Αφρικανική Σαβάνα, η θερμοκρασία πάνω από 45 βαθμούς
Κελσίου και βέβαια είναι ο κατάλληλος καιρός για μπάνιο σε έναν νερόλακκο....
Ένα Κουνούπι θέλει να κάνει μπάνιο, αλλά δεν έχει μαγιό....
Μία και δύο τρέχει και βρίσκει τον Ελέφαντα , όπου διαμείβεται ο εξής διάλογος:
ΚΟΥΝΟΥΠΙ: Ρε Ελέφαντα μου δανείζεις το μαγιό σου να κάνω μπάνιο
στον νερόλακκο;
ΕΛΕΦΑΝΤΑΣ: Δεν είσαι καλά μου φαίνεται!....Κι άμα δηλαδή μου το ξεχειλώσεις,
πώς θα κάνω έπειτα εγώ μπάνιο;

Γενική πρόγνωση για σήμερα

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Σ Η Μ Ε Ρ Α

Κυριακή 24/2/2019
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΜΕ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ.
ΣΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΧΙΟΝΟΝΕΡΟ Η ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΠΥΚΝΕΣ ΤΙΣ ΠΡΩΙΝΕΣ
ΩΡΕΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ
ΥΨΟΜΕΤΡΟ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 ΜΕ 8, ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ -02 (ΜΕΙΟΝ 2) ΕΩΣ 07
ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.
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Αντί ιδιωτικής
πρωτοβουλίας,
ιδιοποίηση
Στην Ελλάδα, η διαμάχη μεταξύ
«κρατιστών» και «νεοφιλελευθέρων»
διεξάγεται για χρόνια σαν να βρισκόμαστε σε άλλη χώρα, όπου οι
έννοιες «ιδιωτικό», «δημόσιο» και
«κρατικό» έχουν σαφή προσδιορισμό.
Στη χώρα μας, όμως, αυτές οι
«ταμπέλες» είναι παραπλανητικές,
με αποτέλεσμα η συζήτηση να περιστρέφεται γύρω από θεωρητικά
κατασκευάσματα τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
Ετσι, ο καθένας μπορεί να επιμένει
στη θέση του χωρίς να συμφωνούμε
σε αναγκαίες πρακτικές και λύσεις.
Τρανό παράδειγμα, η συζήτηση
γύρω από την ανώτατη εκπαίδευση.
Οι πολέμιοι της ιδέας μη κρατικών
πανεπιστημίων ισχυρίζονται ότι κάθε
πολίτης δικαιούται δημόσια και δωρεάν παιδεία και ότι αλλαγή στο σύστημα θα διαχώριζε τους πολίτες
μεταξύ όσων μπορούν να πληρώσουν και όσων ή θα μείνουν απέξω
ή θα αναγκαστούν να συνάψουν δυσβάστακτα δάνεια.
Αυτό στη θεωρία. Στην πράξη, τα
δημόσια πανεπιστήμια λειτουργούν
σαν να είναι ιδιοκτησία των πιο δυναμικών ομάδων συμφερόντων.
Είναι διακομματική η προσπάθεια
ιδιοποίησής τους, με κάποια κόμματα
απλώς πιο «φανατικά» από άλλα
στην υπεράσπιση των συμφερόντων
«δικών» τους καθηγητών και φοιτητικών παρατάξεων εις βάρος του
συνόλου. Το ίδιο ισχύει και στη «δημόσια» ραδιοτηλεόραση, όπου οι
περισσότερες κυβερνήσεις έκαναν
ό,τι μπορούσαν για να μετατρέψουν
ένα δημόσιο αγαθό σε δικό τους
φερέφωνο - με τη σημερινή να φέρεται σαν ιδιοκτήτρια της ΕΡΤ.
Και στις δύο άνω περιπτώσεις,
αλλά και στις εταιρείες κοινής ωφελείας, τα επιχειρήματα υπέρ της δημόσιας ιδιοκτησίας δεν συνοδεύονται
από την ανάλογη προσπάθεια αναβάθμισης των υπηρεσιών για τις
οποίες πληρώνουν οι πολίτες.
Αντιθέτως, συχνά βλέπουμε ότι
αυτοί που έχουν την τύχη να βρίσκονται «εντός» θεωρούν εαυτούς
ιδιοκτήτες του δημόσιου οργανισμού.
Οι φοιτητικές παρατάξεις πιστεύουν ότι δικαιούνται να ορίζουν
το μέλλον του πανεπιστημίου, οι
υπάλληλοι σε δημόσιες επιχειρήσεις
και υπηρεσίες οικειοποιούνται την
ισχύ που αυτές τους παρέχουν, ο
δημόσιος χώρος καταπατείται από
επιτηδείους την ώρα που το κράτος
δεν βρίσκει χώρο για τη διαχείριση
σκουπιδιών, και πάει λέγοντας.
Από την άλλη, για δεκαετίες ο
ιδιωτικός τομέας λειτουργούσε χωρίς την προστασία και τις υποχρεώσεις ενός αυστηρού αλλά δίκαιου
πλαισίου και συχνά ήταν κρατικοδίαιτος - πάλι εις βάρος του συνόλου.
Για δεκαετίες, πέρα από Δεξιά
και Αριστερά, κοινός στόχος πολιτικών και πολλών ισχυρών επιχειρηματιών δεν ήταν η στήριξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, αλλά η ιδιοποίηση του Δημοσίου για ίδιον όφελος.
Στα σημερινά αδιέξοδα, καιρός
είναι να ξεκαθαρίσουμε τι σημαίνει
«δημόσιο», «κρατικό», «ιδιωτικό».

Του Νίκου Κωνσταντάρα
από την «Καθημερινή»

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ
Οι δημοσιευόμενες απόψεις συνεργατών δεν εκφράζουν απαραίτητα
και τις απόψεις της εφημερίδας μας.
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Ενας στους 2 πολίτες
δυσκολεύονται οικονομικά

ο Μάρτιο
η ρύθμιση για τις οφειλές

Αυξημένο για τρίτο συναπτό μήνα ήταν τον Ιανουάριο
το ποσοστό των πολιτών που τα βγάζουν πέρα με μεγάλη δυσκολία, σύμφωνα με την έρευνα οικονομικής
συγκυρίας του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ).
Η αναλογία των πολιτών που καλύπτουν μετά βίας
τις υποχρεώσεις τους έφθασε το 64% τον Ιανουάριο,
από 60% τον Δεκέμβριο και 57% τον Νοέμβριο του
2018. Ταυτόχρονα το 85% των Ελλήνων έχει… ξεχάσει τι σημαίνει η λέξη αποταμίευση, ποσοστό σχεδόν
αμετάβλητο σε σύγκριση με τον περασμένο Δεκέμβριο
(86%).
Λογικό είναι μετά από 8 χρόνια σκληρής νεοφιλελεύθερης πολιτικής, με μείωση μισθών, συντάξεων και
φοροεπιδρομής.

Τέσσερις βασικούς περιορισμούς περιλαμβάνει η ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών σε 120 δόσεις που προωθεί η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας για
900.000 μη μισθωτούς, δηλαδή ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες, με οφειλές άνω των 20
δισ. ευρώ συνολικά.
Όπως αναφέρει η «RealNews», η νέα
ρύθμιση θα έχει αυστηρότερα κριτήρια ένταξης, θέτοντας περιορισμούς στο ποιοι
τελικά θα ενταχθούν. Στόχος του υπουργείου Εργασίας είναι το σχέδιο νόμου να
κατατεθεί ακόμη και εντός της εβδομάδας
στην Βουλή προκειμένου να ενεργοποιηθεί
τον Μάρτιο.
Πρόκειται για την ύστατη ευκαιρία των
οφειλετών να ρυθμίσουν τα χρέη τους, καθώς η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή από 3
ως 6 μήνες, για να γλιτώσουν τις κατασχέσεις από το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών.
Για να δούμε!

Εκείνος ο κούκος που θα έφερνε την άνοιξη, που είναι;

∫Ε.Κ.

Ηλικιωμένος αυτοκτόνησε με
καραμπίνα σε πλατεία της Λάρισας
Ηλικιωμένος άνδρας έδωσε τέλος στη ζωή του, με
κυνηγετικό όπλο στην πλατεία του ΟΣΕ στη Λάρισα,
το πρωί του Σαββάτου.
Μεγάλο ήταν το σοκ των περαστικών από το σημείο.
Σύμφωνα με το onlarissa.gr, ήταν αργά πλέον για τον
άτυχο άνδρα, όταν έφτασαν ΕΚΑΒ και αστυνομία, η
οποία διενεργεί προανάκριση.

∫χρ.παπ.

Λάρισα: Επιβάτες λεωφορείων
και ΙΧ εγκλωβίστηκαν στο χιόνι

Αναβάλλεται λόγω χιονιά η έλευση
στα Τρίκαλα του αντιπροέδρου του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Δημ. Παπαδημούλη
Αναβάλλεται η έλευση στα Τρίκαλα του αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας ΣΥΡΙΖΑ
Δημήτρη Παπαδημούλη, που ήταν
προγραμματισμένη για σήμερα.
Η κακοκαιρία και ειδικά οι χιονοπτώσεις οδήγησαν σ’ αυτήν την
απόφαση, ωστόσο, ο κ. Παπαδημούλης θα έρθει στην πόλη μας σε
νέα ημερομηνία που θα καθοριστεί.
Υπενθυμίζεται πως ο κ. Παπαδημούλης θα ήταν κεντρικός ομιλητής σε πολιτική εκδήλωση της ΝΕ Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ στο «Φρούριο», με θέμα «Προκλήσεις στην πορεία για τις Ευρωεκλογές»

∫ Μ.α.Μπ.

Εγκλωβισμένοι για περίπου 4,5 ώρες παρέμειναν οι
επιβάτες πέντε λεωφορείων και δεκάδων οχημάτων
στην Ιερά Μονή του Αγίου Δημητρίου στο Στόμιο της
Λάρισας, λόγω της χιονόπτωσης.
Από τις 10.30 έως και τις 3 το μεσημέρι που έφτασε το εκχιονιστικό τα οχήματα παρέμειναν ακινητοποιημένα εξαιτίας του χιονιού.

∫Ψ.

CMYK

∫Ε.Κ.

Χαρούμενος παππούς
ο Χρήστος Λάππας!
Ο πρώην δήμαρχος Τρικκαίων Χρήστος
Λάππας πλέει σε πελάγη ευτυχίας! Όχι για
πολιτικούς λόγους, αλλά για κάτι το πολύ
σπουδαίο!
Έγινε παππούς από τον γιο του Αντώνη,
αφού το πρωί του Σαββάτου η νύφη του
Ιωάννα Στραπάτσα έφερε στο κόσμο τον
εγγονό του! Έτσι ο γιατρός καμαρώνει για
το νέο μέλος της οικογένειας, όπως είναι
απόλυτα λογικό. Από εμάς τις καλύτερες
ευχές για τον μικρούλη..

∫χρ.παπ.

4 σελίδα
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Πραγματοποιήθηκε χθες σύσκεψη του Δικτύου «Mirabilia»

Ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομίας
Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης τέθηκαν στο επίκεντρο απόψεις για τη δημιουργία κοινών δράσεων
ε στόχο το συντονισμό
και τη κοινή συνεργασία
μεταξύ των
Επιμελητηρίων για την
ανάδειξη της πολιτιστικής
κληρονομιάς, χθες το πρωί
πραγματοποιήθηκε σύσκεψη
του Ευρωπαϊκού Δικτύου
Επιμελητηρίων Πολιτιστικής
κληρονομιάς της UNESCO,
«Mirabilia».

Μ

Η σύσκεψη έλαβε χώρα στο χώρο
του ξενοδοχείου «Ananti» παρουσία
του Συμβούλου της Α’ Πρεσβείας
Ιταλίας, κ. Alessandro Ferranti, των
Διαχειριστών του Ευρωπαϊκού Δικτύου “Mirabilia” στις Βρυξέλλες κ.
Burlizzi Flavio και κ. Cinzia de Marzo,
του προέδρου του Ελληνο-Ιταλικού
Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης , καθώς και των προέδρων των Επιμελητηρίων Ελλάδος που διαθέτουν
μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς
της UNESCO.
Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης τέθηκαν στο επίκεντρο απόψεις για τη
δημιουργία κοινών δράσεων, το επιχειρηματικό μοντέλου το δικτύου,
συμπράξεις με υπάρχοντα Ευρωπαϊκά δίκτυα ή οργανισμούς και μελλοντικά ευρωπαϊκά project.
Αυτό που υπογραμμίστηκε είναι ότι
θα πρέπει να γίνει όσο το δυνατόν
καλύτερη αξιοποίηση των προγραμμάτων της Unesco, ώστε να
αναδειχθεί η πολιτιστική και φυσική

κληρονομιά, δεδομένου ότι στόχος
του Δικτύου “Mirabilia” είναι μεταξύ
άλλων η προώθηση των παραγόμενων προϊόντων, η γαστρονομία, οι
τουριστικές υπηρεσίες, συμβάλλον-

α συντονίσουν τις επόμενες δράσεις
τους και να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους προτείνει η ΟΛΜΕ προς
τις κατά τόπους ΕΛΜΕ, καθώς τα προβλήματα του κλάδου παραμένουν, ενώ κρατούν
στάση αναμονής και για το νέο Λύκειο.
Στο πλαίσιο αυτό, η Ομοσπονδία ζητά από
την ΕΛΜΕ Τρικάλων να προχωρήσει σε γενική
συνέλευση, με πρόγραμμα δράσης την διοργάνωση παραστάσεων διαμαρτυρίας σε περίπτωση κατάθεσης νομοσχεδίου για το νέο ΓΕΛ
που θα περιέχει θέσεις αντίθετες με τις εκφρασμένες θέσεις του κλάδου, προετοιμασία
για κλαδική απεργία, αλλά και κλιμάκωση των
κινητοποιήσεων με εργασιακά, οικονομικά και
συνταξιοδοτικά αιτήματα.
«Το τελευταίο διάστημα (Δεκέμβριος-Ιανουάριος) η Ομοσπονδία ήρθε αντιμέτωπη με
το Υπουργείο Παιδείας, με αιχμή το νέο σύστημα διορισμών μονίμων εκπαιδευτικών. Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας κατέθεσε σχέδιο νόμου, το οποίο απείχε από τις θέσεις του κλάδου. Όπως είναι γνωστό η ΟΛΜΕ
εγκαίρως είχε καταθέσει τη θέση της για
τους μόνιμους διορισμούς, μία θέση που ελήφθη με ευρύτερη συναίνεση στο Δ.Σ της
ΟΛΜΕ και επισφραγίστηκε στη σχετική συνεδριακή διαδικασία. Δυστυχώς ο Υπουργός
Παιδείας υιοθέτησε κριτήρια τα οποία δεν

Ν

τας έτσι σε κοινές επιχειρηματικές
δράσεις για την οικονομική ανάπτυξη των περιοχών.
Δίκτυο “Mirabilia”
Το Δίκτυο “Mirabilia” είναι αφιε-

ρωμένο στην προώθηση των περιοχών της παγκόσμιας πολιτιστικής
κληρονομιάς της UNESCO. Είναι
ένα δίκτυο Ιταλικών Εμπορικών Επιμελητηρίων, το οποίο ξεκίνησε το
2012 και διευρύνεται και σε άλλες
χώρες, οι οποίες μοιράζονται το κοινό τους όραμα για την σημασία του
συντονισμού και της προώθησης
των Μνημείων της UNESCO και της
Ευρωπαϊκής Τουριστικής Βιομηχανίας.
Η κοινή συνεργασία μεταξύ των
Εμπορικών Επιμελητηρίων σε όλη
την Ευρώπη δείχνει πώς να συνδεθούν και να ενισχυθούν οι τοποθεσίες της UNESCO συνδυάζοντας τα
στοιχεία του πολιτισμού, της γαστρονομίας, της τέχνης, της βιοτεχνίας, των δημιουργικών βιομηχανιών, του σχεδιασμού της πολιτιστι-

Καλεί η ΟΛΜΕ τους καθηγητές το επόμενο διάστημα

Να συντονίσουν τις δράσεις τους
Η Ομοσπονδία απέστειλε στην τοπική ΕΛΕΜ το πρόγραμμα δράσης
που προτείνεται για το επόμενο διάστημα

έχουν καμία σχέση με την πρόταση της ΟΛΜΕ»
σημειώνει η Ομοσπονδία.
Και τονίζει «το κύριο χαρακτηριστικό αυτών
των κινητοποιήσεων είναι ότι παρά την προσ-

δοκώμενη δυναμική τους, δεν κατάφεραν να
συσπειρώσουν τη μεγάλη πλειοψηφία του
κλάδου (μονίμων και αναπληρωτών) σε όλες τις
εκφράσεις αυτού του κινήματος (συγκεν-

κής και φυσικής κληρονομιάς, των
τουριστικών υπηρεσιών μέσω των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του κλάδου.
Μεταξύ των σκοπών του δικτύου
είναι η δημιουργία επιχειρηματικών
ευκαιριών μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στον τομέα του τουρισμού και
σε τομείς που συνδέονται στενά με
αυτό: τη γαστρονομία και τις τέχνες (με την εφαρμογή συγκεκριμένων B2B δράσεων), την συνεργασία
για την προώθηση-οργάνωση -συμμετοχή σε κοινές δραστηριότητες κατάρτισης, την ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων, την ανάπτυξη των τεχνολογικών εφαρμογών, δράσεις
που αποσκοπούν στην προώθηση
των περιοχών της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO.
Ε.Κ.

τρώσεις στο Υπουργείο και τη Βουλή, απεργίες, καταλήψεις). Με το νέο σύστημα πρόσληψης μονίμων εκπαιδευτικών, έχουμε ισχυρή
πριμοδότηση κριτηρίων, τα οποία έρχονται σε
αντίθεση με τις θέσεις της ΟΛΜΕ και επιπρόσθετα αποκτώνται με καταβολή διδάκτρων. Το
γεγονός αυτό κρίνεται απαράδεκτο από την
ΟΛΜΕ, η οποία από θέση αρχής θεωρεί ότι επιβάλλεται να υπάρχει δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση για όλους.
Η μικρή συμμετοχή εκπαιδευτικών(αναπληρωτών και μονίμων) στις τελευταίες κινητοποιήσεις μας υποχρεώνει να μην κλείνουμε
τα μάτια μας στις παθογένειες που ταλανίζουν
το συνδικαλιστικό κίνημα. Είναι αναγκαίο να
ανοίξει σε όλα τα επίπεδα σχολείο, ΕΛΜΕ,
ΟΛΜΕ) ουσιαστικός διάλογος για τις αιτίες της
συνδικαλιστικής κρίσης, ώστε στο επερχόμενο
συνέδριο της ΟΛΜΕ να ολοκληρωθεί ο προβληματισμός και να αποφασιστούν τα αναγκαία
μέτρα για την αντιμετώπιση αυτού της κατάστασης».
Η ΟΛΜΕ προτείνει το αμέσως επόμενο διάστημα και μέσα από γενικές συνελεύσεις να έλθουν στο προσκήνιο τα μεγάλα ζητήματα που
απασχολούν τον κλάδο και να γίνει σοβαρή
προσπάθεια συσπείρωσης και αγωνιστικής
διεκδίκησης.
Ε.Κ.

Γαριβάλδη 1 Τρίκαλα
Τηλ.: 24310 78600
what's up: 6987 413 785
e-mail: nicosflioukas@gmail.com
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Από τον Δήμο Πύλης για το 2019, μέσω ΑΣΕΠ

Προστασία της Πρώτης Κατοικίας
Από την πρώτη στιγμή διακυβέρνησης
του ΣΥ.ΡΙΖ.Α αποτελούσε στόχο και δέσμευση η προστασία της πρώτης κατοικίας.
Αυτό έγινε με άμεσα μέτρα που δημιούργησαν ανάχωμα στις εξώσεις και στήριξαν
τους πιο αδύναμους αντιμετωπίζοντας την
ανθρωπιστική κρίση. Σήμερα, έχοντας βγει
από τα Μνημόνια, έχει έρθει η στιγμή να
κάνουμε το επόμενο βήμα και να οικοδομήσουμε μια συνολική οριζόντια πολιτική,
για να εγκαθιδρύσουμε ένα αποτελεσματικό
σύστημα προστασίας της πρώτης κατοικίας.
Στη Βουλή έρχονται εμβληματικές νομοθετικές ρυθμίσεις, η προστασία της πρώτης
κατοικίας και ξεκινά η πλατφόρμα επιδότησης ενοικίου.
Μετά τη συμφωνία Κυβέρνησης-Τραπεζών, από την 1η Μαρτίου, θα ισχύσει νέο
πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας
που θα αντικαταστήσει το Νόμο ΚατσέληΣταθάκη. Τα όρια ένταξης αφορούν ακίνητο
αντικειμενικής αξίας έως 250.000, με υπόλοιπο δανείου που δεν ξεπερνά τις 130.000
(ωστόσο από τον υπολογισμό αφαιρούνται
τα λεγόμενα "πανωτόκια" λόγω των καθυστερήσεων αποπληρωμής των τελευταίων
έξι μηνών). Επίσης μπορεί να γίνει επιμήκυνση αποπληρωμής οφειλής για διάστημα
έως και 25 χρόνια. Επιπλέον υπάρχει δυνατότητα μείωσης του επιτοκίου και κουρέματος της οφειλής, το οποίο όμως δεν
θα είναι οριζόντιο. Το κούρεμα θα αποφασίζεται εφόσον το υπόλοιπο του δανείου
υπερβαίνει το 120% της εμπορικής αξίας
του ακινήτου. Έτσι τα κριτήρια διαμορφώνουν ένα πλαίσιο ένταξης, που θα περιλαμβάνει το 90% των κόκκινων δανείων
πρώτης κατοικίας.
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό, ειδικά για
τους μικρομεσαίους επαγγελματίες, ότι
στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν και
έμποροι που έχουν οφειλή σε τράπεζα και
έχουν βάλει ως εγγύηση την πρώτη τους
κατοικία. Αυτό σημαίνει πως θα υπάρξει ειδική μέριμνα για όσους έχουν δικαίωμα
υπαγωγής στον νόμο και οι έχοντες πτωχευτικό δικαίωμα (έμποροι και επαγγελματίες), για όλα τα δάνεια λιανικής, τα οποία
έχουν προσημείωση την πρώτη κατοικία,
κάτι το οποίο δεν ίσχυε στο πλαίσιο Κατσέλη
- Σταθάκη. Ακόμη οι δανειολήπτες που
έχουν αιτηθεί ένταξη στον Νόμο Κατσέλη
και εκκρεμεί η εκδίκαση της υπόθεσης (περίπου 155.000 περιπτώσεις) θα έχουν δικαίωμα επιλογής ένταξης ενώ προβλέπονται
συστηματικοί έλεγχοι για τους στρατηγικούς
κακοπληρωτές.
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Σχεδιασμός προσλήψεων
Αφορά 8 άτομα, που θα εργαστούν με 8μηνες συμβάσεις
σε Υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα

Παράλληλα η ρύθμιση για τα δάνεια
προβλέπει δυνατότητα επιδότησης της δόσης του δανείου από το κράτος με βάση
εισοδηματικά κριτήρια, ενώ οι τράπεζες
αναλαμβάνουν με τη σειρά τους να αξιοποιήσουν το σύνολο των εργαλείων που
ήδη έχουν στη διάθεσή τους για τη μείωση
της δόσης. Το πρόγραμμα αυτό έχει συνολικό ετήσιο προϋπολογισμό 200 εκατομμύρια ευρώ, αφορά περίπου 180.000 νοικοκυριά και 460.000 άτομα. Ταυτόχρονα
ανοίγει η πλατφόρμα για το επίδομα ενοικίου, πρόκειται για πρόγραμμα με συνολικό
ετήσιο προϋπολογισμό 300 εκατομμύρια
ευρώ, το οποίο αφορά συνολικά 260.000
νοικοκυριά και 667.000 ανθρώπους. Η επιδότηση θα κλιμακώνεται ανάλογα με το εισόδημα και ανάλογα με τα μέλη του νοικοκυριού, ξεκινώντας από 70 ευρώ μηνιαίως
και φτάνοντας το ποσό των 210 ευρώ μηνιαίως.
Είναι εμφανές ότι τα αποτελέσματα και
οι πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης διαψεύδουν συνεχώς τις Κασσάνδρες, αφήνοντας
τη Ν.Δ χωρίς αφήγημα. Σχεδιάζουμε πολιτικές που διασφαλίζουν την πρώτη κατοικία
και αφορούν άμεσα 1,1 εκατομμύρια πολίτες. Οι δαπάνες από τον κρατικό προϋπολογισμό συνολικά αγγίζουν τα 500 εκατομμύρια ευρώ το 2019 και διαμορφώνουν
συνθήκες για στεγαστικό επίδομα σε όλους,
ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του
καθενός. Αυτό σημαίνει ότι θέτουμε τις βάσεις ώστε για πρώτη φορά η χώρα μας να
αποκτήσει μια αξιόπιστη και αποτελεσματική
στεγαστική πολιτική για τους πολλούς, για
την κοινωνική πλειοψηφία.
Σιμορέλης Χρήστος
Βουλευτής Τρικάλων με το ΣΥ.ΡΙΖ.Α

Π

ρόσληψη 8 ατόμων
για το 2019
σχεδιάζει να
προτείνει ο Δήμος Πύλης
στο Υπουργείο
Εσωτερικών (ΥΠΕΣ).

Οι ειδικότητες είναι 4 εργάτες καθαριότητας, 2 οδηγοί
αυτοκινήτων και 2 χειριστές
χωματουργικών μηχανημάτων, ενώ οι συμβάσεις θα
είναι διάρκειας 8 μηνών και η
διαδικασία πρόσληψης θα
πραγματοποιηθεί μέσω ΑΣΕΠ.
Θα εργαστούν σε Υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα και γι’ αυτό επιτρέπεται η
πρόσληψή τους στην παρούσα περίοδο, αλλά και δεν συμπεριλαμβάνονται σε όρια συνταξιοδότησης – πρόσληψης
προσωπικού.
Το θέμα θα συζητηθεί στην
συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Πύλης την ερχόμενη Τρίτη και αν εγκριθεί, ο
Δήμος θα αποστείλει την σχετική αίτηση στο ΥΠΕΣ και
στην συνέχεια θα ακολουθή-

σει η διαδικασία των προσλήψεων.

Ζήτημα
με το προσωπικό
Μεταξύ των πιο σημαντικών
και διαχρονικών θεμάτων που
αντιμετωπίζουν οι Δήμοι, είναι
η έλλειψη προσωπικού, τονίζουν αυτοδιοικητικοί, συμπληρώνοντας πως με πολλά κενά
στο οργανόγραμμα διαχειρίζονται τις περιοχές αρμοδιότητάς τους.
Για παράδειγμα αναφέρουν
το ζήτημα των προσλήψεων
προσωπικού με συμβάσεις
ορισμένου χρόνου, για το
οποίο υπογραμμίζουν πως η
έλλειψη προσωπικού δεν αναπληρώνεται μ’ αυτόν τον τρόπο.
Η πολιτεία οφείλει να μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία των Δήμων υπογραμμίζουν
αυτοδιοικητικοί και εξηγούν
πως οι ανάγκες των αυτοδιοικητικών φορέων είναι μόνιμες, άρα μόνιμο πρέπει να είναι και το προσωπικό που τις
καλύπτει και βέβαια και οι
υπηρεσίες στους δημότες είναι δεδομένο ότι παρέχονται
συνεχόμενα και όχι κατά περιόδους ή περιστάσεις.
Με τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου, αφενός δεν κα-

λύπτονται πλήρως οι ανάγκες,
με αριθμό προσωπικού, και
αφετέρου δεν προσλαμβάνεται έγκαιρα αυτό, όταν είναι
απολύτως απαραίτητο σημειώνουν αυτοδιοικητικοί.
Ένα άλλο σοβαρό ζήτημα
είναι η γραφειοκρατία, για
την οποία πρέπει να ληφθούν
άμεσα μέτρα, όχι μόνο μείωσής της, αλλά εξάλειψής
της υπογραμμίζουν αυτοδιοικητικοί, προσθέτοντας πως
το θέμα αυτό θα τεθεί στους
αρμόδιους της πολιτείας το
επόμενο χρονικό διάστημα
από τα συνδικαλιστικά όργανα
των ΟΤΑ (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης), με το αίτημα – απαίτηση να επιλυθεί
το συντομότερο, καθώς, ταλαιπωρούνται οι πολίτες άδικα.
Τέλος, κρίσιμο πρόβλημα
είναι και το οικονομικό τονίζουν αυτοδιοικητικοί, εξηγώντας πως οι δήμοι έχουν υποστεί περικοπές στις κρατικές
επιχορηγήσεις στα χρόνια της
κρίσης πάνω από 60%, «δένοντάς τους τα χέρια» και καθιστώντας ανήμπορους να
αναλάβουν πρωτοβουλίες και
φυσικά προκαλώντας τους
τουλάχιστον δυσεπίλυτα προβλήματα.
Ματθαίος Μπίνας

6 σελίδα
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Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του καιρού στο ν. Τρικάλων

Προβλήματα σε ολόκληρη τη χώρα

Χιονοπτώσεις και χαμηλές Π
θερμοκρασίες
Αισθητή είναι από χθες η παρουσία
της «Ωκεανίδας» χωρίς να καταγραφούν προβλήματα

Μ

ε χιονοπτώσεις
σε πεδινά και
ορεινά έκανε
αισθητή την παρουσία
της, η «Ωκεανίδα» στο ν.
Τρικάλων, χωρίς ωστόσο
να καταγραφούν
προβλήματα.

Τους 20 πόντους έφθανε
το χιόνι στα ορεινά έως και
χθες αργά το απόγευμα ενώ
44 μηχανήματα της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων
είναι στο δρόμο, σύμφωνα
με τον Αντιπεριφερειάρχη κ.
Χρήστο Μιχαλάκη,
Όπως είπε «δεν υπάρχουν
προβλήματα και όλα είναι
υπό έλεγχο», ενώ πρόσθεσε
ότι όσοι κινούνται προς τα
ορεινά να έχουν αντιολισθητικές αλυσίδες.
Δεν καταγράφηκαν προβλήματα ούτε στο Δήμο Τρικκαίων, αφού η χιονόπτωση
ήταν ελεγχόμενη έως αργά
το απόγευμα.
Ωστόσο, σύμφωνα με τον
αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Παναγιώτη Ντιντή έπεσε αλάτι
σε επικίνδυνα σημεία, σε μια
προσπάθεια να μην σημειωθούν τυχόν ατυχήματα.
Επίσης, χθες η κυκλοφορία
των οχημάτων διεξάγονταν
με αντιολισθητικές αλυσίδες
επί της Ε.Ο. Τρικάλων – Άρτας (γέφυρα Αλεξίου), Ε.Ο.

Τρικάλων – Άρτας από 22ο
χλμ. μέχρι τη διασταύρωση
με επ. οδό Πύλης – Μεσοχώρας έως 55ο χλμ. (Μεσοχώρα), Ε.Ο. Τρικάλων – Ιωαννίνων από 31ο χλμ. (θέση
Μουργκάνι) έως όρι Π.Ε. Τρικάλων με Π.Ε. Ιωαννίνων (Α/Κ
Μαλακασίου), Ε.Ο. Μουργκανίου - ρεβενών από 1ο χλμ.
(κόμβος Μουργκανίου) έως
30ο χλμ. και επ. οδός Καλαμπάκας - Ασπροποτάμου
από 35ο χλμ. έως 68ο χλμ..
Σύμφωνα με την ΕΜΥ για
σήμερα προβλέπεται χιονόνερο ή ασθενείς χιονοπτώσεις τις πρωινές ώρες και
βαθμιαία βελτίωση. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις με

βροχή η χιονόνερο, χιονοπτώσεις στα ορεινά-ημιορεινά κυρίως ηπειρωτικά, οι
οποίες θα είναι κατά τόπους
πυκνές στη Θεσσαλίας και
τις Σποράδες τις πρώτες
πρωινές ώρες, καθώς και
στην ανατολική Στερεά, την
Εύβοια, τη βόρεια και ανατολική Πελοπόννησο, βαθμιαία όμως από το απόγευμα
θα εξασθενήσουν.
Η θερμοκρασία θα βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα, ενώ
παγετός θα σημειωθεί στα
ηπειρωτικά κυρίως τις πρωινές και βραδινές ώρες, κατά
τόπους ισχυρός στα βόρεια.
Ε.Κ.

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

ολλά προβλήματα
έχει προκαλέσει η
κακοκαιρία
που
πλήττει ολόκληρη τη χώρα.
Σε λευκό κλοιό βρίσκεται
από χθες το πρωί η βόρεια
Ελλάδα ενώ από το μεσημέρι
η κακοκαιρία «χτύπησε» και
την Αττική.
Όπως έγινε γνωστό από
την Τροχαία, διακόπηκε λόγω
χιονόπτωσης η κυκλοφορία
των οχημάτων, στην λεωφόρο
Πάρνηθας, από το τελεφερίκ
και πάνω ενώ λόγω χιονόπτωσης έκλεισε και η περιφερειακή οδός Πεντέλης- Νέας Μάκρης.
Σε ισχύ τέθηκε απαγόρευση
της κυκλοφορίας φορτηγών
και λεωφορείων άνω των 3,5
τόνων σε τμήματα του οδικού
δικτύου Χαλκιδικής λόγω της
έντονης χιονόπτωσης.
Απαγορευτικό απόπλου από
Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο
Προβλήματα είχαν στις
ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες,
λόγω των ισχυρών ανέμων
που έπνεαν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές και φθάνουν
κατά τόπους στα 8 με 9 μποφόρ και στο βόρειο Αιγαίο
τοπικά τα 10.
Σε λευκό κλοιό η Θεσσαλονίκη
Σε όλο το νομό Θεσσαλονίκης χιόνιζε από πολύ νωρίς
το πρωί ενώ οι αλατιέρες και
οι υδροφόρες του δήμου Θεσσαλονίκης έριχναν αλάτι και
αλατόνερο σε δρόμους και
πεζοδρόμια της συμπρωτεύουσας, για να κρατήσουν
τους δρόμους ανοιχτούς.
Αποκλεισμένο από τα χιόνια
το Άγιο Όρος
Η κακοκαιρία «Ωκεανίς» που
πλήττει την βόρεια Ελλάδα
έπληξε και το Άγιο Όρος, καθώς από τα ξημερώματα χιονίζει σε ολόκληρη τη χερσό-

νησο του Άθω ασταμάτητα.
Οι δρόμοι στην Αθωνική Πολιτεία έχουν σκεπαστεί από
πολύ χιόνι και η κυκλοφορία,
όπου μπορεί να διεξαχθεί, γίνεται μόνο με αλυσίδες.
Με αντιολισθητικές αλυσίδες γίνεται η κυκλοφορία στην
Χαλικιδική
Σε δρόμους της ορεινής
Χαλκιδικής εντοπίζονται τα
περισσότερα προβλήματα στο
οδικό δίκτυο της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας από
την κακοκαιρία με χιονόπτωση
που πλήττει τη Βόρεια Ελλάδα.
Σύμφωνα με ανακοίνωση
της Γενικής Περιφερειακής
Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας αλυσίδες
είναι απαραίτητες για την κίνηση των οχημάτων στη Χαλκιδική:
▪ από το 50 έως το 58 χιλιόμετρο της εθνικής οδού
Θεσσαλονίκης - Ιερισσού
▪ από το 44 έως το 53 χιλιόμετρο της εθνικής οδού
Θεσσαλονίκης - Πολυγύρου
▪ από το 65 έως το 85 χιλιόμετρο της εθνικής οδού
Θεσσαλονίκης - Ιερισσού
▪ από το 76 έως το 85 χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής
οδού Θεσσαλονίκης - Ιερισ-

σού
▪ στην επαρχιακή οδό Αγ.
Προδρόμου - Σανών
▪ στην επαρχιακή από διασταύρωση Βάβδου έως Βάβδο
▪ στην επαρχιακή οδό Νεοχωρίου - Βαρβάρας -Ολυμπιάδας
▪ στην επαρχιακή οδό Αρναίας - Στανού
▪ από το 1 έως το 15 χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού
Παλαιοχωρίου - Αγ.Νικολάου
Στην περιοχή της Ημαθίας
απαραίτητες είναι οι αλυσίδες:
▪ από το 91 έως το 98 χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής
οδού Βέροιας - Κοζάνης
(μέσω Καστανιάς)
▪ από το 20 έως το 26 χιλιόμετρο της επαρχιακής
οδού Βέροιας - Χιονοδρομικό
Κέντρο Σελίου.
Στην Πέλλα με αλυσίδες
διεξάγεται η κυκλοφορία των
οχημάτων στο οδικό δίκτυο
προς το Χιονοδρομικό Κέντρο
Βόρας και στο Νομό Κιλκίς
στην επαρχιακή οδό Γουμένισσας - Λιβαδίων.
Οι οδηγοί πρέπει να είναι
ιδιαίτερα προσεκτικοί και να
ακολουθούν τις υποδείξεις
των τροχονόμων.

τοπικά
κόμα μεγαλύτερη
προσοχή λόγω της
κακοκαιρίας
“Ωκεανίς” εφιστούν οι
γιατροί για τον ιό της
γρίπης που μέχρι στιγμής
έχει κοστίσει τη ζωή σε
75 ανθρώπους, με
τελευταίο θύμα έναν
76χρονο από την Κρήτη.

Α

Ενδεικτικό είναι το γεγονός
ότι μόνο την περασμένη εβδομάδα 19 άνθρωποι έχασαν
την ζωή τους από την γρίπη.
Εντύπωση προκαλεί το γεγονός, σύμφωνα με ρεπορτάζ
του Open, ότι πολλοί είναι
ακόμα εκείνοι που αρνούνται
να εμβολιαστούν.
Οι γιατροί από την πλευρά
τους κρούουν τον «κώδωνα»
του κινδύνου για περισσότερα
μέτρα προφύλαξης που πρέπει να πάρουν οι πολίτες,
λόγω και της κακοκαιρίας που
βρίσκεται προ των πυλών.
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σελίδα 7

Δεν ξεμπερδέψαμε
με την γρίπη

“Σάρωσε” τα βραβεία
το Delfino Blu Boutique
Hotel στην Κέρκυρα!

•Προειδοποίηση από τους γιατρούς λόγω
κακοκαιρίας να είναι ακόμη πιο προσεχτικός ο κόσμος

•Χρυσό Βραβείο - στα Greek
Hospitality Awards 2019

Μικρή η παρτίδα
των 50.000 δόσεων
για τα φαρµακεία
Την ίδια ώρα, οι μικρές ποσότητες των αντιγριπικών
εμβολίων, που εκτάκτως εισήγαγε το υπουργείο Υγείας
στη χώρα μας τις τελευταίες
ημέρες, έχουν κάνει ήδη φτερά λόγω και της ανησυχίας
του κόσμου, αφού ελάχιστα
εμβόλια είναι πλέον διαθέσιμα στα ιδιωτικά φαρμακεία.
Παρά το γεγονός ότι οι υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούσαν τις τελευταίες
ημέρες στη χώρα μας δεν ευνοούσαν τη μετάδοση του ιού

της γρίπης Η1Ν1, κατεγράφησαν μέσα σε μία εβδομάδα
18 νέοι θάνατοι. Σύμφωνα με
την τελευταία επιδημιολογική
έκθεση του Κέντρου Ελέγχου
Λοιμώξεων και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ), άλλοι
18 θάνατοι από επιβεβαιωμένη
γρίπη και τις επιπλοκές της
προστέθηκαν σε διάστημα

μίας εβδομάδας (10 έως 17
Φεβρουαρίου) στον θλιβερό
κατάλογο της φετινής περιόδου εποχικής γρίπης.
Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα υπήρξαν 274 σοβαρά
κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης, εκ των
οποίων τα 264 νοσηλεύτηκαν
σε Μονάδες Εντατικής Θερα-

πείας (ΜΕΘ).
Από αυτούς τους ανθρώπους, εμβολιασμένοι ήταν
μόλις οι 36 (14%). Μάλιστα, οι
200 (75,8%) από τους 264
ανήκαν σε ομάδα υψηλού κινδύνου, για την οποία συστήνεται εμβολιασμός από το
φθινόπωρο.
ΧΡ. ΠΑΠ.

Τύρναβος: Από λοίμωξη του αναπνευστικού ο θάνατος του βρέφους
Σε λοίμωξη του αναπνευστικού οφείλεται ο θάνατος του 4μηνου βρέφους
που έχασε τη ζωή του στον Τύρναβο
στις 21 Φεβρουαρίου.
Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε τα
συμπτώματα λοίμωξης, ενώ στάλθηκε

δείγμα αίματος στο Εθνικό Κέντρο Μηνιγγίτιδας ώστε να εντοπιστεί ο λοιμογόνος παράγοντας.
Επίσης έχουν ληφθεί και δείγματα για
την πραγματοποίηση ιστολογικών εξετάσεων.

Το 4μηνο βρέφος από τον Τύρναβο είναι το δεύτερο περιστατικό μετά το
13μηνο βρέφος από το Μεγάλο Ελευθεροχώρι Ελασσόνας, το οποίο επίσης
την Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου έχασε
ξαφνικά την ζωή του.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
Δ/ ΝΣΗ: Καρδίτσης 56 – 42100 ΤΡΙΚΑΛΑ
Τηλ.: 24310-79733 – fax.: 24310 – 76042
email: gnt.dioikitis@1154.syzefxis.gov.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το παρόν δελτίο τύπου δεν είναι απάντηση στα δημοσιεύματα του trikalanews.gr που ακούει νοσοκομείο και παθαίνει παράκρουση!!....αλλά παράθεση
στοιχείων που δείχνουν μια κατάσταση του πριν και του τώρα!!
Δεσμεύσεις με σκοπό το νοικοκύρεμα απλήρωτων λογαριασμών προηγούμενων ετών....για τους οποίους το συγκεκριμένο site δεν ενδιαφέρθηκε να μάθει.... απλά γιατί εκπροσωπεί αυτό το σύστημα... για την επιστροφή του οποίου μάχεται καθημερινά, γιατί προφανώς απ αυτό τρέφεται!!!
Παραθέτουμε αναλυτικό πίνακα που έχει συνταχτεί από τις οικονομικές υπηρεσίες του νοσοκομείου, όπου φαίνεται το συμμάζεμα των οικονομικών του
νοσοκομείου και φυσικά με αποφάσεις του Διοικητή, ως ο νόμος ορίζει....
Οι παρακάτω αποφάσεις δέσμευσης δείχνουν αναλυτικά τις εκκρεμότητες προηγούμενων ετών που η τωρινή Διοίκηση νοικοκυρεύει…
ΚΑΕ
0824.02

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΓΑΘΩΝ-ΦΟΡΤΟΕΚΦ ΠΧ

ΠΟΣΟ
88.364,96

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
ΑΦΟΡΑ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (COURIER),
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ, ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ
ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΕΤΩΝ: 2013-2018 (Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ
ΠΛΕΟΝ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΑΣ ΧΩΡΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ)
0832.02
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΤΕΛΗ ΠΧ
16.638,76
ΑΦΟΡΑ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ Ο.Τ.Ε., ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ &
ΞΕΝΩΝΑ ΨΥΧΑΡΓΩΣ, ΕΤΩΝ: 2014-2018
0841.02
ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ ΠΧ
316.703,76
ΑΦΟΡΑ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ,
ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝΑ ΨΥΧΑΡΓΩΣ, ΕΤΩΝ 2016-2018
0842.02
ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ ΠΧ
560.368,82
ΑΦΟΡΑ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ Δ.Ε.Η. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΞΕΝΩΝΑ ΨΥΧΑΡΓΩΣ, ΕΤΩΝ 2010-2012 & 2017-2018
0845.02
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΧ
150.263,91
ΑΦΟΡΑ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΛΛΟΓΗΣ
ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΩΝ: 2003-2004 & 2016-2018 (ΑΦΟΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ)
0894.02
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΧ
65.537,31
ΑΦΟΡΑ ΕΠΙΔΙΚΑΣΘΕΝΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΜΕΧΡΙ 31-12-2018 ΔΕΝ ΚΑΤΕΣΤΗ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΕΞΟΦΛΗΘΟΥΝ
(ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΠΩΣ ΨΕΥΔΩΣ ΙΣΧΥΡΙΖΕΣΤΕ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ)
0899.02
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΧ
49.153,55
ΑΦΟΡΑ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ, ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ,
ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ, ΜΕΤΡΗΣΗ
ΔΟΣΙΜΕΤΡΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.Α.Ε., ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ, ΕΙΔΙΚΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ, ΚΛΠ ΕΤΩΝ: 2013-2014 & 2016-2018
Το νοσοκομείο μας αναβαθμίζεται σε όλους τους τομείς, σε καθημερινή βάση συγκρούεται με τα συμφέροντα… αγαπά τον ασθενή και το αποδεικνύει
λαμβάνοντας από τους πολίτες την αναγνώριση που του ανήκει!!!
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ
του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων

Μετά την παγκόσμια Διάκριση στον θεσμό των World Luxury
Hotel Awards και την διεθνή αναγνώριση από το Trip Advisor που
το κατατάσσει στα 25 κορυφαία μικρά ξενοδοχεία της Ελλάδος
για το 2019, άλλη μια σημαντική διάκριση έρχεται να προσθέσει
στη συλλογή του το Ξενοδοχείο “ Delfino Blu Boutique Hotel and
Spa” που βρίσκεται στην πανέμορφη παραλία του Αγίου Στεφάνου
στην Κέρκυρα και ανήκει στoν συμπολίτη μας Κώστα Παπανικολάου, βασική φιλοσοφία του οποίου είναι η προώθηση και ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος του νησιού.
Το ξενοδοχείο Delfino Blu Boutique Hotel and Spa, την παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019, στην λαμπερή τελετή που πραγματοποιήθηκε από τον θεσμό των “Greek Hospitality Awards” στο
Athenaeum Intercontinental στην Αθήνα, απέσπασε την κορυφαία
βράβευση Gold Awards στην κατηγορία: Best Greek Boutique Hotel 2019.
Στην βραδιά της απονομής των βραβείων προσήλθαν οι σημαντικότερες προσωπικότητες του Τουρισμού απ’ όλη την Ελλάδα
για τα αναγνωρισμένα “Greek Hospitality Awards 2019” που προσφέρουν αναγνώριση και επιβράβευση της αριστείας σε όλους
τους τομείς και παράγοντες που σχετίζονται με την τουριστική
βιομηχανία.
Το σύνολο των διαγωνιζόμενων επιχειρήσεων αξιολογήθηκαν
και κρίθηκαν βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών και κριτηρίων
επαγγελματικής φιλοξενίας, από την υψηλού κύρους κριτική επιτροπή του θεσμού καθώς και από το αναγνωστικό κοινό του περιοδικού «ΧΡΗΜΑ».
Τα βραβεία τελέστηκαν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ), του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΞΕΕ), της ΔΕΘ-HELEXPO,του ΗΑΤΤΑ, της Γενικής Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Επιχειρήσεων Τουρισμού(ΓΕΠΟΕΤ) και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων(ΠΟΤ).
Με αφορμή την υψηλή διάκριση του Delfino Blu Boutique Hotel, ο κύριος Κων/νος Παπανικολάου ανέφερε σχετικά: «Η βράβευση του ξενοδοχείου μας αποτελεί για εμάς ιδιαίτερη τιμή, λαμβάνοντας υπόψιν μας πάντα και το υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού.
Με ομαδική δουλειά και πίστη στο κοινό μας όραμα, προσπαθούμε να αναδείξουμε την ελληνική φιλοξενία μέσα από όσα
πρεσβεύει το Delfino Blu Boutique Hotel και δεσμευόμαστε να δημιουργήσουμε ακόμα ποιο εξαιρετικές και αυθεντικές εμπειρίες
για τους επισκέπτες μας.
Τέλος θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τους συνεργάτες και
τους φίλους, που καθημερινά, με σύμπραξη και συνέργεια,
έχουν/με ως κοινό γνώμονα την ανάδειξη και την προβολή της
πολυτελούς φιλοξενίας».

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 28 Φεβρουαρίου 2019 έως και 28 Μαρτίου 2019.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στα γραφεία του Συνεταιρισμού μας για ενημέρωση και υποβολή
αιτήσεων.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 24320 22426-24320
22507.
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟ.ΓΑΛ. ΜΕΤΕΩΡΩΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΟΤΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

8 σελίδα

ΚΥΡΙΑΚΗ

24

Ε

κδόθηκε η 1η
πρόσκληση για την
υποβολή αιτήσεων
στήριξης - φακέλων
υποψηφιότητας προς ένταξη
στο Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη
μικρών γεωργικών
εκμεταλλεύσεων» του
Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της
Ελλάδας 2014-2020»,
σύμφωνα με τον Διευθυντή
Αγροτικής Οικονομίας
(ΔΑΟ) της Περιφερειακής
Ενότητας (ΠΕ) Τρικάλων
Εμμανουήλ Γουγουλάκη.
Στο εν λόγω Υπομέτρο, προβλέπεται η παροχή κατ' αποκοπή
οικονομικής ενίσχυσης σε επαγγελματίες αγρότες που δεν έχουν
υπερβεί το 61ο έτος της ηλικίας
τους και κατοικούν σε μικρές κοινότητες έως 5.000 κατοίκων όπου
η αγροτική δραστηριότητα είναι
σημαντική, ενώ το ποσό στήριξης
είναι ίσο με 14.000 ευρώ για κάθε
δικαιούχο αναφέρει ο κ. Γουγουλάκης.
Όσον αφορά τις αιτήσεις ένταξης στο Υπομέτρο και την κατάθεση των φακέλων, ο κ. Γουγουλάκης ενημερώνει πως η περίοδος για την διαδικασία αυτή
αρχίζει στις 4 Μαρτίου 2019 και
λήγει στις 15 Μαΐου 2019. Οι αιτήσεις στήριξης-φακέλων υποψηφιότητας υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων
στον
ιστότοπο
http://www.ependyseis.gr σημειώνει ο κ. Γουγουλάκης και επισημαίνει ότι μετά την ηλεκτρονική
υποβολή, εντός αποκλειστικής
προθεσμίας δέκα εργασίμων ημερών, δηλαδή έως 29-5-2019, οι
υποψήφιοι δικαιούχοι οφείλουν
να υποβάλλουν εγγράφως και εις
διπλούν, πρωτότυπο και αντίγραφο, το φυσικό φάκελο υποψηφιότητας στη ΔΑΟ της Π.Ε του
τόπου μόνιμης κατοικίας του αρχηγού της γεωργικής εκμετάλλευσης, λαμβάνοντας σχετικό
πρωτόκολλο υποβολής.
Η ενίσχυση θα καταβληθεί στο
70% με την ένταξη στο Υπομέτρο
υπογραμμίζει ο κ. Γουγουλάκης
και προσθέτει πως μπορούν να
ενταχθούν γεωργοί, κτηνοτρόφοι
και μελισσοκόμοι.

Δικαιούχοι
Ο κ. Γουγουλάκης τονίζει πως
δικαίωμα υποβολής αίτησης στήριξης και δυνατότητα να κριθούν
δικαιούχοι του Υπομέτρου 6.3
έχουν τα φυσικά πρόσωπα, κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων,
εφόσον κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης, πληρούνται αθροιστικά οι ακόλουθες
προϋποθέσεις:
- Έχουν συμπληρώσει το 18ο
έτος της ηλικίας τους κτλ και δεν
έχουν υπερβεί το 61ο έτος της
ηλικίας τους.
- Είναι μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών εφαρμογής του Υπομέτρου 6.3(χρειάζεται βεβαίωση του
Δημάρχου για μόνιμη κατοικία με
ημερομηνία έκδοσης όχι προγενέστερη του 1 εξαμήνου από την
4η Μαρτίου, δηλαδή από 4 Σε-

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

τοπικά

Προκηρύχθηκε το Υπομέτρο 6.3

«Ανάπτυξη μικρών γεωργικών
εκμεταλλεύσεων»
•Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων αρχίζει από 4/3/2019 και λήγει 15/5/2019
πτεμβρίου)
- Είναι αρχηγοί σε υφιστάμενες
γεωργικές εκμεταλλεύσεις.
- Είναι εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης
και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) και έχουν
υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης κατά το έτος αναφοράς της
αίτησης στήριξης στο - υπομέτρο
6.3.
- Είναι εγγεγραμμένοι στο
ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες αγρότες
(όχι νεοεισερχόμενοι).
- Έχουν ατομικό αγροτικό εισόδημα από 0,01 ευρώ έως και
3.000 ευρώ και συνολικό οικογενειακό εισόδημα (υποψηφίου, συζύγου και ανηλίκων τέκνων από
όλες τις πηγές) έως και 15.000
ευρώ (Μ.Ο. φορολογικών ετών
2015, 2016, 2017).
- Διαθέτουν επαρκή επαγγελματικά προσόντα ή αναλαμβάνουν
τη δέσμευση να τα αποκτήσουν
μέσω του υπομετρου 1.1 του ΠΑΑ
2014 - 2020 εντός 36 μηνών από
την ημερομηνία της απόφασης
έγκρισης πράξης.
Υποβάλλουν Επιχειρηματικό
Σχέδιο με ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης τα τρία έτη και μέγιστη
τα τέσσερα έτη για την ανάπτυξη
των γεωργικών δραστηριοτήτων
τους.

Αίτηση Στήριξης Φάκελος
υποψηφιότητας
και Δικαιολογητικά
1. Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι
πληρούν τις προϋποθέσεις και
επιθυμούν να ενταχθρύν στο υπομετρο 6.3, πρέπει να υποβάλουν
αίτηση στήριξης εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στην
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
2. Η αίτηση στήριξης πρέπει
να περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:
α) Αίτηση στήριξης συμπληρωμένη, πρέπει να εμφανίζει ταυτότητα περιεχομένου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις
προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Η αίτηση
υπογράφεται από τον υποψήφιο.
β) Επιχειρηματικό Σχέδιο,
γ) Δικαιολογητικά υποβολής,
όπως ορίζονται στην παρακάτω
παράγραφο 3.
3. Δικαιολογητικά υποβολής αιτήματος στήριξης φυσικού προσώπου:
3.1. Βεβαίωση εγγραφής στο
Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών
Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) σε ισχύ,

Ο ΔΑΟ της ΠΕ Τρικάλων
Εμμ. Γουγουλάκης
ως επαγγελματία αγρότη (όχι νεοεισερχομένου).
3.2. Αντίγραφο των δύο όψεων
του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής
βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής
ή αντίγραφο διαβατηρίου ή αντίγραφο άδειας οδήγησης ή αντίγραφο ατομικού βιβλιαρίου υγείας
όλων των ασφαλιστικών φορέων
3.3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
3.4. Βεβαίωση Δημάρχου για
το μόνιμο της κατοικίας με αριθμό
πρωτοκόλλου και ημερομηνία έκδοσης όχι προγενέστερη του ενός
εξαμήνου από την έναρξη της
υποβολής αιτήσεων στήριξης.
3.6. Φορολογικά στοιχεία:
α) Εκκαθαριστικό Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος ΕΙ των
διαθεσίμων φορολογικών στοιχείων των τριών τελευταίων ετών,
β) Αντίγραφο της Κατάστασης
Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα
δ) Στις περιπτώσεις που δεν
έχουν υποβληθεί φορολογικές
δηλώσεις ΕΙ και Ε3 για κάποια
έτη, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος (ή ο/η σύζυγος) δεν ήταν υπόχρεος σε
υποβολή δηλώσεων φορολογίας
εισοδήματος για τα συγκεκριμένα
έτη.
3.7. Βεβαίωση ασφάλισης στον
ΟΓΑ σχετικά με την άσκηση γεωργικής δραστηριότητας.
3.9. Αντίγραφο του μελισσοκομικού βιβλιαρίου.
3.10. Εφόσον το επιχειρηματικό
σχέδιο εκπονείται από σύμβουλο,
προσκομίζεται ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του υποψηφίου δικαιούχου και του σύμβουλου γεωτεχνικού ή τεχνολόγου γεωπονίας σχετικά με τη σύνταξη του
επιχειρηματικού σχεδίου και την

τεχνική στήριξη του δικαιούχου
μέχρι την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου.
3.11. Βεβαίωση έναρξης δραστηριοτήτων στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
ή βεβαίωση μεταβολών εργασιών,
συμπεριλαμβανομένης περιγραφής της κύριας και δευτερευόντων δραστηριοτήτων της επιχείρησης (ΚΑΔ).
3.12. Υπεύθυνη δήλωση
Ν.1599/86 όπου ο υποψήφιος δικαιούχος δηλώνει ότι:
α) Εμπίπτει στον ορισμό των
μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.
β) Δεν εμπίπτει στις κατηγορίες
μη επιλέξιμων υποψηφίων.
γ) Αποδέχεται ότι τα μηνύματα
που αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην
ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει
δηλωθεί στην αίτηση στήριξης
μέσω ΠΣΚΕ επέχουν θέση κοινοποίησης
δ) Αποδέχεται την περαιτέρω
επεξεργασία από τις αρμόδιες
υπηρεσίες των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων
και των ευαίσθητων προσωπικών
δεδομένων.
3.13. Για τις οικογενειακές εκμεταλλεύσεις, συνυπολογίζεται
για την εύρεση του ποσοστού
της παραγωγικής δυναμικότητας
της εκμετάλλευσης που προέρχεται από ιδιόκτητη γεωργική γη
και η . ιδιόκτητη γεωργική έκταση
του/της συζύγου του/της υποψηφίου, εφόσον περιλαμβάνεται
στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης

του υποψηφίου.
3.14. Εφόσον υπάρχει, καταστατικό ή άλλο εταιρικό έγγραφο
Ομάδας ή Οργάνωσης Παραγωγών περί συμμετοχής του υποψηφίου δικαιούχου στην εν λόγω
Ομάδα ή Οργάνωση Παραγωγών.
5.15. Εφόσον ο υποψήφιος παράγει πιστοποιημένα ποιοτικά
προϊόντα συμμετέχοντας σε σχετικές διαδικασίες, αποδεικτικά έγγραφα Πιστοποιητικού Οργανισμού για Ολοκληρωμένη Διαχείριση ή Παραγωγή Βιολογικών
Προϊόντων (ή ένταξη και παραμονή σε Μεταβατικό στάδιο Βιολογικής Παραγωγής).
3.16. Εφόσον υπάρχει, άδεια
προέγκρισης εγκατάστασης ή
άδεια εγκατάστασης πτηνοκτηνοτροφικής εγκατάστασης.
3.17. Εφόσον υπάρχει, αντίγραφο πιστοποιητικού επαγγελματικής εκπαίδευσης / κατάρτισης
διάρκειας τουλάχιστον 90 ωρών
σε συνάφεια με τον προσανατολισμό της γεωργικής εκμετάλλευσης ή αντίγραφο τίτλου σπουδών/ πτυχίο γεωτεχνικής κατεύθυνσης, τουλάχιστον επιπέδου 3
του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παράγραφο 10 του άρθρου 4. Οι
τίτλοι σπουδών όπως Πτυχίο ή/και
Μεταπτυχιακό ή/και Διδακτορικό
Τίτλο Σπουδών δύνανται να είναι
από σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) γεωτεχνικής κατεύθυνσης, ή ισότιμης προς αυτή
σχολής, της Ελλάδος ή του εξω-

τερικού (αναγνωρισμένη από τον
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).
3.18. Εφόσον υπάρχουν, δικαιολογητικά σχετικά με στοιχεία
της υφιστάμενης κατάστασης
όπου στοιχειοθετούνται τιμές κριτηρίων βαθμολογίας που ορίζονται από τις Περιφέρειες.
3.19. Αντίγραφο της πρώτης
σελίδας βιβλιαρίου του τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο μετέχει ο υποψήφιος και από το
οποίο να προκύπτει σαφώς ο
αριθμός ΙΒΑΝ.
3.20. Εφόσον υπάρχει σύζυγος,
υπεύθυνη δήλωση του/της συζύγου στην οποία δηλώνονται τα
εξής: α) Ο ΑΦΜ του/της συζύγου.
β) Ότι ο / η σύζυγος του αρχηγού της γεωργικής εκμετάλλευσης δεν είναι εγγεγραμμένος/η
στο ΜΑΑΕ και δεν έχει τις προϋποθέσεις για να χαρακτηριστεί
ως επαγγελματίας αγρότης από
το ΜΑΑΕ, εξαιρουμένου του τομέα της Αλιείας.
γ) Ο/η σύζυγος του αρχηγού
γεωργικής εκμετάλλευσης δεν
έχει υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης κατά το έτος αναφοράς
της αίτησης στήριξης στο υπομέτρο 6.3.
4. Τα παραπάνω δικαιολογητικά
να είναι σε ισχύ και να έχουν ημερομηνία προγενέστερη της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης
στήριξης.
5. Τα παραπάνω αναφερόμενα
δικαιολογητικά αφορούν πρωτότυπα ή αντίγραφα αυτών με εξαίρεση τις υπεύθυνες δηλώσεις οι
οποίες πρέπει να είναι πρωτότυπες και με το γνήσιο της υπογραφής. Τα πρωτότυπα δικαιολογητικά διατηρούνται από τον
δικαιούχο και είναι διαθέσιμα σε
κάθε έλεγχο.
Ο ενδιαφερόμενος να ενταχθεί
στο υπομέτρο 6.3 υποβάλει μόνο
μία αίτηση στήριξης σε μία μόνο
από τις 13 Περιφέρειες της χώρας.
Ματθαίος Μπίνας

τοπικά
ις καλλιέργειες που
θα ασκήσουν την
φετινή περίοδο
οφείλουν να επιλέξουν οι
παραγωγοί, καθώς από
τον ερχόμενο μήνα
αρχίζει ο καιρός της
σποράς.

Τ

Μέχρι τώρα ασφαλώς,
έχουν φυτευτεί τα σιτηρά,
όμως έχουμε το βαμβάκι και
το καλαμπόκι, αλλά το τριφύλλι, για όσους επιλέξουν
την πολυετή αυτή καλλιέργεια.
Το 2018 και το 2017, αλλά
και το 2016, ο «χάρτης» των
καλλιεργειών διαμορφώθηκε
ως εξής: Το 2017 καλλιεργήθηκαν 23.751 στρέμματα
σκληρού σιταριού στον Νομό
μας, ενώ το 2018 28.083. Για
τα λοιπά σιτηρά (μαλακό, κριθάρι κλπ) το 2017 60.725 και
το 2018 52.978. Καλαμπόκι
83.320 πέρυσι και φέτος
75.320 και για το βαμβάκι το
2017 91.013 και το 2018
92.880. Τέλος για την μηδική
(τριφύλλι) το 2017 90.416 και
το 2018 88.500.
Αντίστοιχα οι εκτάσεις για
το 2016 ήταν σκληρού σίτου
18.000 το 2016, λοιπά σιτηρά
(μαλακό, κριθάρι, βρώμη κλπ)
70.000, καλαμπόκι (αραβόσιτος) 97.000 το και βαμβάκι,
έναντι 95.000, ενώ μηδική
71.000 πήγαινε – έλα για το
βαμβάκι, που παλιά ήταν ο
λευκός χρυσός, παρά τις
απώλειες που έχει τα περασμένα χρόνια και την κοστο-
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Από τους γεωργούς, για τις φετινές καλλιέργειες

Πλησιάζει η ώρα των αποφάσεων
Από τον ερχόμενο μήνα πρέπει να αρχίσουν τις σπορές για το βαμβάκι και το καλαμπόκι

βόρα καλλιέργειά του.
Το ζήτημα είναι τι έχουν
επιλέξει οι παραγωγοί, δηλαδή, πόσα στρέμματα θα καλλιεργηθούν με σιτηρά(σκληρό
και μαλακό σιτάρι και κριθάρι)
και από τα υπόλοιπα, πόσα θα
καλλιεργηθούν με βαμβάκι και
πόσα με καλαμπόκι ή και τριφύλλι.
Τάση φυγής από το βαμβάκι δημιουργήθηκε πρόπερσι,
διότι τα τελευταία 7-8 χρόνια

η εν λόγω καλλιέργεια πλήττεται διαρκώς. Το 2016 μάλιστα ήταν από τις χειρότερες
και αν το βαμβάκι δεν είχε
καλή τιμή, η περίοδος θα ήταν
απόλυτα καταστροφική, διότι
πολλοί γεωργοί μόλις που κατάφεραν να έχουν στρεμματική απόδοση τα 100 κιλά, ενώ
στις καλές εποχές ξεπερνούσαν με άνεση τα 250, φτάνοντας ακόμη και πάνω από
350. Όμως και το 2017 η πε-

ρίοδος δεν ήταν από τις καλές, καθώς κυμάνθηκε σε μέτρια επίπεδα. Ωστόσο, το
2018 ήταν καλή χρονιά για το
βαμβάκι, τόσο από πλευρά
απόδοσης και ποιότητας, όσο
και σχετικά από τιμή, οπότε
αυτή η τάση μάλλον θα αντιστραφεί για την επόμενη καλλιεργητική περίοδο.
Και στο καλαμπόκι η κατάσταση δεν είναι καλλίτερη,
διότι μπορεί να έχουν «πιάσει»

Να ενισχυθεί η σιδηροδρομική διασύνδεση Δυτ. Θεσσαλίας
με Αθήνα και Θεσ/νίκη ζητούν Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ
Την ανάγκη ενίσχυσης της σιδηροδρομικής διασύνδεσης της Δυτικής Θεσσαλίας με την Αθήνα και
με τη Θεσσαλονίκη τονίζουν οι 6 Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ των νομών Καρδίτσας και Τρικάλων.
Οι Βουλευτές Παν. Βράντζα, Χρ. Κατσαβριά, Σπ.
Λάππας, Παν. Δριτσέλη, Σάκης Παπαδόπουλος και Χρ.
Σιμορέλης κατέθεσαν προς τον Υπουργό Υποδομών
και Μεταφορών ως αναφορά την κοινή επιστολή των
Συλλόγων Φίλων Σιδηροδρόμου Καρδίτσας και Τρικάλων προς την ΤΡΑΙΝΟΣΕ.
Οι Βουλευτές επισημαίνουν επίσης ότι θα πρέπει να
στηριχθεί η τουριστική ανάπτυξη και να βελτιωθεί η
προσβασιμότητα στον διεθνή τουριστικό προορισμό
των Μετεώρων υπερθεματίζοντας για την ανάγκη δημιουργίας Θεσσαλικού προαστιακού σιδηροδρόμου,
με στόχο τη διευκόλυνση της κινητικότητας ανάμεσα
στις θεσσαλικές πόλεις.

αποδώσεις πάνω από 1,5 τόνο
το στρέμμα κάποιες χρονιές,
όμως είναι κοστοβόρα καλλιέργεια και δεν είχε τιμή.

Την περίοδο 2016-2017,
πολλοί Τρικαλινοί παραγωγοί
στράφηκαν στο τριφύλλι, ως
διέξοδο, διότι είναι κτηνοτροφικό φυτό, υποχρεωτικά έχει
διάρκεια τουλάχιστον μίας
πενταετίας, οπότε δεν χρειάζεται όργωμα – καλλιέργεια
– σπορά ετησίως, παρά μόνο
πότισμα και λίπανση και επιπλέον μετατρέπεται εύκολα
σε βιολογική καλλιέργεια.
Πάντως σε δύσκολη θέση
βρίσκονται οι παραγωγοί για
τις αποφάσεις που πρέπει να
λάβουν σχετικά με το τι θα
σπείρουν για την φετινή καλλιεργητική περίοδο, καθώς,
δεν είναι ευχαριστημένοι από
καμία καλλιέργεια, καθώς είτε
κάποια έχει καλή απόδοση
αλλά χαμηλή τιμή, είτε το αντίστροφο.
Ματθαίος Μπίνας

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 σήμερα
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”
Γίνεται γνωστό ότι σήμερα 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.

Κοπή πίτας

"Πράσινο φως" από την Περιφέρεια
για δύο έργα αντιπλημμυρικά σε Ενιπέα και Πάμισο Κύριο
Στην χρηματοδότηση και υλοποίηση αντιπλημμυρικών έργων συνολικού προϋπολογισμού 500.000 ευρώ προχωρά το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα στην Περιφερειακή
Ενότητα Καρδίτσας η Περιφέρεια Θεσσαλίας,
καθώς υπογράφηκε από τον Κ. Αγοραστό η
διάθεση των πιστώσεων από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Πρόκειται για τα εξής έργα:
• «Αποκατάσταση βλαβών που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή του Δήμου Παλαμά στο Δ.Δ Βλόχου και
Δ.Δ. Πέτρινου εντός της ευρείας κοίτης του
Ενιπέα Ποταμού», 248.000 ευρώ
• «Αποκατάσταση βλαβών που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή του Δήμου Μουζακίου στο Δ.Δ. Μαγούλας εντός της ευρείας κοίτης του Πάμισου
Ποταμού», συνολικού προϋπολογισμού
248.000 ευρώ.

Ο Σύλλογος Θρακιωτών ν. Τρικάλων «Ο ΟΡΦΕΑΣ» θα
πραγματοποιήσει την ετήσια εκδήλωση και την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του σήμερα Κυριακή 24/2/2019 και ώρα
12:00μ.μ. στην ταβέρνα “Η ΘΡΑΚΑ” στα Μεγάλα Καλύβια.
Η παρουσία όλων σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.

Οι απόφοιτες του 1970 κόβουν
την πρωτοχρονιάτικη πίτα
Οι απόφοιτες του Γυμνασίου Θηλέων Τρικάλων του έτους
1970, την Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 7 μ.μ., στην
αίθουσα ΑΙΓΛΗ του ξενοδοχείου “Πανελλήνιο”, θα κόψουν
την πρωτοχρονιάτικη πίτα.

OMAΔΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΑΛΑΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Βραδιά Μακαρονάδας
Πιστή στο ραντεβού μας όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος την Κυριακή 3 Μαρτίου 2019 και ώρα 8 το βράδυ στην
αίθουσα ΑΙΓΛΗ του ξενοδοχείου Πανελλήνιον η Ομάδα Συνεργασίας Παλαιών Οδηγών Τρικάλων διοργανώνει την καθιερωμένη πλέον “Βραδιά Μακαρονάδας” μέσα σε μια αποκριάτικη και χαρούμενη ατμόσφαιρα. Περιμένουμε τα
μέλη και τις φίλες του Οδηγισμού για να περάσουμε ένα
ευχάριστο βράδυ.
Η Πρόεδρος
και το Δ.Σ. της Ο.Σ. Τρικάλων

10 σελίδα
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Γνώρισαν την «Πυραμίδα της Οργής»
Παρουσιάστηκε στη Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας το νέο βιβλίο του συγγραφέα και δημοσιογράφου Μένιου Σακελλαρόπουλου

Π

ραγματοποιήθη
κε το βράδυ της
Παρασκευής
στον χώρο της
Βιβλιοθήκης
Καλαμπάκας η
παρουσίαση του νέου
βιβλίου του γνωστού
συγγραφέα και
Δημοσιογράφου και
Συγγραφέα Μένιου
Σακελλαρόπουλου με
τίτλο «Η Πυραμίδα της
Οργής» από τις
Εκδόσεις Ψυχογιός
Το νέο συγγραφικό πόνημα του κ. Σακελλαρόπουλου προλόγισε και παρουσίασε ο Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας και επιχειρηματίας κ. Κωνσταντίνος Φαμίσης.
Μετά το τέλος της παρουσίασης, ο συγγραφέας
υπόγραψε το βιβλίο του και
συνομίλησε με το κοινό.

CMYK

τοπικά
ο τελευταίο σκέλος του
προγράμματος Erasmus+ για
το 1ο ΕΠΑΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ολοκληρώθηκε με την κατάρτιση
πάνω στην επιχειρηματικότητα 14
μαθητών του τομέα Πληροφορικής
και 5 καθηγητών στη Ρώμη.

Τ

Το πρόγραμμα αυτό με τίτλο «Επιχειρηματικότητα για μαθητές και καθηγητές
του 1ου ΕΠΑΛ Τρικάλων» ξεκίνησε στις
3/2/2019 και ολοκληρώθηκε στις
18/2/2019 και περιελάμβανε ένα συνδυασμό θεωρητικών γνώσεων με κατάλληλες εκπαιδευτικές επισκέψεις.
Υπεύθυνος οργανισμός υποδοχής και
κατάρτισης για το πρόγραμμα ήταν η ERIFO, με έδρα τη Ρώμη, με μεγάλη εμπειρία σε υλοποίηση προγραμμάτων κινητικότητας Erasmus+, η οποία οργάνωσε
την κατάρτιση και φρόντισε για την σωστή υλοποίηση του προγράμματος.
Οι 14 μαθητές και οι 5 καθηγητές του
1ου ΕΠΑΛ Τρικάλων είχαν την ευκαιρία να
καταρτιστούν στον εκπαιδευτικό Οργανισμό ERIFO πάνω στην επιχειρηματικότητα, στις στρατηγικές δημιουργίας και
ανάπτυξης επιχειρήσεων, στην κατάρτιση επιχειρηματικών σχεδίων καθώς και σε
τρόπους δημιουργίας και λειτουργίας
νέων καινοτόμων επιχειρήσεων στο διαδίκτυο. Παράλληλα, επισκέφτηκαν επιχειρήσεις και συνομίλησαν με τους υπεύθυνους για την λειτουργία τους, παρακολούθησαν διαδικτυακό μάθημα με
θέμα την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία στο πανεπιστήμιο UNITELMA
SAPIENZA UNIVERSITY όπου είχαν την
ευκαιρία να υποβάλλουν σχετικές ερωτήσεις και να λάβουν απαντήσεις, να
επισκεφτούν το AGRICULTURAL TECHNICIAN INSTITUTE “ITA EMILIO SERENI”
όπου οι μαθητές εκπαιδεύονται στη παραγωγή και προώθηση αγροτικών προϊόντων μιας και το ινστιτούτο έχει δικές
του εκτάσεις για καλλιέργεια, δικό του οινοποιείο και παρασκευαστήριο αγροτικών
προϊόντων και τέλος να επισκεφτούν το
επαγγελματικό Λύκειο «INSTITUTE
SARANDI» και να παρακολουθήσουν μαζί
με τους ιταλούς μαθητές διάφορα μαθήματα.
Ακόμη, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία
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σελίδα 11

Πρόγραμμα Erasmus+ κατάρτισης
στην επιχειρηματικότητα
Για μαθητές και καθηγητές του 1ου ΕΠΑΛ Τρικάλων στη Ρώμη

να επισκεφτούν στον ελεύθερο χρόνο
τους διάφορα ιστορικά σημεία και χώ-

ρους πολιτισμού της «αιώνιας πόλης», της
Ρώμης, όπως το Κολοσσαίο, τον Βατι-

ΤΩΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ 5

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΕΝΣΗΜΩΝ
ΤΗΛ. ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ 24310 77050, 24310 31616
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κανό, τον Άγιο Πέτρο, το Πάνθεον, την
Φοντάνα ντι Τρέβι και πολλά άλλα μνημεία, καθώς επίσης να δοκιμάσουν διάφορα φαγητά με ζυμαρικά και την φημισμένη ιταλική πίτσα. Τέλος, τους δόθηκε
η ευκαιρία να κάνουν 2 μονοήμερες εκδρομές στην Φλωρεντία και στο Τίβολι και
να θαυμάσουν τα υπέροχα μνημεία που
υπάρχουν εκεί.
Με τα προγράμματα Erasmus+ που
υλοποιεί το 1ο ΕΠΑΛ Τρικάλων βασική
επιδίωξη είναι να γίνουν κινήσεις εξωστρέφειας, που θα δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία στην επαγγελματική εκπαίδευση, με συνεχή επένδυση στην
ανάπτυξη του εκπαιδευτικού προσωπικού
και με αξιοποίηση των δραστηριοτήτων
κινητικότητας στην κατάρτιση των μαθητών. Το πρόγραμμα που υλοποιήθηκε
στη Ρώμη πάνω στην επιχειρηματικότητα είχε πολύ υψηλό βαθμό ποιότητας και
αυτός είναι άλλωστε ο λόγος που το 1ο

ΕΠΑΛ Τρικάλων είναι ένα από τα λίγα σχολεία της Ελλάδας που έχει τον Χάρτη Κινητικότητας για την Επαγγελματική Εκπαίδευση, που δίνει την δυνατότητα κάθε
χρόνο σε 30-40 μαθητές όλων των ειδικοτήτων να καταρτιστούν στον εξωτερικό.
Οι μαθητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα κατάρτισης στη Ρώμη είναι οι:
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ ΖΩΓΡΑΦΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΤΛΙΤΣΑΣ, ΜΕΓΚΟΛΙ ΑΡΣΕΝΙΟ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΕΚΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΙΛΛΗΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΠΛΑΤΖΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΛΑΣΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΠΑΣ,
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ,
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΚΑΣ, ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΤΣΟΓΙΑΣ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΕΙΡΑΚΗΣ και οι καθηγητές Γεώργιος Γίδας, Ευάγγελος Μαντζάνας, Ευανθία Σαράντη, Παρασκευή
Φλιούκα και Κωνσταντίνος Καλτσάς.

12 σελίδα
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τοπικά

Μέσα από δημοσιεύματα των παλιών τοπικών εφημερίδων

Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΙΑΣ
Μία επιλογή από δρώμενα και σχόλια απ’ τον ΘΥΜΙΟ ΓΡ. ΛΩΛΗ
Ακόμα φανατικός αντικαπνιστής ήταν και ο
αείμνηστος Γυμναστής και οργανωτής πολλών σπουδαίων θεατρικών παραστάσεων με
πρωταγωνιστές μαθητές και μαθήτριες των
Γυμνασίων, Δαμιανός Τέγος, ο οποίος όμως
σε προχωρημένη ηλικία, προσχώρησε στους
καπνιστές.
Μάλιστα, όταν μία μέρα, που χωρίς να με
αντιληφθεί, τον πλησίασα στην οδό Γαριβάλδη, ενώ είχε τσιγάρο στο στόμα και του
είπα έκπληκτος ένα «κύριε καθηγητά εσείς με
τσιγάρο»: το πάτησε στο πεζοδρόμιο κι’ έκανε ένα μορφασμό σαν να ζητούσε συγγνώμη
για την υστερόβουλη παράδοσή του, στο πάθος του καπνίσματος.

ΚΑΠΝΙΣΜΑ, ΚΑΠΝΑ
ΚΑΙ ΚΑΠΝΕΜΠΟΡΙΟ
Μερικές μικρές, αλλά ενδιαφέρουσες πτυχές της ζωής-σ’ όλο της τα επίπεδα-μας δίνει η ειδησεογραφία της εφημερίδας «Θάρρος» της Κυριακής 24 Φεβρουαρίου 1919,
εκατό δηλαδή χρόνια πρίν σαν σήμερα. Με
κύριο βάρος τα καπνά, με αφορμή και την δημοσίευση διαφήμισης, εκείνη την ημέρα,
μιάς Εταιρείας διάθεσης τσιγάρων στα Τρίκαλα. Ανοίγοντας έτσι το θέμα του καπνίσματος, της καπνοκαλλιέργειας και του εμπόριου καπνών στην πόλη και τον Νομό
μας.

ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ
Σήμερα βέβαια πανελλαδικά-και στην
πόλη μας-γίνεται μια έντονη αντικαπνιστική
εκστρατεία, με αμφιλεγόμενα αποτελέσματα. Καθώς το τσιγάρο εξακολουθεί να
είναι απ’ τις μεγά- λες συνήθειες των Ελλήνων-και των Τρικαλινών-που δύσκολα
περιορίζεται και φαντάζει αδύνατον να κοπεί, παρ’ όλο ότι, σίγουρα βλάπτει και την
υγεία και την τσέπη των καπνιστών και όχι
μόνο. Δίνεται όμως μιά αφορμή μικρής
αναδρομής στο όλο θέμα. Αρχίζοντας απ’
την ανα δημοσίευση της σχετικής διαφήμισης του 1919, στην εφημερίδα «Θάρρος»,
για την λειτουργία στην πόλη ενός καταστήματος με το όνομα «Καπνεμπορείον».

Γνωστή επίσης για την εμπορία καπνών και
την τσιγαροποιΐα ήταν κι’ η οικογένεια Περγαντη, το διώροφο πέτρινο σπίτι της οποίας
είναι επί της οδού Όθωνο, δίπλα απ’ το παλιό Σταθμαρχείο του υπεραστικού ΚΤΕΛ.
Ενώ το καπνεμπόριο στα Τρίκαλα, γίνονταν
στο καφενείο απέναντι απ’ την κεντρική αγορά στην οδό Λαρίσης(σήμερα Βασίλη Τσιτσάνη) και οι καπναποθήκες ήταν ένα μεγάλο πέτρινο κτίριο, στη γωνία των οδών Στουρνάρα και Ανδρούτσου, απέναντι απ’ τις οποίες, κατά σύμπτωση(:)είναι σήμερα και τα καταστήματα των Αδελφών Αγγελάκη, που κάνουν τις μεγαλύτερες πωλήσεις τσιγάρων
στην πόλη και το Νομό Τρικάλων

Η ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΣΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ
Αξίζει να σημειωθεί ότι, σφοδρός πολέμιος
του καπνίσματος, υπήρξε ο αείμνηστος Γιατρός και επί πολλά χρόνια Πρόεδρος του Παραρτήματος Τρικάλων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Σπύρος Μπονώτης, ο οποίος,
εκτός από τα συχνά δημοσιεύματα για τους
κινδύνους του καπνίσματος, είχε διοργανώσει και μία ομιλία του, στην αίθουσα της Στρατιωτικής Λέσχης της πόλης μας-που κατακλύσθηκε ασφυκτικά. Στο τέλος, οι καπνιστές
που υπήρχαν μεταξύ των ακροατών, περνώντας να συγχαρούν τον ομιλητή, απόθεταν
και τα πακέτα τσιγάρων που είχαν στις τσέπες τους. Αλλά βγαίνοντας έξω, έτρεξαν να
προμηθευθούν άλλες κούτες από τα πλησιέστερα περίπτερα!, τα οποία έκαναν χρυσές δουλειές εκείνο το Κυριακάτικο πρωϊνό.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Γενικότερα τα Τρίκαλα, έχουν μεγάλη παράδοση στην καπνοκαλλιέργεια, την εμπορία καπνών και πούρων και την προβολή
τους κι’ εκτός Ελλάδος ακόμη. Και μία έντυπη επιβεβαίωση περί αυτού, είναι η σχετική διαφήμιση για τοπική καπνοβιομηχανία(φωτογραφία από βιβλιο της Μαρούλας
Κλιάφα).

ΑΛΛΑΓΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και δύο αποφάσεις του τότε υπουργού Γεωργίας Καφαντάρη που επιτρέπει την αλλαγή ιδιοκτησιών.

Ο αείμνηστος Σπύρος Μπονώτης,
σε μία απ’ τις περισπούδαστες ομιλίες του

Δαμιανός Τέγος, μιλώντας σε αθλητική
εκδήλωση στο Στάδιο της πόλης μας

ΠΕΡΑΣΤΕ ΑΠ’ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Βέβαια πέρασε χωρίς επιστροφή η εποχή,
που η ειδοποίηση κάποιου πολίτη στην Αστυνομία πολλά και συνήθως όχι ευχάριστα. Πάντως την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου οι καλούμενοι συμπολίτης ήταν να μετάσχουν σε σύσκεψη για την λήψη έκτακτων μέτρων καθαριότητας της πόλης, στα πλαίσια αντιμετώπισης του κινδύνου του εξανθηματικού τύφου, που είχε εκδηλωθεί εκείνη την χρονιά.

ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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ΜΠΑΣΚΕΤ

AO ΤΡΙΚΑΛΑ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΟ ΚΑΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ

ΔΙΝΟΥΝ ΠΝΟΗ

Καλαμπάκα και Ικαροι καλούνται να κινηθούν
στις υψηλές στροφές για πετύχουν στόχο
απέναντι σε Εύαθλο και Παλαμά (σελ 3)

Ο ΑΟΤ πρέπει να επιστρέψει στεγνός
από τον Κισσαμικό, ενώ την μάχη τους
θα δώσουν τα Μετέωρα (σελ 8)

Οι μεγάλες διοργανώσεις Πανελλήνιου
επιπέδου φέρνουν αποδεδειγμένα πολλούς
επισκέπτες στην περιοχή (σελ 7)

4 Μεγάλο βήμα για την άνοδο έκανε χθες το Νεοχώρι,
που λύγισε με 1-0 την αντίσταση της φιλότιμης Πηγής
σ’ ένα παιχνίδι με πλούσιες συγκινήσεις (σελ 4, 5, 6, 7)
CMYK
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Εβγαλε
ενέργεια
Θετικά σημάδια από
τον Παναθηναϊκό που
βρήκε το κουμπί της
Χίμκι
Ο Παναθηναϊκός πραγματοποιώντας μία εμφάνιση
ανάλογη των στόχων που
έχει θέσει, επικράτησε της
Χίμκι με 94-85 και επέστρεψε στις νίκες στην Ευρωλίγκα. Τάδε έφη basketblog.
Ο Παναθηναϊκός παρουσιάζοντας εκπληκτικό πρόσωπο στο α' ημίχρονο επιθετικά πετυχαίνοντας 65
πόντους και έχοντας τα καλύτερα ποσοστά ευστοχίας
στη φετινή σεζόν, επικράτησε της Χίμκι, αν και θα
μπορούσε να είχε καθαρίσει
νωρίτερα το παιχνίδι, αν δεν
έχανε τη συγκέντρωση του
σε σημεία του αγώνα που
οι Ρώσοι κατάφεραν να μειώσουν τη διαφορά.
Οι "πράσινοι" πηγαίνουν
πλέον στο 10-13 και απέχει
μία νίκη από την 8αδα που
οδηγεί στα playoffs. Στο 914 η Χίμκι που δεν μπορεί
παρά να ελπίζει μόνο σε
θαύμα για πρόκριση στην
επόμενη φάση.
Εν τέλει ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε το καλύτερο ημίχρονο του τη φετινή σεζόν και μία από τις
καλύτερες εμφανίσεις των
τελευταίων ετών, δείχνοντας ότι μπορεί να κυνηγήσει
την τελική 8αδα.
Για μια ομάδα που έχει...
αποδεχθεί σχεδόν την έλλειψη λύσεων στο τρίποντο,
το 38,9% ευστοχίας είναι
επιπέδου... Γκόλντεν Στέιτ,
ενώ πολύ καλά ήταν τα ποσοστά ευστοχίας στο δίποντο, φτάνοντας το 58,7%.
Ο ΝτεΣόν Τόμας ήταν ο κορυφαίος του α' ημιχρόνου,
έχοντας συνολικά 25 πόντους και 6 τρίποντα. Κορυφαίος σε όλη τη διάρκεια
του αγώνα ο Νικ Καλάθης
που πέτυχε ένα ακόμα double double με 13 πόντους
και 11 ασίστ.
Πολύ καλός και φανερά
βελτιωμένος αλλά και με
ρόλο... υπαρχηγού πλέον
ο Ιωάννης Παπαπέτρου με
13 πόντους, 3 ριμπάουντ
και ισάριθμες ασίστ.
Από την πλευρά του ο
κόουτς Πιτίνο ανέφερε: «Τα
πάντα δούλεψαν πολύ καλά.
Με τον τρόπο που δούλεψαν τα miss match στο πρώτο ημίχρονο ήταν λογικό ο
αντίπαλος προπονητής, που
είναι έμπειρος, να κάνει μερικές αλλαγές.
Εμείς συνεχίσαμε με τον
ίδιο τρόπο και στο δεύτερο
ημίχρονο και καταφέραμε
να πάρουμε τη νίκη.
Το σημαντικό είναι ότι
επικρατήσαμε, τώρα πρέπει
να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι και εκτός έδρας».
Οι πράσινοι δεν ξεχνούν
την ιστορία και βράβευσαν
τον Μιχάλη Κυρίτση.

Αθόρυβη παρουσία
Ο Ξαβιέ Τέϊμς δεν μπόρεσε να αλλάξει την ροή των πραγμάτων
στα Τρίκαλα και έφυγε νωρίς για άλλες πολιτείες

Σ

το μυαλό των φιλάθλων
μένουν έντονα χαραγμένες
οι παρουσίες των Τρικάλων
στην Α1 ΕΣΑΚΕ.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Το κενό είναι μεγάλο αφού είχαν συνηθίσει κυρίως τα Σάββατα αλλά και άλλες μέρες, ακόμη και γιορτές να βλέπουν
την ομάδα στο παρκέ απέναντι σε μεγαθήρια του είδους.
Χωρίς υπερβολή τα παιχνίδια αποτέλεσαν μεγάλο σχολείο και συγκεκριμένες
αναμετρήσεις άφησαν ανεξίτηλο σημάδι.
Σε πρώτη ευκαιρία η εφημερίδα μας
επιχειρεί ένα νοσταλγικό ταξίδι στο παρελθόν και ειδικά τις Κυριακές προκειμένου να κλείσει το κομμάτι των αφιερωμάτων.
Στην χρονιά του υποβιβασμού οι προσθήκες στο κυανέρυθρο δυναμικό θύμισαν κάτι σαν γαϊτανάκι.
Παίκτες ήρθαν με συνοπτικές διαδικασίες αλλά αποχώρησαν χωρίς ουσιαστικά να συστηθούν. Διότι πολύ απλά
δεν μπόρεσαν να κάνουν την διαφορά,
ενώ δεν κόλλησαν και με το περιβάλλον.
Να σταθούμε στην περίπτωση του Ξαβιέ
Τέϊμς, ο οποίος ήρθε αθόρυβα και αποχώρησε χωρίς ουσιαστικά οι φίλαθλοι
να τον εντάξουν στην καθημερινότητά
τους.
Θεωρητικά αποκτήθηκε ως ένας αθλητής με εμπειρία στην Ευρώπη που θα
μπορούσε να δώσει λύσεις στο σκοράρισμα. Όμως στα κρίσιμα ματς δεν μπόρεσε να βγει μπροστά και τα στατιστικά
του ήταν άσχημα.
Η μεγάλη του ευκαιρία ήταν κυρίως
στο ματς με το Ρέθυμνο αλλά δεν σημάδεψε σωστά και δεν άλλαξε την μοίρα
της ομάδας.
Μάλιστα η αποχώρησή του δεν έγινε
με τον καλύτερο τρόπο. Πάντως δεν
είχε πρόβλημα να βρει άλλη ομάδα για
να συνεχίσει.
Η άφιξή του δόθηκε στην επικαιρότητα
ως εξής:
«Η ΚΑΕ Τρίκαλα BC ανακοίνωσε την
απόκτηση του Αμερικανού shooting
guard Xavier Thames. Ο 26χρονος παίκτης (19/01/1991, 1.91) έκανε μία αξιοπρόσεκτη κολλεγιακή καριέρα. Απόφοιτος του San Diego State επελέγη στο
Νο 59 του ντραφτ του 2014 από τους
Toronto Raptors που πούλησαν τα δικαιώματα του στους Brooklyn Nets. Με
τους Brooklyn Nets αγωνίστηκε δύο καλοκαίρια στο Summer League χωρίς
ωστόσο να αγωνιστεί ποτέ στο ΝΒΑ.
Αγωνίστηκε στην Ισπανία με την Baloncesto Sevilla, στο NBA D League με την
Fort Wayne Mad Ants, την MZT Skopje.
Τελευταίος σταθμός του ήταν η Bnei
Herzliya στο Ισραήλ όπου ήταν συμπαίκτης του έτερου νέου αποκτήματος των
Τρικάλων BC Aries Halil Kanacevic.
Στο Ισραήλ σε 19 παιχνίδια για το Europe Cup και την Ισραηλινή λίγκα σημείωσε 8,7 πόντους, 2,1 ριμπάουντ και
1,4 ασίστ.
Το πιο κρίσιμο παιχνίδι ήταν αυτό με
το Ρέθυμνο το οποίο επισκίασε η συμμετοχή μιας μεγάλης μορφής του Ελληνικού μπάσκετ.
Τo πολυαναμενόμενο ντεμπούτο του
Σοφοκλή Σχορτσανίτη έδωσε ώθηση στα
Τρίκαλα σύμφωνα με το sport 24 , δεν
τους έδωσε όμως και τη νίκη στην εντός
έδρας αναμέτρηση της 11ης αγωνιστικής
Α1 με το Ρέθυμνο. Οι Κρητικοί γλίτωσαν

Πέρασε αλλά δεν άλλαξε την μοίρα των Τρικάλων ο Τέϊμς
στο φινάλε της κανονικής διάρκειας όταν
ο Χριστοδούλου ισοφάρισε στο 70-70
και παρά το γεγονός ότι ο νεαρός τους
γκαρντ αστόχησε στη συμπληρωματική
βολή, μπήκαν στην παράταση με το μαχαίρι στα δόντια για να φτάσουν στη
νίκη (86-76), την πέμπτη φετινή τους σε
έντεκα αγώνες.
Η είσοδος του Σχορτσανίτη στο ματς
στο όγδοο λεπτό, ήταν με διαφορά το
γεγονός της πρώτης περιόδου (17-23),
μιας περιόδου στην οποία το Ρέθυμνο
είχε τον έλεγχο, πριν σιγά-σιγά ανοίξει
τη διαφορά και τη στείλει στους 13 (2336) με τρίποντο του Μούντι στο 16'. Παρόλα αυτά, οι γηπεδούχοι είχαν ένα εντυπωσιακό διάστημα στα τέλη του πρώτου μέρους, με τους Σλαφτσάκη - Λούντζη να κάνουν τρομερή προσπάθεια για
το 40-41 του ημιχρόνου που έμοιαζε...
λυτρωτικό για τους Θεσσαλούς, οι οποίοι
στάθηκαν όρθιοι όταν όλα έδειχναν εναντίον τους.
Τα επιθετικά ριμπάουντ ήταν ένα στοιχείο που βοήθησε τα Τρίκαλα να πάρουν
και το προβάδισμα στην τρίτη περίοδο,
την ώρα που τα τρίποντα του Μούντι
δεν άφηναν τους γηπεδούχους να ξεφύγουν. Ο Σχορτσανίτης έβαλε το πρώτο
του καλάθι λίγο πριν "βγει" το δεκάλεπτο,
έβαλε και δεύτερο για το 51-51 στο 30'
και ξεσήκωσε ακόμη περισσότερο το
κοινό. Το τρίτο δίποντο του Big Sofo και
το τρίποντο του Τέγιτς έκαναν το 56-51
στο 31', κράτησαν το προβάδισμα και
μία μικρή διαφορά ασφαλείας και με
τρίποντο του Τέιμς έγραψαν το 68-62.
Μούντι με βολές και Ντάνιελς με δίποντο μείωσαν στο καλάθι (68-66) στο
1:25 πριν το φινάλε, ο Τζόουνς απάντησε
για το 70-66, όμως αστόχησε σε κρίσιμο
σουτ και ο Χριστοδούλου ισοφαρίσει
(70-70). Ο νεαρός γκαρντ έχασε τη συμπληρωματική βολή, οι γηπεδούχοι είχαν
την τελευταία επίθεση, όμως η προσπάθεια του Τέιμς βρήκε σίδερο και το ματς
οδηγήθηκε στην παράταση. Εκεί ο Λι κι
ο Μούντι έγραψαν το 70-78 και "κλείδωσαν" τη νίκη.
Στο ματς ο Τέϊμς είχε 7 πόντους με
1/6 τρίποντα

Είχε αναλαμπή
Η καλύτερη ίσως εμφάνιση του Τέϊμς
στα Τρίκαλα σημειώθηκε σ’ένα ματς από
το οποίο κανείς δεν είχε απαιτήσεις τον
Φλεβάρη του 18.
Ο Ολυμπιακός έβγαλε την… υποχρέ-

ωση απέναντι στα Τρίκαλα.Οι «ερυθρόλευκοι» πέρασαν άνετα με 98-73 από
την έδρα των Θεσσαλών, για την 16η
αγωνιστική της Α1 Ανδρών, επέστρεψαν
στη… μοναξιά της δεύτερης θέσης της
κατάταξης και υποχρέωσαν τους γηπεδούχους στη 13η ήττα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα Τρίκαλα
παρατάχθηκαν με μόλις επτά παίκτες,
λόγω των οικονομικών, διοικητικών και
αγωνιστικών προβλημάτων τους. Μεγάλος πρωταγωνιστής των Πειραιωτών,
που κυριάρχησαν σε ριμπάουντ (54
έναντι 30) και ασίστ (32 έναντι 11), καλύπτωντας την… αστοχία τους από τα
6.75 (5/27 τρίποντα), ο Νικόλα Μιλουτίνοβ
με νταμπλ νταμπλ σε πόντους (20) και
ριμπάουν (18). Ευκαιρία για… ξεμούδιασμα για τους επίσης… διψήφιους Παπανικολάου (17π.), Παπαπέτρου (16π.),
Πρίντεζη (15π.) και Τόμπσον (11π.). Από
τα Τρίκαλα, ξεχώρισε ο Ξαβιέ Τέιμς με
21 πόντους.
Μετά το «ζέσταμα» του πρώτου δεκαλέπτου, που βρήκε τον Ολυμπιακό στο
«εύθραυστο» +5 (19-24), ανέλαβε δράση
η «ερυθρόλευκη» γραμμή ψηλών μέσα
στις δύο ρακέτες και «καθάρισε» το παιχνίδι. Τελευταία φορά που ο Ολυμπιακός
βρέθηκε να απειλείται από τα Τρίκαλα
ήταν στο 16΄, όταν οι γηπεδούχοι βρέθηκαν στο -3 (31-34). Με την επιστροφή,
όμως των Σπανούλη και Πρίντεζη στο
παρκέ, οι Πειραιώτες «έδεσαν» σε άμυνα
και επίθεση και καλύπτοντας με τη φροντ
λάιν τους την αδυναμία από τα 6.75
(2/14 τρίποντα μέχρι το ημίχρονο) «έτρεξαν» επιμέρους σκορ 2-14 και πήραν το
δρόμο προς τα αποδυτήρια στο +15
(33-48), χωρίς να αγχωθούν στη συνέχεια
της αναμέτρησης… Το δεύτερο ημίχρονο
εξελίχθηκε σε τυπική διαδικασία για τους
«ερυθρόλευκους», οι οποίοι στο 24΄
ξέφυγαν ακόμη και με +22 οπότε η συνέχεια ήταν διαδικαστική.
Τον Μάρτη του 18 ο Τέϊμς αποτέλεσε
παρελθόν για τα Τρίκαλα αφού
βρήκε καλύτερο συμβόλαιο στην Ιταλία
και συνέχισε την καριέρα του στη γείτονα
χώρα. Η όλη του συμπεριφορά βέβαια
δεν άρεσε στους κυανέρυθρους διοικούντες.
H συνεισφορά του Αμερικανού ήταν
αρκετά σημαντική, αφού είχε 13.1 πόντους, 2.2 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ και
αυτά τα στοιχεία αναμένεται να λείψουν
από τα Τρίκαλα.

Ισραηλινός
ο Κόνγκερ
Ένα από τα πιο αγαπημένα παιδιά της Τρικαλινής μπασκετικής εξέδρας
πρόσθεσε έναν καινούργιο
σταθμό στην καριέρα του.
Μάλιστα άρχισε ήδη να
μπαίνει στο κλίμα της νέας
του ομάδας θέλοντας να
επιβεβαιώσει τις συστάσεις.
Το basketa έγραψε τα
ακόλουθα:
Με ένα γνώριμο πρόσωπο στο ελληνικό κοινό
ενισχύθηκε η Χάποελ Ιερουσαλήμ εν όψει της συνέχειας στο Basketball
Champions League και το
εθνικό πρωτάθλημα.
Ο λόγος για τον Ντιμίτριους Κόνγκερ, ο οποίος
αγωνίστηκε τη σεζόν 20152016 στην BasketLeague
με τη φανέλα των Τρικάλων BC, ενώ ξεκίνησε τη
φετινή σεζόν στη Λε Μαν,
αγωνιζόμενος και σε έξι
παιχνίδια του BCL με μ.ό.
8,6π. και 3 ριμπάουντ σε
20.6’.
Αποχώρησε από τους
Γάλλους τον περασμένο
Νοέμβριο και εντάχθηκε
στους Αδελαΐδα 36ers,
έχοντας κατά μέσο όρο
9,9π. και 2,6 ριμπάουντ
σε δεκατρία ματς.
Πλέον, θα συνεχίσει την
καριέρα του στο Ισραήλ,
με τη Χάποελ Ιερουσαλήμ
να ανακοινώνει πως υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας ενάμιση
μήνα με οψιόν ανανέωσης
μέχρι το τέλος της φετινής
αγωνιστικής περιόδου.

Πάντα
δίπλα της
Για τα Εθνικά χρώματα
έδινε πάντα τον καλύτερο
εαυτό του και πρόσφερε
αρκετές εμβληματικές εμφανίσεις.
Φυσικά κρατάει πάντα
το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα στην καρδιά του.
O Νίκος Ζήσης λοιπόν
έδωσε το παρόν στην προπόνηση της Εθνικής επί
γερμανικού εδάφους και
είχε συνομιλία σε πολύ
καλό κλίμα με τους παίκτες της «γαλανόλευκης»
και τον ομοσπονδιακό
προπονητή,
Θανάση
Σκουρτόπουλο.
Η Εθνική αντιμετωπίζει
τη Γερμανία εκτός έδρας
(24/2, 19:00) και με νίκη
θέλει να εξασφαλίσει την
1η θέση στον όμιλο της ,
με τον έμπειρο γκαρντ να
εμψυχώνει τους διεθνείς
με την παρουσία του στην
προπόνηση.
Φυσικά άπαντες χάρηκαν την συγκεκριμένη επίσκεψη.

τοΠΙΚΑ

Κ

άποια παιχνίδια
δεν χωρούν
δεύτερες σκέψεις
από την πλευρά
των πρωταγωνιστών.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Πολύ απλά οι παίκτες καλούνται να ενεργήσουν με τέτοιο τρόπο ώστε να περάσουν στην θέση
του οδηγού και να μην δώσουν
το παραμικρό δικαίωμα στους
αντιπάλους.
Υπό το πρίσμα αυτό ο ΑΟ. Καλαμπάκας βλέπει μόνο νίκη σήμερα(17.00, Βλαχάβειο) κόντρα
στον Εύαθλο.
Από την πλευρά τους οι Ικαροι
έχουν δύσκολη έξοδο στον Παλαμά και επιβάλλεται να πλειοδοτήσουν σε εμπνεύσεις.
Κοινός τόπος και για τις δυο
ομάδες είναι η εμφάνιση χαρακτήρα.
Τέτοια ματς δεν κερδίζονται
χωρίς κατάθεση ψυχής και ουσία,
οπότε το τοπικό δίδυμο χρειάζεται να ξεπεράσει τον εαυτό του.
Ξεκινώντας από το εντός
έδρας ματς να σημειώσουμε ότι
η Καλαμπάκα δούλεψε όσο καλύτερα μπορούσε μέσα στην
εβδομάδα. Ετοίμασε βασικό και
εναλλακτικό σχέδιο, ενώ έδωσε
έμφαση και στο κομμάτι της ψυχoλογίας.
Οι παίκτες λοιπόν θέλουν να
κάνουν υπερήφανους τους φιλάθλους και συνάμα ένα σημαντικό βήμα για την παραμονή.
Σίγουρα το παιχνίδι θέλει ιδιαίτερη προσοχή αφού ο Εύαθλος
δεν καταθέτει εύκολα τα όπλα
και οι έμπειροι παίκτες του ξέρουν να κάνουν ζημιές.
Όμως το κίνητρο θα κάνει την
διαφορά και όπως έγραψε και ο
Κοέλο «όταν κάποιος επιθυμεί
κάτι πάρα πολύ όλοι οι πλανήτες
συνωμοτούν για να τα καταφέρει». Στο πλαίσιο αυτό το έμψυχο
δυναμικό του ΑΟΚ καλείται να
βάλει το χέρι του και μάλιστα
γερά για να γραφτούν οι τίτλοι
τέλους με πολλά χαμόγελα.
Γενικά για το παιχνίδι έγινε κινητοποίηση και αναμένεται ο 6ος
παίκτης να βοηθήσει σημαντικά
την ομάδα, ενώ ευχάριστη έκπληξη προέκυψε και από παλιά
στελέχη του τμήματος.
Με κοινό αγώνα θα προκύψει
κιτρινομπλέ υπογραφή.
Αναλύοντας την αναμέτρηση
ο κόουτς Κωνσταντινίδης σημείωσε: «Είναι επιβεβλημένο να κοιτάζουμε μπροστά και συνειδητοποιήσαμε ότι όλα τα ματς είναι
τελικοί.
Χρειαζόμαστε όσο τίποτα άλλο
τη νίκη κόντρα στον Εύαθλο για
να πατήσουμε πιο γερά στα πόδια
μας και να κάνουμε ένα ακόμη
βήμα προς την επίτευξη του στόχου.
Ο αντίπαλος είναι μια έμπειρη
ομάδα στον χώρο με παίκτες που
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Θέλουν χαρακτήρα
Σε δύσκολες αποστολές ο ΑΟΚ βλέπει σήμερα μόνο νίκη εντός
με τον Εύαθλο, ενώ οι Ικαροι δοκιμάζονται στον Παλαμά
Εντονα συναισθήματα

Σε υψηλούς ρυθμούς πρέπει να κινηθούν ΑΟΚ
και Ικαροι για να πετύχουν θετικό ταμείο
παίζουν πολλά χρόνια μαζί και
κατά συνέπεια διαθέτουν ομοιογένεια.
Ωστόσο εμείς κοιτάζουμε την
δική μας δουλειά και θέλουμε
να έχουμε τις κατάλληλες λύσεις
και απαντήσεις και στις δυο πλευρές του παρκέ.
Μια νίκη θα κάνει την ζωή μας
πιο εύκολη για την συνέχεια.
Σίγουρα τις κατηγορίες τις
κλειδώνει η άμυνα και στο κομμάτι αυτό θα δώσουμε ιδιαίτερη
βαρύτητα έχοντας και το απαραίτητο καθαρό μυαλό στην επίθεση.
Τα παιδιά έχουν αντιληφθεί
την κρισιμότητα του αγώνα και
πιστεύω ότι θα συνδυάσουμε ουσία και θέαμα».
Να σημειώσουμε ότι ο Εύαθλος προέρχεται από δύσκολη
εντός έδρας νίκη 66-62 επί της
Μελίκης. Κορυφαίος ήταν για μια
ακόμη φορά ο Ημερίδης με 26(3).
Από την πλευρά τους οι Ικαροι
έχουν δύσκολη έξοδο στον Παλαμά.
Μόνο και μόνο το γεγονός ότι
το παιχνίδι είναι γειτονικό ντέρμπι
μιλάει από μόνο του.
Διότι μεγάλο ρόλο σε τέτοια
ματς παίζει και το γόητρο.
Ασφαλώς και η μέρα στην
οποία θα εμφανιστούν τα τμήματα είναι σημαντική υπόθεση,
ενώ συνήθως το ροζ φύλλο καταλήγει στα χέρια εκείνου που
το θέλει πιο πολύ.
Οι κιτρινόμαυροι οφείλουν να
διδαχτούν από την ήττα του πρώτου αγώνα και να πραγματοποιήσουν αψεγάδιαστη εμφάνιση.
Διότι σε τέτοια ματς ακόμη και

ένας κρίκος αν λείψει από την
αλυσίδα μπορεί να γίνει η ζημιά.
Οδηγό η Τρικαλινή ομάδα πρέπει να έχει τα πρόσφατα διπλά
αλλά στην προκειμένη περίπτωση
η συγκέντρωση πρέπει να χτυπήσει ταβάνι για να προκύψουν
ιδανικές επιλογές σε άμυνα και
επίθεση.
Ασφαλώς ο εκπρόσωπός
μας(ορκίστηκε ο Β. Χατζής, αγώνα δρόμου θα κάνουν: Β. Κολότσιος, Μπαρμπαρούσης) περιμένει πολλά από τα βαριά χαρτιά
αλλά όσο περισσότεροι παίκτες
μπουν στην εξίσωση τόσο πιο
εύκολη θα γίνει η ζωή.
Το Α και το Ω θα είναι η αμυντική προσαρμογή αλλά χρειάζονται και μεγάλα καλάθια στην επίθεση.
Αναφερόμενος στην συνάντηση ο κοόυτς Σδράκας σημείωσε:
«Είναι ένα δύσκολο απ’ όλες τις
απόψεις παιχνίδι αφού ο Παλαμάς διαθέτει βαθιά γνώση της
κατηγορίας και παλεύει μέχρι τέλους.
Γενικά παίζει ελεύθερα και ειδικά μέσα στην έδρα του πάει
σε υψηλό σκορ. Πρόκειται για
μια γρήγορη ομάδα την οποία
δεν έχεις την πολυτέλεια να χάσεις από τα μάτια σου.
Από την πλευρά μας οφείλουμε
να είμαστε συγκεντρωμένοι και
πειθαρχημένοι και να ψάξουμε
το καλύτερο από κάθε επίθεση.
Οδηγός πάντως πρέπει να είναι
η υπομονή».
Στο προηγούμενο ματς ο Παλαμάς έχασε στον Βόλο 80-69
από τον Ολυμπιακό. Είχε ξεχωρίσει ο Γκογκίδης με 22(3).

Πλούσιο υλικό πρόσφεραν τα
παιχνίδια του πρώτου γύρου. Οι
Ικαροι προσγειώθηκαν ανώμαλα
αφού οι φιλοξενούμενοι Τιτάνες
Παλαμά έφεραν τα πάνω κάτω
και απέδρασαν με 78-83 την Κυριακή 11 Νοέμβρη 2018.
Ηταν ένα πολύ κακό αποτέλεσμα απ’όλες τις απόψεις για τον
εκπρόσωπό μας, αφού από την
μια ήθελε να διαφυλάξει την έδρα
και από την άλλη να δείξει ότι η
βαριά απώλεια στα Γρεβενά αποτέλεσε κακή παρένθεση.
Ωστόσο οι φιλοξενούμενοι είχαν απαντήσεις σε όλα τα κόλπα
του εκπροσώπου μας, ενώ φάνηκε ότι πίστευαν στο διπλό.
Οι Ικαροι κιτρινόμαυροι αγωνίστηκαν χωρίς τους τραυματίες:
Μέξη, Τζιοβάρα. Επίσης από ιώσεις προέρχονταν οι: Χατζής, Αργύρης, Κολότσιος. Αλ.
Αγωνιστικά φάνηκε με το καλημέρα ότι ο Παλαμάς ήταν σε
καλή μέρα.
Ετσι 4.12 πριν τελειώσει η περίοδος οι Τιτάνες προηγήθηκαν
8-14 παίζοντας βόλεϊ κάτω από
την Τρικαλινή ρακέτα.
Λίγο αργότερα(3.33) έδωσαν
ανάλογο εύρος στην διαφορά
ήτοι: 10-16.
Στα 1.07 ο Παλαμάς με ½ βολές προηγήθηκε 13-17 και το
διάστημα αυτό ολοκληρώθηκε
15-17 μετά από μια δύσκολη αλλά
εντυπωσιακή προσπάθεια του
Ντούρβα με καλά πατήματα από
τα πλάγια.
Ακολούθως ο Β. Κολότσιος με
τρίποντο ισοφάρισε 30-30.
Με 6’’ να απομένουν ο Ντίνος
Αργύρης με τρίποντο σε νεκρό
χρόνο πραγματοποίησε το 3336 του πρώτου μέρους.
Στην επανάληψη ο Παλαμάς
πέτυχε καλάθια που πλήγωναν
τους κιτρινόμαυρους.
Οσο περνούσε η ώρα το άγχος
γινόταν μεγαλύτερο για τους γηπεδούχους(ανέβηκε πάντως ο
Βλάχος), που έκλεισαν και την γ’
περίοδο από μειονεκτική θέση.
Και στην τελική ευθεία όμως
οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να
είναι αποτελεσματικοί κερδίζοντας δίκαια, με τους Ικάρους να
είναι έξω από τα νερά τους.
Εν τέλει τίποτα δεν βγήκε, οπότε προέκυψε πικρός επίλογος.
Τα δεκάλεπτα: 15-17, 33-36,
51-55, 78-83
Ίκαροι (Μητσιάδης): Κολότσιος Α. 6, Βλάχος 24(5), Κολότσιος Β. 5(1), Αργύρης 8(2),

Η βαθμολογία
1) Πρωτέας Γρεβενών .........29 ..........1093-954 .......139
2) ΠΑΣ Γιάννινα ....................27 ..........1154-931 .......223
3) ΑΓΣ Ιωαννίνων ..................27 ..........1118-1013 .....105
4) Δόξα Λευκάδας ................26 ..........1097-896 .......201
5) Εύαθλος Πολυκάστρου ...22 ..........987-1006 .......-19
6) Τιτάνες Παλαμά ...............22 ..........1079-1160...... -81
7) Μαντουλίδης ....................21 ..........1164-1163 .......1
8) Ικαροι Τρικάλων ...............21 ..........972-975........... -3
9) Ολυμπιακός Βόλου ..........20 ..........1109-1150...... -41
10) ΑΟ Καλαμπάκας .............19 ..........944-1044 ......-100
11) ΓΑΣ Μελίκης ...................19 ..........995-1102....... -107
12) ΑΟΚ Βέροιας ..................18 ..........878-963 .........-85
13) Νικόπολη Πρέβεζας .......17 ..........968-1201....... -233
*Δόξα Λευκάδας, ΑΟΚ Βέροιας και Ικαροι Τρικάλων έχουν
ένα παιχνίδι λιγότερο.
Μπαρμπαρούσης 1, Χατζής 4,
Ντουρβάς 5(1), Μούμογλου 4,
Φούντας 21(2).
Παλαμάς (Ζαχαρέλης): Τσιαμπάς 12, Τσούμας15(1) , Χανέλι,
Ζωιτσάκος 5, Γκογκίδης 17(1),
Κατσαδούρος 6(2), Καραϊσκάκης
17(2), Κουτρούλης, Μακρής 8(2),
Γκαγκανάσιος 3, Αρχοντούλης,
Καραδήμας.
Οσο για τον ΑΟΚ πρόβαλε σθεναρή αντίσταση στον Εύαθλο
αλλά έχασε 68-63.
Ασφαλώς ο ΑΟΚ είχε αποστολή βουνό, αφού ο συγκεκριμένος
αντίπαλος ίσως διαθέτει την πιο
σκληρή έδρα του πρωταθλήματος αλλά και αρκετούς αξιόλογους παίκτες με σίγουρο χέρι.
Πραγματικά ήθελε αψεγάδιαστη εμφάνιση για περιορισμό και
έξοδο από τον συνηθισμένο τρόπο σκέψης.
Αμυντικά πάντως η Καλαμπάκα
δεν τα πήγε άσχημα αφού το γεγονός ότι κράτησε χαμηλά τον
Εύαθλο δείχνει ότι σωστά προσέγγισε το παιχνίδι και φιλότιμο
έβγαλαν οι παίκτες.
Ωστόσο στην επίθεση δεν ανέβηκε εντυπωσιακά ο μέσος όρος,
οπότε οι αντίπαλοι πήραν αυτό
που ήθελαν.
Η αγωνία πάντως τράβηξε σε
μάκρος και ο αγώνας ήταν για
γερά νεύρα. Μάλιστα λίγο πριν
το τέλος η Καλαμπάκα πέρασε
μπροστά 58-59 και 60-61.
Εκεί όμως έγιναν ορισμένα λαθάκια με αποτέλεσμα οι γηπεδούχοι να πετύχουν τρίποντο και
δίποντο, οπότε κατάφεραν να
πάρουν ανάσα.

Και πάλι η Καλαμπάκα(διαιτητικές ενστάσεις) δεν τα παράτησε
και με τρίποντο του Γκαντιά μείωσε λίγο αργότερα 64-62 αλλά
ο Εύαθλος είχε τον τελευταίο
λόγο.
Τα δεκάλεπτα: 24-17, 31-24,
55-48, 68-63
Εύαθλος (Παπαδόπουλος Γ.):
Παπαδόπουλος Σ. 7(1), Ημερίδης
27(2), Μαρκόπουλος 2, Αθανασίου, Γιαμπατζίδης, Γκαντίδης
7(1), Τσελέκης 2, Σιδηρόπουλος
23(1), Κουτούλας.
Καλαμπάκα (Σδράκας): Μασάδης 2, Σπανός 4, Γαϊτανίδης
7, Παουλεάνου, Σούλκο 10, Στούκας 14(4), Γκαντιάς 12(1), Τσιλούλης 2, Παπακώστας 12.

το πρόγραμμα
17.00 Βέροια-ΠΑΣ Γιάννινα
Ξέρας-Γεωργούλης (Καλότσης)
Βλαχάβειο 17.00 ΚαλαμπάκαΕύαθλος
Κατωτικίδης-Παπανικολάου
(Κουσαϊτης)
17.00 Μελίκη-Μαντουλίδης
Παπαγεωργίου-Εκίζογλου (Σάμαλης)
17.00 ΑΓΣ Ιωαννίνων-Ολυμπιακός Βόλου
Χατζημπαλίδης-Χρυσάφης (Καραδήμας)
Παλαμά 17.00 Τιτάνες Παλαμά-Ίκαροι
Τσουμαχίδης-Δόλγυρας (Τσιργούλας)
17.00 Δόξα Λευκάδας-Νικόπολη
Κοντογιάννης-Γκέκας (Ιωακειμίδης)
Ρεπό: Γρεβενά.

Δεν αλλάζουν συνήθειες
Με την γνωστή μπάλα τους τα γυναικεία τμήματα των Τρικάλων
θα μοχθήσουν για τον καλύτερο δυνατό απολογισμό
Απ’ όποια πλευρά και να το
εξετάσει κανείς τα γυναικεία
τμήματα των Τρικάλων έχουν
βάλει φέτος την υπογραφή τους
στα πρωταθλήματα που μετέχουν.
Η πρώτη ομάδα σταθεροποιήθηκε στα ψηλά του πίνακα και
κοιτάζει στα μάτια ακόμη και
τα πιο βαριά χαρτιά, όπως συνέβη στην έδρα του ΠΑΟΚ.
Σήμερα και με τις καιρικές
ευλογίες θέλει να επιστρέψει

στις επιτυχίες κόντρα στην Αγία
Παρασκευή.
Οι κυανέρυθρες δεν θα αλλάξουν συνήθειες και με το
γνωστό ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο θέλουν να φτάσουν στο
τέλος του δρόμου με το κεφάλι
ψηλά.
Όλα αυτά στο Δημοτικό Στάδιο(15.00). Θα απουσιάσει η
Παναγιωτίδη.
Διαιτητές οι Αικατερίνη Βέργου-Ευαγγελία Μπασδάνη-Στα-

μάτιος Σφύρης (Θεσσαλίας-Μαγνησία).
Το πρόγραμμα
12.00 Γλυφάδα-Άρης
15.00 ΑΕΛ-Προοδευτική
15.00 Τρίκαλα-Αγία Παρασκευή
15.00 ΠΑΟΚ-Ελπίδες Καρδίτσας
Η αυλαία άνοιξε χθες με την
αναμέτρηση: ΠανσερραϊκήςΑτρομήτου.
Εκκρεμούν οι αγώνες Παν-

σερραϊκή-Προοδευτική (24/3),
ΠΑΟΚ-ΑΕΛ (24/3), Τρίκαλα-Άρης
(24/3).

Με αυτοπεποίθηση
Οι μαζεμένες επιτυχίες εκτοξεύουν την αυτοπεποίθηση,
οπότε οι νέες των Τρικάλων θέλουν να συνεχίσουν τις πτήσεις
τους και σήμερα.
Παίζουν στις 15.00 στο Γρ.
Λαμπράκης, έδρα του Ζωγράφου(κάποια στιγμή στην Αθήνα
χθες έβγαλε ήλιο).

Τον γνωστό βηματισμό θέλουν να αναπτύξουν
οι γυναίκες των Τρικάλων
Μπορεί ο αντίπαλος να μην

κειμένου η αλυσίδα να μεγα-

άνοιξε την βαθμολογική κάνουλα αλλά θέλει προσοχή προ-

λώσει.

CMYK
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Αγκαλιά με την Γ’ Εθνική
Ο «Διγενής» κέρδισε 1-0 την Πηγή και πλησίασε αισθητά τον στόχο της ανόδου

Μ

αθηματικά
τίποτα δεν
έχει κριθεί.
Βρισκόμαστε
στην 22η αγωνιστική του
πρωταθλήματος οπότε
απομένει δρόμος ακόμα
και πολλά μπορούν να
συμβούν. Ποιος είπε όμως
πως τα «μαθηματικά»
βρίσκουν πάντα
εφαρμογή στο
ποδόσφαιρο και όχι η
λογική η οποία πολλές
φορές κρίνει το
αποτέλεσμα γενικότερα.

Του ΠANOΥ
ΓIΔOΠOYΛOΥ
gidopoulosp@yahoo.gr

Όπως και να το δει κανείς,
ο «Διγενής» Νεοχωρίου ήταν
και είναι –τώρα περισσότεροο κυρίαρχος του φετινού μαραθώνιου και από χθες βρέθηκε πιο κοντά στον στόχο του
κερδίζοντας 1-0 την Πηγή, στο
ντέρμπι κορυφής. Τι σημαίνει
αυτό; Εξι βαθμούς διαφορά
και από δω και πέρα είναι θέμα
διαχείρισης και ευθύνης των
παικτών του Στέφανου Ψύχου.
Το χθεσινό ντέρμπι, ας το
πούμε έτσι αφού μας αναγκάζει
η κρισιμότητά του, δεν θύμισε
και πολλά από τα παλαιά… Δεν
είχε πάθος, δεν είχε τον απαιτούμενο ρυθμό, με το βαρύ
γήπεδο να δυσκολεύει τις προσπάθειες των παικτών και το
άγχος να κυριαρχεί. Ο «Διγενής» πήρε το πολύτιμο τρίποντο χάρη στο γκολ του Μακρυγιάννη ή στην απόκρουση του
Ράπτη στο πέναλτι της Πηγής,
αλλά η ισοπαλία ίσως ήταν το
πιο δίκαιο αποτέλεσμα, αν και
η ευκαιρία στους φιλοξενούμενους δόθηκε αλλά δεν απέδωσε καρπούς.
Οι παίκτες του Σπύρου Ευαγγέλου, είχαν τρεξίματα και για
περισσότερο διάστημα φάνηκαν πιο δραστήριοι αλλά είχαν
«θέμα» στην τελική τους προσπάθεια. Προδόθηκαν στη
φάση του γκολ από επιπολαιότητα,έμειναν με 10 παίκτες,
δεν εκμεταλλεύτηκαν το πέναλτι που κέρδισαν, ε πόσα
χρειάζεται μια ομάδα για να
μην κερδίσει;
Ελάχιστοι οι φίλαθλοι που
βρέθηκαν στο δημοτικό στάδιο
«Μπάμπης Παπαχατζής» και
αυτό –ίσως- εξαρτάται και από
τις αντίξοες καιρικές συνθήκες.

Το φίλμ του αγώνα
Οι φιλοξενούμενοι κέρδισαν
φάουλ στο 2ο λεπτό με τον
Δάσσιο να εκτελεί από δεξιά,
να διώχνουν οι αμυντικοί και
στη συνέχεια ο Μπέτσας να
σουτάρει στα ύψη.
Από φάουλ σημειώθηκε και
η επόμενη ευκαιρία του αγώνα
στο 9’ με τον Μπέτσα να εκτελεί από αριστερά αλλά ο Ράπτης έδιωξε με γροθιές.
Στο 11’ η Πηγή απείλησε αισθητά όταν ο Μαντζώρος από
θέση τετ-α-τετ δεν μπόρεσε
να νικήσει τον Ράπτη, ο οποίος
απέκρουσε και στη συνέχεια
απομάκρυναν οι αμυντικοί τον
κίνδυνο.

Κερδισμένος Μακρυγιάννης με την επιμονή του και την αδράνεια των αντιπάλων του
θα «οδηγήσει» τη μπάλα στα αντίπαλα δίκτυα και με το γκολ νίκη,
είναι πιθανό να ωθήσει την ομάδα του «Διγενή» στην Γ’ Εθνική

Εναέρια μονομαχία στο χθεσινό παιχνίδι
Στο 22’ οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν
λάθος του Ντόσα, ο Διβανές
«έκλεψε» τη μπάλα αλλά πριν
προλάβει να ολοκληρώσει την
προσπάθειά του από πλάγια
δεξιά, ο Παπαδόπουλος μπλόκαρε.
Στο 25’ απάντηση της Πηγής
στις… χαμένες προσπάθειες
με τον Λάππα, μετά από φάση
διαρκείας και γύρισμά του, ο
Μπέτσας σούταρε έξω από την
περιοχή αλλά η μπάλα κατέληξε ελάχιστα άουτ, πάνω από
την εστία του Ράπτη.
Στο 36’ οι παίκτες του Στέφανου Ψύχου προσπάθησαν
να απειλήσουν δύο φορές,
μετά από σέντρες Λαγκαδινού
και Γιαννούλα, αλλά την πρώτη
φορά ο Μακρυγιάννης δεν βρήκε τη μπάλα με το κεφάλι και
την δεύτερη ο Αλεξίου δεν τελείωσε την προσπάθειά του,
όπως έπρεπε.
Η Πηγή, όπως και στο πρώτο
ημίχρονο ξεκίνησε πιο ορεξάτα
το παιχνίδι, έβγαλε τρεξίματα
στο γήπεδο αλλά η μεγάλη ευκαιρία ήταν δύσκολη υπόθεση.
Στο 56’ δοκίμασε να φτάσει
στο γκολ, με τον Δάσσιο να
σεντράρει από αριστερά, τον
Λάππα να παίρνει την κεφαλιά
αλλά χωρίς να ανησυχήσει ο

Ο Αλεξίου προσπαθεί να σταματήσει τον Νικολαρέα

Λαγκαδινός και Δάσσιος σε μονομαχία

Στιγμιότυπο από το χθεσινό ντέρμπι.
Λαγκαδινός, Μαντζώρος και Γιαννούλας
Ράπτης ο οποίος μπλόκαρε.
Με το σταγονόμετρο οι ευκαιρίες στο δεύτερο ημίχρονο,
αλλά το γκολ δεν έλλειψε και
αυτό ήταν επιτυχία του Νεοχωρίου στο 66’ το οποίο ήταν
αποτέλεσμα της αδράνειας των
αμυντικών της Πηγής να «τελειώσουν» τη φάση διώχνοντας
τη μπάλα αλλά κυρίως στην
επιμονή του Μακρυγιάννη να
παλέψει, να διεκδικήσει και να
κερδίσει τη μπάλα στέλνοντάς
την στα αντίπαλα δίκτυα κάνοντας το 1-0.
CMYK

Στο 73’ η Πηγή έμεινε με 10
παίκτες όταν Ο Μπέτσας αποβλήθηκε για σκληρό μαρκάρισμα στον νεαρό Αλεξίου (στέλνοντας για εξετάσεις στο νοσοκομείο) κάνοντας πιο δύσκολη την προσπάθειά της
ομάδας του.
Παρόλα αυτά είχε την ευκαιρία της να φέρει το παιχνίδι
στα ίσα στο 75’, όταν ο Λάππας
κέρδισε πέναλτι από τον Μακρή,
το εκτέλεσε ο ίδιος αλλά ο Ράπτης πέφτοντας στην αριστερή
του γωνία απέκρουσε σωτήρια.

Μακρυγιάννης και Ντόσας «αγκαλιά» για τις ανάγκες του ντέρμπι

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΝΕΟΧΩΡΙ: Ράπτης, Γιαννούλας, Τσιγαρίδας, Σταμέκος,
Γούτσιος, Μακρής, Μακρυγιάννης (88’ Παπαθανασίου), Καλαμαράς, Διβανές (60’ Γκαντιάς), Αλεξίου (λ. τρ.73’ Γκάτης), Λαγκαδινός.
ΠΗΓΗ: Παπαδόπουλος, Νικολαρέας, Δάσσιος, Τεντολού-

ρης, Ντόσας, Δημητρίου (73’
Φλωρόπουλος), Ξαγαράς Α.,
Μαντζώρος (87’ Ξαγαράς Κ.),
Λάππας (82’ Τσικρικάς), Κατσάρας (90’ Λεγάκης) Μπέτσας.
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Χωρίς πρόβλημα η διαιτησία του κ. Γρατσάνη
και των βοηθών του κ. Νταλούκα – Κωτούλα.
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Διάθεση στο χιόνι!
•Παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες Δήμητρα και Κρύα Βρύση
πάλεψαν και το 1-1 σφράγισε τις προσπάθειες των παικτών

Ε

ίναι γεγονός ότι
μόνο για
ποδόσφαιρο
δεν ήταν η
ατμόσφαιρα χθες στα
Τρίκαλα, αλλά όλα αυτά
είναι εκτιμήσεις, διότι
όταν υπάρχει καλή
διάθεση όλα γίνονται.
Αυτό ακριβώς έγινε στον
αγώνα ανάμεσα στην
Δήμητρα και την Κρύα
Βρύση, όπου το 1-1
σφράγισε τις
προσπάθειες των
παικτών, αλλά η διάθεση
υπήρχε.

xristoforospap@gmail.com

Έτσι το δίδυμο Γκαραγκάνης – Γιαγιάκος και Γκούμπλιας δεν θα πρέπει να έχουν
παράπονο από τους παίκτες
του. Υπό την έννοια αυτή το
ισόπαλο αποτέλεσμα ήταν και
το πιο δίκαιο.

Η εικόνα του αγώνα

στο 77’ ο Τσιαντούλας σημάδεψε το κάθετο δοκάρι του
Βλαχάβα. Ενώ στο 88’ ο Γριζανίδης με ωραίο πλασέ έφερε τον αγώνα στα ίσα με 1-1.
Στο 90’ φάουλ του Καρακώστα δοκάρι και άουτ. Ενώ
η Κρύα Βρύση είχε τις δικές
της κλασικές στιγμές με τους

Βάλλα και Ούτο.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ: Καρατζάς,
Νταϊλιάνης (54’ Καρακώστας),
Τσιανάκας, Γκοβίνας (82’ Κ.
Τσιαντούλας), Ανδρέου (52’
Γαλάνης), Τσιούφης, Γριζανίτης, Τάμπος (46’ Καραγ-

ΜΠΑΚΩΣΗΣ
EΞΑΤΜΙΣΕΙΣ
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Β’ ΕΠΣΤ

Δυνατές μάχες
Δράση σήμερα στην Β’ Ερασιτεχνική, αν βέβαια ο
καιρός είναι σύμμαχος, με σημαντικά παιχνίδια. Αναλυτικά:

1ος Ομιλος-ΩΡΑ 11:00
Οι διαιτητές των σημερινών αγώνων (Ωρα 11 π.μ) είναι
οι παρακάτω:
Γηπ. Ριζωματος: Παραληθαίοι - Κηπάκι
Διαιτ. Δουλοπουλος (Νταλουκας - Μανουρας)
Γηπ. Καρυων: Ακ. Αμπελακιων - Γριζανο
Διαιτ. Κοντινος (Καψουρας - Ανδριοπουλος)
Γηπ. Χρυσαυγής: Αστερας - Βασιλική
Διαιτ. Κουτσαγιας (Μαργιωλης - Διαιτ. Κωστηρας)
Γηπ. Ζάρκου: Ζάρκο - Λόγγος
Διαιτ. Τζιοτζιος (Μαρκοπουλος - Τουλουμης)
Γηπ. Οικουμενιου: Οικουμενιος - Πετρωτό
Διαιτ. Ζησης (Καπερωνης - Πλοκας)
Γηπ. Αγ. Κυριακής: Αγ. Κυριακή - Κρήνη
Διαιτ. Παφης (Καλογριας - Ντινος)
Γηπ. Αρδανίου: Αρδάνι - Καρυες
Διαιτ. Πετσας (Λεωνιδας Κ - Μανασης Μ)
Γηπ. Ριζαριού: Ριζαριό - Κεραμίδι
Διαιτ. Μανασης Κ (Κωτουλας - Σταφυλας)
Ρεπό: Ακαδημια 1

2ος Ομιλος-ΩΡΑ 15:00
Στιγμιότυπα από το χθεσινό παιχνίδι στο γήπεδο της Μπαλκούρας

Του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Με χιονόπτωση ξεκίνησε
το παιχνίδι, έτσι ήταν λογικό
οι παίκτες να πάλευαν στην
αρχή για να προσαρμοστούν
στις απαιτήσεις του γηπέδου.
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα
να απουσιάζουν οι μεγάλες
ευκαιρίες. Παρόλα αυτά η
Κρύα Βρύση βρήκε τον τρόπο
να αιφνιδιάσει.
Στο 44’ ο Ούτος βρέθηκε
μέσα στην περιοχή και με
πλασέ έκανε το 0-1.
Στην επανάληψη ο αγώνας
ήταν πραγματικά εντυπωσιακός. Οι ποδοσφαιριστές με
πολύ διάθεση και όρεξη. Έτσι
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κούνης), Πλακιάς, Β. Τσιαντούλας, Στεργίου.
ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ: Βλαχάβας,
Θεοδώρου (68’ Χιούσα), Παπαγεωργίου, Παππάς, Κοτόρι,
Μερτσιώτης, Ντίνος, Κοτσιλιάνος (91’ Μπαλαούρας),
Ούτος, Σαμούτης, Βάλλας
(79’ Μπουντίνας).

Οι σημερινοί σημερινών θα ξεκινήσουν στις 3μ.μ. οι διαιτητές είναι:
Γηπ. Πρίνους: Πρίνος - Βαλτινό
Διαιτ. Κοντινος (Νταλουκας - Καψουρας)
Γηπ. Παλ/ρου: Ροπωτό - Δενδροχωρι
Διαιτ. Μανασης Κ (Μανουρας - Παφης)
Γηπ. Ασπροβαλτου: Ασπροβαλτος - Γόμφοι
Διαιτ. Ζησης (Πλοκας - Σινδρος)
Γηπ. Μουριας: Δροσερό - Φωτεινό
Διαιτ. Μανασης Μ (Τζιοτζιος - Μαρκος)
Γηπ. Περιστερας: Τζουρτζια - Παλαιομ/ρο
Διαιτ. Κουτσαγιας (Καλογριας - Καπερωνης)
Γηπ. Θεόπετρας: Θεόπετρα - Πιαλεία
Διαιτ. Πετσας (Σταφυλας - Λεωνιδας Κ)
Χρυσομηλια - Κεφαλ/κος
3-0α.α
Βυτουμας - Φιλύρα
3-0α.α

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
ΧΡΩΜΑΤΑ
ΣΙΔΕΡΙΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΤΖΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΖΑΠΠΑ 9 - ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ.: 24310 25442
ΚΙΝ.: 6977 246 233
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Σχολή προπονητών UEFA C – UEFA D
και σχολή επανεξέτασης στα Τρίκαλα
Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία σε συνεργασία με την Ε. Π.
Σ. Τρικάλων, πρόκειται να λειτουργήσει στα Τρίκαλα Σχολή Προπονητών UEFA C κατά τις ημερομηνίες 8 – 20.04.2019, Σχολή Προπονητών UEFA D κατά τις ημερομηνίες 20 – 21.04.2019 και Σχολή
Επανεξέτασης κατά τις ημερομηνίες 8 – 20.04.2019.
Παρακαλούνται οι υποψήφιοι
προπονητές να στείλουν στο FAX
της Ε.Π.Σ. Τρικάλων (24310 34174)
ή στο email eps.trikalon@gmail.com
την ανάλογη αίτηση συμμετοχής
τους μέχρι την ΤΡΙΤΗ 11.03.2019
Τα Έντυπα Αίτησης συμμετοχής
και την πράξη συναίνεσης θα την
βρείτε στο site της Ένωσης.
Όσοι υποψήφιοι θα επιλεχθούν
θα πρέπει να καταθέσουν το φάκελο με τα δικαιολογητικά τους
στα γραφιά της Ε.Π.Σ. Τρικάλων μέχρι ΔΕΥΤΕΡΑ 18.03.2019.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗ UEFAC
1.Αίτηση του ενδιαφερόμενου
στα γραφεία της ΕΠΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
2.Βεβαίωση ΕΠΟ ή ΕΠΣ ότι
υπήρξε ποδοσφαιριστής (προαιρετικά)
3.Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου,
όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών
4.Πιστοποιητικό Εισαγγελικής
Αρχής, ότι δεν είναι φυγόποινος ή
φυγόδικος, όχι παλαιότερο των
τριών (3) μηνών
5.Ιατρική βεβαίωση περί υγείας
από παθολόγο, όχι παλαιότερο των
δύο (2) μηνών
6.Δήλωση παραίτησης από ενδεχόμενες αξιώσεις
7.Πιστοποιητικό Σπουδών θεωρημένο. Απολυτήριο Γ’ Γυμνασίου
τουλάχιστον
8.Οι υποψήφιοι οφείλουν να
έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος
της ηλικίας τους

9. Θεωρημένη και υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση πράξη συναίνεσης.
10. Το παράβολο για την Σχολή
Προπονητών UEFA C είναι 500,00€
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗ UEFA D
Την Σχολή UEFAD μπορούν να
την παρακολουθήσουν οι υπεύθυνοι των Ακαδημιών, γονείς και εθελοντές, χωρίς οικονομική επιβάρυνση.
Η Σχολή συνδυάζει την παρουσίαση θεωρητικών διαλέξεων οργάνωσης και λειτουργίας ακαδημιών ποδοσφαίρου, καθώς επίσης
επιδείξεων προπονητικών μονάδων
για ηλικίες κάτω των 12 ετών.
Προσφορά πρώτων βοηθειών,
οργάνωση ακαδημίας, κώδικας
συμπεριφοράς, πολιτική για την
παιδική κακοποίηση, ψυχολογία και
παρακίνηση νέων αθλητών.
Η παρακολούθηση της Σχολής
είναι υποχρεωτική για έναν, τουλάχιστον, εκπρόσωπο κάθε ακαδημίας, καθώς η κατοχή πιστοποιητικού UEFA D θα αποτελεί ένα από
τα κριτήρια ελέγχου λειτουργίας και
κατάταξης ακαδημιών που θα θεσπιστούν από την Ομοσπονδία.
1.Αίτηση του ενδιαφερόμενου
στα γραφεία της ΕΠΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
1.Αίτηση του ενδιαφερόμενου
στα γραφεία της ΕΠΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
μέχρι 25.03.2019
2.Φωτοαντίγραφο διπλώματος
Σχολής Παρακολούθησης
3.Θεωρημένη και υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση πράξης συναίνεσης.
4. Απόδειξη κατάθεσης παραβόλου 150,00 ευρώ στον λογαριασμό της ΕΠΣ Τρικαλων

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

υτό που ήθελε,
αυτό πήρε η
Φήκη στην έδρα
των Ταξιαρχών.
Κατάφερε να αιφνιδιάσει
τους γηπεδούχους και να
κερδίσει 1-0 σε έναν
αγώνα που μόνο εύκολος
δεν ήταν.

Α

Δεν ήταν λόγω αντίστασης,
δίψας των γηπεδούχων να
πάρουν ένα θετικό αποτέλεσμα για να διακριθούν, αλλά
και γηπέδου το οποίο έτσι και
αλλιώς δυσκόλεψε αρκετά και
τα δύο σωματεία
Με το «καλημέρα» ποια…
καλημέρα δηλαδή που ψιλοχιόνιζε… η ομάδα του Τάκη
Ρούσσα άνοιξε το σκορ στο 3’
με τον Ψαρρά από συνεργασία με τον Βερβέρα κάνοντας
το 0-1. Από κει και πέρα οι φιλοξενούμενοι είχαν κάποιες
καλές προσπάθειες, με το δοκάρι του Τσερέπι στο 60’ και
την εξ’ επαφής κεφαλιά του
Ψαρρά στο 71’ την οποία απέκρουσε ο Αναστασόπουλος
να ξεχωρίζουν.

Με αιφνιδιασμό…
Η Φήκη κέρδισε 1-0 στους Ταξιάρχες και υποδέχεται το Νεοχώρι
Οι Ταξιάρχες του Κώστα
Γουργούλια έβγαλαν τρεξίματα στο γήπεδο αλλά δεν είχαν την τελική προσπάθεια
που ήθελαν.
Στο επόμενο παιχνίδι η
Φήκη υποδέχεται το Νεοχώρι.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Στιγμιότυπα από το χθεσινό παιχνίδι στους Ταξιάρχες

Λευκό αποτέλεσμα… Εκρηκτικός Πύργος
Εμεινε το 0-0 στο παιχνίδι Καλύβια- Πυργετός
Αν και προσπάθησαν με όσες δυνάμεις είχαν τελικά τον δρόμο για τα δίκτυα δεν τον βρήκαν. Το 0-0 παρέμεινε ως αποτέλεσμα στο γήπεδο Καλυβίων ανάμεσα στην τοπική ομάδα και
τον Πυργετό. Τόσο οι γηπδούχοι, όσο και οι φιλοξενούμενοι,
δεν είχαν ανάγκη από τους βαθμούς, αλλά η μέρα και το γήπεδο δεν τους επέτρεψε να «Χ»αρούν το ποδόσφαιρο, με τον
κίνδυνο μην τραυματιστεί κάποιος ποδοσφαιριστής. Σ’ αυτό το
κομμάτι κέρδισαν και οι δύο.
Στο α’ ημίχρονο οι γηπεδούχοι ζήτησαν πέναλτι με τον Νουνό πρωταγωνιστή, ενώ στην επανάληψη δύο φορές ο Οικονόμου και μια ο Νουνός δεν μπόρεσαν να σημαδέψουν την
εστία του Τεντολούρη. Από την άλλη πλευρά ο Φασούλας δημιούργησε κάποιες καλές στιγμές αλλά το 0-0 παρέμεινε.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΚΑΛΥΒΙΑ: Μαρολαχάκης, Καραλής, Μπίχτας, Παπαευθυμίου, Κάβουρας, Μακρής, Καρανίκας, Πατρίκαλος Φ. (60’ λ. τρ.
Κωστόπουλος), Οικονόμου, Σαμψών (85’ Γκουρτσούλας),
Νουνός.
ΠΥΡΓΕΤΟΣ: Τεντολούρης, Ντόκος, Παπαχρήστος, Μπουλογεώργος, Τσιάκαλος, Παπαδόπουλος (75’ Τζάρντο), Νικολούσιος, Δερμάνης, Φασούλας, Πάτρας (81’ Κοθράς), Μπαλάφας (65’ Ψωμίδης).

Η ΒΑθΜoΛoΓΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ
1 Νεοχώρι
2 Πηγή
3 Φήκη
4 Κεφαλόβρυσο
5 Μεγαλοχώρι
6 Σαράγια
7 Δήμητρα Απόλλων
8 Ταξιάρχες
9 Καστράκι
10 Πυργετός
11 Αγία Μονή
12 Πορταϊκός
13 Καλύβια
14 Κρύα Βρύση
15 Πύργος
16 Αχιλλέας
17 ΑΕΤ
18 Γλίνος

Β
61
55
53
44
40
40
39
33
32
30
29
26
25
25
18
8
0
0

Ν
20
17
17
13
12
13
12
10
9
8
8
7
6
7
5
2
0
0

Ι
1
4
2
5
4
1
3
3
5
6
5
5
7
4
3
2
1
1

Η
1
1
3
4
6
8
7
9
7
8
9
9
9
11
14
18
21
21

ΤΕΡΜ.
72-6
44-10
53-15
43-19
50-23
42-26
44-28
32-31
39-21
27-27
29-28
25-41
21-24
24-44
26-39
17-74
0-63
3-72

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

ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ: Αναστασόπουλος, Πατσός, Μοσχόπουλος, Κοτρώτσιος, Ντέλας, Γιουβρής, Αλεξέλης ( 74’ Γούλας), Μπαλάφας (58’ Γιώτας
Σ.), Παπανδρέου, Μπλέτσας,
Γεωργιάδης (79’ Νίκας).
ΦΗΚΗ: Παπαγεωργίου,
Κουτής (46’ Τσερέπι), Χασιώτης, Σκρέκας Α., Σκρέκας Γ.,
Μπασιάκας, Τσάγκας (85’
Βουτσελάς), Ψαρράς, Μέξι,
Ντούβλης (90’ Αλεξόπουλος),
Βερβέρας.

Τρεις της Δήμητρας σε
προεπιλογή Εθνικής Κ14

Ακόμη μια τιμή για τη Δήμητρα Απόλλων καθώς 3 «παιδιά μας» βρίσκονται στις προεπιλογές της Εθνικής Ελλάδος Κ14.
Γερεντές, Παπαδημητρίου και Ρούτσι λοιπόν επιλέχθηκαν και προπονήθηκαν με την Κ14 της Εθνικής Ελλάδος στη Λαμία την τρίτη 19/2.
Οι συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές επιλέχθηκαν τόσο απ’
τα κλιμάκια της Εθνικής που παρακολούθησαν τους αγώνες των μικtών ΕΠΣΤ όσο και από τους προπονητές των
αντιπάλων ομάδων της μικτής που ψήφισαν τους καλύτερους σε κάθε αγώνα.
Στην ομάδα παίδων (Κ14) της μικτής ΕΠΣΤ συμμετείχαν συνολικά 16 αθλητές που ανήκουν στην Δήμητρα
Απόλλων αφήνοντας πολλές υποσχέσεις για το μέλλον
και σίγουρα αρκετοί θα προσπαθήσουν να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα και πάνω από όλα να χαίρονται
καθημερινά το ποδόσφαιρο που τόσο αγαπάνε μέσα από
σωστή εκπαίδευση και δουλειά με πρωτεύον στόχο να διαμορφώσουν σωστούς και ακέραιους χαρακτήρες.

•Ακρως παραγωγικοί οι φιλοξενούμενοι πέτυχαν
ευρεία νίκη 1-6 στην έδρα του Αχιλλέα Μπάρας
Ηταν ένα παιχνίδι που και οι
δυο ομάδες ήθελαν τους βαθμούς. Ο Αχιλλέας για να αναπτερώσει τις ελπίδες του και ο Πύργος για να αναρριχηθεί βαθμολογικά.
Οι φιλοξενούμενοι βρέθηκαν
στην μέρα τους, είχαν πολλές εμπνεύσεις και δυνάμεις, οπότε
έφτασαν στο επιβλητικό 1-6.
Ασφαλώς η χαρά ήταν εμφανής στα πρόσωπα των νικητών,
ενώ αντίθετα στο γαλάζιο στρατόπεδο καταγράφηκε σκεπτικισμός για το όνειρο που τρίζει.
Η ομάδα των Β. Τσιούκα, Δ.
Παπαγιάννη έκανε μεστό πρώτο
μέρος και έβαλε τις βάσεις για
την επιτυχία.
Στην επανάληψη έχοντας τα
βαριά χαρτιά σε πολύ καλή μέρα
και ποικιλία στο σκοράρισμα
πήρε αυτό που ήθελε.
Ετσι ο κόουτς Τσιούκας ανέφερε ότι «ήμασταν πολύ καλοί,
ενώ τα παιδιά έκαναν κατάθεση
ψυχής παίζοντας συνετά και πειθαρχημένα».
Τον δρόμο προς τη νίκη(0-1)
άνοιξε ο Ζέρβας με κεφαλιά στο
25’.
Στο 38’ μετά από λάθος της
άμυνας ο Αγγέλης έγινε παρα-

λήπτης της μπάλας και αφού πέρασε και τον τερματοφύλακα
έγραψε με πλασέ το 0-2.
Εξαιρετική ήταν η εκκίνηση
του Πύργου στην επανάληψη.
Ετσι στο 50’ ο Ρίζος με φάουλ πέτυχε το 0-3.
Στο 54’ μετά από σέντρα του
Ιατρού ο Αγγέλης με πλασέ σημείωσε το 0-4.
Το γκολ της τιμής(1-4) για τον
Αχιλλέα σημειώθηκε στο 56’ με
κεφαλιά του Χρηστάκη μετά από
κόρνερ. Ο ίδιος παίκτης είχε και
δοκάρι.
Στο 70’ ο Τζαχρήστος με σουτ
ανέβασε τον δείκτη του σκορ σε
1-5.
Το τελικό 1-6 διαμόρφωσε ο
Αγγέλης με κεφαλιά στο 76’.
Αχιλλέας: Παρλιάρος, Τσανεκλίδης, Καλτσής (75’ Παπαγεωργίου), Μπαούσης, Παππάς,
Θέμελης (60’ Κωστομητσόπουλος), Παρασκευόπουλος, Τσιόβολος (37’ Σεφέρης), Χρηστάκης,
Πλαφάς (69’)Τζιούκας), Ιωάννου.
Πύργος: Πατσιαλής, Χατζηγεωργίου (70’ Γεωργατσέλης),
Σκαρλέας, Νταούλας, Ιατρού,
Κάκιας, Ρίζος, Οικονόμου, Τζαχρήστος (80’ Τσιμοράγκας), Αγγέλης, Ζέρβας

Αναβλήθηκαν
οι αγώνες της Κ 16
Λόγω αντίξοων καιρικών συνθηκών και προκειμένου να
προφυλαχτούν τα μικρά παιδιά από τραυματισμούς, αναβλήθηκαν οι χθεσινοί προγραμματισμένοι αγώνες.

Χρώμα ΝΒΑ
Οι υπεύθυνοι του ΝΒΑ ξέρουν την αγάπη της Ελλάδας
στο μπάσκετ. Ετσι εκπόνησαν ένα σπουδαίο πρόγραμμα
που θα δώσει τις δυνατότητες στα ταλέντα να ξεδιπλώσουν
τις αρετές τους.
Σχεδιάστηκε λοιπόν πρωτάθλημα U14 του NBA στην Ελλάδα ενώ ο ambassador Θέμης Ρεντζιάς μίλησε για το προσεγμένο πακέτο και την αγάπη προς το άθλημα.
Περισσότερα σε επόμενο φύλλο.

Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ-TOΠΙΚΑ
ια μεγάλο διάστημα
το ερώτημα που
κυριαρχούσε πριν
την σέντρα των
χθεσινών αγώνων της Α’
Ερασιτεχνικής ήταν ένα και
μοναδικό.

Γ

Θα γίνουν οι αγώνες ή δεν θα
γίνουν; Οι παίκτες κοιτούσαν στα
μάτια τους διαιτητές για να διαβάσουν την επιλογή τους και οι
δεύτεροι αφού έκαναν τον απαραίτητο έλεγχο για το αν τηρούνταν οι προϋποθέσεις έδωσαν
πράσινο φως.
Μέχρι όμως να βγουν όλοι στον
αγωνιστικό χώρο και στην προκειμένη περίπτωση αυτού της
Αγίας Μονής, που επικράτησε
καθαρά με 3-0 των Σαραγίων στήθηκαν αρκετά πηγαδάκια.
Οι διαβασμένοι και έχοντες
καλό μνημονικό θυμήθηκαν παλαιότερα παιχνίδια από το Ελληνικό πάνθεον στην Ευρώπη, τότε
που οι ομάδες μας υποχρεώθηκαν
να παίξουν με χιόνια.
Κάπως έτσι έφτασε το πλήρωμα του χρόνου και ξεκίνησε η
αναμέτρηση, που παρά τις δύσκολες συνθήκες πρόσφερε συγκινήσεις.
Βέβαια στο σημείο αυτό να
υπογραμμίσουμε ότι είναι ήρωες
οι παίκτες των ομάδων, οι οποίοι
ρισκάρουν πρώτα και κύρια την
υγεία τους και μετά και την επαγγελματική τους δραστηριότητα
προκειμένου να τιμήσουν την φανέλα και να βοηθήσουν την ομάδα τους.
Αρκετοί αποχώρησαν με ενθύμια από το χθεσινό παιχνίδι και
ήταν λογικό να έχουν μια σκιά μελαγχολίας όσον αφορά την επό-

ι αριθμοί μιλούν
από μόνοι τους και
καταδεικνύουν την
αναγνώριση της
Τρικαλινής δουλειάς σε κάθε
στιβική σύναξη και ειδικά
στον ανώμαλο δρόμο.

Ο

Γιατί δεν είναι μικρή υπόθεση
μια περιοχή όπως οι Σκαμνιές
Πηγής να φιλοξενούν για 4η συνεχόμενη χρονιά το Πανελλήνιο
ανωμάλου δρόμου.
Καμία άλλη γωνιά της Ελλάδας
δεν απολαμβάνει αυτό το προνόμιο αλλά η φήμη της συγκεκριμένης διοργάνωσης στα μέρη μας
δεν είναι τυχαία.
Διότι οι υπεύθυνοι ξεκινούν
δουλειά αρκετούς μήνες πριν και
φροντίζουν να αξιοποιήσουν την
τεχνογνωσία.
Τα φώτα όμως πέφτουν στους
αφανείς ήρωες που μακριά από τα
φώτα της δημοσιότητας βάζουν
πλάτη για να προκύψει ένας υποδειγματικά καθαρός χώρος.
Λάμπει το μέρος είπαν άνθρωποι που έχουν δει πολλά τα μάτια
τους και έτσι οι αθλητές αφοσιώνονται στην αποστολή τους.
Ετσι προκύπτουν γεμάτες
κούρσες, που πολλές φορές κόβουν την ανάσα.
Το μοναδικό ερώτημα έχει να
κάνει με τις καιρικές συνθήκες.
Ολοι ελπίζουν το κύμα να μην επηρεάσει μια εκδήλωση που είναι
παντός καιρού αλλά φυσικά η
ακεραιότητα των αθλητών είναι
πάνω απ’ όλα.
Ποιοτικά πάντως σήμερα η
διοργάνωση θα είναι υψηλού επιπέδου.
Διότι κατεβαίνουν πολλά βαριά
χαρτιά που παίζουν στα δάχτυλα
τον ανώμαλο δρόμο. Ειδικά στην
μεγάλη κατηγορία ο συναγωνισμός θα είναι έντονος.
Αλλα και στις πιο μικρές ηλικιακά τα νεαρά αγόρια και κορίτσια θα κάνουν κατάθεση ψυχής
δικαιώνοντας τις συστάσεις.
Οσοι ξέρουν μιλούν για μια
πολύ καλή φουρνιά, που θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο
μέλλον.
Ιδιαίτερα ανταγωνιστικά θα είναι τα 10χλμ. Ανδρών με τη συμ-

ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Σε παραγωγική μέρα
•Η Αγία Μονή με απίστευτη εκκίνηση και ακόμη καλύτερο
τελείωμα πέτυχε καθαρή νίκη 3-0 επί των Σαραγίων
μενη μέρα.
Ισως να έπρεπε να υπάρχει μια
ενιαία γραμμή όσον αφορά αγώνες που γίνονται με χιόνι και σε
αγωνιστικούς χώρους που κρύβουν παγίδες.
Πάντως όσοι αγωνίστηκαν ήταν
άκρως συγκινητικοί και δεν δίστασαν να κυνηγήσουν κάθε μπάλα.
Τα χαμόγελα ήταν για την Αγία
Μονή η οποία έκανε ένα από τα
πιο μεστά παιχνίδια της και έφτασε στο αποτέλεσμα που ήθελε.
Πάνω απ’ όλα ικανοποίησε τους
φίλους της ομάδας, που παρά το
κρύο έμειναν μέχρι τέλους στο γήπεδο και δικαιώθηκαν για την επιλογή τους.
Ετσι αφιέρωσαν ένα σύνθημα
κάνοντας λογοπαίγνιο με το όνομα της ομάδας.
Όλα τα λεφτά ήταν πάντως
στο εκκρηκτικό ξεκίνημα της ομάδας του κ. Ζήκου.
Οι γηπεδούχοι αιφνιδίασαν
τους πράσινους, αφού δεν είχαν
συμπληρωθεί καλά- καλά 10 δευτερόλεπτα και βρήκαν τον δρόμο
προς τα δίχτυα.
Η εξέλιξη αυτή τους γέμισε
αυτοπεποίθηση, ενώ από την στιγμή που είχαν τα βασικά χαρτιά σε

συνηθίζουν μέσα στο σπίτι τους.
Ετσι ο Αρης που επέδειξε ωριμότητα, ψυχραιμία, ενώ πήρε λύσεις και από τις αλλαγές, οπότε τα
χαμόγελα ήταν διάπλατα.

Το φιλμ του αγώνα

Εν μέσω χιονιού η Αγία Μονή λύγισε την αντίσταση των Σαραγίων
σπουδαία μέρα και άλλα στελέχη
να κάνουν εγκεφαλικό παιχνίδι
κατάφεραν να βάλουν την σφραγίδα τους.
Ακόμη καλύτερο βέβαια για
τους κιτρινόμαυρους ήταν το τελείωμα οπότε η νίκη τους πήρε
διαστάσεις.
Από ένα διάστημα και μετά το

παιχνίδι άνοιξε για τα καλά με τα
Σαράγια να προσπαθούν να αναδείξουν και αυτά τις αρετές τους.
Όμως η Αγία Μονή πατούσε
γερά στο γήπεδο και είχε ουσία.
Στο ξεκίνημα της επανάληψης
οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν
να ρισκάρουν αλλά δεν κατάφεραν να φτιάξουν τις φάσεις που

Το χρονόμετρο δεν είχε σημαδέψει τα 7’’-8’’ δευτερόλεπτα όταν
ο Καραϊσκος έβγαλε κάθετη μπαλιά στον Κρούπη. Αυτός προχώρησε με σιγουριά και με υποδειγματικό σουτ έστειλε την μπάλα στο δεξί παραθυράκι του Ντάσκα για το 1-0.
Στο 4’ ο Ντακούλας βρέθηκε σε
θέση βολής και με προβολή έστειλε την μπάλα σύρριζα άουτ.
Στο 16’ είχαμε την απάντηση
των Σαραγίων όταν μετά από
πολύ γρήγορη κυκλοφορία ο
Τζέγκας βρήκε στο τετ α τετ αλλά
το πλασέ που έπιασε έδιωξε σωτήρια ο Γονιδάκης.
Στο 25’ σουτ του Ντακούλα
πέρασε λίγο άουτ από το αριστερό δοκάρι.
Στο 27’ επικίνδυνο γέμισμα του
Πιστάλη ο Γονιδάκης έδιωξε δύσκολα σε κόρνερ.
Στο 30’ σημειώθηκε φάση διαρκείας με τον Γκίκα να παρακολουθεί την φάση και να διώχνει

Να σφίξουν τα δόντια
•Αν όλα πάνε καλά από πλευράς καιρού οι αθλητές θα προσφέρουν πλούσιες
συγκινήσεις στο σημερινό Πανελλήνιο ανωμάλου δρόμου (Σκαμνιές)
πλέον υπάρχει τάση ανάπτυξης
στις μεσαίες και μεγάλες αποστάσεις. Σίγουρα θα έρθουν πολύ
καλοί αθλητές και ο συναγωνισμός θα είναι έντονος.
Οι συμμετοχές φτάνουν στις
652.
Ο αντιπρόεδρος της ΕΑΣ κ.
Γιάννης Κοντονάσιος στάθηκε
στην εκτίμηση των ξένων προπονητών.
Επιλογικά ο κ. Δημήτρης Σού-
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προ του Μουλαλί.
Στο 35’ εξαιρετικό φαλτσαριστό
σουτ του Ζώη έπεσε στην αριστερή του γωνία και παραχώρησε
κόρνερ ο τερματοφύλακας της
Αγίας Μονής.
Στο 36’ μετά από σέντρα του
Μουλαλί κεφαλιά του Ράπτη λίγο
πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.
Στην επανάληψη οι γηπεδούχοι
φόρεσαν μαύρες εμφανίσεις που
και αυτές αποδείχτηκαν γούρικες.
Στο 57’ ο Ράπτης πάσαρε εξαιρετικά στον Μουλαλί το σουτ του
οποίου μέσα από την περιοχή πέρασε λίγο πάνω από το οριζόντιο
δοκάρι.
Στο 77’ κούρσα και γύρισμα του
Ζωή απομάκρυνε ο Φθενάκης.
Στο 82’ εξαιρετική κάθετη μπαλιά του Καραϊσκου για τον Σακελλαρίου που πέρασε και τον
Ντάσκα για να γράψει με πλασέ το
2-0.
Στο 89’ ο Μακρής κέρδισε πέναλτι. Το εκτέλεσε υποδειγματικά
ο Καραϊσκος και παρά την προσπάθεια του Ντάσκα γράφτηκε το
3-0.
Διαιτητής: Μανασής. Κ , Βοηθοί: Μανούρας. Ν, Παπαγεωργόπουλος.
Αγ. Μονή: Γονιδάκης, Μακρής,
Κύρου, Φθενάκης, Κούκλας, Ντακούλας, Κρούπης (86’ Μουρίτσας), Ζυγούρης, Ράπτης (83’ Νίστας), Καραϊσκος, Μουλαλί (65’
Σακελλαρίου).
Σαράγια: Ντάσκας, Σωτηρίου,
Κατσαρός, Πιστάλης, Γκίκας, Τζέτζιας, Γαδετσάκης (50’ Γκένας),
Μαράβας, Καλιακούδας, Ζώης,
Τζέγκας (54’ λ.τρ Κοντοβουνήσιος).

λας με την εμπειρία του εκτίμησε
ότι: Θα γίνουν αγώνες υψηλού
επιπέδου, αφού οι έμπειροι αθλητές ξέρουν την δουλειά τους, ενώ
το νέο αίμα έρχεται με φόρα.
Φυσικά τα Τρικαλινά παιδιά θα
κάνουν τον αγώνα τους αλλά ο
ανώμαλος δρόμος είναι ιδιαίτερος
και δεν υπάρχουν φαβορί».
Χθες πραγματοποιήθηκε στην
αίθουσα πολιτισμού, Μουσείο Τσιτσάνης ενδιαφέρον σεμινάριο,
που συνέβαλε στον εμπλουτισμό
των γνώσεων. Οι ομοσπονδιακοί
προπονητές κκ. Π. Γερακός και Δ.
Θεοδωρίδης ανέλυσαν το θέμα:
«Ο δρόμος σε ανώμαλο έδαφος
ως μέσο ανάπτυξης των επιδόσεων στις μεσαίες και μεγάλες
αποστάσεις».
Με πληθώρα παραδειγμάτων
και εύληπτο τρόπο κόμισαν πλούσιο υλικό στους ενδιαφερόμενους.

Το πρόγραμμα

Πρόγευση του Πανελληνίου ανωμάλου δρόμου έδωσε χθες το ενδιαφέρον σεμινάριο
στην αίθουσα πολιτισμού- Μουσείο Τσιτσάνη
μετοχή αθλητών τόσο του μαραθωνίου όσο και των μεσαίων αποστάσεων. Ο περσινός νικητής Κώστας Γκελαούζος (ΠΑΟ) θα είναι
στα Τρίκαλα για νέα επιτυχία.
Στην ίδια απόσταση πρωταγωνιστικό ρόλο θα έχει τόσο ο νικητής
το 2018 στην κατηγορία Κ23,
Γιώργος Τάσσης (Τρίτων Χαλκίδας), όσο και ο Μάρκος Γκούρλιας (ΑΟ Μυκόνου), ο οποίος βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση.
Στις γυναίκες η Ελευθερία Πετρουλάκη (ΑΟ Μυκόνου) θα δοκιμάσει δυνάμεις, ενώ δυνατά θα
παιξουν τόσο η Γκλόρια Πριβιλέτζιο (ΓΣ Γλυφάδας), η Αναστασία
Καρακατσάνη (ΓΣ Γλυφάδας) όσο
και η περσινή νικήτρια στις Γυναίκες, Ανθή Κυριακοπούλου (ΓΣ
Γλυφάδας).
Στις μικρότερες κατηγορίες ξεχωρίζουν οι Μάριος Αναγώστου
(Αν. Λαμίας - Κ23), Εφη Φλώρου

(ΓΣ Τρικάλων - Κ23), Νικολέτα Κυνατίδου (ΓΣ Γλυφαδάς - Κ23),
Δάφνη Λαβασά (ΑΟ Βουλιαγμένης
- Κ20).
Ο ΣΕΓΑΣ θα μεταδώσει σε ζωντανή σύνδεση μέσω της ιστοσελίδας του το πρωτάθλημα των
Σκαμνιών.
Από την πλευρά τους τα στελέχη των τοπικών συλλόγων( τα
ονόματά τους τα παραθέσαμε
στο χθεσινό φύλλο) θα τρέξουν
συγκροτημένα για να πετύχουν τα
καλύτερα δυνατά πλασαρίσματα.
Πάντως το χειροκρότημα του
κόσμου είναι εξασφαλισμένο.
Οσο για τον καιρό από την
στιγμή που ξεκίνησε η μετακίνηση
των αποστολών πρέπει να ρίξει
τρελό χιόνι για να δοθεί απαγορευτικό.
Επιπρόσθετα μετά από σχετική
άδεια που δόθηκε θα ανοίξει σή-

μερα το Δημοτικό σχολείο, που θα
αποτελέσει το στρατηγείο του
ΣΕΓΑΣ προσφέροντας καλύτερες συνθήκες αναμονής στους
αθλητές.
Σταχυολογώντας τώρα ορισμένες ατάκες από την πρόσφατη συνέντευξη ο Τάκης Χαχάμης
ανέφερε ότι: Πρόκειται για γιορτή με άφιξη αθλητών από τον
ακριτικό Εβρο, μέχρι τα ακριτικά
νησιά μας και είναι σε εξαιρετική
κατάσταση.
Τα στελέχη Περιφέρειας και
Δήμου Τρικκαίων είναι σε αυξημένη ετοιμότητα.
Οι άνθρωποι του Δήμου Πύλης
στάθηκαν στην προεργασία που
έγινε και υπογράμμισαν την ανάδειξη της περιοχής.
Ο τεχνικός σύμβουλος κ. Μπουλογεώργος σημείωσε: Οι φίλαθλοι
που θα έρθουν θα παρακολουθήσουν σπουδαίους αγώνες αφού

ΩΡΑ
10:00
10:25
10:45
11:15
11:40
12:35
13.20

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ
4.000μ.
3.000μ.
6.000μ.
4.000μ.
10.000μ.
8.000μ.
6.000μ.
8.000μ.
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Κ20 - ΝΕΑΝΙΔΩΝ
Κ18 - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
Κ20 - ΕΦΗΒΩΝ
Κ18 - ΠΑΙΔΩΝ
ΑΝΔΡΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ &
Κ23 - ΓΥΝΑΙΚΩΝ Β’
Κ23 - ΑΝΔΡΩΝ Β’

Πλούσια δράση
Για μια ακόμη φορά οι Τρικαλινές ομάδες ΕΣΚΑΘ θα
παίξουν σε πολλά μέτωπα.
Ετσι στην Α1 η τοπική αναμέτρηση: Φαλώρεια- Γόμφοι
(19.00, Δημοτικό) θα αναδείξει την ομορφιά του μπάσκετ.
Στην Α2 οι Μάγοι δοκιμάζονται(17.00) στον Ολυμπιακό Καρδίτσας και θα ψάξουν απόδραση.
Οι γυναίκες του Αιόλου φιλοξενούν (17.00, Δημοτικό)
τον Απόλλωνα Καρδίτσας και θα ψάξουν το καλύτερο
παρά την ποιότητα του αντιπάλου.
Σε χθεσινά ματς μέχρι την ώρα που έκλεισε η ύλη είχαμε: Μουζάκι- Δαναοί 40-63, ΑΕΤ- Δεσκάτη 80-69, Σουφλάρια- Κρόνος 61-53.

CMYK
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Ζητούμενο οι βαθμοί
•Ο ΑΟ Τρίκαλα δοκιμάζεται σήμερα στα Χανιά
με τον Κισσαμικό και ψάχνει θετικό αποτέλεσμα

Ό

λοι γνωρίζουν στον
ΑΟ Τρίκαλα ότι
σήμερα στα Χανιά
(3μ.μ) στο παιχνίδι με
τον Κισσαμικό παίζονται πολλά. Ο
αντίπαλος είναι στην 10η θέση της
βαθμολογίας και έχει 4 βαθμούς
περισσότερους από τον ΑΟΤ, έτσι
αν δεν έρθει η επιτυχία τότε η
κατάσταση γίνεται εξαιρετικά
δύσκολη για το θέμα της
παραμονής.

Του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
xristoforospap@gmail.com

Για το λόγο αυτό ο Μίλος Κόστιτς περιμένει να δει τους παίκτες του αποφασισμένους για να παλέψουν δυνατά,
ώστε να φέρουν εις πέρας την αποστολή
τους και να κερδίσει η ομάδα οξυγόνο.

Νίκησε στο ντέρμπι η Παναχαϊκή
Η Παναχαϊκή υποδέχθηκε τον Απόλλωνα Λάρισας στην Αγυιά, τον νίκησε
με 1-0, ανέβηκε στην τρίτη θέση της
Football League και πλησίασε στους
δύο βαθμούς από τη δεύτερη θέση
(οδηγεί σε μπαράζ με τον 13ο της Super League), όπου βρίσκεται η θεσσαλική ομάδα.
Οι Πατρινοί πέτυχαν την πέμπτη νίκη
τους στα τελευταία έξι ματς και το
έκαναν με τον πρώτο σκόρερ της δεύτερης κατηγορίας την τρέχουσα σεζόν,
Δημήτρη Ελευθεριάδη.
Στο άλλο παιχνίδι Εργοτέλης και
Σπάρτη αναδείχτηκαν ισόπαλοι με 11 ενώ στις 6 η Δόξα Δράμας υποδέχεται τον Πλατανιά. Αναλυτικά:

Σάββατο 23 Φεβρουαρίου
Παναχαϊκή – Απόλλων Λάρισας 1-0
(2’ Ελευθεριάδης)

Ο ΑΟ Τρίκαλα
θα παλέψει
δυνατά για
ένα θετικό
αποτέλεσμα
Εργοτέλης – Σπάρτη
1-1
(67’ Μπάτζιος / 27’ Γκαλβάο)
Δόξα Δράμας – Πλατανιάς
(χθες)

Κυριακή 24 Φεβρουαρίου
ΑΟΧ Κισσαμικός – Τρίκαλα (15:00,
Δημ. Περιβολίων)
Αιγινιακός – Ηρακλής (15:00, «Γ.
Παραλυκίδης»)
Απόλλων Πόντου – Βόλος (15:00
ΕΡΤ3, Γήπεδο Απόλλωνα Καλαμαριάς)
Κέρκυρα – Αήττητος Σπάτων
(15:00, ΕΑΚ Κέρκυρας)
Καραϊσκάκης Άρτας – Ηρόδοτος
(15:00, Δημ. Αγίων Αναργύρων)

Η Βαθμολογία
1. Βόλος
2. Απόλλων Λάρισας
3. Παναχαϊκή
4. Κέρκυρα
5. Πλατανιάς
6. Απόλλων Πόντου
7. Εργοτέλης
8. Ηρακλής
9. Δόξα Δράμας
10. Κισσαμικός
11. Ηρόδοτος
12. Καραϊσκάκης
13. Τρίκαλα
14. Σπάρτη
15. Αήττητος
16. Αιγινιακός

44
33
31
30
28
27
27
23
22
21
18
18
17
15
15
10

Για το καλύτερο

* Ματιές παντού ρίχνουν οι συμπολίτες φίλαθλοι και σήμερα
θα έχουν στραμμένη την προσοχή τους σε πολλά μέτωπα.
Ουσιαστικά θα εκπροσωπηθούν όλα τα σπορ, που έχουν
την δική τους ομορφιά και δυναμική. Συνεπώς όσοι επιλέξουν να τα παρακολουθήσουν θα έχουν την ευκαιρία
να βιώσουν έντονα συναισθήματα και να κάνουν τις αναλύσεις τους.
* Από την πλευρά τους οι υπεύθυνοι και οι διοργανωτές
κάνουν τον σταυρό τους για να μην προκύψουν ανυπέρβλητα καιρικά φαινόμενα, που μπορούν να αλλάξουν τον
σχεδιασμό και να επιβάλλουν επιπλέον τρέξιμο. Διότι
αρκετά στελέχη βρίσκονται εδώ και καιρό στην πρίζα για
παροχή σπουδαίων υπηρεσιών.
* Ο καιρός άρχισε λοιπόν από νωρίς χθες τα κόλπα του με
βροχή και χιόνι, ενώ η πράξη θα δείξει τα επόμενα επεισόδια, αφού τα προγνωστικά δίνουν και παίρνουν. Τύφλα
να έχουν λοιπόν οι αθλητικές προβλέψεις μπροστά στα
τερτίπια του καιρού.
* Μπορεί φέτος ο ΑΟΤ να έχει μεγάλα σκαμπανεβάσματα
αλλά οι φίλοι του παρακολουθούν πάντα με ενδιαφέρον
τα τεκταινόμενα, αφού ξέρουν την προσφορά του συλλόγου με μεγάλες εμφανίσεις και ανάδειξη ιερών τεράτων.
* Η αναμέτρηση λοιπόν στον Κισσαμικό έχει υψηλό συντελεστή δυσκολίας, αφού ο αντίπαλος είναι σκληροτράχηλος
και στην έδρα του παρουσιάζει αξιόλογα στατιστικά. Συνεπώς οι κυανέρυθροι καλούνται να παίξουν έξυπνα για
να αλλάξουν τους συσχετισμούς και να πάρουν το πάνω
χέρι.
* Η εμπειρία δείχνει ότι αν ο εκπρόσωπός μας χτυπήσει σε
νευραλγικά σημεία και ανακατέψει την τράπουλα μπορεί
να μεταφέρει την πίεση στον αντίπαλο.
* Το καλό τους πρόσωπο καλούνται να δείξουν τα Μετέωρα,
που σε μεγάλο κύκλο παιχνιδιών πήραν υψηλό βαθμό και
συνάμα και τα εύσημα ακόμη και των αντιπάλων. Οι κιτρινομπλέ έχουν τα φόντα να χτυπήσουν κάθε ματς, ακόμη
και απέναντι σε έμπειρα συγκροτήματα του χώρου.
* Εντονες συζητήσεις και αναλύσεις στα κεντρικά ΜΜΕ
προκαλεί το Πανελλήνιο ανωμάλου δρόμου στις Σκαμνιές.
Μάλιστα αρκετοί συνάδελφοι από το κέντρο έφτασαν
ήδη στα μέρη μας, αφού θέλουν να μεταφέρουν από
πρώτο χέρι τόσο τα αγωνιστικά, όσο και τα καιρικά δεδομένα.
* Νέο σημαντικό παιχνίδι έχουν μπροστά τους τα κορίτσια
του Φιλαθλητικού Τρικάλων τα οποία μετά το πρώτο
βήμα και τον αποκλεισμό των Φαρσάλων συγκεντρώθηκαν
στην συνάντηση με τον Τύρναβο που είναι διπλή.
* Αρχικά λοιπόν οι Τρικαλινές παίκτριες θα σπεύσουν να
αξιοποιήσουν την έδρα(19.00, Μπάρα)για να βάλουν
γερές βάσεις. Παράλληλα μελέτησαν και τα ιδιαίτερα
στοιχεία του αντιπάλου. Διαθέτει λοιπόν 3-4 αξιόλογες
παίκτριες και μια απ’αυτές έχει και άρωμα Εθνικών. Το
πάθος όμως και η συγκέντρωση θα κάνουν την διαφορά.
* Το πρώτο υλικό είναι άκρως εντυπωσιακό. Τυχεροί λοιπόν
αυτοί που θα γράψουν πολλές εργατοώρες στο καινούργιο
μετερίζι τους απολαμβάνοντας την δουλειά. Λεπτομέρειες
θα κομίσουμε λίαν συντόμως.
* Σιγά- σιγά είναι να μπουν στον χάρτη και οι σχολικές
διοργανώσεις, που γοητεύουν τους μαθητές, οι οποίοι
διαθέτουν το πακέτο όλο.
* Τα Τρικαλινά στελέχη των μαχητικών αθλημάτων δεν
σταματούν να εκπλήσσουν ευχάριστα έχοντας μπροστά
τους αγώνες υψηλού επιπέδου, ενώ δίνουν τα φώτα
τους σε πρώτη ευκαιρία.

•Τα Μετέωρα δοκιμάζονται στην Τσαριτσάνη και θέλουν βαθμούς

Μ

ε τη διεξαγωγή της
20ής αγωνιστικής
συνεχίζεται σήμερα ο
μαραθώνιος του
πρωταθλήματος της Γ’ Εθνικής.
Τα Μετέωρα, μετά την εντός έδρας
ήττα από τον Αλμυρό, έχουν μπροστά
τους ένα ακόμα Θεσσαλικό ντέρμπι
και θα ψάξουν αποτέλεσμα στην έδρα
του Οικονόμου Τσαριτσάνης. Τα παιχνίδια:

4ος όμιλος (20ή αγωνιστική)
Αστέρας Ιτέας – Α.Ο. Σελλάνων
Ξηρογιάννης, Δελής, Καλαμπούκας
(Βοιωτίας)
Οικονόμος Τσαριτσάνης – Μετέωρα
Παπακωνσταντίνου, Καλύβας, Δόσκορης (Φθιώτιδας)
Απόλλων Μακρυχωρίου – Ολυμπιακός Βόλου
Σιδηρόπουλος, Χ. Δεμερτζής, Ν. Δεμερτζής (Πέλλας)

Τα Μετέωρα έχουν δύσκολη αποστολή
Αλμυρός – Πιερικός
Αγγελούλης, Κοτούμπας, Δεδικούσης
(Λάρισας)
Αχιλλέας Νεοκαισάρειας – Θησέας

Αγριάς
Στυλιανός, Παπαγεωργόπουλος (Τρικάλων), Τραουδάς (Χίου)
Στυλίδα – Φωκικός
2-1
CMYK

03.30 COSMOTE SPORT 1 HD
Golden State Warriors-Houston Rockets,
NBA Regular Season
13:00 COSMOTE SPORT 2 HD
Λεγανές-Βαλένθια
LaLiga Santander
14:30 COSMOTE SPORT 8 HD
Ρέγκενσμπουργκ-Αμβούργο
Bundesliga 2
15:00 Novasports 1HD
Πανιώνιος - Παναθηναϊκός
Super League
15:00 ΕΡΤ Sports HD
Κολοσσός H Hotels – Παναθηναϊκού
ΟΠΑΠ, Basket League
15:00 Novasports 1HD
Πανιώνιος - Παναθηναϊκός
Super League
16:05 COSMOTE SPORT 1 HD
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Λίβερπουλ
Premier League
16:30 COSMOTE SPORT 3 HD
Ανόβερο-Άιντραχτ Φρανκφούρτης
Bundesliga

17:15 COSMOTE SPORT 2 HD
Ατλέτικο Μαδρίτης-Βιγιαρεάλ
LaLiga Santander
19:00 ΕΡΤ2
Γερμανία - Ελλάδα
Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου
19:00 ΕΡΤ Sports HD
Λαμία - ΑΕΛ, Super League
19:00 COSMOTE SPORT 3 HD
Ντόρτμουντ-Λεβερκούζεν
Bundesliga
19:30 Novasports 1HD
ΠΑΟΚ - Άρης, Super League
19:30 COSMOTE SPORT 2 HD
Βαγιαδολίδ-Μπέτις
LaLiga Santander
20:00 COSMOTE SPORT 7 HD
Μονπελιέ-Μπαρτσελόνα, VELUX EHF
Champions League Χάντμπολ
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD
Λεβάντε-Ρεάλ Μαδρίτης
LaLiga Santander
22:30 COSMOTE SPORT 4 HD
Toronto Raptors-Orlando Magic

τοπικά
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ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

σελίδα 29

Το 1ο Εσπ. ΕΠΑ.Λ. Τρικάλων στην Ιταλία
(Μιλάνο-Φολίνιο-Ρώμη)
ξιοποιώντας τις
δυνατότητες των
Ευρωπαϊκών
προγραμμάτων κατάρτισης
ERASMUS+ KA1, το σχολείο
μας υλοποιεί φέτος ένα
αρκετά ενδιαφέρον
πρόγραμμα επιμόρφωσης
μαθητών και καθηγητών, με
τίτλο: «Η Χρήση των
Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
σε Κτιριακές Εγκαταστάσεις
– “Οικολογικά” Σπίτια».

Α

Η πρώτη ροή του προγράμματος διοργανώθηκε στην Ιταλία
(Μιλάνο-Φολίνιο-Ρώμη) από τις
20/01/19 έως τις 04/02/19, με τη
συμμετοχή 10 καταρτιζόμενων
μαθητών, 3 καταρτιζόμενων καθηγητών και 4 συνοδών καθηγητών. Το πρόγραμμα επιμόρφωσης
και κατάρτισης επιμελήθηκε ο
οργανισμός «EGInA», ένας διαπιστευμένος οργανισμός, ο οποίος δραστηριοποιείται αρκετά χρόνια σε θέματα εκπαίδευσης , έρευνας και ανάπτυξης και ο οποίος
ιδρύθηκε από μια ομάδα διαχειριστών έργων με μακροχρόνια
εμπειρία στην προετοιμασία, υποβολή και υλοποίηση προτάσεων
έργων σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Η εκπαίδευση και κατάρτιση
πραγματοποιήθηκε στις πόλεις
Μιλάνο και Φολίνιο (έδρα του οργανισμού) στις εξής επιχειρήσεις:
Μιλάνο: Τεχνικό Λύκειο «IS Puecher-olivetti» και Φολίνιο: Περιβαλλοντικό Κέντρο «Panta Rei», Βιομηχανία ρυμουλκών για μεγάλα
φορτηγά αυτοκίνητα «Tecnocar»
(Σπολέτο), Τεχνικό Λύκειο «ITT L.
Da Vinci» και Αρχιτεκτονικό Γραφείο «Studio Architettura e Ambiente» (Περούτζια).
Κατά την επίσκεψή μας στο
Τεχνικό Λύκειο «IS Puecher-olivetti» και εφόσον ξεναγηθήκαμε
στους χώρους των εργαστηρίων
όπου υπήρχε ένα μικρό αυτόνομο
Φ/Β που εξυπηρετεί ένα μέρος
των αναγκών των εργαστηρίων και
είδαμε τη λειτουργία του, ενημερωθήκαμε ότι υπήρχε και ένα Φ/Β
πάρκο στην οροφή του.
Η δεύτερη και αρκετά ενδιαφέρουσα επίσκεψή μας ήταν στο
Περιβαλλοντικό Κέντρο «Panta
Rei», όπου εκεί γίνεται η εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας
για θέρμανση νερού καθώς επίσης και για παραγωγή ηλιακής
ενέργειας για μικρές ανάγκες(άντληση νερού).
Την επόμενη μέρα, ο ενθουσιασμός μας ήταν πολύ μεγάλος
κατά τη διάρκεια της επίσκεψης
μας στην «Tecnocar». Μια εταιρία
που δραστηριοποιείται στην κατασκευή TRAILERS βαρέων οχημάτων. Μετά όμως από μία σύντομη ξενάγηση στο χώρο κατασκευής τους, επισκεφτήκαμε το
ιδιαίτερο και ενδιαφέρον Φ/Β πάρκο στην οροφή του κτιρίου. Πρόκειται για μία ολοκληρωμένη μονάδα παραγωγής ηλιακής ενέργειας, αποτελούμενη από 1554
πάνελ ισχύος 300Wp το καθένα, η
οποία καλύπτει το 70% των αναγκών ηλεκτρικής ενέργειας ολόκληρου του κτιρίου.
Απαραίτητη δε, ήταν και η θεωρητική μας κατάρτιση η οποία
πραγματοποιήθηκε στο Τεχνικό
Λύκειο «ITT L. Da Vinci». Ενημερωθήκαμε για τα φωτοβολταϊκά
συστήματα (κατασκευή-λειτουργία και χρήση τους) καθώς επίσης
και για μια οικονομοτεχνική μελέτη ενός Φ/Β. Είχαμε ακόμη την
ευκαιρία όχι μόνο να δούμε από
κοντά ένα ηλεκτρικό όχημα (το
οποίο κατασκευάζουν οι μαθητές του σχολείου), αλλά να το
οδηγήσουμε κιόλας.

Στην τελευταία μας επίσκεψη
στο Αρχιτεκτονικό Γραφείο «Studio Architettura e Ambiente», είχαμε την ευκαιρία να δούμε κάποια ειδικά μονωτικά υλικά που
χρησιμοποιούνται για την κατασκευή κτιρίων με μηδενικές απώλειες, όπως επίσης και τρόπους
αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας για θέρμανση και παραγωγή ηλεκτρισμού.
Παράλληλα, στα πλαίσια του
πολιτιστικού μας προγράμματος,
επισκεφτήκαμε τα σημαντικότερα
αξιοθέατα σε όλες τις πόλεις που
έλαβε χώρα το ευρωπαϊκό πρόγραμμά μας. Στον πρώτο μας
προορισμό, το Μιλάνο, εκτός από
το καταπληκτικό Μουσείο Αυτοκινήτων της Alfa Romeo, περιηγηθήκαμε στο κέντρο του και είδαμε τη Duomo (Καθεδρικός
Ναός του Μιλάνου) στην Piazza
del Duomo, τη Σκάλα του Μιλάνου
(Teatro alla Scala), τη φημισμένη
Galleria Vittorio Emanuelle II (το
πιο εντυπωσιακό εμπορικό κέντρο) και το κάστρο του Μιλάνου
(Castello Sforzesco).
Στη συνέχεια στο Φολίνιο, επισκεφτήκαμε την Piazza Della Repubblica, το Palazzo Trinci και
τον Καθεδρικό Ναό του San Feliciano. Λίγο έξω από το Φολίνιο περιηγηθήκαμε στα πανέμορφα με-

σαιωνικά χωριά Spoleto και Asissi καθώς και στη μαγευτική Perugia.
Δεν θα γινόταν όμως να μην επισκεφτούμε και μια μαγευτική πόλη
της Τοσκάνης, τη Φλωρεντία. Γεμάτη και αυτή με αξιοθέατα θαυμάσαμε στην Piazza del Duomo,
τον ομώνυμο καθεδρικό της ναό
Duomo(Santa Maria del Fiore,
προς τιμήν της Παναγίας), με τον
κόκκινο κεραμικό τρούλο του Filippo Brunelleschi, καθώς και το
Βαπτιστήριο του Αγ. Ιωάννη, την
Piazza dela Repubblica(Πλατεία
της Δημοκρατίας), την Piazza
Dela Signoria με το εντυπωσιακό
συντριβάνι του Ποσειδώνα, την
περίφημη Basilica di Santa Croce
di Firenze, την Galleria de Accademia και τέλος το επίσης εντυπωσιακό Ponte Vecchio(Παλιά Γέφυρα) στον Άρνο ποταμό που
διασχίζει τη Φλωρεντία.
Η πολιτιστική μας περιήγηση,
ολοκληρώθηκε με την επίσκεψη
στον τελευταίο μας προορισμό και
ίσως και τον πιο εντυπωσιακό,
στην “αιώνια πόλη”, τη Ρώμη. Η Piazza Venezia και το Vitoriano, το
Καπητόλιο, το Κολοσσαίο, η Ρωμαϊκή Αγορά, το Πάνθεον, Η
Fontana di Trevi, η Piazza di
Spagna και τα Spanish Steps καθώς και το Βατικανό με τα μου-

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ

σεία του και η Βασιλική του Αγ.
Πέτρου είναι φαντασμαγορικά
τόσο την ημέρα όσο και τη νύχτα.
Την ομάδα των καταρτιζόμενων
μαθητών του Εσπερινού ΕΠΑ.Λ.
Τρικάλων αποτελούν οι: ΓΚΑΓΚΑΣΤΑΘΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,
ΛΙΑΝΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ, ΜΗΤΣΙΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΑ, ΜΠΛΕΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΟΥΡΣΟΥ ΙΡΙΝΑ, ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ ΘΩΜΑΣ, ΠΟΥΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΤΖΙΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ και
ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΟΥΡΑΝΙΑ.
Την ομάδα των καταρτιζόμενων
καθηγητών αποτελούν οι: ΚΑΚΙΑΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΜΠΑΚΑΛΗ ΕΛΕΝΗ
και ΠΙΝΑΚΟΥΛΙΑ ΚΥΡΑΤΣΩ.
Την ομάδα των υπεύθυνων συνοδών καθηγητών αποτελούν οι:
ΑΓΓΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΠΕΤΣΙΜΕΑΣ ΖΗΣΗΣ, ΜΠΛΟΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ και ΣΟΥΡΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
Ευχαριστούμε θερμά όλους
τους καθηγητές που συνέβαλαν
στην άψογη διοργάνωση του προγράμματος, καθώς επίσης και
τους επιμορφούμενους μαθητές
για την ενεργή συμμετοχή τους
και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον τους
καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
Από το Εσπ. ΕΠΑ.Λ.
Τρικάλων

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Με πολλή χαρά Σας προσκαλούμε να τιμήσετε με την παρουσία Σας την παρουσίαση
του βιβλίου του Περικλή Βασιλού με τίτλο: Κρίση 2011-2018 /Χρονογράφημα στα γεγονότα.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 2 Μαρτίου 2019 και ώρα 6.30μ.μ., στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως "Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών Αλέξιος" επί
της οδού Όθωνος.
Τα έσοδα από τις πωλήσεις του βιβλίου θα διατεθούν για τις ανάγκες του Γενικού Φιλόπτωχου Ταμείου της Ιεράς Μητροπόλεως.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ομιλία-Παρουσίαση από τον Πρωτοσύγκελλο της Ι.Μ. Αρχιμ. κ. Αλέξιο Κανίνα.
Ομιλία - Παρουσίαση από τον κ. Δημήτριο Κουσαή, Δικηγόρο Αθηνών
Συντονισμός Εκδήλωσης: κα. Στεφανία Κωστοπούλου
Την εκδήλωση θα κλείσει ο συγγραφέας κ. Περικλής Βασιλός
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΠΠΑΣ

30 σελίδα
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ους βασικούς άξονες
του προγράμματός για
τη Υγεία που
συνοψίζεται στο τρίπτυχο,
πρόληψη - περίθαλψη με
αξιοπρέπεια - φροντίδα
στους πιο ευάλωτους,
παρουσίασε χθες ο
πρόεδρος της ΝΔ, Κυριάκος
Μητσοτάκης, σε ειδική
εκδήλωση του κόμματος
του, ενώ έδωσε έμφαση
στην συνεργασία του
δημόσιου με τον ιδιωτικό
τομέα για την οικοδόμηση
ενός σύγχρονου Εθνικού
Συστήματος Υγείας.

Κάνουμε πολιτική κοιτώντας
στα μάτια την κοινωνία, ανέφερε
ο Κυριάκος Μητσοτάκης και πρόσθεσε ότι πέρασε ώρες μιλώντας
με γιατρούς και νοσηλευτές, ανταλλάσσοντας απόψεις με στελέχη του Εθνικού Συστήματος
Υγείας και του ιδιωτικού τομέα
και καταγράφοντας προβλήματα
και ακούγοντας προτάσεις από
τους ίδιους. Σημείωσε ότι μπορεί
να διαβεβαιώσει από πρώτο χέρι
ότι το πρόγραμμα Υγείας της ΝΔ
παράσχει καλύτερη δημόσια
Υγεία για όλους τους Έλληνες.
Στις θέσεις του κάθε κόμματος,
είπε ο κ. Μητσοτάκης, αποτυπώνεται ο κώδικας αξιών και η μέριμνα για τον άνθρωπο, "δεν κάνουμε πολιτική για να πάρουμε
την εξουσία αλλά για να υπηρετήσουμε τις πραγματικές ανάγκες
της κοινωνίας".
Είπε ακόμη ότι αποτελεί προσωπικό στοίχημα η βελτίωση των
συνθηκών υγείας καθώς "έχω ζήσει εμπειρίες δικών μου ανθρώπων που νοσηλεύτηκαν στο δημόσιο σύστημα, έχω παιδιά που
όταν αρρώσταιναν εμπιστευόμουν τα δημόσια νοσοκομεία...
Απαιτώ σεβασμό στον άνθρωπο
και στον φορολογούμενο πολίτη.
Πυξίδα είναι φροντίδα για
όλους και κυρίως τους πιο ευάλωτους. Η Υγεία αποτελεί αγαθό
που η Πολιτεία πρέπει να εξασφαλίσει για όλους τους πολίτες".
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Κ. Μητσοτάκης: Νέο ΕΣΥ με συνεργασία
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα

Ο πρόεδρος της ΝΔ,
Κυριάκος Μητσοτάκης
Ο πρόεδρος της ΝΔ διαβεβαίωσε ότι "έχουμε θετική πρόταση
κοστολογημένη και εμπεριστατωμένη", ενώ άφησε αιχμές για
τον πρωθυπουργό λέγοντας ότι
"δεν θα μιλήσω για έναν πρωθυπουργό με το ψέμα στο στόμα
ούτε για έναν υπουργό με το
τσιγάρο στο στόμα... Αυτό που
χρειάζεται η χώρα είναι πραγματική πολιτική για την υγεία,
ανθρώπινη και βιώσιμη".
Σημείωσε δε, κάποιες αλήθειες,
όπως είπε: "...Η προστασία της
υγείας δεν ταυτίζεται μόνο με
τη νοσηλεία στα Νοσοκομεία...
Η πραγματική υγεία πρέπει να
συνδυάζεται με την πρόληψη και
με την πρόσβαση στην πληροφορία...Όταν προκύψει ανάγκη
για περίθαλψη αυτό δεν πρέπει
να σημαίνει ταλαιπωρία και έξοδα... Το δημόσιο συμφέρον δεν
συνεπάγεται κρατικό συμφέρον,
δημόσια πολιτική δεν σημαίνει
κατ' ανάγκη κρατική πολιτική...
Είναι ώρα η χώρα να αντιμετωπίσει την Υγεία με επίκεντρο τον
άνθρωπο και αυτούς που την
υπηρετούν και όχι ένα απρόσωπο
δαιδαλώδες σύστημα, να αποκτήσει δομές... Να βελτιώσει δομές και υπηρεσίες συνδυάζοντας
δομές του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, ώστε να πάψει να
αυξάνεται το κόστος παροχής

μειώνοντας την ποιότητα".
Ο κ. Μητσοτάκης δεσμεύτηκε
για ένα νέο ανανεωμένο Εθνικό
Σύστημα Υγειάς που θα αποκαλείται μεν ΕΣΥ αλλά θα το νιώθει
ο καθένας σαν "εγώ" γιατί θα το
πονάει.
Μιλώντας για το πρόγραμμα
της ΝΔ υπογράμμισε ότι βασίζεται κατ' αρχήν στην πρόληψη "με
το πρόγραμμα Σπύρος Δοξιάδης
προς τιμήν ενός μεγάλου γιατρού
και πολιτικού της παράταξης". Η
πρόληψη, είπε, είναι προϋπόθεση
της ουσιαστικής αλλαγής νοοτροπίας του συστήματος Υγείας.
Σημείωσε ότι μόνο το 1,3% ξοδεύεται για πολιτικές πρόληψης
ενώ για νοσηλεία ξοδεύουμε το
40%, όταν ο μέσος όρος της Ευρώπης είναι 31%. Και αυτό όταν
η Ελλάδα έχει τα πρωτεία στο
κάπνισμα και στην παιδική παχυσαρκία. «Θέλουμε να μειώσουμε κατά 30% τους καπνιστές και
τα παχύσαρκα παιδιά σε μία δεκαετία», είπε. Στόχος επίσης είναι
η μείωση κατά 25% των περιστατικών καρκίνου που συνδέονται με το κάπνισμα και την διατροφή εντός της δεκαετίας. Επίσης 33% αύξηση του ποσοστού
εντοπισμού ανθρώπων που έχουν
αρτηριακή πίεση αλλά σήμερα
δεν το γνωρίζουν.
Ιδιαίτερη και εκτεταμένη αναφορά έκανε ο κ. Μητσοτάκης
στην αυστηρή εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου. Είπε χαρακτηριστικά: "...Καθολική εφαρμογή της απαγόρευσης του καπνίσματος σε όλους τους δημόσιους
κλειστούς χώρους δίχως εξαιρέσεις. Ξεκινώντας από την Βουλή...
Είναι κάτι στο οποίο και οι ίδιοι
οι καπνιστές συμφωνούν... Σε
αυτό θα δοκιμαστεί η ίδια η ελληνική κοινωνία και η ωριμότητά
της στην εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου. Δεν δέχομαι ότι
η χώρα είναι η μόνη που δεν
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Με συνέπεια εκεί
που μας χρειάζεστε

Έγκριτο μέλος συνδέσμου
ταπητοκαθαριστηρίων

“ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ”
CMYK

εφαρμόζει το νόμο...".
Ακολούθως τόνισε την ανάγκη
να διαμορφωθούν συνθήκες για
αξιοπρεπή περίθαλψη. Σημείωσε
ότι 1.500 συμπολίτες μας χάνουν
τη ζωή τους από ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις. Πρέπει να μειωθούν κατά 35% για να φθάσουμε στον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
Ανέφερε ότι "έχουμε προγραμματίσει 100 εκατομμύρια ευρώ
για τον εκσυγχρονισμό των δομών σε συνεργασία και με τον
ιδιωτικό τομέα και με μεγάλα
ιδρύματα όπως το Ωνάσης και
το Νιάρχος. Δεσμεύομαι για την
ενίσχυση του νοσηλευτικού προσωπικού με 2.000 προσλήψεις.
Είμαι φειδωλός γενικά αλλά σε
αυτό δεσμεύομαι γιατί τις είχα
εξαγγείλει ως υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Δεσμεύομαι επίσης ότι κανένα νησί δεν
θα μείνει χωρίς γιατρό".
Αναφερόμενος στην πρωτοβάθμια περίθαλψη είπε ότι οι πολίτες θα μπορούν να επιλέγουν
και ιδιώτες γιατρούς, ενώ θα
προσφερθούν κίνητρα για συγχωνεύσεις φαρμακείων. Επίσης
χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας ώστε ο κάθε Έλληνας να
έχει το προσωπικό ηλεκτρονικό
του ιστορικό με δεδομένα απόλυτα προστατευμένα.
Η τρίτη κατεύθυνση του προγράμματος της ΝΔ, σημείωσε,
ορίζεται από την αρχή καλύτερο
αποτέλεσμα με μικρότερο κόστος, αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων σε αντιστοίχηση
με το αποτέλεσμα. Ανέφερε ότι
θα πρέπει να πάψουμε να μετράμε την αποτελεσματικότητα
με τον αριθμό των κλινών και να
μετρήσουμε την ποιότητα των
υπηρεσιών. Σήμερα μόνο κατ'
ευφημισμό μιλάμε για Δημόσιο
Σύστημα Υγείας όταν το 34% της
συνολικής δαπάνης προέρχεται
από την τσέπη των πολιτών και

όταν οι Έλληνες δαπανούν το
8% του εισοδήματος τους έναντι
2% που είναι ο ευρωπαϊκός μέσος
όρος. Η δαπάνη για μία σοβαρή
πάθηση ξεπερνά το 50% και μπορεί να φθάσει στο 100% του εισοδήματος των πολιτών.
Τρία είναι τα κλειδιά για την
βελτίωση των υπηρεσιών ανέφερε, ηλεκτρονική διακυβέρνηση
με διαφάνεια, αξιολόγηση και λογοδοσία, ώστε να ξέρουμε που
κατευθύνονται οι φόροι. Υπογράμμισε ότι "προωθούμε χωρίς
προκαταλήψεις τη συνεργασία
με τον ιδιωτικό τομέα, ιδιαίτερα
στον τομέα των ιατρικών πράξεων, αλλά δίχως επιβάρυνση του
πολίτη. Γιατί πρέπει το κράτος
να αγοράζει μαγνητικούς τομογράφους; αναρωτήθηκε, όταν
μπορεί να αγοράζει τις υπηρεσίες
σε καλύτερη τιμή και ποιότητα,
και πρόσθεσε ότι αυτό έγινε στη
Σουηδία.
Απευθυνόμενος προς το κοινό
που είχε επαγγελματίες του χώρου της Υγείας είπε "...προσδοκώ
οι επιχειρήσεις του χώρου να γίνουν πιο ανταγωνιστικές και πιο
εξωστρεφείς να προσφέρουν θέσεις εργασίας και ποιοτικές υπηρεσίες". Από την πλευρά του δεσμεύτηκε ότι το Δημόσιο θα κάνει
μαζί τους συμφωνίες που θα προσφέρουν σταθερότητα για πέντε
χρόνια ώστε να μπορούν να κάνουν τον προγραμματισμό τους.
Επισήμανε ακόμη ότι το πρόγραμμα δεν είναι ούτε στατικό
ούτε δογματικό, χρειάζεται συνεχή έλεγχο και επικαιροποίηση.
Γενικεύοντας ο κ. Μητσοτάκης
είπε ότι από το σύνολο των εκδηλώσεων του κόμματός του οι
δύο πιο σημαντικές ημερίδες
ήταν για την Παιδεία και για την
Υγεία καθώς αποτελούν δύο από
τις πιο βασικές όψεις του κοινωνικού προσώπου της ΝΔ, μαζί με
την ασφάλεια των πολιτών.

Η σημερινή μας συνάντηση
δεν γίνεται εν κενώ, ούτε σε ουδέτερο πολιτικό χρόνο, ανέφερε
και πρόσθεσε ότι η χώρα βιώνει
τη λιτότητα και το ναυάγιο του
μύθου για τέλος του μνημονίου,
σύννεφα συγκεντρώνονται στον
εθνικό ορίζοντα, ενώ οι τοξίνες
της πόλωσης δηλητηριάζουν την
δημόσια ζωή.
«Στο πλαίσιο αυτό η δημόσια
Υγειά δεν είναι αυτόνομη πυξίδα,
είναι στην καρδιά της κοινωνίας
και ευημερεί σε συνθήκες Δημοκρατίας. Υγεία για λίγους σημαίνει Υγεία για τους ισχυρούς του
χρήματος, Υγεία για τους πολλούς που είναι το σύνθημα της
ΝΔ σημαίνει υγεία για ολόκληρη
την κοινωνία», τόνισε.
Η επερχόμενη πολιτική αναμέτρηση, είπε ο κ. Μητσοτάκης
θα είναι αναμέτρηση ανάμεσα
στην πρόοδο και στη συντήρηση,
και η υγεία δεν μπορεί να βελτιωθεί δίχως μία μεγάλη πολιτική
αλλαγή και η αλλαγή αυτή είναι
κοντά.
Χαρακτήρισε "εθνικό διακύβευμα" την συμπαράταξη των δυνάμεων της Ευρώπης του εκσυγχρονισμού και των μεγάλων αλλαγών και επανέλαβε ότι απευθύνεται σε όλες και όλους, σε
προδομένους πολίτες από την
διάψευση των προσδοκιών τους
από τη κυβέρνηση, σε παλαιούς
φίλους αλλά και σε ψηφοφόρους
άλλων κομμάτων.
Κλείνοντας ανέφερε ότι "έχουμε την ακριβή διάγνωση του προβλήματος, τα συμπτώματα έχουν
διαπιστωθεί αλλά ευτυχώς γνωρίζουμε την θεραπεία και το φάρμακο που είναι η πολιτική αλλαγή
με απόφαση του ελληνικού λαού".
Ο κ. Μητσοτάκης έδωσε συγχαρητήρια στον τομέα Υγείας,
στον αρμόδιο τομεάρχη Βασίλη
Οικονόμου και στον Βασίλη Κοντοζαμάνη που είχε το κύριο βάρος της παρουσίασης και στην
Γραμματεία Προγράμματος, στον
αντιπρόεδρο Κωστή Χατζηδάκη
και τον Γιώργο Στεργίου.

εσωτερικά
Παππάς:

Η χώρα αποκτά μέρα
με τη μέρα τις δυνάμεις της
«Οι φετινές εκλογές είναι οι πιο κρίσιμες
των τελευταίων δεκαετιών»
«Υπάρχουν δύο διαφορετικοί δρόμοι για την Ευρώπη. Ο ένας είναι αυτός
που προκρίνεται από το
κράμα δεξιάς-ακροδεξιάς,
δηλαδή ο δρόμος προς την
καταστροφή και που μοιραία θα οδηγήσει σε συγκρούσεις. Ο άλλος είναι ο
δρόμος που οφείλουμε να
προκρίνουμε οι προοδευτικές δυνάμεις. Για αυτό ο
Ο Υπουργός Ψηφιακής
ΣΥΡΙΖΑ, σε ευρωπαϊκό επίΠολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών
πεδο, πρωταγωνιστεί ώστε
να συγκροτηθεί μια όσο το και Ενημέρωσης, Νίκος Παππάς
δυνατόν μεγαλύτερη συμμαχία Σοσιαλιστών και Πρασίνων. Με αυτές τις επιδιώξεις θα
πάμε και στην κάλπη των εκλογών στην Ελλάδα», τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών
και Ενημέρωσης, Νίκος Παππάς, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σε τοπικά μέσα στην Καλαμάτα.
Ο κ. Παππάς έκανε λόγο για «ιστορική φάση» που βρίσκεται
η χώρα, καθώς «αποκτά μέρα με τη μέρα τις δυνάμεις της και
επανακάμπτει». Όπως είπε, «Τα Μνημόνια ολοκληρώθηκαν, η
οικονομία δείχνει ισχυρά σημάδια ανάκαμψης, η τάση δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας είναι επίμονη», και ανέφερε ότι
μπήκαμε σε μια εκλογική χρονιά στην οποία οι πολίτες θα επιλέξουν τις τοπικές και περιφερειακές Αρχές και τους εκπροσώπους της χώρας μας στο Ευρωκοινοβούλιο. «Σε τοπικό και
περιφερειακό επίπεδο πρέπει να γίνονται επιλογές με προοδευτικό πρόσημο, ώστε να δημιουργηθούν δυνάμεις που είναι έτοιμες να συμβάλλουν στην πορεία της Δίκαιης Ανάπτυξης» σημείωσε.
Χαρακτηρίζοντας τις φετινές εκλογές τις «πιο κρίσιμες των
τελευταίων δεκαετιών», γιατί, όπως είπε «στην Ευρώπη έχει δημιουργηθεί ένα επικίνδυνο κράμα δεξιάς-ακροδεξιάς, που
αποτελείται από δυνάμεις οι οποίες δεν είναι σε θέση να προκρίνουν προοδευτικές λύσεις. Υπόσχονται νέους εθνικισμούς
και κλιμάκωση του φόβου».
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Με Τσίπρα στην μάχη της Αθήνας
ε παρουσία προσωπικά του
πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα
ξεκίνησε και επισήμως την
προσπάθεια του για τον Δήμο της
Αθήνας ο πρώην υφυπουργός
εργασίας Νάσος Ηλιόπουλος.

Μ

Η χαμηλή πτήση του υποψηφίου του
ΣΥΡΙΖΑ και η μικρή αναγνωρισιμότητα του
επιβεβαιώθηκε, εν είδει αστείου, από τον
ίδιο τον κ. Τσίπρα, όταν είπε πως πρότεινε
έναν φίλο του να ψηφίσει τον κ. Ηλιόπουλο και εκείνος τον ρώτησε ποιος είναι.
Η παρουσία άλλωστε του κ. Τσίπρα είχε
στόχο ακριβώς αυτό: να αυξήσει την δημοσιότητα γύρω από το πρόσωπο του κ.
Ηλιόπουλου. Ενδεικτικό πως ο πρωθυπουργός πήρε ακόμα και το μικρόφωνο και
μίλησε για σχεδόν 5 λεπτά, συνδέοντας την
υποψηφιότητα του πρώην υφυπουργού με
την δική του το 2006, αλλά και με εκείνη του
Γαβριήλ Σακελλαρίδη, δύο υποψηφιότητες
που στην εποχή τους κατάφεραν να πετύχουν τους στόχους τους.
Το βάρος ωστόσο πάνω στον κ. Ηλιόπουλο είναι πλέον μεγαλύτερο καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να επιβεβαιώσει στους μεγάλους δήμους, άρα και στην Αθήνας πως εί-

ναι πλέον μεγάλο κόμμα.
Μετά την εκδήλωση άλλωστε υπήρξε
μπαράζ αναρτήσεων στα social media από
κορυφαία στελέχη ώστε να «πουσαριστεί»
η υποψηφιότητα. Ενδεικτικά ο κ. Τζανακοπουλος ανάρτησε φωτογραφία του υποψηφίου γράφοντας «ένας φίλος μου από τα

Πατήσια».
Ανεξάρτητα πάντως της υποψηφιότητας Ηλιόπουλου, η χθεσινή παρουσία Τσίπρα ανέδειξε για μία ακόμη φορά ένα σημαντικό πρόβλημα: ο ΣΥΡΙΖΑ χρειάζεται σε
όλα τα επίπεδα την προσωπική συνδρομή
Τσίπρα για να «ξεκολλήσει».

Τ. Κουίκ για Κτηματολόγιο: Ζητεί παράταση για τους ομογενείς
Παράταση για την υποβολή δηλώσεων στο
Εθνικό Κτηματολόγιο για τους ομογενείς,
τουλάχιστον μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, ζήτησε ο αρμόδιος υφυπουργός Εξωτερικών
Τέρενς Κουίκ.
Συγκεκριμένα, σε επιστολή που απέστειλε στον υφυπουργό Περιβάλλοντος Γιώργο
Δημαρά, ο κ. Κουίκ ζήτησε την αλλαγή της
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής δηλώσεων στο Εθνικό Κτηματολόγιο για τους
ομογενείς ή για όλους τους Έλληνες κατοίκους του εξωτερικού και να οριστεί το νω-

ρίτερο στα τέλη Σεπτεμβρίου, καθώς όπως
ο ίδιος επισημαίνει «οι ομογενείς ανεξάρτητα με τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής
ή της βοήθειας από πληρεξούσιο πρόσωπο,
επιθυμούν σε πολλές περιπτώσεις οι ίδιοι να
χειριστούν το θέμα των δηλώσεων».
Όπως εξήγησε ο κ. Κουίκ, «η καλύτερη δυνατότητα είναι κατά τη διάρκεια των θερινών
τους διακοπών στην Ελλάδα, ιδίως τους μήνες Ιούλιο κι Αύγουστο. Άρα, πρέπει να αλλάξει η καταληκτική ημερομηνία που καθορίστηκε για το τέλος Ιουνίου 2019».

Παράλληλα, ο κ. Κουίκ αναφέρεται και
στην κατ' αρχήν θετική ανταπόκριση του κ.
Δημαρά σε συζήτηση που είχαν για το ζήτημα.
«Πέρα από την επιστολή που έστειλα στις
15.02.19, το θέμα το συζήτησα και προσωπικά με τον συνάδελφο κ. Δημαρά, ο οποίος μου απάντησε ότι κατ’ αρχήν το αίτημα είναι λογικό και θα εισηγηθεί να κινηθούν οι
διαδικασίες για την αλλαγή των ημερομηνιών,
με τη βοήθεια και του Εθνικού Κτηματολογίου», υπογράμμισε.
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ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΩΤΗΡΙΑ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΩΤΟΥΣ;
Στο παραπάνω ερώτημα απαντάει ο Χριστός μέσα από την παραβολή του ασώτου υιού (Λουκ. 15 11 – 32). Η παραβολή αυτή είναι
γνωστή σε όλους. Είναι μία παραβολή, που μαζί με όλη τη διδασκαλία
του Χριστού έρχεται να διδάξει στον άνθρωπο την αγάπη, την
μετάνοια, τη συγχώρηση, την καλοσύνη.
Αν ο άσωτος υιός της παραβολής, τελούσε υπό τους νόμους ενός
κράτους, μιας οργάνωσης, ενός συστήματος, σίγουρα θα τιμωρούταν
για την παρακοή στον πατέρα του και το ξόδεμα όλης της περιουσίας
που του αναλογούσε. Ακόμη κι αν κάποιος υιός έφευγε από το σπίτι
του, ζούσε άσωτη ζωή, χωρίς να έχει σχέσεις με τους γονείς του,
ίσως, αν επέστρεφε κάποτε στο σπίτι, οι γονείς να μην δέχονταν το
παιδί τους. Όλα αυτά, όμως, συνάδουν με ένα καθαρά δικανικό
πνεύμα, μία τιμωρητική αντίληψη. Έσφαλες; Πρέπει να πληρώσεις.
Αμάρτησες; Ο Θεός οργίσθηκε μαζί σου και πρέπει να ξεπληρώσεις
το χρέος σου. Αυτά δεν υπάρχουν στους Πατέρες, δεν συνάδουν με
το πνεύμα του ορθόδοξου ανθρωπισμού. Μάλιστα, το πνεύμα της
τιμωρίας και η επιβαλλόμενη τιμή για την προσβολή κατά του Θεού,
συναντούνται στο δυτικό θεολογικό κομμάτι, όπου ο άνθρωπος
πρέπει να πληρώσει για την αμαρτία του. Όπως σημειώνει ο π. Νικόλαος Λουδοβίκος, ««ο νόμος θέλει να σου μάθει να αγαπάς και να
σε οδηγήσει στη σχέση∙ όχι να βάλεις τον νόμο στη θέση τη
σχέσης».
Ο Θεός παίζει αλλού το παιχνίδι. Σε μία άλλη αντίληψη, ακατανόητη
για όσους αδικούνται. Δεν εκφράζεται το θέλημα του Θεού μέσα
από τιμωρίες και ποινές. Δεν αναπαύεται ο Θεός στην καταδίκη του
ανθρώπου. Γράφει, κάπου, ο Μάξιμος Ομολογητής πως ο Θεός, τον
φαύλο «δι᾿ ἀγαθότητα ἐλεεῖ, καί ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ παιδεύων ἐπιστρέφει» και παρακάτω πως «πάντας ἀνθρώπους ἐξ ἴσου ἀγαπᾶ·
τόν μέν ἐνάρετον, διά τε τήν φύσιν καί τήν ἀγαθήν προαίρεσιν· τόν
δέ φαῦλον, διά τε τήν φύσιν, καί τήν συμπάθειαν ἐλεῶν ὡς ἄφρονα
καί ἐν σκότει διαπορευόμενον». Ο Θεός δεν καταδίκασε ποτέ και κανέναν μέσα στην ιστορία. Εξάλλου, «πάντας ἀνθρώπους θέλει
σωθῆναι καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν (Α’ Τιμ. 2,4).
Ο άνθρωπος εύκολα μπορεί να γίνει αγνώμων, άσωτος. Όμως,
αυτό δεν αποτελεί μία απόλυτη κατάσταση. Κάτι τέτοιο, θα σήμαινε
άρση της αγαθής φύσης, επικράτηση της αλλοίωσης του καλού,
αδυναμία σωτηρίας. Το κακό, εξάλλου, δεν έχει υπόσταση. Και δεν
έχει οντολογία. Μπορεί, λοιπόν, η ασωτία να γίνει μετάνοια. Είναι
απογοητευτική η κατάσταση της ασωτίας. Εμείς κρίνουμε πολύ
εύκολα. Αν δούμε έναν άσωτο, αμέσως στη συνείδηση μας έχει καταδικασθεί. Όπως καταδικάζεται, με την ίδια ευκολία η πόρνη, ο
μοιχός, ο εγκληματίας, ο κάθε τσαλακωμένος άνθρωπος. Σ’ όλα
αυτά υπάρχει η μετάνοια, που ως αυτογνωσιακή εμβάθυνση στην
υπαρξιακή εσωτερικότητα, βεβαιώνει πως ο εαυτός δεν απολύτως
κακός, διεστραμμένος και πως η δυνατότητα της μεταστροφής,
υπάρχει.
Ο άσωτος άνθρωπος είναι δυστυχισμένος άνθρωπος. Φαινομενικά,
απολαμβάνει τις ανέσεις, την καλοπέραση. Ένας τέτοιος άνθρωπος
δεν φιλοσοφεί καθόλου τη ζωή. Δεν έχει ανάγκη να γνωρίσει τον
εαυτό του, πολλές φορές, τον Θεό. Ο Θεός έχει εξοριστεί, στην περίπτωση του, και έχει αντικατασταθεί από τις απολαύσεις της ζωής.
Οι απολαύσεις, βέβαια, αυτές έχουν ένα κρυφό χάρισμα, το οποίο
αποκαλύπτεται εντός των τοιχών της ζωής. Έχουν τέλος. Η περατότητα
τους δε, κάθε φορά υπενθυμίζει στον άνθρωπο πόσο ασήμαντος
είναι για τις απολαύσεις τις ίδιες. Εκεί, ο άσωτος συνειδητοποιεί την
τραγικότητα του εαυτού του, που επέτρεψε στις απολαύσεις να
υπάρξουν και να μην υπάρχει ο ίδιος στην προοπτική μιας ηθικής
και χαρισματικής τελείωσης. Προκύπτει, όμως, ένα ερώτημα. Ποια η
συμπεριφορά μας απέναντι στον άσωτο όταν αναγνωρίζει την ασωτία
του και επιστρέψει κοντά μας;
Λαμβάνω αφορμή από τον όρο επιστροφή. Σίγουρα, ο όρος
αυτός, κουβαλάει στις πλάτες του πολλές ελπίδες. Γνωρίζει από δύσκολες στιγμές, απογοητεύσεις, αποτυχίες, δοκιμασίες. Όμως, δεν
στέκεται σ’ αυτές. Αν στεκόταν, δεν θα ασκούσε αυτοσυνειδησία
στο περιεχόμενο του. Για την Εκκλησία, επιστροφή σημαίνει μετάνοια.
Ριζική αλλοίωση μιας φύσης που μεταμορφώνει τον εαυτό της στο
πρόσωπο του Χριστού. Πάντα υπάρχει η δυνατότητα της επιστροφής,
η δυνατότητα της μετάνοιας, της συγχώρησης και της ειλικρινής
διάθεσης του ανθρωπίνου προσώπου. Αν όλα αυτά δεν υπήρχαν,
τότε το κακό θα είχε οντολογία. Επειδή, όμως, δεν έχει, κάτι τέτοιο
βεβαιώνει την αδυναμία του κακού και το ανίσχυρο της φύσεως του.
Ο άνθρωπος με τη χάρη του Θεού μπορεί να μετακινήσει και βουνά,
να αλλάξει τα δεδομένα και αναποδογυρίσει τις ανθρώπινες αντιλήψεις
και κρίσεις, αναδεικνύοντας, σε δυνατό βαθμό, την αίσθηση της διάκρισης των πραγμάτων και της αγαπητικής ισχύος.
Ας το φωνάξουμε δυνατά και ας κλείσουμε τ’ αυτιά όσων δεν δέχονται τη σωτηρία των τσαλακωμένων και ακατάστατων. Δεν υπάρχουν
συνταγές σωτηρίας και οι τρόποι του Θεού παραμένουν ανεξερεύνητοι.
Τίποτε δεν είναι όπως φαίνεται. Το «άλλοθι» του ανθρώπου είναι η
αγάπη του Θεού, αυτό το ανυποψίαστο ξεχείλισμα φιλανθρωπίας,
ακατανόητης για τους ανέραστους χριστιανούς που αγαπούν τον
νόμο, όχι, όμως το πνεύμα, την αρετή, όχι, όμως, τον Θεό, αντικαθιστώντας, με περισσό θράσος, στη θέση θείου προσώπου, έναν φετιχιστή Θεό. Μην χαθεί η ελπίδα. Μην απογοητευτεί ο άνθρωπος. Μην
λυγίσει την αγκαλιά του στη θλίψη της απελπισίας και δώσει χώρο
στον μισάνθρωπο διάβολο. Υπάρχει μετάνοια, υπάρχει επιστροφή,
υπάρχει Θεός, υπάρχει αγάπη. Ο Θεός όλα τα συγχωρεί εκτός από
την αμετανοησία. Αν δεν είχε αναστηθεί, εξάλλου, το παιχνίδι δεν θα
είχε δεύτερο ημίχρονο.
Σύμφωνα με το γεροντικό, πήγε κάποτε, στεναχωρημένος, στον
όσιο Ποιμένα ένας αρχάριος μοναχός. Του εξομολογήθηκε πως
έπεσε σε μεγάλο σφάλμα και πως χρειάζεται τρία χρόνια για να μετανοήσει. Ο όσιος, του είπε πως είναι πολλά. Τότε, είπε στον όσιο
εάν τρεις μήνες είναι αρκετοί για να μετανοήσει. Εκείνος, αποκρινόμενος, πως πάλι είναι πολλοί μήνες, του είπε: «Εγώ σου λέω πως,
εάν ειλικρινά μετανοήσεις και πάρεις σταθερή απόφαση να μην επαναλάβεις ποτέ το ίδιο σφάλμα, σε τρεις μέρες σε δέχεται η αγαθότητα
του Θεού».
διάκονος Ι.Μ. Σταγών & Μετεώρων
π. Ηρακλής Αθ. Φίλιος (Βαλκανιολόγος, Θεολόγος)

Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ

Η μετάνοια και η επιστροφή του Ασώτου
•“Πάτερ, ήμαρτον εις τον ουρανόν και ενώπιόν σου...” (Λουκ. 15,18)
Μέρος 2ο

Γράφει ο κ. Κων/νος Χαρ. Κορλός, θεολόγος

Η έσχατη στέρηση και εξαθλίωση
ανάγκασαν τον άσωτο γιο να αφυπνιστεί,
να συνέλθει, να βρει τον εαυτό του, να
σκεφθεί λογικά, ψύχραιμα και με νηφαλιότητα. Ακουμπισμένος στο ραβδί του
στη σκιά κάποιου δέντρου σκέπτεται και
αναλογίζεται ποιος ήταν και ποιος είναι,
πως ζούσε στο πατρικό σπίτι και πως
ζει τώρα, τι είχε και τι έχει. Ήταν τιμημένο
και χαϊδεμένο νοικοκυρόπαιδο και κατάντησε περιφρονημένος χοιροβοσκός.
Είχε ένα στοργικό πατέρα, φίλους έμπιστους, αφθονία αγαθών, υπαλλήλους
και τώρα είναι μόνος και έρημος, νηστικός και πεινασμένος.

“Εις εαυτόν δε ελθών”
Η μέθη των ηδονών και των σαρκικών
απολαύσεων τυφλώνει τον αμαρτωλό
και παραλύει τις ηθικές και πνευματικές
του δυνάμεις. Ενώ οι θλίψεις συχνά οδηγούν τον άνθρωπο στη μετάνοια και
στην πνευματική εγρήγορση. Οι ποικίλες
δυσκολίες είναι άριστος δάσκαλος και
παιδαγωγός, που ανοίγουν τα μάτια του
αμαρτωλού και τον αφυπνίζουν από το
λήθαργο της αμαρτίας. “Παιδεία Κυρίου
ανοίγει μου τα ώτα”, και “εν θλίψει εμνήσθην σου, Κύριε”.
Είναι χαρακτηριστικός ο διάλογος του
ασώτου με τον εαυτό του: “Πόσοι εργάτες του πατέρα μου έχουν περίσσιο
ψωμί, κι εγώ εδώ πεθαίνω της πείνας!
Θα σηκωθώ και θα πάω στον πατέρα
μου και θα του πω: Πατέρα αμάρτησα
στο Θεό και σε σένα· δεν είμαι άξιος
πια να λέγομαι γιος σου, κάνε με σαν
έναν από τους εργάτες σου”. Τα λόγια
αυτά παρουσιάζουν τα πρώτα βήματα
του επιστρέφοντος αμαρτωλού. Αυτά
είναι: συναίσθηση πρώτα της άθλιας κατάστασής του (“εγώ λιμώ απόλλυμαι!”):
σταθερή απόφαση επιστροφής (“αναστάς πορεύσομαι προς τον πατέρα μου”)·
απόφαση να εξομολογηθεί την ενοχή
του, χωρίς προσπάθεια να δικαιολογηθεί
(“ήμαρτον... και ουκ ειμί άξιος κληθήναι
υιός σου”)· και επιθυμία να χρησιμοποιηθεί στο εξής σε υπηρεσία του Θεού,
χωρίς κάποια αξίωση για τα κληρονομικά
δικαιώματα και την τιμή που είχε πρωτύτερα (“ποίησόν με ως ένα των μισθίων
σου”).

Η επιστροφή
Κι έκαμε την απόφαση αμέσως πράξη
“αμ' έπος, αμ' έργον”. Δεν ανέβαλε ούτε
στιγμή· το βλέμμα του ήταν διαρκώς
στραμμένο στο πατρικό του σπίτι. Δεν
έριξε καν νοσταλγικό βλέμμα προς τα
πίσω. Χωρίς ενδοιασμούς και αναβολή
έφερε σε πέρας την απόφασή του. Συχνά
σ' αυτές τις περιπτώσεις η αναβολή σημαίνει ματαίωση· το “θα” οδηγεί στη
χώρα του “ποτέ”.
Η απόφαση αυτή του άσωτου να επιστρέψει στο πατρικό σπίτι ήταν σωτήρια
και λυτρωτική. Τον αποκατέστησε πλήρως στη θέση του γνήσιου γιου, που
είχε πριν αμαρτήσει. Η επιστροφή του
κάθε αμαρτωλού από το δρόμο της
αμαρτίας στο Θεό σημαίνει συγχώρεση,
άφεση αμαρτιών, λύτρωση, δικαίωση,
αποκατάσταση. Γιατί, όπως με το βάπτισμα γινόμαστε παιδιά του Θεού, και
ντυνόμαστε το ένδυμα της αφθαρσίας,
έτσι και με τη μετάνοια-εξομολόγηση,
που είναι δεύτερο βάπτισμα, “λουτρόν
παλιγγενεσίας”, ξαναγεννιόμαστε στην
καινούρια ζωή, παίρνουμε πάλι τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Αν η αμαρτία είναι αποξένωση από το σώμα του
Χριστού, την Εκκλησία, η μετάνοια είναι
επανασύνδεση της κοινωνίας του με το

Χριστό, αποκατάσταση των σχέσεών
του, επαναπρόσληψη των χαρίτων και
των δωρεών του. Αγάπη, χαρά και ειρήνη
ξαναπλημμυρίζει την καρδιά του και το
έλεος του Θεού τον σκεπάζει.
Η αμαρτία δημιουργεί στον αμαρτωλό
μια κατάσταση θανάτου, γιατί νεκρώνει
στην ψυχή του κάθε πνευματική ζωή,
αφού διασπάται η κοινωνία και η σχέση
του με το Θεό και φυγαδεύεται η θεία
Χάρη. Ο αμαρτωλός μοιάζει με το χαμένο
πρόβατο που ξέφυγε από το κοπάδι και
κινδυνεύει να κατασπαραχθεί από τους
λύκους. Η επιστροφή του ανθρώπου
από την αμαρτία στο Θεό, είναι ανάσταση
από τον ψυχικό θάνατο και επιστροφή
στη ζωή, αλλά και επανεύρεση. Γι' αυτό
ο πατέρας είπε για τον επιστρέψαντα
άσωτο γιο του: “νεκρός ην και ανέζησε,
και απολωλώς ην και ευρέθη”.
Δυστυχώς όμως είναι δυσάρεστο και
οχληρό να μιλάει κανείς σήμερα για έννοιες όπως: αμαρτία, ασωτία, μετάνοια
σε μια κοινωνία έκδοτη στις ηδονές και
τις εφάμαρτες απολαύσεις, σε έναν κόσμο
που έχει διαγράψει από το λεξιλόγιό του
τις έννοιες αυτές, γιατί του προκαλούν
απέχθεια, σ' έναν κόσμο που έχει αναγάγει
σε ύψιστο αγαθό τη σαρκολατρία και
την καλοπέραση, τον εύκολο πλουτισμό
και τον ευδαιμονισμό και έχει απορρίψει
το νόμο του Θεού και ηθικές και πνευματικές αξίες διαχρονικές και αιώνιες.
Θα μπορούσαμε να πούμε ότι συμβαίνει σήμερα αυτό που γράφει ο απ.
Παύλος στη Β’ Τιμόθ, επιστολή του, κεφ.
3,1-5. “Τις έσχατες μέρες θα έρθουν
καιροί δύσκολοι. Γιατί οι άνθρωποι θα
είναι φίλαυτοι, φιλάργυροι, αλαζόνες,
υπερήφανοι, βλάσφημοι, απειθείς στους
γονείς τους, αχάριστοι, ασεβείς, άστοργοι, αδιάλλακτοι, συκοφάντες, άσωτοι,
άγριοι, εχθροί του καλού, προδότες, αυθάδεις, φουσκωμένοι από εγωισμό. Θα
αγαπάνε πιο πολύ την ηδονή παρά το
Θεό”. Και παρακάτω: “Θα 'ρθει καιρός
που οι άνθρωποι δεν θα ανέχονται τη
σωστή διδασκαλία, αλλά θα συγκεντρώνουν γύρω τους πλήθος από δασκάλους,
που θα ταιριάζουν με τις επιθυμίες τους,
για ν' ακούνε αυτά που τους αρέσουν”
(Β’ Τιμ. 4-3).
(Συνεχίζεται)

Η

“Αναζητώντας την Αγιότητα”

Ολόκληρη η ζωή των αγίων
και των αγωνιζομένων είναι η
προσπάθεια να γνωρίσουν τον
Χριστό, να συνάψουν προσωπική σχέση μαζί Του και να
πιστέψουν στην Ανάστασή
Του. Για να σταθεροποιηθεί
όμως αυτό το φρόνημα χρειάζεται φωτισμός της φύσης,
που σημαίνει να πηγαίνουν
κόντρα στο ρεύμα της πεπτωκοίας κοινωνίας και κόντρα στις κοσμικές επιτυχίες.
Η πίστη στον Θεό είναι ένας
αδυσώπητος αγώνας που
διαρκεί μία ολόκληρη ζωή και
πρέπει κάθε μέρα ν' ανακαλύπτεται, ν' αυξάνεται, ν' ανανεώνεται όπου κι αν βρισκόμαστε. Είναι δηλαδή μεγάλη
η παγίδα να νομίζουμε ότι

έχουμε φτάσει σε κάποια πίστη και να επαναπαυόμαστε.
Όποιος νιώθει σίγουρος για
την πίστη του μάλλον είναι
μακριά της πνευματικής ζωής,
με ψευδοβεβαιότητες δεν αγγίζεται η αγιότητα. Πρέπει με
έμφαση να τονίσουμε ότι η
πίστη είναι δώρο του Θεού
και χάρισμα του Αγίου Πνεύματος, δεν είναι ανθρώπινο
κατόρθωμα! Ο άνθρωπος καταθέτει μόνο την αγαθή του
προαίρεση και το Άγιο Πνεύμα
αναπληρώνει την έλλειψή του.
Αυτό δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπος κάθεται και περιμένει
τα χαρίσματα του Πνεύματος
να τον χαριτώσουν, αλλά ότι
το δώρο τελειοποιεί κάτι που
ήδη υπάρχει. Ο αγ. Μάξιμος
λέει ότι τα δώρα του Πνεύματος ενισχύουν τα φυσικά
χαρίσματα και τα φέρνουν σε
επίπεδο που υπερβαίνει τις
ανθρώπινες δυνατότητες. Με

Αγιότητα είναι
αποτέλεσμα
Πίστης. “Πίστη
σημαίνει σιγουριά γι' αυτά
που ελπίζουμε και
βεβαιότητα γι' αυτά που
δεν βλέπουμε” (Εβρ. 11),
όπως αναφέρει ο απ.
Παύλος.

τη Χάρη του Πνεύματος υπερβαίνονται κάποια όρια, στα
οποία μπορούμε να φτάσουμε, ο αββάς Ζωσιμάς λέει: “Η
Χάρη του Θεού ακολουθεί
πάντα την προαίρεσή μας και
κατορθώνουμε κάθε αγαθό”.
Εμείς όμως δεν ζητάμε να
κάνουμε αρχή στο αγαθό,
ούτε δείχνουμε μεγάλη και
πρόθυμη προαίρεση ώστε να
ελκύσουμε τη Χάρη του Θεού
σε βοήθειά μας. Με τον όρο
“Χάρις” ο Γρηγόριος ο Παλαμάς λέει: δηλώνεται μία φυσική και ουσιώδης ενέργεια
του Θεού, που όταν γίνεται
μεθεκτή θεώνει χαρισματικώς
τους μετόχους της. Αυτό είναι
η δόξα, η λαμπρότης και η
βασιλεία του Θεού. Ο Θεός
ως Πατέρας, δεν παραμένει
απρόσιτος κι ακοινώνητος
στον άνθρωπο, αλλά έρχεται
σε προσωπική κοινωνία μαζί
του με τις άκτιστες ενέργειές

Του. Με αυτό τον τρόπο αν ο
άνθρωπος δεχθεί και μετάσχει
σ' αυτές τις ενέργειες του
Θεού, καθίσταται θεός κατά
Χάρη. Γίνεται μέτοχος της εν
Χριστώ αλήθειας και ανακαινίσεως, αναδεικνύοντας εαυτόν ως πρόσωπο καθ' ομοίωσιν Θεού.
-Ο άνθρωπος που αγωνίζεται στον στίβο της πνευματικής ζωής δέχεται πλούσια τη
χάρη του Πνεύματος και η
μικρή αγαθή προαίρεση και
πίστη που καταθέτει ενισχύεται από τη δύναμη του Θεού,
με αποτέλεσμα η πίστη του
ν' αυξάνεται διαρκώς και η
ζωή του να γίνεται περισσότερο δοτική. Και έτσι φτάνει
σ' επίπεδα αγιότητας.
Υ.Σ. Όπου βρίσκεται το
Πνεύμα του Κυρίου, εκεί είναι
και η Ελευθερία. (Απ. Παύλος).Γεώργιος Δ. Κατσικάς

τοπικά

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΨΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ
Ανακοίνωση της Ν.Ε. Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ
ας προκαλεί ιδιαίτερη
εντύπωση η έντονη
φημολογία που
διακινείται τις τελευταίες
ημέρες για το θέμα του
κόστους της άρδευσης στην
περιοχή της Θεσσαλίας. Και
αυτό γιατί κάποιοι
προσπαθούν να αναδειχθούν
ως αγροτοπατέρες εκ του
ασφαλούς, μοιράζοντας
φτηνό αντικυβερνητισμό και
ανησυχία στους αγρότες.

Μ

Ας διευκρινίσουμε λοιπόν εξ αρχής κάποια θέματα για να μην
υπάρχουν παρεξηγήσεις:
•Η υποχρέωση θέσπισης τιμολογιακής πολιτικής για το νερό
υπάρχει από το 2000 (οδηγία
2000/60, ΕΕ, ανάκτηση κόστους)
και η χώρα μας υποχρεώθηκε τελικά να την εφαρμόσει στο πλαίσιο
των μνημονίων.
•Αυτή η κυβέρνηση διεκδίκησε
και πέτυχε να υπάρχει πρόβλεψη
στην τιμολογιακή πολιτική για κοινωνικό και περιβαλλοντικό τιμολόγιο για όλες τις χρήσεις νερού.
•Αυτή η απόφαση της κυβέρνησης (ΚΥΑ 1751/17) απελευθέρωσε περίπου 2,5 δις ευρώ επενδύσεων στο ΕΣΠΑ και στο ΠΑΑ,
που οι προηγούμενες κυβερνήσεις είχαν καταφέρει να «κλειδώσουν» (ύδρευση, άρδευση, απο-

χέτευση, βιολογικοί, κλπ.)
•Το θεσμικό πλαίσιο, η σχετική
ΚΥΑ του 2017 για την κοστολόγηση και τιμολόγηση και η απόφαση
του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης βάζουν γενικούς
κανόνες κοστολόγησης και τιμολόγησης και τις παραμέτρους κόστους (περιβάλλοντος και πόρου).
Η τιμολόγηση ανά κατηγορία χρήσης και ειδικά για την άρδευση
επαφίεται στους παρόχους ύδατος, δηλαδή στους ΓΟΕΒ και
ΤΟΕΒ, που εποπτεύονται από την
Περιφέρεια (άρθρο 11.1 της ΚΥΑ).
•Στο ίδιο άρθρο 11.1 διευκρινίζεται ότι «ο προσδιορισμός των τιμολογίων γίνεται κατά τρόπο ώστε
τα συνολικά έσοδα των παρόχων
(ΓΟΕΒ-ΤΟΕΒ) να συμβάλλουν στη
βελτίωση της ανάκτησης του κόστους, χωρίς να ανατρέπονται οι
συνθήκες βιωσιμότητας των αγροτικών χρήσεων».
•Επίσης στο άρθρο 10.7 της
ΚΥΑ ορίζεται ότι στις αποφάσεις
προσδιορισμού τιμολογίων (κανονιστικές πράξεις) «είναι δυνατόν να
εξαιρούνται από τα περιβαλλοντικά τέλη χρήστες οι οποίοι με την
εφαρμογή πρακτικών ορθολογικής διαχείρισης υδάτων συμβάλλουν στη διατήρηση ή/και βελτίωση της καλής κατάστασης των
υδάτων».
Προκύπτουν λοιπόν και στον

πιο αδαή τα ερωτήματα:
•Γιατί δεν προχωρούν στον καθορισμό τιμολογίων άρδευσης οι
ΓΟΕΒ και οι ΤΟΕΒ με βάση το άρθρο 11.1, που δεν απαιτεί την πλήρη ανάκτηση κόστους στην περίπτωση της αγροτικής χρήσης του
νερού, αλλά επιβάλει την μην ανατροπή των συνθηκών βιωσιμότητας των αγροτικών χρήσεων;
•Τι μέτρα πήρε η Περιφέρεια, οι
ΟΤΑ και οι φορείς άρδευσης,
ΓΟΕΒ και ΤΟΕΒ, για την εφαρμογή ορθολογικών πρακτικών στην
άρδευση, ώστε να επωφεληθούν οι
αγρότες της Θεσσαλίας της ευνοϊκής ρύθμισης του άρθρου 10.7
της ΚΥΑ, δηλαδή περαιτέρω εκπτώσεων; Αυτό δεν προέβλεπε
και το Σχέδιο διαχείρισης υδάτων
(ΣΔΛΑΠ) της Θεσσαλίας από το
2015, αλλά και η 1η αναθεώρηση
αυτού το 2017;
Ας μιλήσουμε λοιπόν ειλικρινά,
χωρίς προεκλογικά συνθήματα,
σεβόμενοι τους αγρότες της Θεσσαλίας και υπερασπιζόμενοι, όπως
πάντα, τα σημερινά όπως και τα
μακροπρόθεσμα συμφέροντά
τους.
Προτρέπουμε όλους τους φορείς της Περιφέρειάς μας να εργασθούμε από κοινού για να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο οι υδάτινοι πόροι της Θεσσαλίας, αξιοποιώντας όλα τα νο-

μοθετικά εργαλεία και υλοποιώντας τα μέτρα που προτείνονται στο
Σχέδιο Λεκανών Απορροής Ποταμών της Θεσσαλίας. Ας διαμορφώσουν οι φορείς άρδευσης τιμολόγια που εξυπηρετούν τη βιωσιμότητα και των αγροτικών νοικοκυριών αλλά και των υδατικών
πόρων του τόπου μας.
Είμαστε στο πλευρό των αγροτών της Θεσσαλίας όπως και όλου
του Θεσσαλικού λαού για τη διασφάλιση του νερού ως κοινωνικού
αγαθού απαραίτητο για τη διαβίωση του ανθρώπου αλλά και για
την παραγωγή μας και υπερασπιζόμαστε τη βιώσιμη και περιβαλλοντικά ορθή και δίκαιη διαχείριση
του νερού.
ΥΓ. Και για να μην γίνονται αφελείς και άσκοπες συσχετίσεις, ενημερώνουμε ότι η απόφαση του
Συντονιστή για το κόστος πόρου
και το περιβαλλοντικό κόστος εκδόθηκε την 7η Φεβρουαρίου, πολύ
νωρίτερα από τη συνάντηση των
μπλόκων των αγροτών με τους εκπροσώπους της κυβέρνησης και
φυσικά πολύ πριν από τη διακοπή
των κινητοποιήσεων, και όχι μετά
την αποχώρηση των αγροτών από
τα μπλόκα όπως κάποιοι τεχνηέντως διέρρευσαν στα τοπικά ΜΜΕ.
Από το Γραφείο Τύπου

Οκτώ τρόποι να αντιμετωπίσεις
το άγχος χωρίς φάρμακα
1. Βιοανάδραση. Ο έλεγχος και
η διαχείριση του στρες δεν είναι
δύσκολη, απλά δεν την διδαχθήκαμε ποτέ. Ο έλεγχος και η διαχείριση του στρες δεν είναι θέμα
ιατρικό, είναι θέμα εκπαίδευσης.
Και η σωστή επιστημονικά εκπαίδευση που έχει τα καλύτερα αποτελέσματα παγκοσμίως γίνεται με
βιοαναδρασικές ιατρικές συσκευές
που έχουν τη δυνατότητα να απεικονίσουν επίπεδα στρες στο σώμα
μας και από εξειδικευμένους εκπαιδευτές που καθοδηγούν με
βάση τις ατομικές ενδείξεις του καθενός.
2. Αθλήσου. Η άθληση οποιουδήποτε είδους βοηθά την αύξηση
των επιπέδων της σεροτονίνης,
δηλαδή της ορμόνης που είναι
υπεύθυνη για καλή και ήρεμη διάθεση. Αν αθληθείς δε σε εξωτερικό χώρο στον οποίο μπορείς να
πάρεις και μια δόση ήλιο, τότε θα
αυξήσεις και την βιταμίνη D που
παράγει ο οργανισμός σου, η
οποία επίσης βελτιώνει την καλή

Toυ Βασιλείου Τσιούτσια, φαρμακοποιού
διάθεση.
3. Αναζωογονήσου με χαλαρωτικές τεχνικές. Οποιεσδήποτε
τεχνικές που βοηθούν στην μυϊκή
χαλάρωση ανεβάζουν τη συγκέντρωση του GΑΒΑ (γ αμινο-βουτυρικού οξέως) στον οργανισμό, το
οποίο είναι ένας χαλαρωτικός νευροδιαβιβαστής που βοηθά στη
μείωση του συναισθήματος της καταβολής από υπερβολικά πιεστικές
καταστάσεις.
4. Μείωσε ταχύτητα. Κάτσε και
σκέψου τα σημαντικά για σένα
πράγματα, θέσε στις προτεραιότητες σου χρόνο «για σένα» και
μάθε να λες όχι σε ότι σου ρίχνει
την ενέργεια. Φρόντισε τον εαυτό
σου με αγάπη και στοργή.
5. Απόφυγε την καφεΐνη. Ειδικά αν σε αγχώνει και σου δημιουργεί προβλήματα ύπνου. Έχει
μετρηθεί ότι ο τόνος των μυών είναι αυξημένος για μερικές ώρες
μετά τη λήψη καφεΐνης. Στην πραγ-

ματικότητα δε χρειάζεσαι καφεΐνη
για να ξυπνήσεις αν η ενέργεια
σου είναι σε φυσιολογικά επίπεδα.
Αν δεν μπορείς να λειτουργήσεις
χωρίς καφεΐνη και την χρησιμοποιείς για να σου δώσει ενέργεια,
τότε θα πρέπει να ψάξεις και να
βρεις τι φταίει πεσμένη σου ενέργεια και να βρεις φυσικούς τρόπους να ρυθμίζεις και να ελέγχεις
την ενέργεια σου, χωρίς να εξαρτάσαι από την καφεΐνη. Πιες τσάι
καλύτερα, ή σοκολάτα.
6. Να τρως αληθινές τροφές
νωρίς φάρμακα ή χημική επεξεργασία. Οι περισσότεροι δεν
καταλαβαίνουν πόσο ζωτικό ρόλο
παίζει η σωστή διατροφή στη διάθεση. Μη φορτώνεις τον οργανισμό σου με επιπλέον εργασίες
αποτοξίνωσης που απομυζούν την
ενέργεια σου, καθώς και τη δυνατότητα να μπορείς να έχεις κάτω
από τον έλεγχο σου την ηρεμία
σου. Γύρνα πίσω στον τρόπο που

τρώγανε οι παππούδες σου. Μελέτησε και πειραματίσου με τη
διατροφή σου. Βρες τι πραγματικά δίνει ενέργεια στο σώμα σου.
Τρώγε μόνον όταν πεινάς. Μην
ακολουθείς κανόνες που έχουν
χρησιμοποιήσει άλλοι, απλά και
μόνο επειδή βοηθήσανε αυτούς.
Βρες τους κανόνες που θα βοηθήσουν εσένα.
7. Πρόσεξε την γλουτένη. Οι περισσότεροι σήμερα έχουν δυσανεξία στη γλουτένη, κάτι που μπορεί να καταλήξει σε πολλά και
διάφορα συμπτώματα ένα εκ των
οποίων είναι και το άγχος.
8. Πάρε συμπληρώματα διατροφής. Βιταμίνες και ιχνοστοιχεία
είναι συχνά απαραίτητα γιατί οι σημερινές τροφές μπορεί να μη σε
καλύπτουν. Ειδικά το αμινοξύ τρυπτοφάνη ή το GAΒΑ μπορούν να
βοηθήσουν σε βραχυχρόνια ανακούφιση από άγχος, ανησυχίες
και συναισθηματικά πιεστικές καταστάσεις.

ΑΕΠ που θα ξεπεράσει τα 200 δισ. ευρώ
το 2020 προβλέπει το Μεσοπρόθεσμο
Σε ύψος άνω των 200 δισ. ευρώ αναμένεται να βρεθεί εκ νέου το ΑΕΠ το 2020, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Μεσοπρόθεσμου
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 20202023, το οποίο αναμένεται να κατατεθεί στη
Βουλή τους επόμενους μήνες.
Με εγκύκλιο που εξέδωσε ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης, ζητείται από τους εμπλεκόμενους φορείς
(υπουργεία, αποκεντρωμένες διοικήσεις, εποπτευόμενοι φορείς κ.ά.) να εξειδικεύσουν το βα-

σικό σενάριο του νέου Μεσοπρόθεσμου, που
θα βασίζεται στις εξής προβλέψεις:
1. ΑΕΠ και ρυθμός ανάπτυξης: Το ΑΕΠ θα
ανέλθει σε 200,467 δισ. ευρώ το 2020 από
195,924 δισ. ευρώ εφέτος. Η οικονομία θα αναπτυχθεί με ρυθμό 2,5% εφέτος και 2,3% το
2020, ενώ στη συνέχεια προβλέπονται ρυθμοί
ανόδου του ΑΕΠ κατά 2,1% το 2021 και κατά
1,8% τόσο το 2022 όσο και το 2023.
2. Ανεργία: Το ποσοστό της ανεργίας θα κινείται καθοδικά, από 18,2% εφέτος, σε 16,6%

το 2020, σε 15,4% το 2021, σε 14,3% το 2022
και σε 13,2% το 2023.
3. Δαπάνες: Οι δαπάνες αυξάνονται το 2020
σε 58,113 δισ. ευρώ από 56,930 δισ. ευρώ εφέτος και στη συνέχεια έως και το 2023 παραμένουν σχεδόν αμετάβλητες στο επίπεδο των
58,5- 58,8 δισ. ευρώ.
4. Πληθωρισμός: Ο εναρμονισμένος δείκτης θα κινηθεί ανοδικά, από 1,2% εφέτος σε
1,3% το 2020, για να ενισχυθεί περαιτέρω σε
1,5% το 2021 και σε 1,7% το 2022 και το 2023.
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Τις κρατάμε
τις παραδόσεις μας
ο αύριο είναι ήδη εδώ. Τα παραδοσιακά μέσα συχνά παραμερίζονται
από την καθολική υπεροχή του διαδικτύου με συνέπεια μήνυμα ξεφεύγει από τα
στενά τοπικά πλαίσια. Το ψηφιακό χάσμα γενεών και ο συγχρωτισμός πολιτών και διοίκησης, μπορεί να κερδηθεί.

Τ

Το ευφυολόγημα
των έξυπνων πόλεων αφορά την προσαρμοστικότητα
στα νέα δεδομένα,
ενώ οι παγκόσμιες
τάσεις του wiki
ισχυροποιούν τους
πολίτες και τους κάνουν πιο υπεύθυνους. Δεν είναι
τόσο η τεχνολογία
που κάνει τη διαφορά, παρά η αλλαγή νοοτροπίας Νικόλαος Χρ. Γκίκας
που αυτή κομίζει
και κύρια η επιθυμία εναρμόνισης με ένα κόσμο που αλλάζει. Αυτή φέρνει τους πολίτες εγγύτερα στη διοίκηση, η οποία οφείλει να εμπνέει αξιοπιστία και ειλικρίνεια.
Στην πραγματικότητα λοιπόν η Δημοτική
Αρχή της πόλης μας οφείλει να δείχνει το μέλλον, την προοπτική της πόλης, την μετοχή και
μίμηση ως τρόπο επικοινωνίας των παγκόσμιων ορθών πρακτικών. Το στοίχημα εστιάζει στην επόμενη ημέρα, στην αποδοτικότητα
των υπηρεσιών, στην ενοποίηση και ψηφιοποίηση των γραφειοκρατικών δομών και κύρια στην αλλαγή νοοτροπίας εκ μέρους των
πολιτών αναφορικά με το περιβάλλον και τα
κοινά, είτε λέγονται πόροι, πλατείες, ποδηλατόδρομοι ή ακόμη απορρίμματα.
Διότι στην πλειονότητά τους, αφορούν
αγαθά που αναπτύσσονται και συντηρούνται
από την κοινότητα των πολιτών, περιλαμβάνοντας και κοινωνικές δημιουργίες όπως βιβλιοθήκες και μουσεία. Είναι φανερό πως οι
μικρές χαρές της καθημερινότητας για τους
πολίτες, οι υποδομές, η καθαριότητα και το
πράσινο, αποτελούν σημείο αναφοράς και ποιότητας ζωής.
Η δε γειτονιά αποτελεί το αρχικό πεδίο συνδιαλλαγής και συμμετοχικότητας, η πρώτη εικόνα της πόλης, ιδιαίτερα στα παιδιά και ως
τέτοια αξίζει να προσεχτεί. Η κατανόηση του
χώρου άλλωστε από αυτά μεταβάλλεται συνεχώς και εξαρτάται από τις εμπειρίες που
αποκομίζουν από την καθημερινότητα, την κυριαρχία των οχημάτων στο δρόμο, τους ανοιχτούς χώρους, τους ποδηλατοδρόμους αλλά
και από την οπτική βία των σκουπιδιών και
γκράφιτι.
Απαιτείται λοιπόν εγρήγορση στην καθημερινότητα αλλά και χώροι με θετικό πρόσημο, καθώς εκεί λαμβάνουν χώρα συμβολικοί
μηχανισμοί βιωμάτων και αξιών. Αλλά είτε
αθλητική δράση το πούμε, είτε Μύλο των ξωτικών, streetfood, βιβλίο, ταινία ή “πάμε πακέτο”, κάθε μονοπάτι εξωστρέφειας και προβολής, μόνο θετικά μπορεί να φέρει για την
πόλη μας, προσθέτοντας ένα ακόμη λιθαράκι στην πολύπαθη ανάπτυξη.
Προφανώς και πρέπει να γίνουν περισσότερα, πέρα από τα σύνδρομα της λάμπας και
της λακκούβας. Σα χώρα άλλωστε είμαστε
πρωταθλητές στις τρύπες. Και όχι μόνο στους
δρόμους. Ο αγώνας είναι αέναος.
Μακριά όμως από την όποια ψυχαναγκαστική ορμή των ελληνικών παραδοσιακών
μας χαρακτηριστικών, της εσωστρέφειας και
του φθόνου, η λογική των κοινών που αναπτύσσει η σημερινή Δημοτική Αρχή στα Τρίκαλα παράγει μια σημαντική οικονομική δραστηριότητα και μια τεράστια άυλη υπεραξία,
βασισμένη στις ανάγκες του Δήμου και της ευρύτερης περιφέρειας.
Η παρακαταθήκη είναι μεγάλη, ο πήχης
ψηλά, τα δε αποτελέσματα διαχέονται σε ολόκληρο το νομό και είναι εμφανή.

34 σελίδα
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23:15 Ζητείται Ψεύτης
01:15 Θεωρίες Συνωμοσίας
04:15 Χαμένες Αγάπες
06:30
06:45
10:00
11:30
12:00
13:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
21:00
21:45
00:00
00:05
01:00
03:00
04:00
05:00
05:30

Σαν Σήμερα τον 20ό Αιώνα (Ε)
Μαζί το Σαββατοκύριακο
Πάμε Αλλιώς
Με Αρετή και Τόλμη
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Το Αλάτι της Γης (Ε)
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Προσωπικά
Πολίτες της Ευρώπης
Super League Day
Ποδόσφαιρο: ΠΑΣ Λαμία - ΑΕΛ (Ζ)
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Αθλητικά - Καιρός
Αθλητική Κυριακή
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Αθλητική Κυριακή
Ποδόσφαιρο: ΠΑΣ Λαμία - ΑΕΛ (E)
Προσωπικά
Πολίτες της Ευρώπης
Με Αρετή και Τόλμη
Σαν Σήμερα τον 20ό Αιώνα (Ε)

06:00
06:30
07:30
08:00
09:00
10:00
13:00
13:50
16:50
17:50
18:00
19:00
20:00
21:00
22:10
00:50
02:20
03:10

06:00
06:45
07:45
08:45
09:45
11:45
13:00
13:45
14:00
16:00
17:00
17:15
19:30
20:45
00:00
02:45
03:45
04:30
05:15

06:15
06:45
07:15
07:40
08:10
08:40
09:10
09:25
09:45
10:15
10:45
11:15
12:00
12:30
12:40
14:15
15:00
15:45
16:50
17:50
19:50
21:00

Πάτερ Ημών (Ε)
Οι Μεν και οι Δεν (Ε)
Της Ελλάδος τα Παιδιά (Ε)
Θα Βρεις το Δάσκαλό σου (Ε)
Το Καφέ της Χαράς (Ε)
Υγεία Πάνω απ' 'Oλα Κ7
ANT1 News
Merenda Mania
Κωνσταντίνου και Ελένης Κ1 Ε14
(Ε)
Κάτι Ψήνεται
ΑΝΤ1 News - Δελτίο στη
Νοηματική Γλώσσα
Μια Κυρία στα Μπουζούκια
ANT1 News
Your Face Sounds Familiar Κ5
Captain Phillips
Κάρμα (Ε)
'Eρωτας Κλέφτης (Ε)
Το Καφέ της Χαράς (Ε)
Και οι Παντρεμένοι 'Eχουν Ψυχή
(Ε)

Xiaolin Showdown
Φωτιά, Πυροσβέστες!
Τομ και Τζέρι
Super Wings
Polly Pocket
Οι Ευχούληδες: Το Πάρτι
Συνεχίζεται
Πέππα, το Γουρουνάκι
Η Μάσα και ο Αρκούδος
Μπόμπι και Μπιλ
PJ Masks
Miraculous Lady Bug
Barbie Dreamhouse Adventures
Μαλλιά Κουβάρια: Η Σειρά
Wabbit: New Looney Tunes
Τομ και Τζέρι: Η Ταινία
Traction
Star News
Τα Φιλαράκια Κ3 Ε18
The Big Bang Theory Κ12 Ε1
MasterChef 3: MasterClass
Star News
Η Νεράιδα και το Παλικάρι

τηλεόραση
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05:00
05:10

TV Mall
Παπιοπεριπέτειες
Η Μικρή Γοργόνα
Για Πάντα Φίλες Κ2 Ε9 (Ε)
Kitchen Lab (Ε)
Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση
Ειδήσεις
Καλύτερα Δε Γίνεται!
Kitchen Lab
Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική
Γλώσσα
Το Σόι σου Κ5 Ε32 (Ε)
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα Κ6
Ε35 (Ε)
Bake Off Greece
Captain America 2: Ο Στρατιώτης
του Χειμώνα
Μετά τα Μεσάνυχτα (Ε)
10η Εντολή Κ1 (Ε)
Kourtney and Khloe Take Miami
Κ1 Ε7
Θυρίδα Τηλεπώλησης (Ε)
Εικόνες (Ε)

06:00 Καλημέρα με τον Γιώργο Αυτιά
10:00 Ακραίως
12:00 Τα Νέα των Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων. Ready?
12:30 Eco News
13:00 Goal Χωρίς Σύνορα
14:00 Οι Ειδήσεις του ΣΚΑΪ
14:40 Power of Love Gala
18:00 Δελτίο στη Νοηματική
18:15 dot.
19:30 Τα Νέα του ΣΚΑΪ
21:00 Survivor
00:20 Deadly Women Κ8 Ε8
01:15 Fatal Vows Κ2 Ε4
02:15 Power of Love Gala
05:00 dot. (Ε)

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

Θέμα Υγείας (Ε)
Τηλεαγορές
Κόντρα και Ρήξη
Τηλεαγορές
Κόντρα και Ρήξη
Αναζητώντας τις Ρίζες Μας
Δελτίο Ειδήσεων
Σπορ στη Θεσσαλία
Super Sport
Δυνατά και Ελληνικά
Δυνατά και Ελληνικά
Εδώ Μακεδονία. Η Εξουσία
Ακούει;
02:00 Τα Παντελόνια είναι Περίεργα
Ρούχα (Ε)
04:00 Η Νύφη

01.20 Ξένη ταινία «Dangerous love»
02.55 Ξένη ταινία «Midnight healing»
04.25 Ξένη ταινία «Man with a perfect

swing»
06.00 «Μη μου πεις»
07.00 Μουσικό πρόγραμμα
07.30 Γεγονότα -Δελτίο Ειδήσεων(E)
08.00 Ντοκυμαντέρ «Η ζωή στους
πάγους»3
08.30 “Πνευματική Θεσσαλία”
09.30 Τελεμάρκετινγκ
10.30 Παιδικό πρόγραμμα «Το μικρό
αρκουδάκι»
11.00 ΤΕΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
12.00 Θεία λειτουργία
12.45 «Εδώ Θεσσαλία - Εδώ Ελλάδα»
14.45 «Θεσσαλία LIVE»
16.00 Τελεμάρκετινγκ
17.00 Τravel Guide
18.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
18.40 Τελεμάρκετινγκ
19.00 Εν λευκώ
20.30 Ντοκυμαντέρ «Φαιάκων γεύσεις»
21.00 ΓΕΓΟΝΟΤΑ -ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21.30 «Στη Σέντρα»
23.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
23.40 Ξένη ταινία «Intimate deception»

07.00
10.30
14.00
15.00
16.30
17.30
18.00
21.30
23.30
01.30
02.00
06.30

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

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

09:45 'Eλα Χαμογέλα
12:50 Open Sport
14:00 Open News - Μεσημεριανό
Δελτίο
14:30 Παιδιά από Σπίτι
16:40 Open News στη Νοηματική
16:50 Ο Δασκαλάκος Ήταν Λεβεντιά
18:55 Open News
20:00 Για Πάντα Παιδιά Κ1 Ε32
21:00 Ο Μάγκας με το Τρίκυκλο
23:30 Total Football
01:45 Hobbit: Η Μάχη των Πέντε
Στρατών
04:45 Criminal Minds Κ10 Ε20
05:30 Τώρα 'O,τι Συμβαίνει

ΔIANYKTEPEYONTA ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
8 πρωί – 2 μεσημέρι
και 5 απόγευμα
έως 8 πρωί επομένης
Μυλώνα Φωτεινή
Λεπτοκαρυά Τρικάλων
2431024733
08:00 π.μ. – 23:00 μ.μ.

Ζαλαβράς Αθανάσιος
Αθ. Διάκου & Τιουσόν
2431023767
Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου
8 πρωί – 2 μεσημέρι
και 5 απόγευμα έως
8 πρωί επομένης

Νικόλαος Δημ. Τριγώνης
Σαράφη 21
2431026644
08:00 π.μ. – 23:00 μ.μ.
Κουτούλα Μαρία
Φλεγίου 70
2431076140

ΚΡΙΟΣ: Εχεις τη δυνατότητα να επιλέξεις αν
θα λειτουργήσεις σαν ενήλικας, κινούμενος
ώριμα και υπεύθυνα ή αν θα επιλέξεις να
λειτουργήσεις σαν παιδί που απλά απαιτεί
να γίνουν τα πράγματα όπως θέλει, όχι επειδή αυτό είναι σωστό, αλλά γιατί έτσι θα επιβεβαιωθεί.
ΤΑΥΡΟΣ: Μπορείς να ασχοληθείς λίγο με
τους φίλους σου, οι οποίοι χρειάζονται ανθρώπους με πρακτικά μυαλά για να τους δώσουν λύσεις.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Δώσε χρόνο και χώρο στους ανθρώπους να σου δείξουν τι θέλουν και τι
μπορούν, χωρίς να τους φορτώνεις με
επιπλέον προσδοκίες, γιατί στο τέλος η απογοήτευση θα είναι όλη δική σου και θα σου
πέσει βαριά.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Η επιμονή μας σε απόψεις, σε
σχέσεις, σε συναισθήματα μας κάνουν να
εστιάζουμε στη λεπτομέρεια και να την υπεραναλύουμε, χάνοντας έτσι τη γενική εικόνα και το νόημα.
ΛΕΩΝ: Ο έρωτας σ’ αυτή τη φάση μπορεί να
προκαλέσει τριγμούς κυρίως στην εργασιακή
σου καθημερινότητα, τους οποίους πιθανότατα δεν είσαι ακόμα έτοιμος να αντέξεις.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις και σε μία ερωτική ιστορία με αποτέλεσμα από ελπίδα για να αλλάξει η ζωή
σου προς το καλύτερο να μετατραπεί σε κάτι
που θα προτιμούσες να μην είχες την τύχη
να σου συμβεί.

λων-Καλαμπάκας
Γκούμας-Οδ. Πύλης
Ντάλας-Τρικάλων-Πύλης
Σαμαράς-Οδ. Καλαμπάκας
Γιαννακόπουλος-Διαλεκτό
Γιώτας-Παλαιόπυργος
Γιώτας-Πρίνος
Ζαρκάδας-Λυγαριά
Ζουλιανίτης-Σερβωτά
Καλαμπάκας-Αγ. Απόστολοι
Κανάτας-Πύλη
Καρανίκας-Μεγ. Καλύβια
Κατσιάκος
-Συνάτικας (Ρόγγια)

Οικονόμου-Γόμφοι
Κέμος-Σωτήρα
Κουρκούνης-Πηγή
Κουτσίρας-Ράξα
Μίντζας-Παλαιομονάστηρο
Μπάλλας-Πύλη
Μπιλιάλης-Βαλτινό
Νικλιτσιώτης-Φωτάδα
Οικονόμου-Παλαιόπυργος
Παπαγεωργίου-Αρδάνι
Σκαρλέας-Αρδάνι
Τσιγάρας-Βαλτινό
Τσιώκας
-Μικρό Κεφαλόβρυσο

Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου
Καραγιάννης-7 χλμ. Τρικάλων-Καλαμπάκας
Κωτούλας-Οδ. Καρδίτσης
Τζάρτζος-Οδ. Μετεώρων
Ευθυμίου
-Οδ. Τρικάλων-Λαρίσης
Γιαννακόπουλος-Διαλεκτό
Ζουλιανίτης-Σερβωτά
Καρανίκας-Μ.Καλύβια
Λαόπουλος-Φανερωμένη
Μπάλλας-Πύλη
Σκαρλέας-Αρδάνι
Τσιγάρας-Βαλτινό

TELEMACHOS CINEMA
Αυτή τη βδομάδα προβάλλονται

ΑΙΘΟΥΣΑ 1:
Σάββατο-Κυριακή
η παιδική ταινία

“LEGO”
Επίσης συνεχίζεται
για 2η
εβδομάδα η ταινία

“Η ΕΥΝΟΟΥΜΕΝΗ”
του ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΝΘΙΜΟΥ
ΑΙΘΟΥΣΑ 2:
Παρασκευή-Σάββατο
-Κυριακή
προβάλλονται

“Η ΚΛΕΜΕΝΗ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ”
και η νέα παιδική ταινία
“ΤΟ ΣΚΥΛΑΚΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ”

Σε βραδινές προβολές
η ταινία

“ΣΕΙΣΜΟΣ”
OΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Η βορειότερη πρωτεύουσα του κόσμου.
2. Πνευστό μουσικό
όργανο - Νέοι της αρχαίας Σπάρτης τα μέλη
της.
3. Χαρακτηριστικό των
σπονδυλωτών (γεν.).
4. Ενας από τους αρχαιότερους ελεγειακούς
ποιητές.
5.
Η
πρόθεση
της...πρόθεσης - Είναι
λείο και σκληρό (αντιστρ.).
6. Αμερικανός ηθοποιός, που πέθανε το 2017.
7. Φωνήεντα από
τα...φωνήεντα - Τόσα
χρόνια έζησε ο Τσε Γκεβάρα.
8. Ξενική διάζευξη -Απαραίτητο
στον λαδά.
9. Είδος φυσικού σακχάρου.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Κορυφαίος Ρώσος αγιογράφος του μεσαίωνα.
2. Αγγλικό σύμφωνο - Η οργή,
για τους λατινομαθείς - Ομοια
γράμματα.
3. Λέξη... παρηγορητική.
4. Ιδρυσε, το 1942, το Θέατρο
Τέχνης - Χαρακτηρισμός... βήματος.
5. Και η Ιφιγένεια υπήρξε - Ελληνικό νησί, στη γενική (αντιστρ.).

Για τις ώρες στο 78775

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
CINE –ΜΥΛΟΣ
στο Μύλο Ματσόπουλου

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

Οίκτος

Sudoku

Πώς παίζεται
Συμπληρώστε τους αριθμούς ώστε κάθε τετράγωνο με τα εννέα κουτάκια να έχει τους αριθμούς από
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H λύση του προηγούμενου
9

2

7

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

6

9
8

Eπιμέλεια
I. Tσιμπερδώνη

1

3
7

Κωμωδία 97
Η καλύτερη Ελληνική ταινία
της χρονιάς από τον Μπάμπη
Μακρίδη
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
Ο καρυοθραύστης και τα
τέσσερα βασίλεια
(με ηθοποιούς-μεταγλωττισμένη) και σε 3D
12.00 μεσημέρι κανονική
προβολή 4 €,
17.30 απόγευμα 3D 5 €

6. Το μικρό όνομα του Αυστριακού συνθέτη Σένμπεργκ.
7. Μεταλλικό χημικό στοιχείο.
8. Ιταλικό άρθρο - Από τα οκτώ...
δύο.
9. Τομή... αυτοκράτορα.
ΛΥΣΗ (23-2-2019)
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΚΑΠΝΙΣΜΑ 2.
ΑΓΙΑΣΜΟΣ 3.ΤΑΝΚ-ΘΑ 4. ΑΘΩΟΣ
- ΝΕΣ 5. ΥΕΜΕΝΗ 6. ΟΤΑ - ΣΗΜ 7.
ΤΗΡΗΤΕΣ 8. ΜΗΤΕ – ΠΟΛΚ 9. ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ
ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΚΑΤΑ - ΒΕΤΟ 2.
ΑΓΑΘΟΤΗΤΑ 3. ΠΙΝΩ - ΑΡΗΣ 4.
ΝΑΚΟΥ-ΗΜΙ 5.ΣΙ-ΣΕΝΤ 6.ΣΜΑ-ΕΠΙ
7.ΜΟ-ΝΕΣΣΟΣ 8.ΑΣΘΕΝΗ- ΛΣ 9.
ΑΣΗΜΙΚΑ

Για να γυμνάζεται
το μυαλό σας

ΠPATHPIA ΔIANYKTEPEYONTA
Χειρόπουλος
-Οδ. Καλαμπάκας
Τζάρτζος Ευάγ.-Οδ. Λαρίσης
Τζάρτζος-Οδ. Μετεώρων
Κόσσυβας Βασ.
-Οδ. Καρδίτσης
Παπακώστας
-Οδ. Καρδίτσης
Κωτούλας-Οδ. Καρδίτσης
Μπάκος-Οδ. Καλαμπάκας
Μεσιακάρης-Οδ. Ριζαριού
Κωτούλας Παν.-Οδ. Λαρίσης
Καραγιάννης-7ο χλμ Τρικά-

ΖΥΓΟΣ: Μια μετακόμιση για επαγγελματικούς λόγους είναι επίσης πιθανή, ενώ τέλος καλό θα ήταν να κρατήσεις μικρό καλάθι
για νέες γνωριμίες που μπορεί να σου υπόσχονται λαγούς και πετραχήλια.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Απέφυγε μεταξύ άλλων επενδύσεις, ενώ πρόσεχε να έχεις τσεκάρει κάθε
λέξη στα συμβόλαια μιας συμφωνίας πριν
υπογράψεις, αν δεν μπορείς να τη μεταθέσεις για αργότερα.
ΤΟΞΟΤΗΣ: Δεν μπορείς να ξεριζώσεις από
μέσα σου όλες τις καταβολές σου και να ξυπνήσεις καινούργιος το επόμενο δευτερόλεπτο. Αν θες να εξελιχθείς, πρέπει να αποδεχτείς ότι θα πατήσεις πάνω στο παρελθόν που σε έχει φτάσει στο σήμερα.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Η αλήθεια να λέγεται ότι αν δεν
πάρεις μόνος σου μεγάλες αποφάσεις
τώρα, θα τις πάρει το σύμπαν για σένα, αλλά
κοίτα να έχεις ζυγίσει καλά τα πράγματα.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Ο ουρανός λέει ότι τρέφεις αυταπάτες είτε σχετικά με το μπάτζετ που
έχεις προϋπολογίσει ότι θα χρειαστείς, είτε
ότι οι κινήσεις σου δε θα συνοδευτούν από
τα αναμενόμενα οικονομικά κέρδη. Κοίτα λοιπόν να κερδίσεις λίγο χρόνο για την ώρα.
ΙΧΘΕΙΣ: Κάπου εδώ έρχεται το πλήρωμα του
του χρόνου, για να καταλάβεις ότι στη ζωή
χρειάζονται και άλλα πράγματα προκειμένου να διατηρήσουμε την ισορροπία μας και
ανάμεσα τους φιλοδοξίες και όνειρα που θα
την κάνουν λιγότερο πεζή.
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Χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης προβλέπει
το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα 2020-2023
ύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο που απέστειλε ο
αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γιώργος
Χουλιαράκης στους αρμόδιους φορείς του Δημοσίου,
προβλέπεται ότι το ΑΕΠ θα αυξάνεται με ρυθμό 2,5% φέτος,
2,3% το 2020, 2,1% το 2021, 1,8% το 2020 και 1,8% το 2023.

Σ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:
Χαμηλές πτήσεις του ΑΕΠ, οι οποίες οδηγούν στο συμπέρασμα ότι
η Ελλάδα δεν θα επιστρέψει στα προ κρίσης επίπεδα πριν περάσει τουλάχιστον μία δεκαετία, προβλέπει το υπό κατάρτιση μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα 2020-2023.
Στη σχετική εγκύκλιο που έστειλε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης στους αρμόδιους φορείς του Δημοσίου, προβλέπεται ότι το ΑΕΠ θα αυξάνεται με ρυθμό 2,5% φέτος, 2,3%
το 2020, 2,1% το 2021, 1,8% το 2022 και 1,8% το 2023.
Οι προβλέψεις δεν έχουν διαφοροποιηθεί από το περυσινό μεσοπρόθεσμο, αλλά έχει προστεθεί ένας χρόνος ακόμη, το 2023, που διατηρεί τη χαμηλή πτήση του 2022. Ετσι, σε 5 χρόνια, το 2023, το ΑΕΠ
προβλέπεται να διαμορφωθεί στα 212 δισ. ευρώ έναντι 191 δισ. ευρώ
το 2018, άρα να αυξηθεί κατά 21 δισ. ευρώ.
Με αυτόν τον ρυθμό θα χρειαστούν τουλάχιστον άλλα 5 χρόνια για
να προσεγγίσει τα επίπεδα των περίπου 240 δισ. ευρώ, όπου βρισκόταν προ κρίσης, δικαιώνοντας έτσι τους οικονομολόγους που έχουν
κατά καιρούς προϊδεάσει ότι θα χρειαστεί πάνω από μία δεκαετία για
να επιστρέψουμε στα παλιά επίπεδα ευημερίας. Μάλιστα, άλλοι διεθνείς οργανισμοί προβλέπουν χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης. Το ΔΝΤ

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης
έχει εκτιμήσει ότι αυτός θα βρίσκεται στο 1,2% το 2023, απομακρύνοντας ακόμη περισσότερο την προοπτική γρήγορης βελτίωσης του
επιπέδου ευημερίας. Στις προβλέψεις του υπουργείου, οι επενδύσεις
προβλέπεται να αυξηθούν φέτος κατά 11,9%, μετά τη στασιμότητα
(0,8%) του 2018, ενώ στη συνέχεια ο ρυθμός τους θα υποχωρεί 9,7%
το 2020, 7,9% το 2021, 5,9% το 2022 και 5,2% το 2023.

Οσο για την ανεργία, προβλέπεται καθοδική πορεία, αλλά παραμένει
σε διψήφια ποσοστά τουλάχιστον έως το τέλος της προσεχούς πενταετίας. Ετσι, από το 18,2% φέτος, υποχωρεί στο 16,6% το 2020, στο
15,4% το 2021, στο 14,3% το 2022 και στο 13,2% το 2023.
Στην εγκύκλιο, ο κ. Χουλιαράκης υπενθυμίζει τη δέσμευση της χώρας για πρωτογενή πλεονάσματα 3,5% του ΑΕΠ έως το 2022.
Οι φορείς καλούνται να εξειδικεύσουν το βασικό σενάριο της περιόδου έως το 2023. Προφανώς, χωρίς να αναφέρεται, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου θα διαμορφώσει και εναλλακτικά σενάρια, με τα
μέτρα πολιτικής που επιθυμεί να λάβει. Εκεί θα φανεί, για παράδειγμα, αν η κυβέρνηση σκοπεύει να διεκδικήσει τη μη μείωση του αφορολόγητου ορίου, που έχει συμφωνηθεί και έχει ψηφιστεί. Αυτό βέβαια
θα μπορούσε να γίνει και εκ των υστέρων.
Ο κ. Χουλιαράκης εφιστά την προσοχή στους εποπτευόμενους φορείς και ιδίως στα νομικά πρόσωπα να καταρτίσουν ρεαλιστικές προβλέψεις, καθώς κατά το παρελθόν διαπιστώθηκε ότι ορισμένα υπέβαλαν
υποεκτιμημένες προβλέψεις σε όρους δημοσιονομικού αποτελέσματος, όπως αναφέρει. Τονίζεται ότι τέτοιες προτάσεις δεν πρέπει να γίνουν αποδεκτές από τα υπουργεία, καθώς οδηγούν σε προσδιορισμό
μη ρεαλιστικού δημοσιονομικού αποτελέσματος και στη λήψη αποφάσεων που βασίζονται σε εσφαλμένα δεδομένα.
Οι φορείς καλούνται επίσης να καταγράψουν ξεχωριστά όλες ανεξαιρέτως τις απλήρωτες υποχρεώσεις τους, ανεξαρτήτως του αν είναι ληξιπρόθεσμες ή όχι.

Τα «κόκκινα» δάνεια στο επίκεντρο της συνάντησης Φλαμπουράρη με την ΟΤΟΕ
«Στόχος να προστατευτούν όλες ανεξαιρέτως οι θέσεις εργασίας των τραπεζοϋπαλλήλων»
ι θέσεις της ΟΤΟΕ (Ομοσπονδία Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων
Ελλάδος) για τα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν το χρηματοπιστωτικό σύστημα, τις εργασιακές σχέσεις των τραπεζοϋπαλλήλων, τον ρόλο των τραπεζών
στην Οικονομία της χώρας, αλλά
και την αντιμετώπιση του προβλήματος των «κόκκινων» δανείων, τέθηκαν επί τάπητος στη συνάντηση που είχε ο υπουργός
Επικρατείας Αλέκος Φλαμπουράρης με το προεδρείο της Ομοσπονδίας, χθες το μεσημέρι στο
Μέγαρο Μαξίμου.
Ο κ. Φλαμπουράρης, αναφερόμενος στο τραπεζικό σύστημα,
είπε στους εκπροσώπους της
ΟΤΟΕ ότι η Κυβέρνηση εργάζεται
εντατικά με στόχο τόσο την ισχυροποίησή του, όσο και την απάλειψη των χρόνιων παθογενειών,
προκειμένου αυτό να διαδραματίσει τον πραγματικό του ρόλο,
ενισχύοντας και χρηματοδοτώντας την πραγματική οικονομία.
Σύμφωνα με ανακοίνωση, «ο
Υπουργός διαπίστωσε πως και η
ΟΤΟΕ διακατέχεται από τις ίδιες
αντιλήψεις και πως θα κινηθεί και
αυτή προς τη συγκεκριμένη κα-

Ο

Ο υπουργός Επικρατείας
Αλέκος Φλαμπουράρης
τεύθυνση».
Στη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα,
ο κ. Φλαμπουράρης εξέφρασε
την πολιτική βούληση ώστε να
προστατευτούν όλες ανεξαιρέτως οι θέσεις εργασίας των τραπεζοϋπαλλήλων, καθώς επίσης
και οι συλλογικές τους συμβάσεις.
Επίσης, παρουσίασε αναλυτικά
την πρόταση της Κυβέρνησης για
το νέο νομοθετικό πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας
των δανειοληπτών, ενώ τέλος,
συζητήθηκε και η πρόταση της
ΟΤΟΕ για τη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων, η οποία ζητήθηκε

να κατατεθεί αναλυτικά και γραπτώς καθώς, όπως επισημαίνεται
στην σχετική ανακοίνωση, παρουσιάζει ενδιαφέρον.
«Ιδιαίτερα χρήσιμη» χαρακτήρισε και από την πλευρά της, τη
συνάντηση η ΟΤΟΕ. Σε ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία επισημαίνει ότι «τέθηκαν όλα τα θέματα που μας αφορούν στην Κυβέρνηση» σημειώνοντας ότι οφείλει (σ.σ. η Κυβέρνηση) να αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες.
Ο πρόεδρος της ΟΤΟΕ Σταύρος Κούκος, ανέλυσε τις θέσεις
του κλάδου για «το μείζον θέμα
της διαχείρισης των κόκκινων δανείων και επεσήμανε ότι πρέπει να
βρεθεί αποτελεσματική λύση ενώ
μίλησε ακόμα για την έλλειψη
ρευστότητας και την αδυναμία
χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας», όπως αναφέρει
ανακοίνωση της Ομοσπονδίας.

Αναφέρθηκε, επίσης, στην ψηφιοποίηση των τραπεζικών εργασιών που «εξελίσσεται χωρίς κανόνες και διαδικασίες ελέγχου»
και τόνισε ότι «οι εργαζόμενοι
στις Τράπεζες που έχουν συρρικνωθεί αριθμητικά με απώλεια
26.000 θέσεων εργασίας την τελευταία δεκαετία, αντιμετωπίζουν
με άγχος και ανασφάλεια την κατάσταση που βιώνουν καθημερινά
και δεν πρόκειται να μείνουν απαθείς αν απειληθεί περαιτέρω η
απασχόληση και τα εργασιακά
τους δικαιώματα».
Σύμφωνα με την ανακοίνωση
της ΟΤΟΕ, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας «αναφέρθηκε, ιδιαίτερα,
στις προσπάθειες των Τραπεζών
να μεταφέρουν τη διαχείριση των
κόκκινων δανείων εκτός Τραπεζών
και δήλωσε κατηγορηματικά στον
υπουργό ότι, η ΟΤΟΕ είναι αντίθετη, έχει τις δικές της απόψεις

Σε προσιτές τιμές
ΤΗΛ:

24310-29072
697-6670157
TPIKΑΛA

ANAΛAMBANOYME ΣYNTHPHΣEIΣ
ΠOΛYKATOIKIΩN

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

και σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να επιτρέψει μεταφορά
τραπεζοϋπαλλήλων έξω από τον
τραπεζικό κλάδο». Επισήμανε,
επίσης, ότι οι Τράπεζες ως μοχλός
της οικονομίας οφείλουν να ανταποκριθούν στο ρόλο τους και η
Κυβέρνηση στο πλαίσιο της δικής
της πολιτικής ευθύνης για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη
της χώρας, οφείλει να αναλάβει το
μερίδιο της ευθύνης που της ανήκει. Ακόμη τόνισε ότι «δεν υπάρχει καμία δικαιολογία μετά τις
τρεις διαδοχικές ανακεφαλαιοποιήσεις για τους μετόχους και
τις Διοικήσεις των Τραπεζών, οι
οποίες πρέπει να σταματήσουν
επιτέλους να επικαλούνται συνεχώς το λειτουργικό κόστος με το

«μάτι» σταθερά να κοιτάζει μόνο
στους εργαζόμενους, αντί να
φροντίσουν για την αύξηση των
εσόδων που πρέπει να είναι η αιχμή του στρατηγικού τους σχεδιασμού».
Τέλος, ενόψει των διαπραγματεύσεων για την Κλαδική Σ.Σ.Ε.
που βρίσκονται σε εξέλιξη, ενημέρωσε τον κ. Φλαμπουράρη ότι
ο κλάδος των τραπεζοϋπαλλήλων είναι έτοιμος να αντιδράσει
δυναμικά «αν οι Τράπεζες επιχειρήσουν να πλήξουν την απασχόληση στον κλάδο και επεσήμανε
ότι η προστασία της εργασίας
αφορά σε όλους τους τομείς και
τις υπηρεσίες των Τραπεζών χωρίς καμία εξαίρεση».

36 σελίδα
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τοπικά

Στο «μικροσκόπιο» Απαντήσεις σε ερωτήματα αναγνωστών
του Συνηγόρου για συνταξιοδοτικά και κοινωνικοασφαλιστικά ζητήματα
τα fake news
ΕΡΩΤΗΣΗ 1η:
Είμαι 60 ετών (12.03.1958) τραπεζικός υπάλληλος από τον Ιούνιο
του 1986 και χωρίς διακοπή,ασφαλισμένος στο ΙΚΑ. Πότε δικαιούμαι
να βγώ σε σύνταξη με εξαγορές –
αναγνωρίσεις πλασματικών ετών
για τρία παιδιά και 20 μήνες
στρατό;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Δικαιούστε πλήρη σύνταξη με 40
έτη ασφάλισης (με αναγνώριση έως
και 7 έτη από πλασματικούς χρόνους) σε ηλικία 62 ετών.Διαφορετικά χωρίς εξαγορές δικαιούστε μειωμένη σύνταξη στα 62 εφόσον θα
έχετε 100 τουλάχιστον ημέρες
ασφάλισης ανά έτος την τελευταία
πενταετία.

ο μεταναστευτικό ζήτημα, η ελευθερία της
έκφρασης στο Διαδίκτυο, αλλά και τα fake
news αποτέλεσαν τους κεντρικούς άξονες
της δεύτερης ημέρας του συνεδρίου που
διοργανώνει ο Συνήγορος του Πολίτη.

Τ

Τοποθετούμενος στην ενότητα των fake news, ο καθηγητής του Συνταγματικού Δικαίου και διευθύνων σύμβουλος της ΕΡΤ Γιάννης Δρόσος επεσήμανε ότι, «ακόμη
και αν διαψευσθούν τα fake news, θα αφήσουν πίσω τους
ένα ίχνος», ενώ συνηγόρησε στη στάση που τηρεί η ΕΡΤ
στο θέμα, υποστηρίζοντας ότι έχει δημιουργηθεί «ομάδα
επαλήθευσης ειδήσεων».
Για τα fake news αλλά και για τα όρια μεταξύ προστασίας και λογοκρισίας στο Διαδίκτυο μίλησε ο επίκουρος
καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου στο ΑΠΘ Γιώργος Καραβοκύρης. «Κατά την αμερικανική θεωρία, πρέπει να
ακούσουμε την πιο εξωφρενική ιδέα, γιατί έτσι θα καταλάβουμε ποια είναι η αλήθεια. Στην Ευρώπη, στις περισσότερες χώρες, πλην της Γαλλίας, η οποία θέσπισε
νόμο πρόσφατα, οι πρωτοβουλίες παραμένουν στο επίπεδο της δεοντολογίας».
Από την πλευρά της, η Erinda Balanca, Συνήγορος του
Πολίτη της Αλβανίας, αφού επεσήμανε τα δυσδιάκριτα
πολλές φορές όρια μεταξύ ελευθερίας της έκφρασης και
παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διευκρίνισε ότι
στην Αλβανία προωθείται η δημιουργία ενός μηχανισμού
ο οποίος δεν είναι κρατικός και θα λειτουργεί εν είδει
«ελεγκτικού εργαλείου» επί των δημοσιευόμενων στο Διαδίκτυο με στόχο την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Στην ενότητα που αφορά το μεταναστευτικό τοποθετήθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Philippe Leclerc, επικεφαλής
της αντιπροσωπείας της Υπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για
τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα, ο οποίος αναφέρθηκε στη
συνεργασία της Αρμοστείας με τον Συνήγορο στα κέντρα
υποδοχής, καθώς και ο Gianluca Rocco, επικεφαλής της
Αποστολής του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης
στην Ελλάδα.
Παρέμβαση έκανε ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Δημήτρης Βίτσας, ο οποίος αναφέρθηκε εκτενώς
στην κατάσταση στα νησιά, ειδικά στη Σάμο, που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, καθώς και ο Συνήγορος
του Πολίτη Ανδρέας Ποττάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στον
ρόλο του Συνηγόρου στο μεταναστευτικό - προσφυγικό
ζήτημα.

ΒΡΕΘΗΚΑΝ - ΧΑΘΗΚΑΝ
XAΘΗΚΑΝ γυαλιά μυωπίας, πράσινα με γκρι, στην οδό Συγγρού. Όποιος τα βρήκε παρακαλείται να ειδοποιήσει στο τηλέφωνο 2431028944.
ΧΑΘΗΚΕ πορτοφόλι χρώματος πράσινο όποιος το βρήκε
παρακαλείται να κρατήσει τα χρήματα και να επιστρέψει όλα
τα έγγραφα και να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 6973476063.
ΧΑΘΗΚΕ σκουλαρίκι. Όποιος το βρήκε παρακαλείται να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 6987054976 και θα αμειφθεί.
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.
ΕΧΑΘΗ σκυλί κυνηγετικό γκέκικο μεταξύ Δροσερού-Μουριάς. Όποιος το βρήκε παρακαλείται να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 6974606180.

ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
ΑΘΗΝΩΝ, ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΟΙΕΙΔΙΚΟΙ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥ

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

ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ

www.e-syntaxi.gr
τηλ. επικοινωνίας
2103632026
και 2103645912

&

ΣΤΟΥΦΗ
ΕΛΕΝΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Μόνο με τις διατάξεις των βαρέων και εφόσον είχατε συμπληρώσει
4500 ημέρες ασφάλισης εκ των
οποίων 3600 σε βαρέα μέχρι το
2010, μπορείτε να συνταξιοδοτηθείτε σε ηλικία 55 ετών (εφόσον δεν
προκύψουν μελλοντικές αλλαγές).

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Η μητέρα σας δικαιούται άμεσα
πλήρη σύνταξη γήρατος με τις διατάξεις των βαρέων,εφόσον ασφαλίζεται ανελλιπώς μέχρι σήμερα.
ΕΡΩΤΗΣΗ 4η:
Είμαι γεννημένος της 25/02/1973.
Εργάζομαι ανελλιπώς απο τον 4ο
του 1994 εως και σήμερα στον
Τραπεζικό τομέα. Εχω υπηρετήσει
15 μήνες στον Στρατό απο το
10/1992 εως 12/1993. Σας παρακαλώ ενημερώστε με ποτε θα
μπορούσα να βγω σε σύνταξη μειωμένη ή πλήρη.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Δικαιούστε πλήρη σύνταξη με
την συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης σε ηλικία 62 ετών ή μειωμένη
στα 62 με τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης και 100 ένσημα/έτος την τελευταία 5τία πρίν την υποβολή της
αίτησης για σύνταξη.
ΕΡΩΤΗΣΗ 5η:
Είμαι γεννηθής τον Νοέμβριο του
1959. Το πρώτο μου ένσημο το
έχω το 1976 και συνολικά έχω στο
ΙΚΑ 4500 ένσημα και στον ΟΑΕΕ
από 1/1/2003 εως 1/1/2013,3000
ένσημα. Μπορώ να βγω στα 62
μου έτη έστω και με μειωμένη
σύνταξη; Αυτήν την στιγμή εργάζομαι.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Δικαιούστε πλήρη σύνταξη σε
ηλικία 67 ετών. Για να δικαιούστε μειωμένη στα 62 θα πρέπει να υπάρχουν 100 ημέρες ασφάλισης ανά
έτος την τελευταία 5ετία πριν από τα
62.
ΕΡΩΤΗΣΗ 6η:
Είμαι γεννημένος τον 9/1958 και
έχω ασφάλιση αρχικά στο ΙΚΑ και
τελευταίο φορέα έχω το ΤΕΒΕ.
Έχω υπηρετήσει 24 μήνες στο
στρατό και έχω και 2 τέκνα. Υπολογίζω ότι ήδη έχω 41 έτη ασφάλισης μέχρι 31/12/2017. Πότε
μπορώ να συνταξιοδοτηθώ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Όπως μας αναφέρετε αφού μέχρι
31/12/2018 έχετε 42 έτη ασφάλισης
σημαίνει ότι ήδη από το 2011 έχετε

ΕΡΩΤΗΣΗ 9η:
Είμαι γεννημένη τον 5/1959 με
ασφάλιση αμιγώς στο Δημόσιο.
Μέχρι 29/1/2019 έχω 34 έτη και 4
μήνες ασφάλιση. Το δεύτερο
τέκνο μου έχει γεννηθεί τον
11/1995. Πότε μπορώ να συνταξιοδοτηθώ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Από τα στοιχεία που μας παραθέτετε προκύπτει ότι έχετε ήδη θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα
με τις διατάξεις της μητέρας ανήλικου τέκνου ήδη από το 2010, καθώς
μέχρι 31/12/2010 έχετε συμπληρώσει την απαιτούμενη 25ετία και ήδη
από το 2009 είχατε την ηλικία των 50
ετών σωρευτικά το τέκνο σας ήταν
ανήλικο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2η:
Ειμαι γεννημένη τον 4/1971 έχω
βαρέα από τον 12/1989, ήτοι 9124
ημέρες.Εχω ανήλικο παιδί.Ποτε
μπορώ να βγω σε σύνταξη;

ΕΡΩΤΗΣΗ 3η:
Θέλω να σας ρωτήσω για την μητέρα μου αν έχει δικαίωμα για
συνταξιοδότηση. Τα ένσημά της
είναι βαρέα από το Δεκέμβρη του
1995 μέχρι σήμερα χωρίς διακοπή
της εργασίας. Η ημερομηνία γέννησης της 5/5/1954. Δικαιούται να
κάνει αίτηση συνταξιοδότησης;

του 55ου έτους της ηλικίας για τη
μειωμένη. Επειδή, ως γεννηθείσα το
1960 συμπληρώσατε το 2015 το
55ο έτος μπορείτε να βγείτε σε
σύνταξη μειωμένη σε ηλικία 62 ετών
και με την πρόσθετη προϋπόθεση
των 100 ημερομισθίων ανά έτος την
τελευταία πενταετία πριν την υποβολή της αίτησης. Για πλήρη σύνταξη αναγκαστικά θα περιμένετε το
67ο έτος.

την απαιτούμενη 35ετία που προβλέπει ο νόμος. Ωστόσο επειδή την
ηλικία των 60 ετών που απαιτούνταν
βάσει του προγενέστερου νομοθετικού πλαισίου για συνταξιοδότηση,
την συμπληρώνετε τον 9/2018, ήτοι
μετά την ψήφιση του Ν. 4336/2015,
επηρεάζεστε από την αύξηση των
ηλικιακών ορίων και με τα νέα δεδομένα μπορείτε να αιτηθείτε πλέον
σύνταξης από την ηλικία 61 ετών.
ΕΡΩΤΗΣΗ 7η:
Είμαι γεννημένος τον 2/1957, με
ασφάλιση πρώτα στο ΙΚΑ και
έπειτα στο Δημόσιο. Υπολογίζω ότι
έως 31/1/2019 έχω συνολικά 34
έτη και 8 μήνες. Πότε μπορώ να
συνταξιοδοτηθώ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Βάσει των στοιχείων που μας
αναφέρετε προκύπτει ότι είχατε 25
έτη ασφάλισης μέχρι 31/12/2010

και συμπληρώνετε και τα 35 έτη
ασφάλισης το 2019. Ως εκ τούτου
επηρεάζεστε από τα νέα ηλικιακά
όρια που επέβαλε ο Ν. 4336/2015 και
συνεπώς μπορείτε να συνταξιοδοτηθείτε από την ηλικία των 60 ετών
και 6 μηνών, που ήδη έχετε συμπληρώσει.
ΕΡΩΤΗΣΗ 8η:
Είμαι γεννημένη τον 4/1960. Συμπληρώνω με συνυπολογισμό του
ΟΑΕΔ πάνω από 4500 ημερομίσθια.
Πότε μπορώ να συνταξιοδοτηθώ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Στην περίπτωση σας, όπως μας
αναφέρετε έχετε τις απαιτούμενες
ελάχιστες 4500 ημέρες ασφάλισης.
Για συνταξιοδότηση με τις διατάξεις
των 4500 ημερομισθίων στις γυναίκες ασφαλισμένες παίζει ρόλο το
έτος συμπλήρωσης της ηλικίας των
60 ετών για την πλήρη σύνταξη και

ΕΡΩΤΗΣΗ 10η:
Έχω ασφαλιστεί μόνο στο ΤΑΕ.
Συμπλήρωσα την 35ετία μόλις στις
31/12/2017. Γεννήθηκα τον
12/1957. Έχω 3 τέκνα και 2 έτη
στρατό. Εξακολουθώ και εργάζομαι. Τι μπορώ να κάνω για βγω
άμεσα σε σύνταξη;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Βάσει των στοιχείων που μας παραθέτετε, αφού έχετε 35 έτη μέχρι
31/12/2017 σημαίνει ότι έως
31/12/2012 έχετε 30 έτη. Με αναγνώριση των 5 ετών από τα τέκνα
σας και από τη στρατιωτική σας θητεία, συμπληρώνετε την 35ετία έως
31/12/2012 και συνυπολογίζοντας
την ασφάλιση των ετών που ακολουθούν έχετε και τη συνολική
37ετία. Ως γεννηθείς τον 12/1957 γίνεστε 60 ετών τον 12/2017, ήτοι
μετά την ψήφιση του Ν. 4336/2015
και συνεπώς επηρεάζεστε από τα
νέα ηλικιακά όρια. Πλέον μπορείτε
να αιτηθείτε σύνταξης σε ηλικία 60
ετών και 9 μηνών.

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

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

ΤΡΙΚΑΛΑ – ΒΟΛΟΣ

7.00, 10.00, 13.00, 15.30, 18.30,

7.00, 11.30, 15.00, 19.00

01.00 νυχτερινό (εκτός Σαβ. προς Κυρ.)

ΒΟΛΟΣ – ΤΡΙΚΑΛΑ

ΑΘΗΝΑ - ΤΡΙΚΑΛΑ

6.30, 11.00, 15.00, 19.00

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

7.00, 10.30, 13.30, 15.30, 18.00, 21.00

ΤΡΙΚΑΛΑ – ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ – ΜΕΤΕΩΡΑ

extra Παρασκευή & Κυριακή: 17.00

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

Καθημερινά: 9.00, 12.00, 15.00

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

ΛΑΡΙΣΑ – ΤΡΙΚΑΛΑ

8.30, 12.00, 15.15, 17.30, 21.00

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

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

ΤΡΙΚΑΛΑ – ΚΑΡΔΙΤΣΑ

καθημερινά: 8.45, 15.30

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

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

ΚΑΡΔΙΤΣΑ-ΤΡΙΚΑΛΑ

14.30 Δευτ., Τετ., Παρ., Κυρ.

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

ΤΡΙΚΑΛΑ - ΑΡΤΑ - ΠΡΕΒΕΖΑ
καθημερινά (πλην Σαββάτου): 16:15
ΤΡΙΚΑΛΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ
Τετάρτη, Κυριακή: 14:45
ΤΡΙΚΑΛΑ - ΑΓΡΙΝΙΟ
Παρασκευή, Κυριακή: 16:15
ΤΡΙΚΑΛΑ - ΠΑΤΡΑ
Πέμπτη, Παρασκευή & Κυριακή: 15.00

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

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

ΠΑΤΡΑ - ΤΡΙΚΑΛΑ

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ – ΤΡΙΚΑΛΑ

Δευτέρα, Παρασκευή, Κυριακή: 15.15

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

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

εκδρομές

ΚΩΤΟΥΛΑΣ TOURS

Καποδιστρίου 24 Τρίκαλα. Τηλ. 24310 30500 •
www.kotoulastours.gr
Αρ. ΜΗ.Τ.E. 0727Ε60000016300
•Άγιο Πορφύριο-Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου-Ραφήνα-Όσιο Εφραίμ
Νέα Μάκρη. Κυριακή 3 Μαρτίου.
•Αποκριά στην Νάουσα “Γενίτσαροι και Μπούλες”. Την Κυριακή 10 Μαρτίου.
•Γύρος Λίμνης Ν. Πλαστήρα (Μέγδοβα) και Ι.Μ. Παναγίας Πελεκητής.
Την Καθαρά Δευτέρα 11 Μαρτίου.
•Απογευματινή εκδρομή στην Ι.Μ. των Αγίων Θεοδώρων για την παρακολούθηση του πανηγυρικού εσπερινού προς Τιμήν των Αγίων Θεοδώρων
και των Α’ Χαιρετισμών. Την Παρασκευή 15 Μαρτίου.
•Ημερήσια εκδρομή στην Γουμένισσα και στην Ι.Μ. Αγίου Νικοδήμου
όπου θα προσκυνήσουμε τμήμα της άφθαρτης καρδιάς του Αγίου Λουκά του Ιατρού του Ρώσου η οποία θα φιλοξενηθεί στην μονή για δύο μέρες. Την Κυριακή 17 Μαρτίου.
•Απογευματινή εκδρομή στην Ι.Μ. Οσίου Νικάνορα (Ζάβορδας). Την
Κυριακή 17 Μαρτίου.
ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΜΑΝΗ

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

Σπάρτη-Μυστράς-Γύθειο-Σπήλαια Διρού-Μονεμβασιά-Ναύπλιο. 23-25
Μαρτίου.
ΤΗΝΟΣ 24-25 Μαρτίου

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

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

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

TΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Travel
Αριθμος μητρωου
ΕΟΤ 0727E60000037201

για κάθε προορισμό...

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

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

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

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

AM.EOT 0727E60000012200

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Ταξίδια εκδρομές Εσωτερικού & Εξωτερικού / Private Group / Συλλόγων-Σωματεία
Κρατήσεις Ξενοδοχείων με σύστημα οn line / Transfer airport
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΒΟΛΟΥ
Κυριακή 03 Μαρτίου 2019
Απογευματινή εκδρομή στην Ιερά Γυναικεία Κοινοβιακή Μονή Παμμεγίστων Ταξιαρχών στα Άνω Λεχώνια Βόλου και ελεύθερος χρόνος στο κέντρο του Βόλου.

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

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

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

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

«ΧΙΟΣ»
Από 14 – 17/06/2019

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

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).

ΡΟΥΜΑΝΙΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ -ΜΠΡΑΝ (Πύργος του Δράκουλα)-ΜΠΡΑΣΟΦ-ΣΟΦΙΑ
1 εώς 5 ΜΑΙΟΥ 2019 (πρωινή αναχώρηση)
Πενθήμερη οργανωμένη εκδρομή στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας
Περιλαμβάνει: Μεταφορά, περιηγήσεις / ξεναγήσεις, 3 νύχτες στο Βουκουρέστι και
1 νύχτα στη Σόφια, ξενοδοχεία 4* αστέρων, Ημιδιατροφή (4 πρωινά & 4 γεύματα).

«ΠΑΡΟΣ»
Από 08 - 12/07/2019

ΤΗΝΟΣ - ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ - ΜΥΚΟΝΟΣ

«ΛΗΜΝΟΣ»
Από 20 - 26/07/2019

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.

«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.
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ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ
Αναχωρήσεις από Αεροδρόμιο Μακεδονία, Θεσσαλονίκη

ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΒΕΝΕΤΙΑΣ 4 ΗΜΕΡΕΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 01/03
ΤΙΜΗ ΑΤΟΜΟΥ ΑΠΟ 335,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ

ΠΡΑΓΑ 4 ΗΜΕΡΕΣ
ΑΧΑΧΩΡΗΣΗ 08/03 & 22/03
ΤΙΜΗ ΑΤΟΜΟΥ ΑΠΟ 319,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
4ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 10/03 & 24/03
ΤΙΜΗ ΑΤΟΜΟΥ ΑΠΟ 195,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ

5ΗΜΕΡΕΣ 06/03 & 20/03
ΤΙΜΗ ΑΤΟΜΟΥ ΑΠΟ 229,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ

ΒΙΕΝΝΗ 4 ΗΜΕΡΕΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 08/03 & 22/03
ΤΙΜΗ ΑΤΟΜΟΥ ΑΠΟ 285,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ

ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ 5 ΗΜΕΡΕΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 08/03 & 22/03
ΤΙΜΗ ΑΤΟΜΟΥ 325,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
Στις τιμές δεν περιλαμβάνονται οι φόροι αεροδρομίου 145,00 ευρώ
*** Οι τιμές είναι ανά άτομο σε δίκλινο δωμάτιο****
ΕΚΔΟΣΗ ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΩΝ – ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡIΩΝ – ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

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

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

Τηλ. 24310 23564-23646
Τσιτσάνη 21 - Τρίκαλα
ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ:

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

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

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

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

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

Το γραφείο μας διαθέτει σύστημα POS για όλες τις συναλλαγές σας με κάρτα
«ΑΘΗΝΑ – ΑΚΡΟΠΟΛΗ»
Έκθεση LEONARDO DA VINCI
Θεατρική παράσταση «Έγκλημα στο Όριεντ Εξπρές»
στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Από 30-31/03/2019
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Πενθήμερη εκδρομή Βελιγράδι-Βουδαπέστη-Βιέννη
από 7 έως 11 Μαρτίου

ΑΡΤΑ
Ι.Μ. ΑΓΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΑΣ-ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΙΣΣΑΚΟΡΩΝΗΣΙΑ
Τετάρτη 27/02/2019

«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

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΕΚΔΡΟΜΗ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

ΛΙΠΑΣ TRAVEL
ΜΗ.Τ.Ε.: 0727Ε60000015600

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

«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ»
4ήμερες εκδρομές
-------------------------8-11 Μαρτίου 2019 (ΑΠΟΚΡΙΕΣ)
(2 διαν/σεις) ξενοδοχείο 4* με πρωινό (πλατεία ΤΑΧΙΜ), ξεναγός
ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: 110,00 €
-------------------------22-25 Μαρτίου 2019
(2 διαν/σεις) ξενοδοχείο 4* με πρωινό (πλατεία ΤΑΧΙΜ), ξεναγός
ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: 120,00 €

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

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

ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ
(ΔΑΡΔΑΝΕΛΙΑ-ΣΜΥΡΝΗ-ΑΪΒΑΛΙ-ΕΦΕΣΣΟ-ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ)
6ήμερη εκδρομή 30/4-5/5/2019
4 διαν/σεις με ημιδιατροφή (μία διαν/ση στο Αϊβαλί, δύο στη Σμύρνη
και μία στα Δαρδανέλια), ξεναγός
ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: 230,00 €

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
5ήμερη κρουαζιέρα στα Ελληνικά νησιά (Μύκονος – Πάτμος – Ρόδος –
Ηράκλειο -Σαντορίνη) & Κουσάντασι (Τουρκία), 8-12 Ιουλίου (μεταφορά
Τρίκαλα – Πειραιά & επιστροφή, πλήρης διατροφή, απεριόριστο πακέτο
ποτών.
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

ΕΛΛΑΔΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ

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

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

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

38 σελίδα

ΚΥΡΙΑΚΗ
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Η κίνηση στην Ιερά Μητρόπολη
Τρίκκης και Σταγών
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ σήμερα Κυριακή 24
Φεβρουαρίου το πρωί θα Λειτουργήσει και θα ομιλήσει στον
Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής
Φλαμουλίου Τρικάλων.
Το απόγευμα στις 6 θα Χοροστατήσει κατά την Ακολουθία
της Παρακλήσεως προς τον
Όσιο Δαυίδ στον ίδιο Ιερό Ναό
και εν συνεχεία θα προπέμψει την
Ιερά Κάρα του Οσίου Δαυίδ του
εν Ευβοία.
Ακολούθως στις 7:30 επικεφαλής του Ιερού κλήρου και του
λαού έμπροσθεν του Ιερού Ναού
Αγίου Χαραλάμπους Ριζαριού
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.
Το βράδυ θα τελέσει Ιερά
Αγρυπνία στον ίδιο Ιερό Ναό με
την ευκαιρία ελεύσεως της Τιμίας
Κάρας του Οσίου Δαυίδ του εν
Ευβοία.
Τη Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου
το πρωί στις 10 θα τελέσει το
μνημόσυνο επί τη συμπληρώση
εννέα ημερών από την κοίμηση
του μακαριστού Καθηγουμένου
Δωροθέου Αβραδοπούλου στην
Ιερά Μονή Γεννήσεως Θεοτόκου Ορφανού Οιχαλίας.
Το απόγευμα στις 5 επικεφαλής του Ιερού κλήρου και του
λαού έμπροσθεν του Ιερού Ναού
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης
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. Ακολούθως θα μεταβεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Βησσαρίωνος Καλαμπάκας όπου θα
συμμετάσχει στις εόρτιες εκδηλώσεις για τα ονομαστήρια του
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Σταγών και Μετεώρων κ. Θεοκλήτου.
Την Τρίτη 26 Φεβρουαρίου το
πρωί θα μεταβεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Βησσαρίωνος Καλαμπάκας όπου θα
συμμετάσχει στις εόρτιες εκδηλώσεις για τα ονομαστήρια του
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Σταγών και Μετεώρων κ. Θεοκλήτου.
Το απόγευμα στις 5:30 θα Χοροστατήσει κατά την Ακολουθία
του Εσπερινού στον Ιερό Ναό
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης
Τρικάλων. Κατά την διάρκεια του
Εσπερινού θα τελέσει την Ακολουθία της Ρασοφορίας του κ.

τοπικά
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Δημητρίου Καραλή.
Το βράδυ θα τελέσει Ιερά
Αγρυπνία στον ίδιο Ιερό Ναό με
την ευκαιρία ελεύσεως της Τιμίας
Κάρας του Οσίου Δαυίδ του εν
Ευβοία.
Την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου
το πρωί στις 11 θα Χοροστατήσει
κατά την Ακολουθία της Παρακλήσεως προς τον Όσιο Δαυίδ
στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων.
Το απόγευμα στις 5 επικεφαλής του Ιερού κλήρου και του
λαού έμπροσθεν του Ιερού Ναού
Αγίου Γεωργίου στα Αμπελάκια
Τρικάλων θα προϋπαντήσει πανδήμως απότμημα Ιερού Λειψάνου
του Αγίου Κυπριανού. Εν συνεχεία θα Χοροστατήσει και θα
Ομιλήσει κατά την Ακολουθία
του Εσπερινού.
Το βράδυ, ευγενώς προσκληθείς, θα μεταβεί και θα τελέσει
Ιερά Αγρυπνία στον Ιερό Ναό
Κοιμήσεως της Θεοτόκου Λαγκαδά επί τη μνήμη της Αγίας
Νεομάρτυρος Κυράννης της Οσσαίας.
Την Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου
το πρωί, ευγενώς προσκληθείς,
θα συμμετάσχει στο 9ο Διεθνές
Θεολογικό Συνέδριο που τελεί
υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά, Λητής και
Ρεντίνης και με τη συνεργασία
της Διεθνούς Ακαδημίας Θεολογικών και Φιλοσοφικών Σπουδών
«Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος» και του Τμήματος Θεολογίας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας με θέμα «Ο Άγιος Λάζαρος,
ο τετραήμερος και φίλος του
Χριστού» στην κεντρική αίθουσα
του Πολυδυνάμου Πνευματικού
Κέντρου Νεότητος «Αγία Κυράννα» στο Λαγκαδά.
Την Παρασκευή 1 Μαρτίου το
βράδυ θα τελέσει Ιερά Αγρυπνία στον Ιερό Μητροπολιτικό
Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων
επί τη μνήμη του Αγίου Νικολάου του Πλανά.
ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ
ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΕΣ:
Ο Πρωτοσύγκελλος π. Αλέξιος Κανίνας την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου το πρωί θα λειτουργήσει στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων.
Ο π. Διονύσιος Χουρμουζιάδης
την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου το
πρωί θα λειτουργήσει στον Ιερό
Ναό Παναγίας Επισκέψεως Τρικάλων.
Ο π. Χαρίτων Μανιτάρας την
Κυριακή 24 Φεβρουαρίου το
πρωί θα λειτουργήσει στην Ιερά
Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου
Γκούρας.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΣΤΑΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ
ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΣ
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σταγῶν καί Μετεώρων κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ, ἅγει τά σεπτά αὐτοῦ ὀνομαστήρια τήν 26ην Φεβρουαρίου, κατά την ἑορτήν τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Θεοκλήτου.
Το πρόγραμμα τῶν σεπτῶν ὀνομαστηρίων τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας ἔχει ὡς κάτωθι:
-Δευτέραν 25 Φεβρουαρίου και ὥραν 6ην μ.μ., Μέγας πολυαρχιερατικός Ἑσπερινός εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἁγ.
Βησσαρίωνος Καλαμπάκας
-Τρίτην 26 Φεβρουαρίου καί ἀπό ὥραν 7.30 ἕως ὥραν
10.30 πρωϊνήν, πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία εἰς τον ὡς
ἄνω Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν
ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

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

Ομιλία στον Ελεήμονα Σαμαρείτη
Αύριο Δευτέρα 25-2-19 στην ορθόδοξη Αδελφότητα του Ελεήμονος Σαμαρείτη Στουρνάρα 11 Τρίκαλα θα ομιλήσει ο π. Χαρίτων Μανιτάρας, Ιεροκήρυξ της Μητροπόλεώς μας με θέμα
«Κυριακή του ασώτου» η απογοήτευση του αμαρτωλού και η
φιλανθρωπία του Θεού.

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

Επιμνημόσυνη Δέηση
Θα ήταν ιδιαίτερη τιμή για το Σύνδεσμό μας η παρουσία σας
στην επιμνημόσυνη δέηση υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των
αποθανόντων Αστυνομικών που θα τελεσθεί το Σάββατο 2 Μαρτίου 2019 και ώρα 11.30 στον χώρο του Μνημείου Πεσόντων
Αστυνομικών (Πλατεία έναντι παλαιών φυλακών Τρικάλων). –

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΩΡΑ 11:30
11:30
11:45

Πέρας προσέλευσης επισήμων
Επιμνημόσυνος δέηση
Κατάθεση Στεφάνων
Ενός λεπτού σιγή
Εθνικός Ύμνος
Πέρας εκδηλώσεως
1. Μετά το πέρας της εκδηλώσεως θα παρατεθεί καφές στο
ξενοδοχείο «ΠΑΝΤΕΛΙΔΑΚΗ»
2. Όσοι επιθυμούν να καταθέσουν στεφάνι, πρέπει να το προμηθευτούν οι ίδιοι και να ενημερώσουν τον Σύνδεσμό μας ή στο
τηλ. του Γεν. Γραμματέα 6974155534.

Οι απόφοιτες του 1970 κόβουν
την πρωτοχρονιάτικη πίτα
Οι απόφοιτες του Γυμνασίου Θηλέων Τρικάλων του
έτους 1970, την Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα
7 μ.μ., στην αίθουσα ΑΙΓΛΗ του ξενοδοχείου “Πανελλήνιο”, θα κόψουν την πρωτοχρονιάτικη πίτα.

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

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

•πανσέταγεμιστήμεγραβιέρα
καιλιαστήντομάτα
•φιλετάκιακοτόπουλομεπαπαρδέλες
•μοσχάρικοκκινιστό•μπιφτέκιασχάρας
•χοιρινόπρασοσέλινο

Οι πρόβες της χορωδίας

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

Τηλ.: 24310 78278
CMYK

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

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.

?? ?????????? ???
??????????
?????????? ?„?
11:00 ??? 24:00
???????? ???? ???

???????

Ζωγράφου 1 πεζόδρομος (έναντι Δημοτικής Βιβλιοθήκης)
τηλ.: 24310 78435 • what’s up: 6986 835 554
ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ

Κατσικάκι γάστρας με πατάτες............................8,00€
Αρνάκι γάστρας με πατάτες.................................7,50€
Μοσχαροκεφαλή ή Κότσι χοιρινό ........................6,50€
Σολομός με πορτοκάλι και εστραγκόν .................8.00€
Πέστροφα ψητή με χόρτα εποχής ή Τσιπούρα.....6,50€

KΥΠΡΙΑΝΟΣ
ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ
Φυσιοθεραπευτής
Ασκηθείς επί διετία
στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ
Θεσσαλονίκης
Πλήρης σύγχρονος
και ανανεωμένος
εξοπλισμός

•Δέχεται καθημερινά
με ραντεβού
•Επισκέψεις
φυσιοθεραπείας
κατ’ οίκον

Δεκτά ΕΟΠΥΥ
και λοιπά ταμεία

Bύρωνoς 9
Tηλ.: 24310 30335
Kιν.: 6932166067

•Μάρμαρα •γρανίτες
•πέτρες•σχιστόλιθοι

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ
ΜΝΗΜΕΙΩΝ
6o χλμ Τρικάλων - Καλαμπάκας
τ. 24310 85840
e-mail: info@marfal.gr
www.marfal.gr

κοινωνικά
ΨΗΓΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ
«Σηκωθείς θέλω υπάγει προς
τον Πατέρα μου...» (Λουκ.15:18)
Ανάμεσα σε όλες τις παραβολές που είπε ο Κύριος Ιησούς, η
πιο γνωστή είναι η παραβολή του
Ασώτου. Γνωστή και πάντα επίκαιρη, γιατί δείχνει το κατάντημα
του ανθρώπου που φεύγει μακριά
από το σπίτι του Πατέρα, σε μια
ξένη και μακρινή χώρα. Φεύγει με
όνειρα και ελπίδες αλλά εκεί γνωρίζει τη στέρηση και την εγκατάλειψη. Με την τροφή των χοίρων
προσπαθεί να ικανοποιήσει την
πείνα του. Και τότε, συνέρχεται.
Θυμάται τα αγαθά του αρχοντικού που άφησε και παίρνει την

απόφαση να γυρίσει πίσω και να
ζητήσει από τον Πατέρα του να
τον δεχθεί σαν δούλο (εδ.19). Ο
Πατέρας όμως που πάντα τον
περιμένει, τον βλέπει από μακριά, τρέχει, τον αγκαλιάζει, τον
συγχωρεί και τον αποκαθιστά όχι
στη θέση του δούλου αλλά του
γιου! (εδ.20).
Αγαπητέ μου φίλε, αν ακόμα
πλανιέσαι στη χώρα της απιστίας
και της αδιαφορίας για τον Θεό,
είναι ώρα να γυρίσεις πίσω. Θα
βρεις την συγχώρηση και την
αγάπη Του να σε περιμένει για να
σε γεμίσετε τη ζωή και τα δώρα
του ουρανού.

ΔΩΡΕΕΣ
-Η Χρυσούλα Γκουτζιούπα προσέφερε στο Σύλλογο ΑμεΑ “ΕΛΠΙΔΑ” το ποσό των 50 ευρώ, εις
μνήμην του πατρός της Ιωάννη
Σακοράφα.
Στο Σύλλογο ΑμεΑ “ΕΛΠΙΔΑ”
προσέφεραν οι κάτωθι:
-Ανώνυμος το ποσό των 50
ευρώ,
-Ανώνυμος το ποσό των 50
ευρώ,
-Μπουγουλιάς Απόστολος το
ποσό των 50 ευρώ,
-Παπαδημητρίου Χρήστος το
ποσό των 30 ευρώ,
-Ράκου Ευαγγελία, το ποσό
των 30 ευρώ,

-Ράκος Χρήστος το ποσό των
30 ευρώ,
-Πούλιος Ευάγγελος το ποσό
των 50 ευρώ,
-Βουτσελάς Χρήστος το ποσό
των 20 ευρώ,
-Χασιώτης Κων/νος το ποσό
των 30 ευρώ,
-Μπούρας Παναγιώτης το ποσό
των 20 ευρώ,
-Ανώνυμος το ποσό των 100
ευρώ,
-Γεροκώστας Αχιλλέας το ποσό
των 60 ευρώ,
-Ράκος Σωτήριος το ποσό των
30 ευρώ εις μνήμην Γεωργίου
Γεροκώστα.

Ιερές Αγρυπνίες
Στην πόλη και χωριά των Τρικάλων
24 Φεβρουαρίου έως 3 Μαρτίου 2019
Τις προσεχείς ημέρες στην πόλη και σε χωριά των Τρικάλων θα τελεσθούν οι κάτωθι Ιερές Αγρυπνίες:
Την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου από 7:30-12:30 βραδινή στον Ιερό Ναό
Αγίου Χαραλάμπους Ριζαριού Τρικάλων, με την ευκαιρία ελεύσεως της
Τιμίας και 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.
Τη Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου, με την ευκαιρία της εορτής της Αγίας
Φωτεινής της Σαμαρείτιδος, από 8:30-12:30 βραδινή στον Ιερό Προσκυνηματικό Ναό Αγίου Βησσαρίωνος Τρικάλων ο Εσπερινός, ο Όρθρος και εν συνεχεία Θεία Λειτουργία.
Την Τρίτη 26 Φεβρουαρίου το βράδυ από 9:00-12:30 βραδινή στον
Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων, με την ευκαιρία
ελεύσεως της Τιμίας και Ιεράς Κάρας του Οσίου Δαυίδ του εν Ευβοία,
ο Όρθρος και εν συνεχεία Αρχιερατική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσοστόμου.
Την ίδια ημέρα θα τελεσθεί Ιερά Αγρυπνία από 6:00-12:30 βραδινή
στον Ιερό Ναό Οσίου Ασκληπιού-Αγίας Μαρίνης στη Σχολή ΤΕΦΑΑ στις
Καρυές Τρικάλων, επί τη μνήμη του Οσίου Ασκληπιού, ο Εσπερινός,
ο Όρθρος και εν συνεχεία Θεία Λειτουργία.
Την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου το βράδυ από 9:00-12:30 βραδινή στον
Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων, με την ευκαιρία
ελεύσεως της Τιμίας και Ιεράς Κάρας του Οσίου Δαυίδ του εν Ευβοία,
ο Όρθρος και εν συνεχεία Θεία Λειτουργία.
Την Παρασκευή 1 Μαρτίου από 8:30-12:30 βραδινή στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων, με την ευκαιρία της εορτής της Αγίας Φωτεινής της Σαμαρείτιδος, ο Εσπερινός, ο Όρθρος και
εν συνεχεία Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Χρυσοστόμου.
Την Κυριακή 3 Μαρτίου το βράδυ από 9:00-12:30 βραδινή στον Ιερό
Ναό Αγίου Γεωργίου στα Αμπελάκια Τρικάλων, με την ευκαιρία ελεύσεως του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Κυπριανού, ο Όρθρος και εν συνεχεία Αρχιερατική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσοστόμου. Κατά τη διάρκεια
της Αγρυπνίας θα τελεσθεί η εις Διάκονο Χειροτονία του π. Κυπριανού Δουσικιώτου.

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

•Εκκλησιαστικά είδη • Είδη μνημείου
•Κηροπωλείο • Λουλούδια

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

Τελετές

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΤΗΛ.: 6932 403 990
1) ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 54 .........................................ΤΗΛ.: 24310 26258
2) ΒΑΣ. ΤΣΙΤΣΑΝΗ 10.......................................ΤΗΛ.: 24310 27800
3) 4ο Χλμ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ...................ΤΗΛ.: 24310 38990
4) ΒΑΛΤΙΝΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ.....................................ΤΗΛ.: 24310 25207
5) ΡΙΖΩΜΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ......................................ΤΗΛ.: 24310 96200
e-mail: panagiotoumix@yahoo.gr
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Το Εσπερινό Κήρυγμα της Τρίτης
και η σύναξη νέων στην Ιερά
Μητρόπολη Τρίκκης και Σταγών
Την Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2019 περί ώρα 5:30 μ.μ. στον Ιερό
Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων θα τελεσθεί Αρχιερατικός Εσπερινός Χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσοστόμου και η Ακολουθία της Ρασοφορίας του κ. Δημητρίου Καραλή. Εν συνεχεία Μοναχός της Ιεράς Μονής Οσίου Δαυίδ του Γέροντος του
εν Ευβοία θα ομιλήσει καταλλήλως προς ωφέλεια όλων και
πνευματικό ανεφοδιασμό.
Επίσης το βράδυ της ίδιας ημέρας ώρα 8.30 μ.μ. στον Ιερό
Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου, καί κάθε Τρίτη, θα γίνεται η σύναξη νέων, φοιτητών και εργαζομένων. Κατ’ αυτήν
θα γίνεται διάλογος για θέματα που έχουν να κάνουν με την
πνευματική αφύπνιση και τον σύγχρονο προβληματισμό.
Σας αναμένουμε μετά πολλής χαράς!
ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

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

Ιερά Αγρυπνία
Την 25η Φεβρουαρίου 2019, παραμονή της εορτής της Αγίας
Φωτεινής της Σαμαρείτιδος, στον Ιερό Προσκυνηματικό Ναό
Αγίου Βησσαρίωνος Τρικάλων, ένθα εορτάζει και πανηγυρίζει
το επ' ονόματι της Αγίας Παρεκκλήσιον, και ώρα 8:30 μ.μ. έως
12:15 νυκτερινή θα τελεσθεί, αγρυπνία μετ' αρτοκλασίας.
Κατά την διάρκεια της αγρυπνίας θα εκτεθούν προς προσκύνησιν και ευλογίαν λείψανα Αγίων που φυλάσσονται στον
Ιερό Ναό.
Εκ του Ιερού Προσκυνήματος

δηγίες προς τα
Μέσα Ενημέρωσης
των Σκοπίων,
εξέδωσε το υπουργείο
Εξωτερικών της γείτονος,
αναφορικά με την σωστή
χρήση του όρου «Βόρεια
Μακεδονία» ύστερα από
την αλλαγή του ονόματος
της χώρας και όπως αυτή
απορρέει από την
συμφωνία των Πρεσπών.

Ο

Ντιρεκτίβα στα Σκοπιανά ΜΜΕ

Πότε χρησιμοποιείται το «Βόρεια Μακεδονία»
και πότε το «Μακεδονία»
αναφέρει η ανακοίνωση του Σκοπιανού ΥΠΕΞ, που αφορά κατά
κύριο λόγο τον Τύπο.
Όπως τονίζεται στη σχετική
ντιρεκτίβα:
- Το επίθετο «Μακεδονικός
/ή/ό» πρέπει να χρησιμοποιείται
όταν σχετίζεται με την εθνική και
πολιτισμική ταυτότητα του λαού,
τη γλώσσα, την ιστορία, τον πολιτισμό, την κληρονομιά, την επικράτειά μας και άλλα χαρακτηριστικά.
«Οι όροι αυτοί σε αυτό το
πλαίσιο είναι σαφώς διαφορετι-

«Λαμβάνοντας υπόψη την πρόσφατη αλλαγή της επίσημης
ονομασίας της Βόρειας Μακεδονίας, θα θέλαμε να σας δώσουμε έναν οδηγό για να αναφέρεστε στη χώρα μας σύμφωνα με τη Συμφωνία Πρεσπών.
Παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε τους ακόλουθους όρους»

κοί από αυτούς που χρησιμοποιούνται και σχετίζονται με την
περιοχή της Μακεδονίας στην
Ελλάδα» υπογραμμίζει το ΥΠΕΞ
των Σκοπίων.
Το υπουργείο δίνει μάλιστα
σωστά και λάθος παραδείγματα
όπως πχ: Σωστό- μακεδονική
επικράτεια, μακεδονικό κυριλλικό αλφάβητο, μακεδονικά φαγητά, μακεδονική ιστορία. Λάθος
- «Άλλες αναφορές, συμπεριλαμβανομένων των "Βόρειας Μακεδονίας", "Ν. Μακεδονικό "και"
Βόρειο Μακεδονικό ", δεν θα

πρέπει να χρησιμοποιούνται».
- Η αναφορά στο κράτος, τα
επίσημα όργανά του και άλλους
δημόσιους φορείς, καθώς και
ιδιωτικές οντότητες και παράγοντες που σχετίζονται με το
κράτος, θα πρέπει να είναι: «της
Δημοκρατίας της Β. Μακεδονίας» ή «της Β. Μακεδονίας».
- Η αναφορά για δραστηριότητες του κράτους μπορεί επίσης να είναι «μακεδονική», με διευκρινήσεις.
Ως σωστά παραδείγματα το
Σκοπιανό ΥΠΕΞ αναφέρει: «Μακεδονική» οικονομία, «μακεδονική» αγροτική οικονομία, αλλά
«Τομέας υγείας της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας»
και «Βιομηχανία Τροφίμων της
Βόρειας Μακεδονίας».

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

«ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ»
Παιδής Θεόδωρος

ΓΑΜΒΕΤΑ 15 ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ:

2431071936

ιών
α
λ
α
άπ
ων
Αγορ ν-σιδήρ
νλλω
μετά ορτηγώ ν
και φ νημάτω
μηχα

CMYK

