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Αρχίζει από αύριο η διάθεσή του για θέρμανση

ΣΕΛ.
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Εμπιστοσύνη στον πρατηριούχο, συμβουλεύει τους καταναλωτές ο πρόεδρος

του Σωματείου Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων Αργ. Παπαθανασίου

Με κεντρικό μήνυμα

“η πρόληψη θα νικήσει 

τον καρκίνο του μαστού”
Η EUROMEDICA καλεί τις γυναίκες να πραγ-

ματοποιήσουν προληπτικό μαστογραφικό

έλεγχο για τον μήνα Οκτώβριο.

Για περισσότερες πληροφορίες 

επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα:

24310 74480 & 24310 20017

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

αΠολΥμανΤιΚH

αΠΕνΤομωςΕις - μΥοΚΤονιΕς

αΠολΥμανςΕις μιΚροΒιων

ΠαραςιΤων ιων Covid-19

Σε επαγγελματικούς χώρους, 

κατοικίες, δημόσιες υπηρεσίες

Παρέχουμε: Βεβαίωση - Πιστοποίηση εργασιών

Φάκελο για επιχειρήσεις

Τζαλας Κων/νος ΤςιρογιAννη ΦανH

Γεωπόνος Γεωπόνος

κιν. 6948506242 κιν. 69480506239

αθ. Εργάνης 16 Τρίκαλα • Tηλ.: 2431077097

email: jalcopestmanagment@gmail.com

Εγγυημένο αποτέλεσμα από εξειδικευμένους γεωπόνους
Εταιρία παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικής Προστασίας

CMYK
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ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ο ΚΑΙΡΟΣ

1944

Ο γερμανός αρχιστράτη-
γος Έρβιν Ρόμελ, γνωστός
και ως «αλεπού της ερή-
μου» για τις επιχειρήσεις
που είχε διεξάγει στη Βό-
ρεια Αφρική κατά τον Β’
Παγκόσμιο Πόλεμο, αυτο-
κτονεί πίνοντας δηλητήριο.
Είχαν αποκαλυφθεί οι επα-
φές του με τους συνωμότες
που είχαν αποπειραθεί να
δολοφονήσουν τον Χίτλερ
και του είχε δοθεί η επιλογή
μεταξύ δίκης και αυτοκτο-
νίας.

1990
Αντώνης Τρίτσης

Δημοτικές εκλογές διε-
νεργούνται στην Ελλάδα.
Στην Αθήνα εκλέγεται δή-
μαρχος ο Αντώνης Τρίτσης,
στη Θεσσαλονίκη ο Κων-
σταντίνος Κοσμόπουλος
και στον Πειραιά ο Στέλιος
Λογοθέτης.

1998
Αμάρτια Σεν

Το Νομπέλ Οικονομίας
απονέμεται στον ινδό κα-
θηγητή του Πανεπιστημίου
Τρίνιτι του Κέμπριτζ, Αμάρ-
τια Σεν, για τη συμβολή και
το έργο του στις οικονομι-
κές αναλύσεις για το Κρά-
τος Πρόνοιας.

Ο “Πρωϊνός Λόγος”
κυκλοφορεί 

και στην Αθήνα
Γνωστοποιείται ότι ο “Πρωϊνός

Λόγος” διανέμεται πλέον και στην
Αθήνα.

Όποιος επιθυμεί να προμηθευ-
τεί την εφημερίδα μας, μπορεί
να την βρει στα παρακάτω σημεία
πώλησης της πρωτεύουσας:

- Σύνταγμα: Πλατεία Συντάγ-
ματος - Ερμού

- Ομόνοια: Έβερεστ
- Ομόνοια: Γιαννακόπουλος
- Πανεπιστημίου 44 (περί-

πτερο)
- Ακαδημίας - Σίνα (πάγκος)
- Σταδίου 24 (περίπτερο)

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ Α.Ε.

Μ. ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ

Α.Β.Ε.Ε.

Θεμιστοκλέους 34 • Τρίκαλα 42100
Τηλ. (24310) 24.230, 23.727 

• FAX: (24310) 24953 
Ε- mail:plogos@otenet.gr

ΑΦΜ. 999472292• ΔΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
AP.M.A.E. 54546/33/B/03/07

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

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Κωστής Χρήστος
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

Κάκια Ευαγγελία

Παπαθανασίου Χριστόφορος

Μπίνας Ματθαίος

Σιαμουρέλης Χρ. Γιώργος
ΑΘΛΗΤΙΚΟΓΡΑΦΟΙ

Γιδόπουλος Παναγιώτης

Kόντας Άρης
ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΟΙ

Κουτρούκα Αθανασία

Aυγέρη Δήμητρα

Σ Η Μ Ε Ρ Α

ΤΕΤΑΡΤΗ
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ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Σαν Σήμερα

Γενική πρόγνωση για σήμερα

Τετάρτη 14/10/2020

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ
Οι δημοσιευόμενες απόψεις συνερ-
γατών δεν εκφράζουν απαραίτητα και
τις απόψεις της εφημερίδας μας.

Ο
κανιβαλισμό
ς, η
ανθρωποφα

γία, έχει πάει σε
άλλη κλίμακα στον
χώρο των μέσων
κοινωνικής
δικτύωσης.
Ανησυχούσαμε πριν
από δέκα χρόνια για
το μίσος, τον
διχασμό, την
πρωτοφανή και
συστηματική
δολοφονία
χαρακτήρων. Πού
να ξέραμε… 

Σήμερα δεν τη γλιτώ-
νει κανείς, νεκρός ή ζων-
τανός, αθώος ή ένοχος.
Η κρεατομηχανή δεν
έχει ιδεολογία, ούτε
φραγμούς: ό,τι μπαίνει
βγαίνει αποδομημένο με
άγριο τρόπο. Τώρα το
νιώθουν και όσοι την
τάιζαν αχόρταγα τα
προηγούμενα χρόνια. 

Οι ακραίοι κάθε πλευ-
ράς έχουν το πάνω χέρι.
Φωνάζουν περισσότερο,
ουρλιάζουν όταν χρει-
άζεται, βρίζουν, λοιδο-
ρούν χωρίς έλεος. 

Κάθε λογικός άνθρω-
πος νιώθει ένα μείγμα
δέους και αηδίας μπρο-
στά στο θέαμα του σύγ-
χρονου Κολοσσαίου. 

Κάποιοι μπαίνουν στο
καβούκι τους και απλά
παρατηρούν σιωπηλοί
όσα γίνονται. 

Αλλοι πάλι παρασύ-
ρονται, δυστυχώς, από
το όποιο ρεύμα κυριαρ-
χεί και υιοθετούν παλα-
βές θεωρίες και από-
ψεις.

Αυτό που προκαλεί
εντύπωση είναι ο θυμός.
Συγκρατημένοι άνθρω-
ποι διατυπώνουν τις
απόψεις τους με οργή,
όποιο και αν είναι το
θέμα. 

Είναι ασφαλώς πιο εύ-
κολο να καθίσεις μπρο-
στά σε μια οθόνη και
να βρίζεις κάποιον, από
το να τον έχεις απέναντι
και να μιλάς μαζί του. 

Ο τσακωμός στο πα-
λιό καφενείο ήταν ενίοτε
βίαιος, αλλά υπήρχε ένα
δίχτυ συνοχής που δεν
άφηνε τα πράγματα να
ξεφύγουν.

Αναρωτιόμαστε γιατί
ένα ολόκληρο Δημοκρα-

τικό Κόμμα δεν μπόρεσε
να βρει έναν πιο δυνα-
μικό, νέο υποψήφιο να
σταθεί απέναντι στον
Τραμπ. 

Η υποψηφιότητα για
την αμερικανική προ-
εδρία είναι από μόνη
της μια πολύ δύσκολη
υπόθεση, απαιτεί ασύλ-
ληπτες αντοχές. 

Ο όποιος πολιτικός
καλείται να σταθεί ου-
σιαστικά «γυμνός» πάνω
στην παγκόσμια σκηνή,
με όλα τα φώτα πάνω
του. Το 2020 είναι όμως
διαφορετικό. 

Τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης δημιουργούν
συνθήκες πόλωσης και
ασυγκράτητου μίσους. 

Οταν ένας κανονικός
άνθρωπος σκέπτεται ότι
θα έχει απέναντί του
έναν Τραμπ, που δεν
έχει απολύτως κανένα
όριο στη χυδαιότητα και
στη βιαιότητα των επι-
θέσεών του, προφανώς
το συζητάει με την οι-

κογένειά του και κατα-
λήγει στο συμπέρασμα
«άσ’ το καλύτερα».

Ο αντίλογος είναι πως
δεν φταίει η τεχνολογία.
Οι αισιόδοξοι προβλέ-
πουν ότι περνάμε έναν
πολύ κακό κύκλο και
πως θα υπάρξει αυτο-
διόρθωση. 

Τι κύκλο, όμως, και
με τι κόστος… H ζημιά
που γίνεται στη συνοχή
της κοινωνίας είναι τε-
ράστια. 

Και για να γυρίσουμε
στα του τόπου μας,
ένας γύρος στον κόσμο
των μέσων κοινωνικής
δικτύωσης θα σας δείξει
ότι δικονομικά και θε-
σμικά μπορεί να τελει-
ώσαμε στα μέρη μας με
τη Χρυσή Αυγή, αλλά ο
«χρυσαυγιτισμός» ζει
και βασιλεύει στον δη-
μόσιο διάλογο.

Του Αλέξη Παπαχελά

από την «Καθημερινή»

Οι ακραίοι κάθε πλευράς 

έχουν το πάνω χέρι

Δύο φίλοι, ο Τάκης κι ο Μήτσος πάνε να πα-

ραλάβουν το καινούργιο αμάξι που είχε αγοράσει

ο Τάκης.

Το παίρνουν, μπαίνουν μέσα και λέει ο Τάκης

στον Μήτσο:

«Επειδή είναι καινούργιο το αμάξι και είμαι

πολύ αγχωμένος, θέλω να έχεις κι εσύ το νου

σου!» 

«Κανένα πρόβλημα.» λέει ο Μήτσος

«Κάθε φορά που θα φτάνουμε σε σταυροδρόμι

θα κοιτάς δεξιά κι αριστερά κι αν δεν έρχεται

αμάξι, θα μου λες “εν-

τάξ” και θα περνάω.»

Λίγες μέρες αργότερα

ξυπνάνε στο νοσοκομείο και

ρωτάει ο Τάκης τον Μήτσο:

«Ρε φίλε, τι πάθαμε, πως

βρεθήκαμε εδώ, θυμάσαι τίπο-

τα;» «Ναι, θυμάμαι! 

Στο τελευταίο σταυροδρόμι,

δεν σου είπα “εντάξ”, είπα “ένα

τανκς”!»

To ανέκδοτο της ημέρας

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. 

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ με

εξασθένηση. 

Θερμοκρασία: Έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στα

βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. 

Σε βαθύ γκρι άνοιξε χθες η αυλαία
της ετήσιας συνόδου του ΔΝΤ και
της Παγκόσμιας Τράπεζας και όχι
μόνο λόγω της πανδημίας. 

Όταν άρχιζε να εξαπλώνεται ο κο-
ρονοϊός, οι διαμορφωτές πολιτικής
ανά τον κόσμο είχαν ενιαία στάση
στην ανάγκη μαζικών δημοσιονομικών
μέτρων για τη στήριξη των οικονο-
μιών τους. Τώρα, επτά μήνες αργό-
τερα, το ενιαίο μέτωπο έχει χαθεί.
Οι υπουργοί Οικονομικών και οι κεν-
τρικοί τραπεζίτες των χωρών μελών
του G20 είναι άγνωστο εάν θα συμ-
φωνήσουν στην ανάγκη αύξησης των
δαπανών στη φετινή σύνοδο. 

Τι είναι αυτό που πραγματικά άλ-
λαξε; Μήπως βλέπουν το ανέλπιδο
της όλης κατάστασης; Η ανάκαμψη
«αργοπεθαίνει» και κάθε μέρα που
περνά χωρίς να έχει επιτευχθεί συμ-
φωνία για νέα μέτρα στήριξης στις
ΗΠΑ, η κατάσταση χειροτερεύει,
προειδοποιούν οικονομολόγοι.

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού,
η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγ-
κάρντ επανήλθε δριμύτερη, λέγοντας
ότι η μεγαλύτερη ανησυχία της είναι
ότι μέτρα, όπως τα μορατόριουμ του
χρέους, οι κρατικές εγγυήσεις και
τα προγράμματα στήριξης της απα-
σχόλησης, τείνουν να εκπνεύσουν.

Το μέλος του εκτελεστικού συμ-
βουλίου, Ίζαμπελ Σνάμπελ, αν και
Γερμανίδα, έστειλε ηχηρό μήνυμα
ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δεν
θα πρέπει να ανησυχούν για την αύ-
ξηση των χωρών τους, ενώ ο αντι-
πρόεδρος της ΕΚΤ Λουίς ντε Γκίντος
επανέλαβε ότι η δημοσιονομική πο-
λιτική θα πρέπει να είναι η πρώτη
γραμμή άμυνας. 

Αξιωματούχοι του ΔΝΤ φωνάζουν
ότι οι ΗΠΑ και άλλες πλούσιες οικο-
νομίες έχουν τη δυνατότητα να δα-
νειστούν κι άλλο, χάρη στα ιστορικά
χαμηλά επιτόκια, και καλούν για αύ-
ξηση των δημοσίων επενδύσεων.

Με εκατομμύρια ανέργους και τις
επιχειρήσεις απρόθυμες να δαπα-
νήσουν, το ΔΝΤ επισημαίνει ότι οι
χώρες έχουν την κορυφαία ευκαιρία
να χρηματοδοτήσουν δημόσιες επεν-
δύσεις, που όχι μόνο θα επανεκκι-
νήσουν την ανάκαμψη, αλλά και θα
βελτιώσουν τους όρους διαβίωσης
για τα επόμενα έτη. Πού είναι όμως
το όριο των δαπανών και η αρχή του
κινδύνου; Το ΔΝΤ εκτιμά ότι τα επί-
πεδα του παγκόσμιου χρέους τείνουν
να φτάσουν φέτος σε επίπεδα ρε-
κόρ.

Ποια είναι λοιπόν η κατάλληλη
στιγμή αναδίπλωσης των μέτρων; Το
πολύ αργά θα πυροδοτήσει πληθω-
ρισμό και φούσκα, το πολύ γρήγορα
θα καταρρακώσει την ανάκαμψη. Συν
τοις άλλοις, το ΔΝΤ έρχεται σε αντί-
θεση με τον ίδιο τον εαυτό του: ενώ
η πλειονότητα των δανείων του για
την αντιμετώπιση της πανδημίας έχει
όρους που απαιτούν μείωση κρατικών
δαπανών, κάτι που θα επιδεινώσει
τη φτώχεια και την ανισότητα, σύμ-
φωνα με την Oxfam, κορυφαίοι οι-
κονομολόγοι του ΔΝΤ καλούν σε αύ-
ξηση των δαπανών. 

Αν και όλες αυτές οι αντιφάσεις
υπονομεύουν την ενότητα ένεκα συμ-
φερόντων, η ανάγκη κοινής γραμμής
μπορεί να οδηγήσει σε υπερβάσεις
και ίσως κάποια στιγμή σε αλλαγή
των δημοσιονομικών πολιτικών.  

Της Έφης Τριήρη
naftemporiki.gr

Ελπίζοντας το ανέλπιδο

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ:

```

" Παίζει με τη φωτιά

ο Ερντογάν "

```

(Και όποιος παίζει

με την φωτιά, ξέρετε…)

Η Ελλάδα πιθανόν έχει πάνω από 1.000

κρούσματα την ημέρα

```

(Τόσο καλά δηλαδή…)

της ημέρας

Δερμιτζάκης:

Οι νέοι είναι όπως τα φυτά.

Από τους πρώτους τους καρπούς

ξέρουμε τι πρέπει να περιμένουμε

απ' αυτούς στο μέλλον.

Δημόφιλος 300 π.Χ.

Το Άγγελμα
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Δεν τελειώσαμε ακόμη με τον κορωνοϊό… Μεγάλη προσοχή λοιπόν!

Ωράριο Ιατρείου Τρικάλων:

Δευτέρα: 9.00-13.00 και 18.00-20.30

Τετάρτη: 9.00-13.00

Πέμπτη: 18.00-20.30

Παρασκευή: 9.00-13.00 και 18.00-20.30

Ωράριο Ιατρείου Καλαμπάκας

Τρίτη: 9.00-13.00 και 18.00-20.30

Πέμπτη: 9.00-13.00

Ανδρέας 

Βουλγαράκης

Εδώ Θεσσαλία

Εδώ Ελλάδα

ακούτε λαϊκά

τραγούδια

Τηλ. 6983281469

Οι “λίμνες” της Απόλλωνος
Δε χρειάζονται

ακραία καιρικά
φαινόμενα για να
καταδείξουν την
κακή κατάσταση,
στην οποία βρί-
σκεται ο πεζό-
δρομος στην οδό
Απόλλωνος. Χρει-
άζεται απλά μια
φθινοπωρινή μπό-
ρα για να δημι-
ουργήσει προ-
βλήματα, κυρίως
στα σημεία που
έχουν δημιουργη-
θεί λακκούβες.

«Τα λέμε εδώ
και τρία χρόνια,
αλλά η δημοτική
Αρχή δεν ασχο-
λείται» αναφέ-
ρουν οι καταστη-
ματάρχες και οι κάτοικοι της οδού και ζητούν να δοθεί τέλος στην κατάσταση που επικρατεί. 

Όπως σημειώνουν «δε γίνεται σε έναν από τους εμπορικότερους δρόμους της πόλης να υπάρ-
χουν λακκούβες και κάθε φορά που βρέχει να μετατρέπονται σε μικρές λίμνες».

∫Ε.Κ.

Κλείνουν τμήματα στο 1ο ΓΕΛ Τρικάλων 
Κλειστά θα παραμείνουν από σήμερα έως τις 27 Οκτωβρίου τα τμήμα Β1, Β2 και Β3 του 1ου

Γενικού Λυκείου Τρικάλων, καθώς επιβεβαιώθηκε κρούσμα του κορωνοϊού , στο σχολικό συγ-

κρότημα. 

∫Ε.Κ.

Η ζήτηση στο πετρέλαιο
θέρμανσης 

Σε χαμηλά επίπεδα κινούνται οι πα-
ραγγελίες πετρελαίου θέρμανσης, η
διανομή του οποίου αρχίζει από αύριο,
σε τιμή που θα κυμαίνεται από 83 έως
85 λεπτά το λίτρο, ενώ πέρυσι ξεκίνη-
σε στα 1,04, σημειώνει ο πρόεδρος του
Σωματείου Πρατηριούχων Υγρών Καυ-
σίμων ν. Τρικάλων Αργύρης Παπαθα-
νασίου.

«Αναμένουμε να τονωθεί η ζήτηση
από τα μέσα του Δεκεμβρίου και στον
Ιανουάριο, όταν δηλαδή θα πέσει η
θερμοκρασία και θα έχουν καταναλω-
θεί οι ποσότητες που έχουν αποθη-
κευτεί από την περυσινή περίοδο δια-
νομής, η οποία παρατάθηκε και πολλοί
καταναλωτές γέμισαν τις δεξαμενές
τους» επισημαίνει ο κ. Παπαθανασίου. 

Πάντως, η τιμή κινείται σε εξαιρετικά
χαμηλά επίπεδα, καθιστώντας το συγ-
κεκριμένο καύσιμο ελκυστικό. 

∫Μ.Α.Μπ.

Αρχές Δεκεμβρίου 
το Εξοικονομώ 

Στις 9 Δεκεμβρίου αναμένεται να ανοίξει
η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτή-
σεων του προγράμματος  «Εξοικονομώ-Αυ-
τονομώ» για την περιοχή της Θεσσαλίας. 

Χθες, το υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας ανάρτησε στην ιστοσελίδα του
(www.ypeka.gr ) τα βασικά σημεία του
Οδηγού του προγράμματος, ενόψει της έκ-
δοσης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης
για την προκήρυξη του ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΑΥ-
ΤΟΝΟΜΩ που θα εκδοθεί το αμέσως επό-
μενο διάστημα.

Στόχος είναι να δοθεί επαρκής χρόνος
όχι μόνο στους ενδιαφερόμενους πολίτες,
αλλά και σε όλους τους εμπλεκόμενους, να
ετοιμάσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά
για την υποβολή της αίτησής τους σύμ-
φωνα με το χρονοδιάγραμμα που προ-
αναφέρθηκε να εξοικειωθούν με τις αλλα-
γές που επέρχονται σε σχέση με τα προ-
ηγούμενα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον». 

∫Ε.Κ.

Μιχαλάκης: 
Η Δριτσέλη μας
βοήθησε για ένα

μεγάλο αρδευτικό έργο
Στην παρέμβαση της Παναγιώτας

Δριτσέλη ως τότε βουλευτή του ΣΥΡΙ-
ΖΑ για ένα μεγάλο αρδευτικό έργο ανα-
φέρθηκε μιλώντας  στη Λέσχη 97,6 ο
αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Μιχαλά-
κης:

« Για την ερώτηση που κάνει ο κ. Πα-
παδόπουλος για το φράγμα Πύλης, να
ρωτήσουν την προηγούμενη, αλλά και
τη σημερινή κυβέρνηση. Είχε έρθει
τότε ο κ. Φάμελλος και τον υποδέχθη-
καν με τα κλαρίνα, αλλά από τότε δεν
είδαμε κάτι. Η κα. Δριτσέλη πραγματι-
κά ασχολήθηκε και έδωσε μάχη για ένα
μεγάλο έργο της τάξεως των 12 εκ.
ευρώ για υπογειοποίηση  από την Πε-
ριστέρα ως την Πηνειάδα, συνολικού
μήκους 250 χμ, και να δημιουργηθεί
ένα καινούριο δίκτυο σύγχρονης τε-
χνολογίας για άρδευση στον κάμπο. Για
το έργο αυτό έχει βγει αυτή τη στιγμή
ανάδοχος και μέσα στο Νοέμβριο θα γί-
νει η κατοχύρωση του διαγωνισμού.
Αρχές του 2019 καθυστερούσε η πο-
λιτεία, αλλά η κα. Δριτσέλη ήταν η μόνη
που είχε ενδιαφερθεί τότε και πάλεψε
και ενέταξε το έργο.»

∫χρ.πΑπ.

Στα όριά του
το Πανεπιστημιακό

Νοσοκομείο Λάρισας,
πλειοψηφία οι

τρικαλινοί που νοσούν!
Σε οριακή κατάσταση λειτουργεί

πλέον ο μηχανισμός για την αντιμε-
τώπιση της πανδημίας του κορονοϊού
στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λά-
ρισας, κατάσταση που δεν βρέθηκε
ούτε στο πρώτο κύμα της πανδημίας
την προηγούμενη άνοιξη, παρά το γε-
γονός ότι ο αριθμός των θετικών κρου-
σμάτων μειώνεται τις τελευταίες ημέ-
ρες στη Θεσσαλία.

Σύμφωνα με στοιχεία που αναφέρει
η “Ελευθερία”, η Μονάδα Λοιμωδών
Νοσημάτων με τα 16 κρεβάτια στους
θαλάμους αρνητικής πίεσης παρου-
σίαζε χθες πληρότητα 100% με τη
συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών
να προέρχεται από τη Δυτική Θεσσα-
λία (κυρίως από τον νομό Τρικάλων) –
13 από τους 16 ασθενείς – και η ΜΕΘ
Covid 19 να νοσηλεύει 5 ασθενείς στα
6 κρεβάτια της, ενώ άλλοι 4 νοση-
λεύονται στους ειδικά διαμορφωμέ-
νους χώρους στον 4ο όροφο του κτι-
ρίου.

Μετά από αυτή την εξέλιξη εξετάζε-
ται η δέσμευση και άλλων κρεβατιών
στη ΜΕΘ και η μεταφορά ασθενών και
στο ΓΝΛ.

∫χρ.πΑπ.

Τα σοβαρά κράτη 
Στις δύσκολες εποχές οφείλουμε να διαχειριζόμαστε με εξαι-

ρετικά μεγάλη προσοχή τα χρήματα των φορολογουμένων.

Δεν είναι δυνατό να σχεδιάζεται το κτίσιμο μίας δομής σε ένα

μέρος, όταν υπάρχει ακριβώς η ίδια λίγα χιλιόμετρα πιο πέρα

και μάλιστα με ασφαλή και άνετη οδική επικοινωνία, μόνο και

μόνο για να ικανοποιηθούν οι τοπικοί άρχοντες, αλλά και οι πο-

λιτικοί, παρουσιάζοντας στους ψηφοφόρους τους έργο, που ου-

σιαστικά είναι άχρηστο και μ’ αυτό σπαταλούνται Δημόσιοι πό-

ροι, οι οποίοι θα απέδιδαν πολύ περισσότερο αν διοχετεύονταν

αλλού.

Τα σοβαρά κράτη, στα οποία θέλουμε να μοιάσουμε, σε τέ-

τοιες περιπτώσεις πράττουν ως εξής: Εφόσον χρειάζεται,

αναβαθμίζεται η υπάρχουσα δομή για να μπορεί να εξυπηρε-

τήσει τον επιπρόσθετο πληθυσμό, κάτι που κοστίζει πολύ λι-

γότερο από την ανέγερση νέου κτιρίου και τελειώνει το ζήτη-

μα σ’ αυτό το σημείο, έστω και αν φωνάζουν ορισμένοι. 

∫Μ.Α.Μπ.



4 σελίδα τοπικάΤΕΤΑΡΤΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 202014

Η
βελτίωση της
καθημερινότητας
των πολιτών

αποτελεί προτεραιότητα
της δημοτικής Αρχής
Τρικκαίων, σε μια
προσπάθεια να μην
καταγράφονται
προβλήματα που θα
υποβαθμίζουν την
ποιότητα ζωής.

Στο πλαίσιο αυτό, θα δοθεί
ιδιαίτερη βαρύτητα στις υπη-
ρεσίες πρασίνου και καθα-
ριότητας, αφού πρωταρχικός
στόχος είναι να αναβαθμιστεί
η καθημερινότητα των δημο-
τών.

Όπως ανέφερε ο αρμόδιος
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας
κ. Γιώργος Ζιώγας προτεραι-
ότητα αποτελεί η αντικατά-

σταση των οχημάτων και μη-
χανημάτων, που αναβαθμί-
ζουν το έργο των υπηρεσιών
προς τον πολίτη.

«Ο στόλος του Δήμου είναι
παλιός και αποτελεί βασική
ανάγκη η αντικατάσταση των

οχημάτων. Κάτι που θα γίνει
μέσω του «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» και
του «ΦΙΛΟΔΗΜΟ II» που μας
δίνουν τη δυνατότητα να προ-
μηθευθούμε άμεσα τα μηχα-
νήματα» σημείωσε ο κ. Ζιώ-
γας.

Κατά τον κ. Ζιώγα με τα
μηχανήματα αυτά οι υπηρε-
σίες πρασίνου και καθαριότη-
τας θα προσφέρουν καλύτε-
ρες υπηρεσίες στους δημό-
τες.

«Πρόκειται για προμήθεια

οχημάτων και μηχανημάτων,
που αναβαθμίζουν το έργο
των υπηρεσιών προς τον πο-
λίτη» τόνισε με έμφαση.

Συγκεκριμένα θα δοθούν
825.000€ για την προμήθεια 5
νέων απορριμματοφόρων,

400.000€ για προμήθεια μη-

χανημάτων έργου ή και συνο-
δευτικού εξοπλισμού, όπως
σάρωθρα και 300.000€ για

γεωργικούς ελκυστήρες και
παρελκόμενα για κοπή πρα-
σίνου, καθώς και μηχανήματα.

Τα 1,4 εκ. € προέρχονται

από το πρόγραμμα «Φιλόδη-
μος», ενώ άλλα 100.000 €

προέρχονται από ίδιους πό-
ρους του Δήμου Τρικκαίων.

Μετά τη διεξαγωγή των αν-
τίστοιχων διαγωνισμών, θα γί-
νει η προμήθεια των μηχανη-
μάτων και οχημάτων και η κα-
τανομή τους ανά τομέα, ώστε
να εξοπλιστούν ακόμη περισ-
σότεροι οι υπηρεσίες του Δή-
μου και να ωφεληθούν οι πο-
λίτες.

Ε.Κ.

Στο Δήμο Τρικκαίων το επόμενο χρονικό διάστημα

Αναβαθμίζεται ο εξοπλισμός

καθαριότητας
•Η αντικατάσταση των οχημάτων θα γίνει μέσω 

των προγραμμάτων «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» και του «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II»

Μ
ε συμφωνία των
δύο μερών, του
ενοικιαστή και του

ιδιοκτήτη, θα
πραγματοποιείται εφεξής
η μείωση ενοικίου για τα
ακίνητα. Στο πλαίσιο της
προαιρετικής μείωσης
ενοικίου, προβλέπεται
μείωση τουλάχιστον 30%
του μισθώματος. Η
συμφωνία θα πρέπει να
είναι γραπτή και να
υποβληθεί από τον
ιδιοκτήτη στο taxisnet,
όπου θα αναφέρεται ρητά
το ποιους μήνες αφορά η
μείωση ενοικίου.

Επίσης, προβλέπεται 12%
του συνολικού ενοικίου επι-
στροφή φόρου στον ιδιοκτήτη. 

Οι φορολογούμενοι δι-
καιούνται έκπτωση φόρου για
τα χαμένα τους ενοίκια και
αυτή θα συμψηφιστεί το επό-
μενο διάστημα με τις δόσεις
του φόρου εισοδήματος ή και
τον ΕΝΦΙΑ που πληρώνουν.

Όπως αναφέρει η ΠΟΜΙΔΑ
«Η πρόσφατη επιστολή ΠΟ-
ΜΙΔΑ-ΕΣΑ προς το ΥΠΟΙΚ να
διευκρινίσει το ταχύτερο δυ-
νατόν ποιοί ΚΑΔ θα υπαχθούν
στο καθεστώς της προαιρετι-
κής μείωσης μισθωμάτων,
ώστε οι ενδιαφερόμενοι να
μπορούν να πάρουν σύντομα
τις αποφάσεις τους, αλλά κυ-
ρίως τα αλλεπάλληλα διαβή-
ματα και η επιμονή της ΠΟΜΙ-
ΔΑ να τερματιστούν οι αναγ-
καστικές μειώσεις ενοικίων,
και να επεκταθούν οι προαι-

ρετικές, φαίνεται ότι έπιασαν
τόπο. Με απόφαση του ΥΠΟΙΚ
οι μέχρι τώρα πέντε κατηγο-
ρίες δραστηριοτήτων (εστίαση,
τουρισμός, μεταφορές, πολι-
τισμός, αθλητισμός) για τις
οποίες προβλέπονταν υπο-
χρεωτικές μειώσεις, φαίνεται
ότι έχουν όλες προστεθεί στην
κατηγορία που προβλέπει τη
φορολογική συμψηφιστική επι-
στροφή του 12% του αρχικού
ενοικίου, στις προαιρετικές
μειώσεις ενοικίων κατά ποσο-
στό τουλάχιστον 30%, για το
μήνα Οκτώβριο 2020. Ετσι η
μείωση μισθωμάτων εξαρτάται
πλέον από τη συνεννόηση και
συμφωνία ιδιοκτήτη και ενοι-
κιαστή».

Σημειωτέον, οι δηλώσεις θα
υποβάλλονται στην ηλεκτρο-
νική εφαρμογή υποβολής δη-
λώσεων πληροφοριακών στοι-
χείων μίσθωσης, την οποία
έχει θέσει σε λειτουργία η
ΑΑΔΕ στο σύστημα Taxisnet,
στην ηλεκτρονική διεύθυνση
https://www.aade.gr/polites/aki

nita/misthotiria-akiniton. Στις
περιπτώσεις συνιδιοκτησίας η
δήλωση υποβάλλεται από τον
ιδιοκτήτη που έχει υποβάλει τη
Δήλωση Πληροφοριακών Στοι-
χείων Μίσθωσης Ακίνητης Πε-

ριουσίας.
Σύμφωνα με την ΠΟΜΙΔΑ με

το νόμο 4722/2020 και τις απο-
φάσεις που ακολουθούν, υλο-
ποιήθηκε η πρόταση της ΠΟ-
ΜΙΔΑ για προαιρετικές μει-

ώσεις μισθωμάτων, που είναι ο
μοναδικός τρόπος να τεθεί
οριστικό τέρμα στις αναγκα-
στικές μειώσεις. Σύμφωνα με
τη νέα νομοθεσία ισχύουν πλέ-
ον τα εξής:

Η δυνατότητα φορολογικά
"επιδοτούμενων" προαιρετικών
μειώσεων ενοικίων τουλάχι-
στον κατά 30%, κατόπιν συμ-
φωνιών μεταξύ ιδιοκτητών και
ενοικιαστών, ισχύει στις ακό-
λουθες περιπτώσεις μισθώσε-
ων: 

* Επαγγελματικές μισθώ-
σεις εγκαταστάσεων σε επι-
χειρήσεις οι οποίες εξακολου-
θούν να πλήττονται από τον κο-
ρονοϊό. Η μείωση θα ισχύει για
τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώ-
βριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο
2020.

* Μισθώσεις κύριας κατοι-
κίας, όταν ενοικιαστής είναι
εργαζόμενος ή σύζυγος ερ-
γαζομένου στις ανωτέρω
«πληττόμενες» επιχειρήσεις,
εφόσον έχει ανασταλεί προ-
σωρινά η σύμβαση εργασίας
του λόγω Covid-19.

* Μισθώσεις ακινήτων για
την κάλυψη στεγαστικών αναγ-
κών τέκνου – εξαρτώμενου
μέλους, το οποίο φοιτά σε
ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης εκτός του τόπου μόνι-
μης κατοικίας του, εφόσον
ένας τουλάχιστον γονέας είναι
εργαζόμενος σε πληττόμενη
επιχείρηση και του οποίου έχει
ανασταλεί προσωρινά η σύμ-
βαση εργασίας λόγω Covid-19.

* Μισθώσεις κατοικίας σε
ναυτικούς των οποίων η σύμ-
βαση ναυτολόγησης εξακο-
λουθεί να τελεί σε αναστολή. Η
μείωση στην περίπτωση αυτή
θα μπορεί να ισχύσει από τον
Οκτώβριο.

Ε.Κ. 

Ικανοποιημένη δηλώνει η ΠΟΜΙΔΑ για την απόφαση αυτή 

Με συμφωνία ενοικιαστή 

ιδιοκτήτη η μείωση ενοικίου 
•Οι φορολογούμενοι δικαιούνται έκπτωση φόρου για τα χαμένα τους

ενοίκια και αυτή θα συμψηφιστεί το επόμενο διάστημα
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Μ
πορεί να μην
είχαμε...
μηδενισμό

κρουσμάτων κορονοϊού
όπως προχθές, αλλά και
η χθεσινή μέρα ήταν
καλή για τα Τρίκαλα.
Καταγράφηκε μόλις ένα
κρούσμα Covid 19, όπου
συμπολίτης μετά από
συμπτώματα βρέθηκε
στο νοσοκομείο
Τρικάλων και βρέθηκε
θετικός.

του Χριστόφορου

Παπαθανασίου

Βέβαια οι ειδικοί δεν στα-
ματούν να τονίζουν ότι δεν θα
πρέπει να υπάρξει χαλάρωση,
αφού ο ιός λειτουργεί ύπουλα
και μπορεί να προκαλέσει μέσα
σε λίγες μέρες προβλήματα. 

Από εκεί και πέρα μάλλον
θετικά μπορούν να χαρακτη-
ριστούν τα πράγματα και για
την υπόλοιπη Θεσσαλία. 

Το Συντονιστικό Όργανο της
Περιφέρειας Θεσσαλίας για
την αντιμετώπιση της κρίσης
του Covid 19, ενημερώνει κα-
θημερινά και με πλήρη εγκυ-
ρότητα τις κοινότητες στους

τέσσερις θεσσαλικούς Νομούς
για την εξέλιξη της ασθένειας
σε υπάρχουσες και νέες
εστίες. Τα στοιχεία των νέων
κρουσμάτων αντλούνται από
τις ΚΟΜΥ του ΕΟΔΥ καθώς
και από δημόσια και ιδιωτικά
εργαστήρια στα οποία πραγ-
ματοποιούνται οι σχετικοί έλεγ-
χοι. 

-Στην περιοχή της Λάρισας 
Καταγράφηκαν 4 νέα κρού-

σματα Covid -19.
2 κρούσματα αποτελούν

στενές επαφές κρουσμάτων
(09/10/2020)-(11/10/2020) και
προέκυψαν ένα κατόπιν Ιχνη-
λατήσεως και ένα κατόπιν εξέ-
τασης σε ιδιωτικό εργαστήριο.
Τέλος 2 κρούσματα εξετάστη-
καν σε ιδιωτικό εργαστήριο
ένα κατόπιν επαφής με κρού-
σμα και ένα κατόπιν συμπτω-
ματολογίας χωρίς ενδείξεις
επιδημιολογικής σύνδεσης.

-Στην περιοχή του Βόλου 

Καταγράφηκαν 3 νέα κρού-
σματα Covid -19.

1 κρούσμα αποτελεί επαφή
κρούσματος (10/10/2020) και
εξετάστηκε στη μονάδα υγείας
Βόλου ενώ 1 ακόμη κρούσμα
επέστρεψε πρόσφατα από
άλλη γεωγραφική

περιοχή. Τέλος 1 ακόμη δεν
διαθέτει ενδείξεις επιδημιολο-
γικής σύνδεσης και εξετάστηκε
σε ιδιωτικό εργαστήριο.

-Στην περιοχή της Καρδί-
τσας

Καταγράφηκε 1 νέο κρού-
σμα Covid -19.

Εξετάστηκε στο Γ.Ν. Καρ-
δίτσας κατόπιν συμπτωματο-
λογίας.

-Στην περιοχή των Τρικά-
λων

Καταγράφηκε 1 νέο κρού-
σμα Covid -19

Εξετάστηκε στο Γ.Ν. Τρικά-
λων κατόπιν συμπτωματολο-
γίας.

Ελέγχεται η κατάσταση στα Τρίκαλα
•Μόλις ένα κρούσμα Covid 19 στα Τρίκαλα κατά την χθεσινή μέρα,

με τον αριθμό να παραμένει σταθερά μικρός τις τελευταίες μέρες

Τι αλλαγές φέρνει 

στα σούπερ μάρκετ 

των Τρικάλων το επίπεδο 3!
•Τι αλλάζει στο ωράριο των σούπερ μάρκετ

και τι πρέπει να ξέρουν οι καταναλωτές
μετά τα νέα μέτρα για τον κορονοϊό

Α
πό την Παρασκευή τα Τρίκαλα έχουν μπει
στο επίπεδο 3 στον «Χάρτη Κρουσμάτων»
και αυτό έχει φέρει και κάποιες επιπτώσεις

και στην λειτουργία των σούπερ μάρκετ της
περιοχής μας. Το πιο σημαντικό είναι ότι θα πρέπει
να γίνονται πιο συχνά οι απολυμάνσεις, ενώ όσο
αφορά το ωράριο μέχρι τώρα δεν υπάρχει η ανάγκη
για κάποια αλλαγή. 

Τα υγειονομικά μέτρα που ισχύουν στα σούπερ
μάρκετ  και συνολικά στα καταστήματα τροφίμων (σούπερ
μάρκετ, μίνι μάρκετ, φούρνοι, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία,
κ.ο.κ.) σε κάθε περιοχή, και ανάλογα με το επιδημιολογικό
της φορτίο, παρουσιάζονται στον «Χάρτη Υγειονομικής
Ασφάλειας και Προστασίας από τη λοίμωξη Covid-19»
που παρουσίασαν την  Παρασκευή οι κ.κ. Χαρδαλιάς και
Πιερρακάκης, κατά την τακτική ενημέρωση για τον κορο-
νοϊό.

Ωστόσο, στο επίπεδο 3 («αυξημένης επιτήρησης», πορ-
τοκαλί, όπου βρίσκεται ο νομός Τρικάλων) αναφέρεται η
πρόβλεψη για διευρυμένο ωράριο, όπως ίσχυε στη χώρα
μας κατά την περίοδο του πρώτου κύματος της επιδη-
μίας.

Επίσης, στο επίπεδα 4 («αυξημένου κινδύνου», κόκκινο),
προβλέπεται λειτουργία των καταστημάτων της κατηγορίας
και το Σαββατοκύριακο.

Παράλληλα, στα δύο τελευταία επίπεδα αυτά καθίσταται
υποχρεωτική και η ειδική απολύμανση σε τροχήλατα και
μη καρότσια/καλάθια.

ΧΡ. ΠΑΠ.

Α
λλαγές στον χάρτη
υγειονομικής
ασφάλειας, ο

οποίος έκανε «πρεμιέρα»
προχθές Δευτέρα,
ανακοίνωσε ο Νίκος
Χαρδαλιάς κατά την
ενημέρωση για τον
κορωνοϊό.

Οι τροποποιήσεις στον
χάρτη έχουν ως εξής:

1) Χρήση μάσκας υποχρε-
ωτική σε χώρους εργασίας
και εξωτερικούς με συγχρω-
τισμού σε όλη τη χώρα.

2) Δεν επιτρέπεται η λει-
τουργία της εστίασης και των
κέντρων ψυχαγωγίας από
01:00 έως 05:00 στο επίπεδό
1, από 12:30 έως 05:00 στο
επίπεδο 2, από 00:00 έως
05:00 στο επίπεδο 3.

3) Ανώτατο όριο για συνα-
θροίσεις: στο επίπεδο 1 τα
100 άτομα, στο επίπεδο 2 τα

50 άτομα, στο επίπεδο 3 τα 9
άτομα.

4) Αναλογικοί κανόνες τε-
τραγωνικών σε συνέδρια, χώ-
ρους λατρείας, μουσεία.

5) Όρια πληρότητας σε θέ-
ατρα, συναυλίες και κινημα-
τογράφους: 65% πληρότητα
στο επίπεδο 1, 50% πληρό-
τητα στο επίπεδο 2 και 30%
πληρότητα στο επίπεδο 3.

6) Όρια πληρότητας σε
εστίαση 80% στο επίπεδο 1,
65% στο επίπεδο 2, 50% στο
επίπεδο 3.

7) Χρήση μάσκας σε γυ-
μναστήρια για προσωπικό και
αθλούμενους. Χρήση μάσκας
υποχρεωτική για χώρους υπο-
δοχής, αναμονής και αποδυ-
τήρια, καθώς και στα ομαδικά
μαθήματα, στην περίπτωση

των επιπέδων 2 και 3, όταν
δεν μπορούν να εξασφαλι-
στούν οι απαραίτητες απο-
στάσεις των 2 μέτρων μεταξύ
των αθλουμένων.

5.472 ενεργά
κρούσματα

Αναφερόμενος στα στοιχεία
για τον κορωνοϊό, ο υφυπουρ-
γός Πολιτικής Προστασίας
επισήμανε ότι μέχρι τις 11
Οκτωβρίου υπάρχουν 5.472
ενεργά κρούσματα στη χώρα
μας, τα οποία είναι απομο-
νωμένα κατ’ οίκον και αυτά
και οι επαφές τους.

Για τα σχολεία, ο κ. Χαρ-
δαλιάς είπε ότι έχει ανασταλεί
η λειτουργία 29 σχολείων και
139 τμημάτων πανελλαδικά
λόγω κρουσμάτων κορωνοϊού.
Όπως παρατήρησε, τα σχο-
λεία μας είναι ασφαλή και δεν
υπάρχει διασπορά σε μαθητές
και εκπαιδευτικούς.

Σ
τα 408 ανέρχονται τα νέα
κρούσματα κορωνοϊού στη
χώρα μας, με την

ανακοίνωση του ΕΟΔΥ να σκορπά
ανησυχία στους ειδικούς. 

Σε σταθερά υψηλά επίπεδα παραμέ-
νουν και οι διασωληνωμένοι που ανέρ-
χονται σε 89. Την Δευτέρα είχαν ανα-
κοινωθεί 295 κρούσματα και 91 διασω-
ληνωμένοι. 

Η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ: 
«Ανακοινώνουμε 408 νέα κρούσματα

του νέου ιού στη χώρα, εκ των οποίων
58 συνδέονται με γνωστές συρροές και
45 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις
πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός
αριθμός των κρουσμάτων είναι 23060,

εκ των οποίων το 55.7% άνδρες.
3367 (14.6%) θεωρούνται σχετιζόμενα

με ταξίδι από το εξωτερικό και 9364

(40.6%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό
κρούσμα.

89 συμπολίτες μας νοσηλεύονται δια-
σωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους
είναι 69 ετών. 25 (28.1%) είναι γυναίκες
και οι υπόλοιποι άνδρες. To 93.3%, των
διασωληνωμένων, έχει υποκείμενο νό-
σημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και
άνω. 242 ασθενείς έχουν εξέλθει από
τις ΜΕΘ.

Τέλος, έχουμε 6 ακόμα καταγεγραμ-
μένους θανάτους και 462 θανάτους συ-
νολικά στη χώρα. 177 (38.3%) γυναίκες
και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση
ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας
ήταν τα 79 έτη και το 96.5% είχε κάποιο
υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών
και άνω».

Νέα έκρηξη κρουσμάτων με 408

Οι αλλαγές στον χάρτη υγειονομικής ασφάλειας 

Υποχρεωτική χρήση μάσκας σε

εσωτερικούς χώρους σε όλη τη χώρα
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Τ
ην αποτίμηση των
καταστροφών και
τα επόμενα

βήματα ανάλυσε ο
δήμαρχος κ. Αγναντής,
καθώς ο καταστροφικός
τυφώνας χτύπησε
ανάμεσα στις πολλές
και μια κατά βάση
αγροτική περιοχή. Το
πέρασμα του Ιανού από
το Δήμο Φαρκαδόνας
επέφερε μεγάλο πλήγμα
στους αγρότες και τις
γεωργικές εκτάσεις
τους. 

Ακόμα και σήμερα οι πλη-
γέντες μετρούν τις  ζημιές,
οι οποίες είχαν ως συνέπεια
απώλειες μέσα σε μία πα-
ραγωγική περίοδο. Οι αρ-
μόδιοι φορείς ενημέρωσαν
τους αγρότες πως θα λά-
βουν άμεσα μέχρι το τέλος
Οκτωβρίου χρηματική απο-
ζημίωση για τις καταστρο-
φές που υπέστησαν στα χω-
ράφια και τις περιουσίες
τους. 

Στην ευρύτερη περιοχή
του Δήμου πραγματοποι-

ήθηκαν αποστραγγιστικά
έργα για την αντιμετώπιση
των πλημμυρών. Δεδομένης
της κατάστασης ο Δήμος
χρειάζεται ουσιαστική στή-
ριξη από το κράτος, και
μέσα σε αυτές τις συνθήκες
η κυβέρνηση έχει υποσχεθεί
κονδύλιο 150.000 για την
αποκατάσταση των κατα-
στροφών. 

Η πρώτη φάση της διαδι-
κασίας έχει περάσει και μέρα
με την μέρα θα υπάρξουν
εξελίξεις. 

Η πολιτεία, ωστόσο τους
έχει υποσχεθεί μεγαλύτερο
ποσό. Έτσι, οι πολίτες πε-
ριμένουν μεγαλύτερη οικο-
νομική βοήθεια για να ανα-

κάμψει ο κλάδος της γεωρ-
γίας. Στο σύνολο των κατα-
στροφών συγκαταλέγονται
και οι χαλασμένοι δρόμοι,
τα ρέματα και οι μικρές γέ-
φυρες.  

Τα χρήματα του κονδυλίου
θα χρησιμοποιηθούν για την
αποκατάσταση αυτών των
δημόσιων έργων αλλά και
των περιουσιών των ανθρώ-
πων που επλήγησαν. «Οι
δρόμοι είναι εντελώς χαλα-
σμένοι και η μετακίνηση είναι
δύσκολη», αναφέρει ο κ.
Αγναντής. 

Με τα ελάχιστα οχήματα
που διαθέτουν στο Δήμο και
συγκεκριμένα με ένα γκρέιν-
τερ προσπαθούν να ανοί-

ξουν τους δρόμους ώστε να
αποκτήσουν πρόσβαση οι
γεωργοί στα χωράφια τους
για να κάνουν τη συγκομιδή
βαμβακιού. Η βασική μέρι-
μνα είναι να συλλέξουν όσα
βαμβάκια έχουν σωθεί από
την μεγάλη πλημμύρα.

Χιλιάδες στρέμματα γε-
ωργικών εκτάσεων βυθίστη-
καν και οι γεωργοί συνεχί-
ζουν να μετρούν τις απώ-
λειες. 

Η καταγραφή συνεχίζεται
ακόμα και σήμερα. Μόνο
στην Πηνειάδα  και το Ζάρκο
– δύο χωρία του Δήμου –
πάνω από 25.000 στρέμματα
καταστράφηκαν με αποτέ-
λεσμα τη μεγάλη ζημιά στην

παραγωγή των γεωργών. Σε
εννέα χωριά καταγράφηκαν
επίσης παρόμοιες ζημιές
όσον αφορά την παραγωγή
γεωργικών προϊόντων.

Οι κτηνοτρόφοι από την
άλλη δεν είχαν μεγάλες ζη-
μιές. Όμως, σε κάποιες πε-
ριοχές όπως στο Κεραμίδι,
το Ζάρκο και την Πηνειάδα
έχασαν 20-25 στάνες. 

Την εικόνα της καταστρο-
φής αντίκρισαν σημαίνοντα
πολιτικά πρόσωπα και βου-
λευτές, που επισκέφτηκαν
τον τόπο. 

Αποτίμησαν τις συνέπειες
που προξένησε ο Ιανός στις
περιοχές, και αυτό στάθηκε
ως η αρχή της αντιμετώπι-

σης και αποκατάστασης των
ζημιών με τις υποσχέσεις
που έδωσαν για χρηματική
βοήθεια. 

Μαρία Μανούρα

Π
ριν από πέντε χρόνια ο
δήμος Τρικκαίων δημιουργεί
τη Χάρτα Εθελοντισμού

έχοντας ως προσδοκία ότι αυτό το
εγχείρημα θα δώσει το έναυσμα
στους πολίτες να αλληλεπιδράσουν
ώστε να επιτύχουν συγκεκριμένους
κοινωνικούς στόχους.  Έτσι,
θέσπισε το πλαίσιο λειτουργίας, την
αρμόδια υπηρεσία, το μητρώο
εθελοντών και οριοθέτησε τις
γενικές αρχές που διέπουν την
παροχή εθελοντικής εργασίας,
οικοδομώντας το Δίκτυο Εθελοντών
Τρικάλων. 

Το Δίκτυο Εθελοντών λειτούργησε μέ-
χρι σήμερα σε συλλογικό επίπεδο εναλ-
λακτικά και πλήρως απεξαρτημένα από
τον δήμο, τηρώντας τις γενικές αρχές
παροχής εθελοντικής εργασίας, και βα-
σίστηκε πλήρως στη διάθεση, τις ιδέες
και τις καινοτόμες προτάσεις των μελών
του στους τομείς: της Πρόνοιας, του
Περιβάλλοντος, του Αθλητισμού, της
Εκπαίδευσης και του Πολιτισμού. Το δί-
κτυο απαρτίζεται πάνω από 500 μέλη.
Ωστόσο, τα ενεργά μέλη είναι 60-70. Η
πολιτική του δικτύου εθελοντών συνερ-
γάζεται συλλογικότητες  αντίστοιχες με
τις δράσεις αναλόγως των δράσεων που
διοργανώνονται κάθε φορά. Η συνδιορ-
γάνωση προϋποθέτει τη συνεργασία δια-
φόρων ομάδων, παραδείγματος χάριν
εκπαιδευτικών, πολιτιστικών, ακόμη και
ιατρικών, όπως ο Ερυθρός Σταυρός. 

Οι εθελοντές δραστηριοποιούνται
βάση των επίκαιρων κοινωνικών προ-
βλημάτων που προκύπτουν καθημερινά
στην ευρύτερη περιοχή των Τρικάλων
αλλά και στις γειτονικές πόλεις. Φανε-
ρώθηκε μ’ αυτό τον τρόπο η ανταπόκριση
στο κάλεσμα για την εθελοντική προ-
σφορά τροφίμων και άλλων ειδών για

τους πλημμυροπαθείς. Σύμφωνα με τον
κ. Λάππα συγκεντρώθηκαν τόνοι τροφί-
μων μακράς διαρκείας, είδη υγιεινής,
κλινοσκεπάσματα και νερά. Το Δίκτυο
Εθελοντισμού απευθύνθηκε στο Δήμο
Καρδίτσας και συγκεκριμένα στο Κοι-
νωνικό Παντοπωλείο, στο δήμο Μουζα-
κίου και Παλαμά και στα αντίστοιχα χω-
ριά. Οργάνωσαν αρχικά τη συγκέντρωση,
παραλαβή, αποστολή και διανομή υλικών
προς τους πληγέντες, σε συνεννόηση
με τους Δήμους του γειτονικού νομού.
Η προσφορά ήταν τόσο μεγάλη, που
έγιναν 16 χωριστές αποστολές των προ-
ϊόντων, που οι Τρικαλινοί απλόχερα προ-
σέφεραν στον χώρο συγκέντρωσης του
Ε ΚΑΠΗ του Δήμου Τρικκαίων.

Οι υπεύθυνοι της αποστολής έρχονταν
στην πόλη μας να παραλάβουν το υλικό
που είχαν συγκεντρώσει στον συγκεκρι-
μένο χώρο. Μάλιστα, πραγματοποιήθη-
καν 2 αποστολές για να προσφέρουν

προϊόντα στην Τράπεζα Αγάπης Αγναν-

τερού, όπου η εκκλησία διοργάνωσε

συσσίτιο. Σημειώνεται ότι κάθε αποστολή

περιείχε διαφορετικά κάθε φορά είδη

και σε διαφορετικές ποσότητες, αναλό-

γως των αναγκών που προέκυπταν. Στην

αρχή υπήρχε μεγάλη ανάγκη για εμφια-

λωμένα νερά, ενώ μετά χρειάζονταν

άλλα είδη, όπως κλινοσκεπάσματα. «Αυτή

τη στιγμή είμαστε σε παύση» δηλώνει ο

κ. Λάππας αλλά πάντα σε τηλεφωνική

επικοινωνία και εγρήγορση σε περίπτωση

που προκύψουν περαιτέρω ανάγκες. 

Όσον αφορά τις δράσεις του Δικτύου

αυτή τη συγκυρία, δηλώνει « ότι είμαστε

εξαρτημένοι από τα νέα μέτρα κατά της

διασποράς του ιού». Έτσι, οι περισσό-

τερες ομάδες δεν μπορούν να διοργα-

νώσουν εθελοντικές δράσεις διαφόρων

τομέων.

Μαρία Μανούρα

Ο δήμαρχος Φαρκαδόνας κ. Σπύρος Αγναντής σε δηλώσεις του

Ο Δήμος Φαρκαδόνας περιμένει το κονδύλι

για την αποκατάσταση των καταστροφών
• Οι προσδοκίες των δημοτών για περαιτέρω οικονομική στήριξη

Ενημέρωση και υποστήριξη

του Δήμου Φαρκαδόνας

στους μαθητές Γ' Λυκείου

Τους μαθητές και τις μαθήτριες της Γ Λυκείου του ΓΕΛ
Φαρκαδόνας, επισκέφθηκαν η αρμόδια αντιδήμαρχος
παιδείας κυρία Ειρήνη Κακαίτσα με το στέλεχος του Κέν-
τρου Κοινότητας του Δήμου και Ψυχολόγο,  κυρία Δήμητρα
Παπαστεργίου.

Σκοπός της επίσκεψης , να υπάρξει υποστήριξη και
ενημέρωση ενόψει της συμμετοχής τους στις Πανελλήνιες
εξετάσεις, έτσι ώστε να δοθούν συμβουλές αλλά και ψυ-
χολογική υποστήριξη αντιμετώπισης του άγχους των εξε-
τάσεων αλλά και όποια άλλα θέματα αντιμετωπίζουν τα
παιδιά.

Ο Σύλλογος διδασκόντων ευχαρίστησε τους εκπροσώ-
πους του Δήμου οι οποίοι αποδέχθηκαν την πρόσκληση
για να πραγματοποιηθεί αυτή η ειδική εκδήλωση , θα
υπάρξουν και άλλες συναντήσεις μέσα στη χρονιά , ενώ
επιπροσθέτως η κυρία Κακαίτσα ενημερώθηκε και για
προβλήματα που υπάρχουν στο σχολείο και χρειάζονται
επίλυση.

"Είναι πολύ σημαντική η στήριξη των μαθητών ειδικά
της Γ Λυκείου στο δύσκολο αγώνα που δίνουν και γι’
αυτό από την πλευρά μου δεσμεύομαι να συνεχίσω τη
δουλειά που ξεκινήσαμε..

Είναι ιδιαίτερα τιμητικό να αναγνωρίζουν τη δουλειά
που γίνεται από το Κέντρο Κοινότητας και να μας ευχαρι-
στούν. Η αναγνώριση αυτή μας δίνει δύναμη να συνεχί-
σουμε", τόνισε η κυρία Παπαστεργίου.

Ο κ. Μιχάλης Λάππας, εντεταλμένος Σύμβουλος για Θέματα

Εθελοντισμού στο Δήμο Τρικάλων αναφέρεται

Στο κάλεσμα για προσφορά βοήθειας

και αλληλεγγύης στους πληγέντες Δήμους
Οι Τρικαλινοί έδειξαν μεγάλη αλληλεγγύ
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Σ
τα 83-85 λεπτά του
ευρώ ανά λίτρο
εκτιμάται πως θα

κινηθεί η τιμή του
πετρελαίου θέρμανσης
στον Νομό, αύριο Πέμπτη
15 Οκτωβρίου, που θα
ξεκινήσει η διάθεσή του,
αναφέρει ο πρόεδρος
του Σωματείου
Πρατηριούχων Υγρών
Καυσίμων ν. Τρικάλων
Αργύρης Παπαθανασίου.

Πέρυσι, την ίδια εποχή, η
τιμή εκκίνησης καταγράφηκε
στα 1,04 ευρώ το λίτρο, επι-
σημαίνει ο κ. Παπαθανασίου,
ο οποίος εξηγώντας την με-
γάλη διαφορά που σημειώνε-
ται σε έναν χρόνο, υπογραμ-
μίζει πως αυτό οφείλεται στην
μεγάλη πτώση της αξίας του
αργού πετρελαίου στις διε-
θνείς αγορές, εξαιτίας της
κρίσης από την πανδημία του
Covid-19.

Μιλώντας για τα σημεία που
οφείλουν να δείξουν προσοχή
οι καταναλωτές στην προμή-
θεια πετρελαίου θέρμανσης,
ο κ. Παπαθανασίου τονίζει
πως καλό είναι εμπιστεύονται
τον πρατηριούχο και να θυ-
μούνται πως το φθηνό, τελικά
αποδεικνύεται ακριβότερο σε
όλα τα προϊόντα, οπότε και
στο συγκεκριμένο καύσιμο.

Η προμήθεια πετρελαίου

θέρμανσης
Όσοι προμηθεύονται πετρέ-

λαιο θέρμανσης, πρέπει να
προσέχουν τα κάτωθι:

1. Να κάνουν έρευνα αγο-

ράς προτού προβούν σε πα-
ραγγελία πετρελαίου, ώστε
να επιλέξουν την οικονομικό-
τερη τιμή. 

2. Πριν την παραλαβή πε-

τρελαίου, καλό είναι να έχει
πραγματοποιηθεί συντήρηση
– ρύθμιση του συστήματος
κεντρικής θέρμανσης. 

3. Κατά την παραλαβή του

πετρελαίου πρέπει να τηρούν-
ται όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα
ασφαλείας προς αποφυγή
ατυχημάτων.

4. Το χρώμα του πετρελαί-

ου, το οποίο και αποτελεί έν-
δειξη της ποιότητάς του, πρέ-
πει να είναι κόκκινο και διαυ-
γές και όχι θολό.

5. Αυτός που παραλαμβάνει
το πετρέλαιο πρέπει να κα-
ταγράφει πάντοτε την ποσό-
τητα του πετρελαίου που
υπάρχει στη δεξαμενή τόσο
πριν όσο και μετά την παρα-
λαβή, παρουσία του βυτιοφο-
ρέα.

6. Κατά την παραλαβή του
πετρελαίου καλό να χρησιμο-
ποιούν και δικό τους διαγραμ-
μισμένο μετρητή.

7. Αυτός που παραλαμβάνει
το πετρέλαιο καλό είναι να
γνωρίζει ακριβώς τις διαστά-
σεις της δεξαμενής για να
μπορεί να υπολογίσει πόσα
λίτρα πετρελαίου αντιστοιχούν
σε κάθε εκατοστό ύψους της
δεξαμενής. Π.χ. εάν μια δε-
ξαμενή έχει μήκος 2,0 μέτρα,
πλάτος 1,25 μέτρα και ύψος
1 μέτρο, τότε η συνολική χω-
ρητικότητά της είναι 2.5 κυ-
βικά μέτρα (2×1,25×1=2.5
m3) ή 2500 λίτρα. Επομένως,
σε κάθε εκατοστό ύψους της
δεξαμενής αντιστοιχούν 25
λίτρα (2500:100=25).

8. Να μετρούν την ανύψωση
της στάθμης του πετρελαίου
μέσα στη δεξαμενή, αφού κα-
τασταλάξει ο αφρός και έχουν
παρέλθει 5-6 λεπτά.

Ματθαίος Μπίνας 

Για το πετρέλαιο θέρμανσης, η διανομή του οποίου αρχίζει αύριο

83-85 λεπτά τιμή εκκίνησης 
•Εμπιστοσύνη στον πρατηριούχο και το φθηνό βγαίνει πιο ακριβό

τελικά, συμβουλεύει τους καταναλωτές ο πρόεδρος του

Σωματείου Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων Αργ. Παπαθανασίου

Ο πρόεδρος του Σωματείου

Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων

ν. Τρικάλων 

Αργ. Παπαθανασίου

Α
δράνεια φαίνεται
να επικρατεί στο
ζήτημα του έργου

στον Αχελώο στην
Μεσοχώρα.

Η πλήρη σιγή επί του θέ-
ματος προκαλεί προβληματι-
σμό μεταξύ πάρα πολλών
συμπολιτών μας, οι οποίοι σε
συζητήσεις τους τονίζουν πως
δεν είναι δυνατό να πεταχτούν
εκατοντάδες εκατομμύρια
ευρώ που έχουν δοθεί για την
ανέγερση του φράγματος και
επιπρόσθετα να χαθούν άλλα
εκατομμύρια από την μη πα-
ραγωγή “πράσινης” ηλεκτρι-
κής ενέργειας, καθώς επίσης
και φθηνή άρδευση για τους
γεωργούς του Θεσσαλικού
κάμπου, που θα προστατεύσει
επιπλέον το περιβάλλον, μέσω
της μείωσης της άντλησης
νερού από τον υδροφόρο ορί-
ζοντα. Ο προβληματισμός με-
γεθύνεται, όταν στις συζητή-
σεις υπεισέρχεται και ο πα-
ράγοντας “κρίσεις”, η μνημο-
νιακή και του κορωνοϊού, διότι,
υπογραμμίζεται ότι, «λεφτά
των φορολογουμένων ποτέ
δεν σπαταλούνται, πόσο μάλ-
λον στις πολύ δύσκολές επο-
χές». 

Μέχρι τώρα υπάρχει η εξαγ-
γελία του πρωθυπουργού Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη κατά την
επίσκεψή του στα Τρίκαλα
τον Δεκέμβριο του 2019, για
υλοποίηση τόσο του υδροη-
λεκτρικού έργου, όσο και της
μεταφοράς νερού από την
περίσσεια, δηλαδή απ’ αυτό
που χάνεται στην θάλασσα
στις περιόδους έντονων βρο-
χοπτώσεων, στον Θεσσαλικό
κάμπο για άρδευση.

Έχουν επίσης πραγματο-
ποιηθεί συσκέψεις μεταξύ κυ-
βερνητικών στελεχών και αυ-
τοδιοικητικών, καθώς και αυ-
τοψίες της ΔΕΗ και συζητή-
σεις μαζί της.

Ο μόνος όρος που τίθεται
από την τοπική αυτοδιοίκηση
και ειδικά τον Δήμο Πύλης,
για την έμφραξη και την αρχή
δημιουργίας της τεχνητής λί-
μνης, είναι να έχουν πρώτα
αποκατασταθεί πλήρως οι κά-
τοικοι που πλήττονται από την
ενέργεια αυτή.

Η ολοκλήρωση του έργου,
δηλαδή η εκτέλεση όλων των

εργασιών και το κλείσιμο του
φράγματος για να συγκεν-
τρωθεί νερό, χρειάζεται 5 εκ.
ευρώ για παρεμβάσεις και
επισκευές. Χρειάζονται στε-
γανοποιήσεις και αποκατα-
στάσεις, εργασίες που θα
ολοκληρωθούν σε έναν χρόνο
περίπου από την στιγμή που
θα ξεκινήσουν. 

Το Φράγμα Μεσοχώρας θα

αξιοποιεί τα νερά του Αχε-
λώου για την παραγωγή
υδροηλεκτρικής ενέργειας και
θα τα επαναφέρει στη φυσική
κοίτη του ποταμού. Θα πα-
ράγει 360 GWH ετησίως, που
αντιστοιχούν με το 10% της
συνολικής παραγόμενης
υδροηλεκτρικής ενέργειας
στη χώρα.

Ματθαίος Μπίνας

Για την τύχη του υδροηλεκτρικού έργου στον Αχελώο

Προβληματισμός 

μεταξύ πολιτών 
•Σημειώνεται πως δεν είναι δυνατό να πεταχτούν εκατοντάδες

εκατομμύρια ευρώ και η πολιτεία, να φαίνεται πως αδρανεί 

Με ένα κλικ ο καταναλωτής

θα βρίσκει τον φθηνότερο

πάροχο ρεύματος
Μέσα από ένα λαβύρινθο 200 τιμολογίων, με διαφορετικές

ρήτρες, πάγια, εγγυήσεις, εκπτώσεις και άλλες συνιστώσες
που δύσκολα μπορούν να αξιολογηθούν, καλούνται οι κα-
ταναλωτές ρεύματος και φυσικού αερίου να επιλέξουν τον
προμηθευτή τους. 

Οσο μάλιστα εντείνεται ο ανταγωνισμός μεταξύ των εται-
ρειών προμήθειας, τα πράγματα για τους καταναλωτές γί-
νονται ακόμη δυσκολότερα ως προς την καταλληλότερη
επιλογή, δηλαδή του πιο φθηνού τιμολογίου, αφού κατά τα
άλλα ο ανταγωνισμός ασκεί μια πίεση προς τα κάτω στις
τιμές, το αποτέλεσμα της οποίας καρπώνεται το σύνολο
των καταναλωτών.

Ο αριθμός και η δομή των τιμολογίων είναι τέτοια που δυ-
σκόλεψαν ακόμη και τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ),
η οποία έχει καταπιαστεί με την αξιολόγησή τους προκειμένου
να συνδράμει τους καταναλωτές στην αναζήτηση του φθη-
νότερου παρόχου. Η αρμόδια Αρχή με τη συνδρομή συμ-
βούλου (IKNOWHOW Πληροφορική) έχει ολοκληρώσει το
Εργαλείο Σύγκρισης Τιμών και είναι έτοιμη να το διαθέσει
μέσα στον μήνα για χρήση στους καταναλωτές. 

Πρόκειται για μια ηλεκτρονική πλατφόρμα, στην οποία οι
προμηθευτές θα αναρτούν οι ίδιοι τα τιμολόγιά τους με την
υποχρέωση να τα επικαιροποιούν όταν υπάρχουν αλλαγές.
Τα στοιχεία θα ελέγχονται από τη ΡΑΕ και στη συνέχεια θα
προχωράει, μέσω μιας παραμετροποίησης που θα λαμβάνει
υπόψη της κάθε σκέλος διαμόρφωσης του ανταγωνιστικού
σκέλους των τιμολογίων, στη σύγκρισή τους. 

Ο καταναλωτής, μπαίνοντας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα,
θα μπορεί να εισάγει τα στοιχεία του σε σχέση με την κατα-
νάλωση ρεύματος ή φυσικού αερίου και να του εμφανίζεται
μια λίστα των διαθέσιμων τιμολογίων για να επιλέξει. Η ΡΑΕ
μέσω αυτής της διαδικασίας αναμένεται να ανακοινώνει
ανά μήνα τον φθηνότερο προμηθευτή. Το Εργαλείο Σύγκρισης
Τιμών θα συμβάλει σημαντικά και στη μεγαλύτερη διαφάνεια
του τρόπου κοστολόγησης των εταιρειών και θα εξαλείψει
τις «σκιές» που συνοδεύουν συνήθως τις διαφημιστικές
καμπάνιες των παρόχων. 

Θολά σημεία για τους καταναλωτές είναι συνήθως οι διά-
φορες κατηγορίες ρητρών, που περιλαμβάνουν πολλά τι-
μολόγια που διατίθενται στην αγορά. Δεν είναι πάντα σαφές
στον καταναλωτή πότε ενεργοποιούνται και, ακόμη περισ-
σότερο, πώς επηρεάζει η ρήτρα το τελικό κόστος όταν
αυτή ενεργοποιηθεί. Το πάγιο αποτελεί επίσης ένα στοιχείο
δύσκολα συγκρίσιμο, αφού διαφοροποιείται ανάλογα με
τον τρόπο πληρωμής του λογαριασμού ή την ποσότητα της
κατανάλωσης. 
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-Το Διοικητικό Συμβούλιο, η
Καλ/κή Επιτροπή και οι χοροδι-
δάσκαλοι του ‘’ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ’’ ,
λαμβάνοντας όλα τα ενδεικνυό-
μενα μέτρα ασφάλειας και προ-
φύλαξης από τον COVID-19 ,
ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΤΑ ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ ΜΑΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 15-10-2020
, ΜΕ ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ .

- Γνωρίζουμε το έντονο ενδια-
φέρον των χορευτών μας , συμ-
πολιτών μας και μελών , να αρχί-
σουμε τη λειτουργία του Συλλό-
γου στη νέα χορευτική χρονιά
και ως Διοίκηση αισθανόμαστε
την ανάγκη ,να τους ευχαριστή-
σουμε θερμά.!!!

-Οι συνθήκες , μας επιβάλουν
,να είμαστε αντάξιοι και συνεπείς
της εμπιστοσύνης που μας δεί-
χνετε ,στα 38 χρόνια ύπαρξης
του Ομίλου , με την ενεργή σας
συμμετοχή στο Σύλλογό μας. 

Μέσα από μια αξιόλογη διδα-
κτική ομάδα, αποτελούμενη από

έμπειρους χοροδιδασκάλους, κα-

ταξιωμένους πανελλαδικά, ο

“Ασκληπιός” θα μας ταξιδέψει

και φέτος στα μονοπάτια της πα-

ράδοσης διδάσκοντάς μας ελλη-

νικούς παραδοσιακούς και λαϊ-

κούς χορούς, ήθη και έθιμα απ'

όλη την Ελλάδα. 

Σε δύσκολους καιρούς ο

“Ασκληπιός” επιμένει στην ποι-

ότητα, στη διάδοση και προβολή

του πολιτισμού διαθέτοντας όλα

τα απαραίτητα στοιχεία, γνώση,

εμπειρία, μεράκι, επιθυμία για να

μεταλαμπαδεύσει σε μικρούς και

μεγάλους όσα μέσα από την έρευ-

να και τη διαρκή ενασχόλησή του

απέκτησε στα 38 χρόνια λειτουρ-

γίας του, δίνοντας ένα δυναμικό

παρόν στα δρώμενα της πόλης

των Τρικάλων, της Ελλάδας και

διεθνώς!

Λειτουργούν τμήματα: νηπια-

κά-παιδικά–εφηβικά– γυναικών-

ενηλίκων (αρχαρίων και προχω-

ρημένων)

Η νέα χορευτική χρονιά ξεκι-

νάει την Πέμπτη 15-10-2020 .

Τα τμήματα λειτουργούν τις

κατωτέρω ημέρες και ώρες,

κατά τις οποίες γίνονται οι εγ-

γραφές.

Τρίτη : 9-11μμ αρχαρίων ενη-

λίκων

Πέμπτη: 7-8 μ .μ. τμήμα αρ-

χαρίων γυναικών

« « : 8-9 μ. μ. τμήμα προχω-

ρημένων γυναικών

« « : 9-11μ.μ. τμήματα ενηλί-

κων προχωρημένων (εκδηλώ-
σεων)

Σάββατο: 11-12 πμ νηπιακό
τμήμα, 12-1πμ παιδικό αρχα-
ρίων, 1-2:00μμ παιδικό προχω-
ρημένων, 2:00-3:00μμ εφηβικό

Οι έμπειροι και καταξιωμένοι
χοροδιδάσκαλοί μας:

- Λουκάς Κοντονάσιος .- Επι-
στημονικός συνεργάτης-Γυμνα-
στής με ειδικότητα στους παρα-
δοσιακούς χορούς.

1.Ηλίας Ζαχαράκης: Διεύθυνση
χορευτικών τμημάτων και Χορο-
διδάσκαλος στα τμήματα ενηλί-
κων Τρίτης και στα εφηβικά

2.Σταύρος Σούλιος: Χοροδι-
δάσκαλος – υπεύθυνος του τμή-

ματος εκδηλώσεων της Πέμπτης 

3. Χρήστος Σούλιος υπεύθυνος

παιδικού τμήματος.

4. Κώστας Τζιμούρτος: Τμή-

ματα Γυναικών 

4 .Σταυρούλα Σούλιου: Τμή-

ματα παιδικό και νηπίων.

Τα μαθήματα πραγματοποιούν-

ται επί της οδού Γαριβάλδη 8,

(Πνευματικό Κέντρο Τρικάλων),

σε μια πλήρως ανακαινισμένη αί-

θουσα.

Τηλέφωνα: 24310-31506 και

35680, 6978184522, 6980271715,

6972006004 6973495825. URL:

www.asklipios-trikala.gr, Email:

info@ asklipios-trikala.gr.

Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος ‘’ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ’’ Τρικάλων

38 χρόνια υπηρετεί τον Λαϊκό μας Πολιτισμό



Τ
ρίτη και 13 χθες  και
η... γρουσουζιά
χτύπησε τα Τρίκαλα!

Στην κυριολεξία από
καθαρή τύχη δεν είχαμε
κάποια ανθρώπινη
τραγωδία χθες από πτώση
δέντρου και συγκεκριμένα
δίδυμης λεύκας! Και αυτό
διότι αν εκείνη την στιγμή
περνούσε κάποιος πεζός ή
αυτοκίνητο ήταν πιθανό να
μιλάμε σήμερα για

τραγωδία.

του Χριστόφορου

Παπαθανασίου

Να σημειώσουμε ότι από την
πτώση του δέντρου υπήρξαν

υλικές ζημιές σε δυο σταθ-
μευμένα αυτοκίνητα καθηγη-

τών από το διπλανό 2ο Λύ-
κειο. 

Ο ισχυρός άνεμος , ήταν η

αιτία της πτώσης μεγάλης λεύ-

κας στο Δημοτικό Κλειστό Γυ-

μναστήριο Τρικάλων. 

Η λεύκα είχε φυτευθεί προ

πολλών ετών και προφανώς

το ριζικό σύστημα δεν άντεξε

τους χθεσινούς ισχυρούς ανέ-

μους. Αμεσα στο χώρο βρέθη-

κε η Πυροσβεστική, η Αστυνο-

μία και οι υπηρεσίες του Δήμου

Τρικκαίων, καθαριότητας και

πρασίνου, συντεταγμένα προ-

χώρησαν στην κοπή του δέν-

τρου, καθαρίζοντας παράλλη-

λα τον χώρο.

Τις εργασίες επέβλεπαν και

οι δύο αρμόδιοι αντιδήμαρχοι

κ. Ζιώγας και Ντιντής. Υπεν-

θυμίζεται ότι ο Δήμος Τρικ-

καίων το τελευταίο διάστημα

υλοποιεί δύο εργολαβίες για τα

δέντρα. 

Η μία αφορά στο κλάδεμα

δέντρων στα Τρίκαλα και τα

χωριά, κατόπιν εισήγησης των

γεωπόνων. 

Η δεύτερη αφορά σε καθα-

ρισμό περιοχών από πλατάνια

που προσβλήθηκαν  από το με-

ταχρωματικό έλκος ή από άλλα

δέντρα που προσβλήθηκαν

από άλλες ασθένειες.

Μιλώντας στον “Πρωινό

Λόγο” ο κ. Ντιντής τόνισε ότι σε

καθημερινή βάση θα γίνονται

παρεμβάσεις, αφού πολλά δέν-

τρα αντιμετωπίζουν προβλή-

ματα.

CMYK
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Stay creative and posit ive

A. & X. ΦΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

5οχλμ. Τρικάλων - Πύλης
Τηλ.: 24310 61525•Fax: 24310 61709

e-mail: info@fisiko.gr • www.fisiko.gr

ΤΩΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ 5

ΤΗΛ. ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ 24310 77050, 24310 31616

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ 

ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΕΝΣΗΜΩΝ

Δέντρο έκοψε την... ανάσα των τρικαλινών!
Λεύκα ξεριζώθηκε λόγω ανέμων στο δημοτικό κλειστό και από καθαρή τύχη δεν είχαμε θύματα, ενώ υπήρξαν υλικές ζημιές σε δυο σταθμευμένα αυτοκίνητα
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Σ
την εικοσιτετράωρη
απεργιακή
κινητοποίηση που

κήρυξε η ΑΔΕΥ για αύριο
με κυριότερα αιτήματα
αυξήσεις σε μισθούς και
μέτρα προστασίας της
υγείας των εργαζομένων,
θα συμμετάσχουν οι
υπάλληλοι  στην
Περιφερειακή Ενότητα
Τρικάλων. 

«Στο ίδιο έργο θεατές, πα-
ρακολουθούμε μία ακόμη κυ-
βέρνηση να φορτώνει στους
εργαζόμενους τις συνέπειες
μίας καπιταλιστικής κρίσης
που εκδηλώνεται με ένταση.
Επιχειρεί να πετσοκόψει το
επίδομα ανθυγιεινής εργασίας
αντί να το επεκτείνει σε όλους
τους εργαζόμενους που ερ-
γάζονται σε ανθυγιεινούς χώ-
ρους, ενώ με το πόρισμα της
επιτροπής Πισαρίδη ανοίγει
ο δρόμος για ευρύτερες αν-
τεργατικές ανατροπές στην
υγεία και την ασφάλιση μας.
Με τους αναπτυξιακούς ορ-
γανισμούς κυβέρνηση, Περι-
φερειάρχες και Δήμαρχοι ετοι-
μάζονται να κάνουν άλματα
στην επιχειρηματική λειτουρ-
γία και την ιδιωτικοποίηση αρ-
μοδιοτήτων των ΟΤΑ. Ταυτό-
χρονα προωθείται από τους
Περιφερειάρχες η «διάσπαση»
του έργου ελεγκτικών υπη-
ρεσιών και η ένταξή του σε
ένα μηχανισμό λειτουργίας

χωρίς επιστημονικά κριτήρια
και αρχές, εξυπηρέτησης
«ημετέρων» και δημιουργίας
«παραελεγκτικού» ιδιαίτερα
αμειβόμενου μηχανισμού,
μέσα από το σχέδιο νόμου
για τη «Σύσταση Γενικών Δι-
ευθύνσεων Επιθεώρησης σε
κάθε Περιφέρεια» τονίζει σε
ανακοίνωση της, η Ομοσπον-
δία Συλλόγων Υπαλλήλων Αι-
ρετών Περιφερειών. 

Όπως αναφέρει «για να
εφαρμόσουν αυτές τις πολι-
τικές οι κυβερνήσεις αξιοποι-
ούν όχι μόνο τη προπαγάνδα,
αλλά και την καταστολή. Νό-
μοι ενάντια στο δικαίωμα στην
απεργία, στις διαδηλώσεις,
στη συνδικαλιστική δράση εί-
ναι στην ημερήσια διάταξη.
Ήδη ετοιμάζουν νέο, πιο αν-
τιδραστικό, συνδικαλιστικό
νόμο. Η αγωγή Πατούλη ενάν-
τια στην προκηρυγμένη από-
φαση του ΣΥΠΑ και των Επο-
πτών Δημόσιας Υγείας ξεδί-
πλωσε όλο το αντιδραστικό,

αντεργατικό, αντιαπεργιακό,

αντιδημοκρατικό πλαίσιο αν-

τιμετώπισης των δίκαιων αι-

τημάτων των εργαζομένων».

Οι εργαζόμενοι στην Π.Ε.

Τρικάλων διεκδικούν αυξήσεις

στους μισθούς (Επαναφορά

13ου & 14ου μισθού), χορή-

γηση όλων των απαραίτητων

μέσων και αποζημιώσεων

στους εργαζόμενους στους

ελεγκτικούς μηχανισμούς, μέ-

τρα προστασίας της Υγείας

των εργαζομένων κι όλου του

λαού. Άμεση ενίσχυση των

δημόσιων δομών υγείας, πρό-

νοιας, την ένταξη και νέων ει-

δικοτήτων στα Βαρέα και αν-

θυγιεινά, αντιμετώπιση της

υποστελέχωσης με προσλή-

ψεις σε μόνιμες θέσεις εργα-

σίας και  την απόσυρση του

προωθούμενου από τους Πε-

ριφερειάρχες σχεδίου νόμου

για τη «Σύσταση Γενικών Δι-

ευθύνσεων Επιθεώρησης».

Ε.Κ.

Απεργούν αυτή την Πέμπτη  15 Οκτωβρίου οι εργαζόμενοι στην Π.Ε. Τρικάλων 

Αυξήσεις σε μισθούς και λήψη 

των μέτρων προστασίας
«Ετοιμάζουν νέο, πιο αντιδραστικό, συνδικαλιστικό νόμο» τονίζει η Ομοσπονδία

Μ
ε κυριότερα
αιτήματα την
προστασία της

δημόσιας υγείας και του
εισοδήματος των
εργαζομένων το
Συνδικάτο «Γάλακτος
Τροφίμων & Ποτών», το
Σωματείο «Οικοδόμων &
Συναφών Επαγγελμάτων»
και το Σωματείο
Ιδιωτικών Υπαλλήλων
προχώρησαν, χθες σε
νέες κινητοποιήσεις, στο
πλαίσιο των
πανελλαδικών δράσεων
που έχουν
προγραμματιστεί από το
ΠΑΜΕ. 

Η συγκέντρωση έγινε στην
πλατεία Ρήγα Φεραίου με
τους συμμετέχοντες ζητούν
την ανατροπή της αντιλαϊκής
πολιτικής, ενώ κάλεσαν τους
εργαζόμενους να  συνεχίσουν
τις δράσεις τους. 

«Δυναμώνουμε τον αγώνα
μας, ενώνουμε τη φωνή μας,
με κλάδους, σωματεία, συλ-
λόγους του λαϊκού κινήματος
για να υπερασπιστούμε την
υγεία και τα δικαιώματα μας.
Περνάμε στην αντεπίθεση για
νέες κατακτήσεις.  Το μήνυμά
μας "Τώρα αγώνας μαζικός

για την προστασία της υγείας
του λαού και των δικαιωμάτων
του". Αυτό το μήνυμα χρει-
άζεται να φτάσει παντού σε
κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε
εργαζόμενο του ιδιωτικού και
δημόσιου τομέα» τονίζουν τα
σωματεία. 

Παράλληλα, προσθέτουν
ότι αντί η κυβέρνηση να πάρει
όλα τα αναγκαία μέτρα για
την προστασία και την επι-
βίωση του λαού, προωθεί νέο
χτύπημα των συλλογικών συμ-
βάσεων, αντί να προσλάβει
δασκάλους, καθηγητές, ερ-

γαζόμενους στην καθαριότητα
των σχολείων καταγγέλλει
τους μαθητές που διεκδικούν
τα αυτονόητα την ώρα που
στοιβάζονται στα σχολεία
κατά εκατοντάδες και αντί να
στελεχώσει τα δημόσια νο-
σοκομεία, Κ.Υ. & Δομές της

Υγείας με γιατρούς  και υγει-
ονομικούς και να επιτάξει τις
ιδιωτικές μονάδες ΤΩΡΑ! πα-
ρουσιάζει ως "φάρμακο" ενάν-
τια στην πανδημία την ανα-
κύκλωση κρεβατιών, τις με-
τακινήσεις προσωπικού κλπ.

«Η πολιτική της κυβέρνησης

επίσπευσε το 2ο κύμα της

πανδημίας, πέταξε στο καλάθι

των αχρήστων τις θυσίες του

λαού και μετέτρεψε τους χώ-

ρους δουλειάς, τα ΜΜΜ και

τα σχολεία σε κέντρα διασπο-

ράς του ιού. Δεν έχουμε χρό-

νο για χάσιμο. Έχουμε ήδη

πληρώσει πολλά, δεν πρόκει-

ται να πληρώσουμε ξανά την

νέα κρίση τους.  Συνεχίζουμε

και κλιμακώνουμε τον αγώνα

για προστασία της Υγείας,

του εισοδήματος και των δι-

καιωμάτων μας. Το εργατικό

κίνημα δεν τρομοκρατείται,

δεν μπαίνει σε "γύψο".  Δί-

νουμε μαχητική απάντηση στις

αντεργατικές πολιτικές με ορ-

γανωμένη απειθαρχία, τηρών-

τας όλα τα μέτρα προστα-

σίας» σημείωσαν, καταλήγον-

τας. 

Ευαγγελία Κάκια

Κινητοποίηση πραγματοποίησαν χθες τοπικά σωματεία

Ν’ ανατραπεί η αντιλαϊκή πολιτική
Κλιμακώνουμε  τον αγώνα για προστασία της υγείας, του εισοδήματος και των δικαιωμάτων μας



Τα κομμένα πλατάνια 

της πλατείας 

των Μεγάλων Καλυβίων 

Ο
ι παππούδες μας και οι πατεράδες μας
μολογούσαν με περηφάνια για τα
πλατάνια που φύτεψαν στην πλατεία

του χωριού  και τα καμάρωναν. 

Αιωνόβια πια τα πλατάνια μας, επόπτευαν αγέρωχα
όλη την πλατεία, χαρίζοντας ίσκιο και δροσιά. Σ’
αυτή την πλατεία οι περισσότεροι από μας κάναμε
φιλίες, πήγαμε σχολείο, παίξαμε μπάλα.

Χθες, λοιπόν (12.10.2020) κατά τη 1 μ.μ. επιστρέ-
φοντας στο σπίτι, αντίκρισα το φρικτό θέαμα, την
πλατεία με τα κομμένα πλατάνια και τους κορμούς
πεταμένους κάτω στο χώμα. 

Τρελάθηκα. Τριάντα δυο χρόνια διδάσκω στα σχο-
λεία της Ελλάδας και του εξωτερικού. Εκατοντάδες
ώρες αφιερώνει το σχολείο για την προστασία – δια-
τήρηση της φύσης, την αισθητική της φύσης  κτλ.
Μα πως είναι δυνατόν να συμβαίνουν τέτοια πράγματα.
Ρωτάω κάθε υπεύθυνη αρχή που έδωσε αυτή την εν-
τολή να κοπούν τα δένδρα στην πλατεία του χωριού,
δίκην κλαδέματος και γιατί το έκανε;

Αν ήταν να κόψουν τα ξερά γιατί έκοψαν και τα
χλωρά; Αν ήταν για να ομορφύνουν είναι κακόγουστο
αστείο. Η φύση είναι καλαίσθητη. 

Ελπίζω κάποια υπεύθυνη αρχή, «κάποιος» άρχοντας
να διαβάσει το κείμενο μου και να σταματήσει το κα-
κόγουστο θέαμα των κομμένων δένδρων και να κα-
λέσει σε απολογία τους υπεύθυνους και να αποδοθούν
ευθύνες. 

Σήμερα, κιόλας το πρωί 14.10. 2020 πρέπει να
σταματήσει αυτό το έγκλημα. 

Οικονόμου Δημήτρης 
Καθηγητής, Φιλόλογος 

σελίδα 11τοπικά
ΤΕΤΑΡΤΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 202014

Σ
τα ίδια επίπεδα με
τα περυσινά είναι
το ενδιαφέρον για

απόσταξη τσίπουρου από
αμπελουργούς
οινοποιήσιμων αμπελιών,
που δεν θα διαθέσουν
την σοδειά τους σε
οινοποιεία, αλλά θα
προβούν σε παραγωγή
με την παραδοσιακή
μέθοδο, τον άμβυκα. 

Στην Διεύθυνση Αγροτικής
Οικονομίας (ΔΑΟ) της Περιφε-
ρειακής Ενότητας (ΠΕ) Τρικά-
λων καταγράφεται έντονο εν-
διαφέρον από παραγωγούς,
για να εκδώσουν την σχετική
άδεια απόσταξης και στην συ-
νέχεια να αποταθούν στο Τε-
λωνείο για την ολοκλήρωση
της διαδικασίας, η οποία λήγει
στις 30 Νοεμβρίου. 

Για παραγωγούς με αμπέλια
άνω του ενός στέμματος, εκτι-
μάται πως ο  αριθμός που θα
αποστάξουν φέτος με άμβυκα
θα είναι, όπως και το 2019,
σχεδόν 450.

Όπως σημειώνεται από την
ΔΑΟ, το 2020 κατ’ εξαίρεση
αδειοδοτείται ο συγκεκριμένος
τρόπος απόσταξης σε αμπε-
λουργούς οινοποιήσιμων αμ-
πελιών, εξαιτίας της χαμηλής
ποιότητας των αμπελιών, η
οποία οφείλεται στις καιρικές
συνθήκες, με αποτέλεσμα, να

καταγράφεται μέση στρεμμα-
τική απόδοση 1.200 κιλά. Αν ο
καιρός ήταν ευνοϊκός, τότε
πολύ λίγοι παραγωγοί θα είχαν
δικαίωμα απόσταξης με άμβυ-
κα.

Οι ενδιαφερόμενοι αμπελουρ-
γοί, αφού λάβουν τα σχετικά
έγγραφα από την ΔΑΟ της ΠΕ
Τρικάλων, τα προσκομίζουν στο

Τελωνείο, απ' όπου τους δίνεται
η άδεια απόσταξης. 

Είναι διαφορετικό η άδεια
απόσταξης και η κατοχή “κα-
ζανιού”, καθώς οι άδειες για
τους άμβυκες (καζάνια) δόθη-
καν το 1930 και αυτές είτε κλη-
ροδοτούνται, είτε πωλούνται,
καθώς έκτοτε δεν έχουν εκδο-
θεί άλλες.

Ένας κάτοχος άμβυκα δεν
συνεπάγεται πως μπορεί να πα-
ράγει τσίπουρο, διότι γι' αυτό
χρειάζεται ετήσια  άδεια από-
σταξης από το Tελωνείο, δια-
φορετικά διαπράττει λαθρεμ-
πόριο και αν συλληφθεί κατά-
σχονται τα πάντα και προβλέ-
πονται βαριές ποινές.

Ματθαίος Μπίνας

Στα ίδια επίπεδα με τα περυσινά το ενδιαφέρον για απόσταξη

Η παραδοσιακή

παραγωγή τσίπουρου

Ο
λοκληρώθηκε η
διαδικασία
υποβολής

αιτήσεων από
αιγοπροβατοτρόφους για
έκτακτη ενίσχυση
εξαιτίας απωλειών που
έχουν υποστεί λόγω της
κρίσης του κορωνοϊού.

Για το κρίσιμο ζήτημα του

χρόνου απόδοσης της συγ-

κεκριμένης ενίσχυσης, μάλλον

θα πραγματοποιηθεί στα τέλη

του τρέχοντα μήνα ή στις αρ-

χές του ερχόμενου.

Απαραίτητη προϋπόθεση

για να πιστωθεί η εν λόγω

ενίσχυση, είναι να περαιωθούν

οι απαιτούμενοι έλεγχοι για

τις επιλεξιμότητες, ενώ η ενί-

σχυση θα είναι στα 4 ευρώ

ανά κεφάλι. Η αποζημίωση

θα δοθεί με βάση κάποια κρι-

τήρια, όμως πως όταν αρχίσει

επίσημα η διαδικασία αυτά
μπορεί να τροποποιηθούν, να
προστεθούν κάποια ή/και να
αφαιρεθούν:

-Ο μέγιστος αριθμός επι-
λέξιμων ζώων είναι τα 500
ζώα, ώστε να μειωθεί το ποσό
ανά κεφάλι, θίγοντας έτσι
τους “μικρούς” αιγοπροβα-
τοτρόφους.

-Δικαιούχοι της ενίσχυσης

καθορίζονται οι κτηνοτρόφοι
που διατηρούν μονάδα, της
οποίας το κοπάδι παραδίδει
τουλάχιστον 100 κιλά γάλα.

Αιγοπροβατοτρόφοι έχουν
τονίσει για το θέμα: «Το φετινό
Πάσχα χάσαμε τουλάχιστον
1,5 ευρώ στο κιλό, που συνε-
πάγεται πάνω από 10 ευρώ
ανά ζώο, ενώ έγιναν και “παι-
χνίδια” σε βάρος μας από κά-

ποιους εμπόρους, αφού τα
αμνοερίφια σε μεγάλα αστικά
κέντρα έφτασαν μέχρι και 12
ευρώ το κιλό τα σφάγια. Επι-
πρόσθετα, δεν υπήρξαν εξα-
γωγές αρνιών και κατσικιών
και δεν διατέθηκαν όλα τα
αμνοερίφια στην Πασχαλινή
αγορά, Ελληνική και Ευρω-
παϊκή, με αποτέλεσμα να
εκτρέφουμε μεγαλύτερο αριθ-
μό ζώων από τον προγραμ-
ματισμένο, που σημαίνει επι-
πρόσθετα έξοδα για ζωοτρο-
φές σε μία εποχή που δεν
έχουμε ρευστό».

Οι αιγοπροβατοτρόφοι ζη-
τούν 8 ευρώ στο κιλό ανά
ζώο, σημειώνοντας πως σε
άλλες χώρες της ΕΕ, για τον
ίδιο λόγο, δηλαδή απώλειες
εξαιτίας του κορωνοϊού, οι
συνάδελφοί τους έλαβαν 10
ευρώ ανά εκτρεφόμενο ζώο.

Ματθαίος Μπίνας 

Οι αιγοπροβατοτρόφοι, καθώς η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων έχει ολοκληρωθεί 

Περιμένουν την απόδοση 

της έκτακτης ενίσχυσης 
•Συνεχίσουν να ζητούν 8 ευρώ ανά κεφάλι, αντί των 4 που θα δοθούν,

για τις απώλειες που έχουν υποστεί από την κρίση του κορωνοϊού 



Η επιτυχία του ψηφιακού μας
μετασχηματισμού αποτυπώνεται
στα οικονομικά μας αποτελέ-
σματα μετά το lockdown

13 Οκτωβρίου 2020
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Στη μετάβαση του Φυσικού Αε-

ρίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας
στην ψηφιακή εποχή αναφέρθηκε
ο Γενικός Διευθυντής της εται-
ρείας, κ. Γιάννης Μητρόπουλος,
μιλώντας στο πλαίσιο του 3ου
Athens Investment Forum, στην
ενότητα Digital – Ψηφιακός Με-
τασχηματισμός «Η Ελλάδα στην
Ψηφιακή Εποχή». 

Όπως χαρακτηριστικά τόνισε
ο ψηφιακός μετασχηματισμός
έχει ενταχθεί στον συνολικό σχε-
διασμό και λειτουργία για το Φυ-
σικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία
Ενέργειας. «Οποιαδήποτε λει-
τουργία μας μπορεί να γίνει από
οποιοδήποτε σημείο ανά τον κό-
σμο, με έναν υπολογιστή με πρό-
σβαση στο διαδίκτυο» ανέφερε
χαρακτηριστικά ο κ. Μητρόπου-
λος περιγράφοντας το επίπεδο
του ψηφιακού μετασχηματισμού
που έχει επιτύχει η εταιρεία τα
τελευταία χρόνια.

Όπως τόνισε, μέσα από συνε-
χείς και στοχευμένες επενδύσεις
σε νέες καινοτόμες τεχνολογίες
και συστήματα, το Φυσικό Αέριο
Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει
σημειώσει αυξημένη παραγωγι-
κότητα και υψηλότερη ικανοποί-

ηση κι εμπειρία εξυπηρέτησης
των πελατών. 

«Ο επιτυχημένος ψηφιακός μας
μετασχηματισμός έγινε ιδιαίτερα
εμφανής την περίοδο του lock-
down, κατά τη διάρκεια της οποί-
ας οι πελάτες μας είχαν ανά πάσα
στιγμή πρόσβαση στις υπηρεσίες
μας, γεγονός που τους προσέ-
φερε μεγαλύτερο αίσθημα ασφά-
λειας. Αυτό έγινε εμφανές και
στα αποτελέσματά μας, τα οποία
μετά από μια αρχική πτώση λόγω
των περιοριστικών μέτρων, τελικά
διαμορφώθηκαν υψηλότερα σε
σχέση με το διάστημα πριν την
πανδημία», σημείωσε ο κ. Μη-
τρόπουλος.

«Ο επιτυχημένος ψηφιακός μας
μετασχηματισμός έγινε ιδιαίτερα
εμφανής την περίοδο του lock-
down, κατά την οποία οι πελάτες
μας είχαν πρόσβαση στις υπη-
ρεσίες μας ανά πάσα στιγμή, γε-
γονός που τους προσέφερε με-
γαλύτερο αίσθημα ασφάλειας.
Αυτό έγινε εμφανές και στα απο-
τελέσματά μας, τα οποία μετά
από μια αρχική πτώση λόγω των
περιοριστικών μέτρων, τελικά δια-
μορφώθηκαν υψηλότερα σε σχέ-
ση με το διάστημα πριν την παν-
δημία»

Γιάννης Μητρόπουλος 
Γενικός Διευθυντής του Φυσι-

κού Αερίου Ελληνική Εταιρεία
Ενέργειας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙ-
ΑΣ 

Με κληρονομιά που ξεπερνά
τον ενάμιση αιώνα και με χαρα-
κτηριστικό της γνώρισμα/ αντα-
γωνιστικό  πλεονέκτημα την
αδιαμφισβήτητη εμπειρία και τε-
χνογνωσία της στο χώρο της
ενέργειας, η Φυσικό Αέριο  Ελ-
ληνική Εταιρεία Ενέργειας εγ-
γυάται ασφάλεια, αξιοπιστία και
υψηλού επιπέδου υπηρεσίες ενέρ-
γειας σε οικιακούς, βιομηχανικούς

και επαγγελματικούς καταναλω-
τές. 

Η Φυσικό Αέριο Ελληνική Εται-
ρεία Ενέργειας προσφέρει προ-
ϊόντα φυσικού αερίου, ηλεκτρικού
ρεύματος και  συνδυαστικά πα-
κέτα σε όλη την Ελλάδα, ενώ η
συνεχής γεωγραφική επέκταση
της επιχειρηματικής της  δρα-
στηριότητας είναι βασικό στοιχείο
του στρατηγικού σχεδιασμού της
εταιρείας. Παράλληλα, μέσα από
τις  συνεργασίες της με κορυ-
φαίες εταιρείες όπως η Vodafone,
η Alpha Bank, η Mondial Assis-
tance και η Interamerican, η εται-
ρεία έχει εξασφαλίσει σημαντικά
δωρεάν προνόμια για τους πε-
λάτες της, δημιουργώντας  ακόμα
μεγαλύτερο όφελος και προστι-
θέμενη αξία για τους ίδιους. 

Η εταιρεία, μέσα από νέα συ-
στήματα  υποδομής, διευρύνει
σταθερά την online εξυπηρέτηση
των πελατών της και δημιουργεί
καινοτόμες και  εξατομικευμένες
υπηρεσίες απαντώντας ακόμα πιο
στοχευμένα και αποτελεσματικά
στις σύγχρονες  ανάγκες.

Η Φυσικό Αέριο Ελληνική Εται-
ρεία Ενέργειας εφαρμόζει μία
δυναμική επιχειρηματική στρα-
τηγική,  συνεχίζει την επιτυχημένη
πορεία της παρέχοντας υψηλού
επιπέδου προϊόντα και υπηρεσίες
και λειτουργεί με ακεραιότητα
και υπευθυνότητα απέναντι στους
ανθρώπους και το περιβάλλον. 

Κύρια προτεραιότητα της Φυ-
σικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία
Ενέργειας είναι να διατηρεί την
εμπιστοσύνη των  πελατών της,
μέσα από αποτελεσματική και με
ανθρώπινο πρόσωπο εξυπηρέτη-
ση. Περισσότερες πληροφορίες
είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα
www.fysikoaerioellados.gr. 

Πληροφορίες για τα ΜΜΕ: Ερα-
τώ Δριμάλα – Φυσικό Αέριο Α.Ε.,
210 3406180,
e.drimala@fysikoaerioellados.gr 
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Σ
τις 12 Οκτωβρίου
2020 ο Αντιδήμαρχος
Αθλητισμού,

Πολιτισμού, Παιδείας και
Κοινωνικής Μέριμνας κ.
Θώμος Γεώργιος
πραγματοποίησε
συνάντηση με τους
συλλόγους που
στεγάζονται στο Δημοτικό
Στάδιο Καλαμπάκας
«Βασίλης Καρακίτσιος».
Στην εν λόγω συνάντηση
έλαβε χώρα μία πολύ
εποικοδομητική συζήτηση
πάνω στα θέματα που
άπτονται στις
αρμοδιότητες του Δήμου
καθώς και στα δικαιώματα
και στις υποχρεώσεις κάθε
συλλόγου.

Ως εκ τούτου, με στόχο την
εύρυθμη και ομαλή λειτουργία
του σταδίου και ειδικότερα του
χώρο του στίβου και προς εξυ-
πηρέτηση πολιτών και αθλητών,
σας ενημερώνουμε ότι, όλες
τις ώρες της ημέρας οι πολίτες
έχουν το δικαίωμα να τον χρη-
σιμοποιούν ελεύθερα, χωρίς
περιορισμούς, εκτός των ωρών
που προπονούνται οι αθλητές

του ΣΚΑΜ και συγκεκριμένα:
Δευτέρα – Τρίτη – Πέμπτη –
Παρασκευή 15:00 με 17:00 και
Τετάρτη  16:00 με 18:00.

Τις παραπάνω ημέρες και
ώρες ο χώρος του στίβου θα
χρησιμοποιείται αποκλειστικά
για την εκγύμναση των ακαδη-
μιών με σκοπό να αποφεύγεται
η παρεμπόδιση των αθλητών
και προς αποφυγή τυχόν ατυ-
χημάτων.

Τα παιδιά μας, κάποια εκ των
οποίων μπορεί να αποτελέσουν
τους αυριανούς πρωταθλητές
της χώρας μας θα πρέπει μέσω

των συλλόγων που ανήκουν να
μπορούν να γυμνάζονται με τέ-
τοιο τρόπο, ώστε οι κόποι και
οι προσπάθειες τους να μην
παρεμποδίζονται και να μην
διαταράσσονται από εξωτερι-
κούς παράγοντες.

Ο Δήμος μας με σεβασμό
προς όλους τους πολίτες και
ιδιαίτερα τους αθλητές, θα κάνει
ό,τι είναι δυνατόν ώστε η νέα
γενιά να αποκτήσει αυτό που
της αξίζει.

Τέλος ο Δήμος Μετεώρων
επεξεργάζεται ήδη πρότυπο κα-
νονισμό λειτουργίας αθλητικών

εγκαταστάσεων σύμφωνα με
τα νέα δεδομένα και ακολου-
θώντας τους κανονισμούς και
την νομοθεσία που είναι σε
ισχύ, και θα κατατεθεί προς
επικύρωση από το Δ.Σ. το τα-
χύτερο δυνατό.

Εγγραφή αθλητικών συλλό-
γων στο Μητρώο της Γ.Γ.Α

Προς ενημέρωση όλων των
αθλητικών σωματείων, σύμφω-
να με τον νόμο 4373/2016 η
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
θέτει για πρώτη φορά σε λει-
τουργία το Μητρώο Αθλητικών
Σωματείων.

Τα αθλητικά σωματεία που
διαθέτουν ειδική αθλητική ανα-
γνώριση θα πρέπει να πραγμα-
τοποιήσουν εγγραφή στην ει-
δική πλατφόρμα του Υπουργεί-
ου (ΕΔΩ) εάν όχι θα πρέπει να
προσκομίσουν μία σειρά από
δικαιολογητικά που αναφέρον-
ται στην ιστοσελίδα της Γενικής
Γραμματείας Αθλητισμού (ΕΔΩ)
έτσι αποκτώντας τον μοναδικό
κωδικό μητρώου της Γενικής
Γραμματείας Αθλητισμού ο νό-
μιμος εκπρόσωπος θα μπορεί
να εισέρχεται και να συμπλη-
ρώνει την ειδική φόρμα του
Υπουργείου.

Διευκρινήσεις για την εύρυθμη λειτουργία

του Δημοτικού Σταδίου Καλαμπάκας
Ανακοίνωση του Δήμου για εγγραφή των αθλητικών συλλόγων στο Μητρώο της Γ.Γ.Α

Κ.Ε.Π. Δήμου Πύλης

Έναρξη υποβολής αιτήσεων έτους

2020 για την εισοδηματική

ενίσχυση οικογενειών ορεινών

και μειονεκτικών περιοχών
Η υποβολή αιτήσεων, έτους 2020, ξεκινάει την 09/10/2020

και ολοκληρώνεται την 30/10/2020.
Αίτηση για το έτος 2020 μπορούν να υποβάλλουν όσοι

απορρίφθηκαν το έτος 2019 και όσοι η αίτησή τους βρί-
σκεται σε εκκρεμότητα καθώς και όσοι νέοι αιτούντες
προσέλθουν για υποβολή αίτησης.

Για τους πολίτες που η αίτηση τους έχει εγκριθεί το
2019, η αίτηση αυτήν θεωρείται ότι έχει υποβληθεί και
για το έτος 2020. 

Σημειώνεται ότι εφόσον στοιχεία της εγκριθείσας
αίτησης του έχει εγκριθεί το 2019, αυτή θεωρείται ότι
έχει υποβληθεί και για το έτος 2020. Αν τα στοιχεία της
αίτησης έχουν διαφοροποιηθεί , ο πολίτης έχει τη δυνα-
τότητα να τα επικαιροποιήσει μέχρι την 30/10/2020.

1. Η αίτηση μπορεί να κατατεθεί και από τον ίδιο τον
πολίτη ,χωρίς να απαιτείται η παρουσία του στο ΚΕΠ από
την ηλεκτρονική διεύθυνση https://oreina.epidomata.gov.gr
(με τους κωδικούς του taxisnet).

2. Στην περίπτωση που ο πολίτης δεν δύναται να
εισέλθει ο ίδιος στην εφαρμογή για την κατάθεση της αί-
τησης, μπορεί να μεταβεί στο ΚΕΠ ίδιος ή με εξουσιοδό-
τηση 

1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 
Δικαιούχοι της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι οικογένειες

(σύζυγοι με ή χωρίς ανήλικα τέκνα), συμπεριλαμβανομένων
των μονογονεϊκών (ένας εκ των συζύγων και τουλάχιστον
1 παιδί), όπου ένα τουλάχιστον μέλος τους έχει την ιδιό-
τητα: α) του Έλληνα πολίτη: β) πολίτη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, γ) πολίτη κράτους που ανήκει στον Ευρωπαϊκό
Οικονομικό Χώρο (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν)
και δ) της Ελβετικής Συνομοσπονδίας. 

Στην περίπτωση που ένα μόνο μέλος της οικογένειας
είναι πολίτης των παραπάνω χωρών, η αίτηση για τη χο-
ρήγηση της ενίσχυσης υποβάλλεται από το μέλος αυτό. 

Αν η ίδια προϋπόθεση συντρέχει στο πρόσωπο και των
δύο συζύγων ή μερών του συμφώνου συμβίωσης, η
αίτηση υποβάλλεται από έναν από αυτούς. 

Διευκρινίσεις: 
- Ως «οικογένεια» νοείται το ζεύγος των σε νόμιμο

γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης συμβιούντων συζύγων ή με-
ρών συμφώνου συμβίωσης, αντίστοιχα, μετά των τυχόν
ανηλίκων άγαμων τέκνων τους που συμβιούν κάτω από
την ίδια στέγη. 

- Ως μονογονεϊκή οικογένεια ορίζεται η οικογένεια που
απαρτίζεται από ένα μόνο γονέα (άγαμο, σε χηρεία, σε
διάσταση, διαζευγμένο ή λόγω κράτησης του έτερου
γονέα σε σωφρονιστικό κατάστημα ή αντίστοιχες περι-
πτώσεις), ο οποίος ασκεί κατ` αποκλειστικότητα ή μετά
από σχετική ανάθεση με δικαστική απόφαση, συμβολαι-
ογραφική πράξη ή πρακτικό διαμεσολάβησης, σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία, την προσωρινή ή μόνιμη επι-
μέλεια ενός ή περισσότερων ανήλικων άγαμων τέκνων. 

- Ανήλικα θεωρούνται τα τέκνα, τα οποία κατά το έτος
υποβολής της αίτησης συμπληρώνουν το 18 έτος της
ηλικίας τους. Ειδικά ως προς τις αιτήσεις που υποβάλλονται
κατά το έτος 2020 και αφορούν στην εισοδηματική ενί-
σχυση του έτους 2019, ανήλικα θεωρούνται τα τέκνα, τα
οποία συμπληρώνουν το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας
τους εντός του έτους 2019. 

- Πρόσωπο, το οποίο είναι μέλος δύο οικογενειών, οι
οποίες συμβιούν κάτω από την ίδια στέγη, δε δικαιούται
να λάβει για το ίδιο έτος δύο φορές την ετήσια εισοδη-
ματική ενίσχυση. 

2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ: 
Α. Τα μέλη της οικογένειας να κατοικούν μόνιμα σε

ορεινές ή/και μειονεκτικές περιοχές τουλάχιστον δύο (2)
έτη πριν την υποβολή της Αίτησης. Αυτό προκύπτει από
τις δηλώσεις φορολογίας του εισοδήματος των δικαιούχων
για τα δύο (2) τελευταία πριν από την υποβολή της
αίτησης, φορολογικά έτη σε συνδυασμό με τα στοιχεία
του Φορολογικού τους Μητρώου. 

Β. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει
το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων (4.700,00)
ευρώ.  

Πληροφορίες στα κατά τόπους ΚΕΠ του Δήμου Πύλης 
ΚΕΠ Δ.Ε. ΠΥΛΗΣ : 2434 350 300 & 2434 350 302
ΚΕΠ Δ.Ε. ΠΙΑΛΕΙΩΝ: 2431 352 340
ΚΕΠ Δ.Ε. ΠΙΝΔΑΙΩΝ: 2434 350224 
ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας
στο 3ο Athens Investment Forum

Γ. Μητρόπουλος (Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας): 
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Τ
ο Ινστιτούτο Οδικής
Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.)
«Πάνος Μυλωνάς»

διοργανώνει και φέτος στα
Τρίκαλα, με τη συνεργασία
του Δήμου Τρικκαίων τη 14η
«Ευρωπαϊκή Νύχτα χωρίς
Ατυχήματα». Η εκδήλωση
διοργανώνεται  το Σάββατο
17 Οκτωβρίου 2020 σε 34
μεγάλες  πόλεις στην
Ελλάδα, ενώ στα Τρίκαλα θα
πραγματοποιηθεί στο Ivy
Garden από τις 20:00 έως
τις 23:30.   

Ο κεντρικός της άξονας είναι
ότι «αλκοόλ και οδήγηση δεν πάνε
μαζί» ενώ το μήνυμα στην Ελλάδα
είναι η προτροπή, στις παρέες,
να ορίσουν ένα άτομο που δεν
θα καταναλώσει ποτό εκείνη τη
βραδιά και θα αναλάβει τον ρόλο
του «οδηγού της παρέας»!

Η δράση, θα πραγματοποιηθεί
με την τήρηση όλων των κανόνων
και των μέτρων ασφαλείας (μά-
σκες, επιστόμια μιας χρήσεως,
τήρηση αποστάσεων κτλ.). 

Στόχος είναι η ενημέρωση και

ευαισθητοποίηση κοινού και οδη-
γών για τους κινδύνους της οδή-
γησης υπό την επήρεια αλκοόλ,
ένα μήνυμα που πρέπει να φτάσει
όσο πιο μακριά γίνεται. Και αυτό,
καθώς οφείλουμε να συνεργα-
στούμε, ώστε, να σωθούν ζωές,
αφού τα θανατηφόρα τροχαία εί-
ναι μια μάστιγα που πρέπει να
σταματήσει.

Κάθε χρόνο αρκετές χιλιάδες
οδηγοί, κυρίως νεαρής ηλικίας,
συμμετέχουν σε αυτήν την βρα-
διά, μία βραδιά-θεσμό, όπου πο-
λίτες και φορείς σε όλη την Ελ-
λάδα ενώνουν τις δυνάμεις τους
με το Ι.Ο.ΑΣ. και αναλαμβάνουν
δράση για την προστασία της
ζωής όλων αλλά, κυρίως, των
νέων ανθρώπων στους δρόμους
της χώρας. 

Εκατοντάδες εθελοντές του
Ι.Ο.ΑΣ. θα βρίσκονται, και φέτος,
σε επιλεγμένα σημεία νυχτερινής
διασκέδασης, για να υπενθυμί-
σουν, πόσο επικίνδυνο είναι να
καταναλώσουν αλκοόλ και στη
συνέχεια να πιάσουν το τιμόνι.
Παράλληλα, προτρέπουν τους
καταναλωτές να ορίσουν τον

«Οδηγό της Παρέας» που θα
φροντίσει, για την ασφαλή τους
επιστροφή, μετά το τέλος της
βραδιάς υπενθυμίζοντας ότι
«Όλοι διασκεδάζουν, ΕΝΑΣ δεν
πίνει… Ο ΟΔΗΓΟΣ της παρέας».
Διαφορετικά, οι εθελοντές του
Ι.Ο.ΑΣ. θα προτείνουν να αφήσουν
τα οχήματά τους και να χρησιμο-
ποιήσουν τα ΜΜΜ ή taxi για την
ασφαλή επιστροφή στο σπίτι. 

Η «14η Ευρωπαϊκή Νύχτα Χω-
ρίς Ατυχήματα», που διοργανώ-
νεται από το Ι.Ο.ΑΣ., έχει συν-
διοργανωτές τις Περιφέρειες Ατ-
τικής, Δυτικής Ελλάδας, Θεσσα-
λίας, Κρήτης, Πελοποννήσου και
Στερεάς Ελλάδας, την αρωγή της
ΕΛ.ΑΣ και τη συμβολή της Τρο-
χαίας στις κατά τόπους εκδηλώ-
σεις, ενώ έχει, διαχρονικά, μεγάλο
υποστηρικτή την ΕΝΕΑΠ (Ένωση
Επιχειρήσεων Αλκοολούχων Πο-
τών). 

Η διοργάνωση τελεί υπό την
Αιγίδα των Περιφερειών Αττικής,
Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου,
Κεντρικής Μακεδονίας και Κρήτης
και την υποστήριξη της ΚΕΔΕ
(Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλά-

δας).  Πολύτιμοι συνεργάτες το
Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, το
Πανεπιστήμιο Πατρών, Εθνικό Κα-
ποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθη-
νών, Πελοποννήσου, το Πολυτε-
χνείο Κρήτης (Εργαστήριο Ανα-
νεώσιμων &  Βιώσιμων Ενεργει-
ακών Συστημάτων, η Ευρωπαϊκή
Πρωτοβουλία CIVITAS DESTINA-
TIONS, το Πανεπιστήμιο Θεσσα-
λίας και το Εργαστήριο Μεταφο-
ρών & Λήψης Αποφάσεων Τμή-
ματος Ναυτιλίας και Επιχειρημα-
τικών Υπηρεσιών του Πανεπιστη-
μίου Αιγαίου. 

Η νύχτα δεν θα μπορούσε να
λειτουργήσει χωρίς την ευγενική
προσφορά των εταιρειών  Coca
Cola 3E, Chipita, Coffee Island,
Δρόμος του Τσαγιού, European
Profiles, Flax, Minos EMI, Μπι-
σκότα Παπαδοπούλου και
Unilever με τα εξαιρετικής ποι-
ότητας προϊόντα τους, που θα
προσφέρουμε σαν αναμνηστικά
δώρα, στους συμμετέχοντες, κα-
θώς και της ACS Courier, που
αναλαμβάνει την ευθύνη και το
κόστος της έγκαιρης μεταφοράς
των υλικών σε κάθε πόλη.

Και φέτος τα Τρίκαλα στην

«Ευρωπαϊκή Νύχτα χωρίς Ατυχήματα

Π
ραγματοποιήθηκε
διαδικτυακά, το 16ο
Πανελλήνιο

συνέδριο το οποίο είχε σαν
θέμα «Υγιείς και ανθεκτικές
πόλεις στην περίοδο της
κρίσης: Η εφαρμογή των 17
στόχων βιώσιμης ανάπτυξης
μέσω των 6 πολιτικών του
Π.Ο.Υ. για τον άνθρωπο». Η
φιλοξενία έγινε από τον
Δήμο Ηρακλείου Αττικής και
ανάμεσα στους
συμμετέχοντες Δήμους ήταν
και της Φαρκαδόνας.

Οι Θεματικές Ενότητες του
Συνεδρίου αναφέρονταν στη δια-
χείριση της πανδημίας COVID-
19 και στην προστασία και υπο-
στήριξη της κοινότητας, στους
6 Πυλώνες Πολιτικής των Υγιών
Πόλεων και στους 17 Στόχους
Βιώσιμης Ανάπτυξης, στους στό-
χους και τις αρχές του Π.Ο.Υ.
για την Προαγωγή της Υγείας,
την Πρόληψη και τον Προσυμ-
πτωματικό Έλεγχο, τον Πολιτισμό
και την Υγεία, τον Αθλητισμό και
την Υγεία, τον τομέα του e-Health.

Μεταξύ των ομιλητών ήταν εκ-
πρόσωποι της Κυβέρνησης, των
ΟΤΑ-μελών του Δικτύου καθώς
και Επιστημονικοί φορείς.

Ο προϊστάμενος του τμήμα-
τος προγραμματισμού του Δή-
μου Φαρκαδόνας κ. Κωνσταν-
τίνος Ασίκης, έλαβε μέρος σε
στρογγυλή τράπεζα όπου ανα-
λύθηκε το θέμα "H πολιτική του
Ευρωπαϊκού Δικτύου, του Ελ-
ληνικού Δικτύου και των μελών
για τους 17 στόχους την πεν-
ταετία 2019-2023". 

Έλαβαν μέρος στην συζήτηση,
οι Δήμαρχοι Παπάγου-Χολαργού,
Καρύστου και εκπρόσωποι των
Δήμων Φαρκαδόνας, Ιλίου, Αλε-
ξανδρούπολης, Αιγάλεω και
Αγίων Αναργύρων-Καματερού.

Ο κ. Ασίκης από την πλευρά
του Δήμου Φαρκαδόνας, μίλησε
για την υγιή γήρανση και μεταξύ
άλλων τόνισε τα εξής:

«Να πω κάτι για την επιστήμη
της χωροταξίας επειδή προερ-
χόμαστε από την τοπική Αυτοδι-
οίκηση. Κακώς η επιστήμη της
χωροταξίας στην Ελλάδα, είναι
συνυφασμένη μόνο με δρόμους,
δηλαδή μόνο για τους μηχανι-
κούς. Η χωροταξία είναι η επι-
στήμη της Βιώσιμης ανάπτυξης.
Παντού διεθνώς, είναι μια επι-

στήμη με κοινωνικό χαρακτήρα,
με ανθρωποκεντρικό προσανα-
τολισμό, η οποία εισάγει την πα-
ράμετρο της οικονομικής ανά-
πτυξης και χρησιμοποιεί εργαλεία
μηχανικής. Οι χωροτάκτες είναι
σε μια επιστήμη η οποία μπορεί
να δώσει πάρα πολλά, στο κομ-
μάτι της βιώσιμης ανάπτυξης.

Σε σχέση με την γήρανση, για
να μπορείς να ασκείς πετυχημένη
πολιτική, πρέπει να βάλεις τον
εαυτό σου, στην θέση εκείνου
τον οποίο θέλεις να εξυπηρετή-
σεις. Αν εγώ λοιπόν ήμουνα ένας
ηλικιωμένος για παράδειγμα 80
ετών, τι θα ήθελα;

Θα ήθελα η πόλη μου να έχει
ένα καλό μικροκλίμα. Εδώ το
μυαλό μας πάει στις φυτεύσεις.

Θα ήθελα να έχει η πόλη μου
λιγότερους θορύβους. Να μει-
ωθούν οι ηχορυπογόνες δραστη-
ριότητες.

Θέλω να έχω ένα πάρκο να
πηγαίνω και να συναντάω τους
άλλους.

Θέλω την προσβασιμότητα.
Ότι ισχύει για τους ΑμΕΑ, ισχύει
και για τους ηλικιωμένους. Δη-
λαδή ομαλά πεζοδρόμια κ.λ.π

Θέλω άνετα καθίσματα στις
στάσεις του λεωφορείου.

Θέλω διάβαση η οποία θα μου
δίνει τον απαραίτητο χρόνο να
περάσω απέναντι.

Θέλω νησίδα σε έναν φαρδύ
δρόμο για να μπορέσω να κάνω
και μια στάση όταν θέλω να πε-
ράσω έναν φαρδύ δρόμο.

Απλά πράγματα που δεν χρει-
άζονται χρήματα αλλά τρόπο και
σκέψη υλοποίησης.

Θέλω να είμαι ασφαλής όταν
κυκλοφορώ το βράδι, άρα πρέπει
να υπάρχει φωτισμός στον δρό-
μο.

Θέλω να περπατάω, σε πεζο-
δρόμους, μπορώ να κάνω και
ποδήλατο άρα να έχουμε και πο-
δηλατόδρομους.

Θέλω αθλητικό πάρκο να μπο-
ρώ να το χρησιμοποιώ και να
μην το καταλαμβάνουν διάφοροι
και να μην υπάρχει ασφάλεια.

Θέλω να πιω νερό όταν περ-
πατάω στον δρόμο, άρα να υπάρ-

χουν κάποιες δημόσιες βρύσες.
Θέλω να πάω στην τουαλέτα,

άρα καθαρές δημόσιες τουαλέ-
τες.

Θέλω να είναι καθαρός ο δρό-
μος γιατί είναι επιρρεπής στις
ασθένειες, ο αέρας που ανα-
πνέω.

Θέλω μέσα μεταφοράς τα
οποία να αντέχουν τα οικονομικά
μου, άρα τιμολογιακή πολιτική
στα μέσα μεταφοράς για την τρί-
τη ηλικία.

Και επίσης συχνά δρομολόγια,
δεν μπορώ να περιμένω με τις
ώρες στην στάση.

Θέλω οι δράσεις, πολιτιστικές
και άλλες να είναι κοντά και όχι
να διασχίζω ολόκληρη την πόλη
μου για να πάω σε ένα ΚΑΠΗ
για παράδειγμα.

Θέλω και εγώ να συμμετέχω
σε εθελοντικά προγράμματα. Να
μου δώσετε και εμένα γιατί μπο-
ρώ να προσφέρω.

Θέλω να έχω την δυνατότητα
να παρακολουθώ τις ειδήσεις .
Δεν σημαίνει ότι επειδή είμαι με-
γάλος δεν έχω σχέση έστω τυ-
πική με την διαδικτυακή πληρο-
φορία»

Ο κ. Ιωάννης Νάκας στέλεχος
του τμήματος προγραμματισμού
του Δήμου Φαρκαδόνας, πα-
ρουσίασε το θέμα Healthy Cities
του Ευρωπαϊκού προγράμματος
"URBACT III" επισήμανε από
την πλευρά του μεταξύ άλλων
τα παρακάτω:

«Το project Healthy Cities προ-
τείνει τη δημιουργία ενός δικτύου

πόλεων με στόχο να διευρύνουν
και να εμβαθύνουν τη σχέση με-
ταξύ υγείας και αστικού περι-
βάλλοντος, να αναπτύξουν πο-
λιτικές που εστιάζουν στην συ-
νεχή βελτίωση της κατάστασης
της υγείας του πληθυσμού των
πόλεων καθώς και να εκτιμήσουν
τις επιπτώσεις αυτών των πολι-
τικών στην υγεία. Οι πόλεις μπο-
ρούν να μελετήσουν δράσεις
μέσα από την σκοπιά των δια-
φορετικών απόψεων, ιδεών και
πολιτικών αλλά η παγκόσμια προ-
οπτική για την υγεία προβλέπει
ένα κοινό πλαίσιο που θα επι-
τρέπει την χρήση μια κοινής με-
θοδολογίας.

Το έργο θα εκτελεστεί από
τον Μάιο του 2020 έως τον Μάιο
του 2022.

Μέσα από την υλοποίηση του
έργου, οι εταίροι:

•Θα κατανοήσουν το ρόλο
τους στον τομέα της Υγείας. 

•Θα αναπτύξουν ένα πιο υγιές
περιβάλλον. 

•Και θα προωθήσουν τη Δια-
κυβέρνηση της υγιούς ανάπτυξης 

Το project αποτελείται από 9
εταίρους με επικεφαλή εταίρο
το VIC της Ισπανίας, ενώ οι υπό-
λοιποι εταίροι μαζί με την Φαρ-
καδόνα είναι η πόλη Πάρνου
(Εσθονία), η πόλη Φαλέρνα (Ιτα-
λία), η πόλη Ανικστσιάι (Λιθουα-
νία), ο δήμος Λουλέ (Πορτογα-
λία), η πόλη Αλφεν αν ντεν Ράιν
(Κάτω Χώρες), η πόλη Μπράντ-
φορντ (Ηνωμένο Βασίλειο) και η
Πολεοδομική Αρχή της Μάλτας.

Η πόλη της Φαρκαδόνας θα
σχεδιάσει δράσεις μικρής κλίμα-
κας και δράσεις και μέτρα βιώ-
σιμης κινητικότητας, μόνιμα ή
εποχιακά.

Η πλειονότητα αυτών των δρά-
σεων ενσωματώνεται στην Ευ-
ρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότη-
τας, στην οποία ο Δήμος έχει
μακρά παράδοση και συμμετέχει
ως Golden Participant και ως μέ-
λος του δικτύου CIVITAS.

Ένας από τους στόχους της
Φαρκαδόνας μέσω του Προγράμ-
ματος είναι η Προώθηση του
περπατήματος, της ποδηλασία,
κ.λπ. ως τις προτιμώμενες επι-
λογές αστικής κινητικότητας,
συμβάλλοντας στην Yγεία μέσω
της σωματικής άσκησης και του
φιλικού προς το περιβάλλον χα-
ρακτήρα της.

Επιπλέον, θέλει να συνδέσει
τις απομονωμένες περιοχές σε
ολόκληρη την επικράτεια του Δή-
μου, προωθώντας μια συνεκτική
και ισορροπημένη επικοινωνία
και εξυπηρέτηση των πολιτών
της.

Να δώσει προτεραιότητα στην
ασφάλεια της αστικής κινητικό-
τητας, συμβάλλοντας στην αστική
υγεία μέσω της μείωσης των τρο-
χαίων ατυχημάτων.

Να βελτιώσει την ψυχολογική
ευημερία των πολιτών μέσω δρά-
σεων που εστιάζουν στην αύξηση
της ευαισθητοποίησης του κοινού
σχετικά με ζητήματα υγείας, πρό-
ληψη ασθενειών (π.χ. καλύτερη
σύνδεση με γιατρούς και νοσο-
κομεία, από κινητές μονάδες,
εποχιακές δράσεις ελέγχου υγεί-
ας) και ενημερωτικές εκστρατείες
για άλλα κοινωνικά και περιβαλ-
λοντικά θέματα.

Συμπερασματικά, το πρώτο
βήμα μας είναι:

Η βελτίωση της συνδεσιμότη-
τας των απομακρυσμένων πε-
ριοχών του Δήμου με τις κύριες
υπηρεσίες των δυο μεγάλων αστι-
κών κέντρων (Φαρκαδόνα, Οιχα-
λία).

Το δεύτερο βήμα είναι η βελ-
τίωση της συνδεσιμότητας της
πόλης της Φαρκαδόνας με τις

μεγάλες γειτνιάζουσες πόλεις.
Συνεπώς, το Ολοκληρωμένο

Σχέδιο Δράσης στοχεύει στη συν-
δεσιμότητα της πόλης με τις το-
πικές υπηρεσίες της αλλά και με
την ευρύτερη περιοχή, καθώς
και στη βελτίωση του τρόπου
ζωής των πολιτών της για την
πρόληψη ζητημάτων ψυχικής
υγείας. Η Φαρκαδόνα θα εργα-
στεί Deep Dive σχετικά με τη
Συνδεσιμότητα και την Κινητικό-
τητα, για να αναπτύξει νέες δυ-
νατότητες και να συμβάλλει στις
πιο επείγουσες προκλήσεις, υπο-
στηρίζοντας το Ολοκληρωμένο
Σχέδιο Δράσης της»

Από την πλευρά της η Δήμη-
τρα Παπαστεργίου, στέλεχος
του Κέντρου Κοινότητας του
Δήμου Φαρκαδόνας, μίλησε για
τον ρόλο της ψυχολογικής υπο-
στήριξης και της φυσικής δρα-
στηριότητας στην ποιότητα
ζωής των καρκινοπαθών και
ποιος ο ρόλος των Δήμων σε
αυτό.

"Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ο
καρκίνος αφορά εκατομμύρια
ανθρώπους και τις οικογένειές
τους. Οι ψυχολογικές ανάγκες
ιδιαίτερα στην αρχή της νόσου,
δεν αντιμετωπίζονται το ίδιο συγ-
κριτικά με τις με τις σωματικές
από το ιατρικό προσωπικό.

Ακόμη κι αν οι ασθενείς πα-
ρουσιάζουν μια πτώση στην φυ-
σική τους δραστηριότητα λόγω
των φαρμάκων που λαμβάνουν.
Θα πρέπει να θυμόμαστε πάντα
ότι δεν είναι όλοι οι ασθενείς
"υποψήφιοι για θάνατο" καθώς
ανάλογα με την μορφή και την
πορεία του καρκίνου υπάρχουν
πολλοί επιζήσαντες», τόνισε ανά-
μεσα στα άλλα.

Επομένως η σωματική και
πνευματική υγεία των ανθρώπων
με καρκίνο μπορεί να βελτιωθεί
με διάφορους τρόπους με την
φυσική και ψυχοκοινωνική δρα-
στηριότητα να έχουν σημαίνοντα
ρόλο, μέσα από την συμμετοχή
των ασθενών σε προγράμματα
άσκησης και συμβουλευτικής"
τόνισε ανάμεσα στα άλλα.

Στο 16ο Πανελλήνιο συνέδριο για τις υγιείς

πόλεις συμμετείχε ο Δήμος Φαρκαδόνας
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Κ
ρίσιμη η σημερινή
ημέρα για την
τύχη των

κατηγορουμένων στην
υπόθεση της Χρυσής
Αυγής καθώς το Τριμελές
Εφετείο θα αποφασίσει
για τις ποινές που θα
τους επιβάλει.

Μετά από διάσκεψη οι δι-
καστές στις 12 πμ θα ανέβουν
στην έδρα και η πρόεδρος
θα ανακοινώσει την ποινή που
επιβάλλεται στον καθένα κα-
τηγορούμενο. Αμέσως μετά
θα γίνει η συγχώνευση των
ποινών ενώ στη συνέχεια θα
κριθεί αν θα οδηγηθούν ή όχι
στην φυλακή οι κατηγορού-
μενοι.

Κάθειρξη 13 ετών για
το διευθυντήριο της

ΧΑ, ισόβια για
Ρουπακιά προτείνει η

εισαγγελέας 
Κάθειρξη 13 ετών για το δι-

ευθυντήριο της Χρυσής Αυ-
γής, ισόβια για τον δολοφόνο
του Παύλου Φύσσα Γιώργο
Ρουπακιά και κάθειρξη επτά
ετών για όσους κρίθηκαν ένο-
χοι για ένταξη στην εγκλημα-
τική οργάνωση και δεν τους
αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά
προτείνει η εισαγγελέας Αδα-
μαντία Οικονόμου.

Την ίδια ώρα, η εισαγγελέας
προτείνει ποινή φυλάκισης
πέντε ετών για όσους κρίθη-
καν ένοχοι για ένταξη στην
οργάνωση αλλά τους ανα-
γνωρίστηκαν ελαφρυντικά.

Η μέγιστη ποινή με την
οποία θα μπορούσαν να βρε-
θούν αντιμέτωποι οι «7» του
διευθυντηρίου της Χρυσής
Αυγής – Νίκος Μιχαλολιάκος,
Χρήστος Παππάς, Ηλίας Κα-
σιδιάρης, Γιάννης Λαγός,
Γιώργος Γερμενής, Ηλίας Πα-
ναγιώταρος και Αρτέμης Ματ-
θαιόπουλος- ήταν 15 χρόνια,
καθώς δεν τους αναγνωρί-
στηκε κανένα ελαφρυντικό.

Kανένα ελαφρυντικό δεν
αναγνωρίστηκε στους Ελένη
Ζαρούλια, Παναγιώτη Ηλιό-
πουλο, Αντώνη Γρέγο, Πολύ-
βιο Ζησιμόπουλο, Κωνσταν-

τίνο Μπαρμπαρούση, Νίκο
Κούζηλο και Δημήτρη Κου-
κούτση.

Σημειώνεται ότι το δικαστή-
ριο αναγνώρισε ελαφρυντικά
μόνο σε τέσσερις πρώην βου-
λευτές που διαφοροποιήθη-
καν με της στάση τους και
συγκεκριμένα στους Χρυσο-
βαλάντη Αλεξόπουλο, Στάθη
Μπούκουρα, (καλή συμπερι-
φορά μετά την πράξη) Νίκο
Μίχο (ειλικρινή μεταμέλεια)
και Μιχάλη Αβράμη-Αρβανίτη
(σύννομο βίο), οι οποίοι όπως
όλα δείχνουν θα τύχουν ευ-
νοϊκής μεταχείρισης κατά την
τελική κρίση των δικαστών.

Για τους καταδικασθέντες
για συνέργεια στην ανθρω-
ποκτονία του Παύλου Φύσσα
η εισαγγελέας πρότεινε να
τους επιβληθεί ποινή κάθειρ-

ξης 8 ετών.
Για τον πυρηνάρχη Νίκαιας

Γιώργο Πατέλη προτάθηκε
ποινή κάθειρξης 8 ετών για
τη συνέργεια σε ανθρωπο-
κτονία και 7 έτη για την ένταξη
σε εγκληματική οργάνωση.

Σε όσους έλαβαν ελαφρυν-
τικό η προτεινόμενη ποινή εί-
ναι τα 6 έτη κάθειρξη.

Για την υπόθεση της επίθε-
σης σε βάρος των Αιγυπτίων
αλιεργατών η εισαγγελέας
πρότεινε ποινές κάθειρξης
από 7-10 χρόνια για απόπειρα
ανθρωποκτονίας.

Για τον πυρηνάρχη Περά-
ματος Αναστάσιο Πανταζή
πρότεινε ποινή κάθειρξης 10
ετών για την απόπειρα αν-
θρωποκτονίας και 7 ετών κά-
θειρξη για την ένταξη σε εγ-
κληματική οργάνωση.

Για την επίθεση σε βάρος
των αφισοκολλητών του
ΠΑΜΕ η εισαγγελέας της
έδρας πρότεινε να επιβληθεί
ποινή 10 μηνών φυλάκισης
για το αδίκημα της σωματικής
βλάβης για κάθε θύμα. Εξαί-
ρεση αποτελεί ο Χρήστος Χα-
τζηδάκης, ο οποίος έλαβε
ελαφρυντικό και για αυτόν
ζήτησε ποινή φυλάκισης 6 μη-
νών για κάθε πράξη.

Για το αδίκημα της οπλο-
φορίας η εισαγγελέας πρό-
τεινε ποινή φυλάκισης από 6-
18 μήνες κατά περίπτωση και
χρηματικές ποινές.

Μεταξύ των καταδικασθέν-
των για αυτό το αδίκημα είναι
ο Νίκος Μιχαλολιακος, ο
Ηλίας Κασιδιάρης, ο Γιάννης
Λαγός, ο Γιώργος Γερμενής
και ο Νίκος Μίχος.

Υπενθυμίζεται επίσης πως
οι προτάσεις της Εισαγγελέως
δεν είναι δεσμευτικές για το
δικαστήριο.

Ολοκληρώθηκε αργά το
απόγευμα η χθεσινή ακροα-
ματική διαδικασία μετά το τέ-
λος των αγορεύσεων των συ-
νηγόρων υπεράσπισης για την
εισαγγελική πρόταση επί των
ποινών.

Όπως ανακοίνωσε η πρό-
εδρος, Μαρία Λεπενιώτη, η
διαδικασία θα συνεχιστεί σή-
μερα, στις 12 το πρωί, με το
δικαστήριο να ανακοινώνει
την απόφασή του για τις ποι-
νές στους καταδικασθέντες.

Χρυσή Αυγή: Σήμερα στις 12 

η απόφαση για τις ποινές
•Η πρόεδρος θα ανακοινώσει την ποινή 

που επιβάλλεται στον καθένα κατηγορούμενο

Η εισαγγελέας Αδαμαντία Οικονόμου

Κινητοποίηση 

του NATO προκάλεσε 

η έξοδος του Oruc Reis 
•Ιπτάμενο ραντάρ σκανάρει την περιοχή

Την κινητοποίηση του NATO έχει προκαλέσει η έξοδος
του Oruc Reis στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Σύμφωνα με
πληροφορίες, ΝΑΤΟίκο ιπτάμενο ραντάρ πραγματοποιεί
σήμερα περιπολία  ανατολικά της Αττάλειας σκανάροντας
την περιοχή στην οποία είναι πολύ πιθανό να κινηθεί το
Oruc Reis μαζί με τα πλοία που το συνοδεύουν αλλά και τα
πλοία του ελληνικού πολεμικού ναυτικού.

Από την εξέλιξη αυτή είναι προφανές ότι το NATO
φοβάται πιθανό θερμό επεισόδιο μεταξύ των ελληνικών
και των τουρκικών δυνάμεων που θα μπορούσε να οδηγήσει
σε σύρραξη.

Άλλωστε είναι νωπές οι μνήμες της σύγκρουσης που
σημειώθηκε στις 12 Αυγούστου όταν η τουρκική φρεγάτα
που συνόδευε το τουρκικό ερευνητικό πλοίο Oruc Reis,
έκανε έναν επικίνδυνο ελιγμό με αποτέλεσμα να προσκρούσει
στην ελληνική φρεγάτα «Λήμνος» που παρακολουθούσε
τις κινήσεις του τουρκικού στολίσκου στην περιοχή της ελ-
ληνικής υφαλοκρηπίδας.

Από λάθος χειρισμό του κυβερνήτη της και επειδή επι-
χείρησε να προκαλέσει, το τουρκικό σκάφος δεν κράτησε
σταθερή την πορεία του και το πίσω μέρος του συγκρού-
στηκε με το μπροστινό της ελληνικής φρεγάτας. Αποτέλεσμα
ήταν η τουρκική φρεγάτα να υποστεί σημαντικές ζημιές
στην πρύμνη της σε αντίθεση με την «Λήμνος» που συνέχισε
την αποστολή της στη ΝΑ Μεσόγειο, παρακολουθώντας
τις κινήσεις του Oruc Reis.

Σε εκείνη την περίπτωση αποφεύχθηκε το θερμό επεισόδιο
κυρίως χάρη στην ψυχραιμία του έλληνα κυβερνήτη αλλά
και στις οδηγίες που είχε δεχθεί από το Γενικό Επιτελείο
Ναυτικού.

Φίλης: Μεγάλος κίνδυνος σύρραξης
Τον κώδωνα του κινδύνου έκρουσε και ο εκτελεστικός

διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων, Κωνσταντίνος
Φίλης μιλώντας στο in.gr. Ο κ. Φίλης εξέφρασε την έντονη
ανησυχία του για πιθανή πολεμική σύρραξη εάν η Ελλάδα
δεν καταφέρει να ανατρέψει τα τουρκικά σχέδια για έρευνες
ανοιχτά του Καστελλορίζου μέσω της διπλωματικής οδού,
με τη βοήθεια της ΕΕ και ίσως των ΗΠΑ.

«Σε κάθε περίπτωση η Ελλάδα δεν πρέπει επ’ ουδενί
επιχειρησιακά να επιτρέψει να εισέλθει το Oruc Reis σε πε-
ριοχή που βρίσκεται στα 6,5 ναυτικά μίλια από το Καστελ-
λόριζο, ξεκαθαρίζει ο κ. Φίλης, αφού -όπως εξηγεί- αυτό
θα συνεπαγόταν απώλεια του νόμιμου δικαιώματος της
Ελλάδας για επέκταση των χωρικών υδάτων της στα 12
ν.μ.. Με άλλα λόγια, η Τουρκία θα έχει καταφέρει να δημι-
ουργήσει μια τετελεσμένη κατάσταση εις βάρος της χώρας
μας.

«Θα πρέπει να σταματήσουμε το Oruc Reis εξαντλώντας
προφανώς τα διπλωματικά περιθώρια, αλλά υψώνοντας
ταυτόχρονα επιχειρησιακό τείχος απέναντι στο τουρκικό
ερευνητικό. Η Ελλάδα δεν πρέπει επιχειρησιακά να επιτρέψει
να εισέλθει σε περιοχή που βρίσκεται στα 6.5 μίλια από το
Καστελλόριζο. Γιατί, αν το επιτρέψουμε αυτό και αρχίσουμε
να το κυνηγάμε με πολεμικά πλοία, τότε θα έχουμε αποτύχει»
αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η επιφύλαξη δε του κ. Φίλη ως προς τη στάση που θα
κρατήσουν η Ευρώπη και οι ΗΠΑ και ως προς το κατά
πόσο η Ελλάδα μπορεί να επενδύσει στη βοήθειά τους
σχετίζεται από τη μία πλευρά με την δειλία και απροθυμία
της ΕΕ μέχρι σήμερα να τρίξει τα δόντια στην Τουρκία και
να τη θέσει προ των ευθυνών της και από την άλλη πλευρά,
σε ό,τι αφορά τις ΗΠΑ, με την συγκυρία των αμερικανικών
εκλογών. 

«Η Ελλάδα δεν πρέπει επ’ ουδενί να
επιτρέψει είσοδο του Oruc Reis»

Εκφράζει μάλιστα το φόβο οι εσωτερικές συγκρούσεις
στην ΕΕ για το ζήτημα των ευρωτουρκικών σχέσεων αλλά
και οι αμερικανικές εκλογές να δημιουργήσουν πρόσφορο
έδαφος για εκτός μέτρου προκλήσεις από την Τουρκία, τις
οποίες η Ελλάδα πρέπει να αντικρούσει με κάθε μέσο και
κάθε τίμημα.

«Αν πάρουμε το χειρότερο δυνατό σενάριο, ότι δηλαδή
οι Ευρωπαίοι δεν κατανοούν τις προκλήσεις ή οι Αμερικανοί
δεν θέλουν να εμπλακούν, τότε η Ελλάδα προφανώς θα
πρέπει με τα δικά της μέσα να μην επιτρέψει στο Oruc Reis
να εισέλθει σε περιοχή που βρίσκεται τόσο κοντά στα ελ-
ληνικά χωρικά ύδατα» σημειώνει.

Σύμφωνα με τον ίδιο, σε μια τέτοια περίπτωση υπάρχει
πάντα στο τραπέζι η στρατιωτική επιλογή. «Στήνεις ένα
θαλάσσιο τείχος με πλοία και είναι στην επιλογή της
Τουρκίας αν θα θελήσει να είναι αυτή που θα αναλάβει το
ρίσκο και την ευθύνη να προσπαθήσει να διασπάσει αυτό
το τείχος και να προκαλέσει πολεμική σύρραξη».

Μεσημέρι Τρίτης 13/10. Ο Γιάννης
Λαγός σύμφωνα με πληροφορίες έφυγε
για Βρυξέλλες. Χαλαρός, φορώντας
μάσκα και χαζεύοντας στο κινητό του
ο ευρωβουλευτής ο οποίος έχει κατα-
δικαστεί για διεύθυνση εγκληματικής
οργάνωσης λίγες ώρες νωρίτερα άκου-
σε την πρόταση της εισαγγελέως για
τις ποινές στους καταδικασθέντες της
Χρυσής Αυγής.

Όπως προκύπτει ο Γιάννης Λαγός,
εκμεταλλευόμενος την ασυλία που έχει
ακόμη ως ευρωβουλευτής αποφάσισε
να πάει στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος
Βενιζέλος» και να επιστρέψει στις Βρυ-
ξέλλες και το Ευρωκοινοβούλιο.

Ο Λαγός έφυγε για Βρυξέλλες μετά 

την πρόταση της εισαγγελέως για φυλάκιση



Κ
λήρος και λαός
των Τρικάλων, με
μέτρα προστασίας

από τον κορονοϊό
βρέθηκαν στον
Μητροπολικό Ναό του
Αγίου Νικολάου Τρικάλων
για να ευχηθούν στον
Δεσπότη τους!

του Χριστόφορου

Παπαθανασίου

Με αισθήματα υιικού σε-
βασμού προς τον πνευματι-
κό Πατέρα και Επίσκοπο
της, Σεβασμιώτατο Μητρο-
πολίτη Τρίκκης και Σταγών
κ. Χρυσόστομο, η Τοπική
κατά Τρικκαίων Εκκλησία τί-
μησε την 5η επέτειο από
την εκλογή και χειροτονία
του την Κυριακή 11 Οκτω-
βρίου 2020 το βράδυ στον
Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγί-
ου Νικολάου Τρικάλων.

Στη χαρά της Τοπικής Εκ-
κλησίας προσήλθαν ιερείς
από την Θεσσαλονίκη και
Λάρισα οι οποίοι διατηρούν
φιλία δεκαετιών με τον Σε-
βασμιώτατο Ποιμενάρχη μας
κ. Χρυσόστομο.

Κατά τη διάρκεια του Όρ-
θρου της Ιεράς Αγρυπνίας
χοροστάτησε ο Σεπτός μας
Ποιμενάρχης ενώ εν συνε-
χεία τελέσθηκε Αρχιερατική
Θεία Λειτουργία προεξάρ-
χοντος του Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου μας, με την
συμμετοχή πολλών Ιερέων
εκ της Τοπικής μας Εκκλη-
σίας, αλλά και άλλων Ιερών
Μητροπόλεων.

Στο τέλος της Θείας Λει-
τουργίας, ο Σεβασμιώτα-
τος  Μητροπολίτης Τρίκκης
και Σταγών κ. Χρυσόστομος
απευθυνόμενος προς τον
Ιερό Κλήρο και τον ευσεβή
Λαό της Ιεράς Μητροπόλε-
ως Τρίκκης και Σταγών, τους
παρακάλεσε να προσεύχον-
ται διαρκώς στο Θεό για
εκείνον ώστε, όσα καλά με
πολλή αγάπη λέγονται για
εκείνον, ο ίδιος να αγωνίζε-
ται για να τα εφαρμόζει προς
δόξαν Θεού και πνευματική
ωφέλεια των πιστών της Εκ-
κλησίας μας, αλλά και να
προσεύχονται για την σω-
ματική και ψυχική υγεία του
και σωτηρία της ψυχής.

Κατά τη διάρκεια της Ιε-
ράς Αγρυπνίας έψαλε εκλε-
κτός χορός ιεροψαλτών από
την πόλη της Λαρίσης, πλαι-
σιωμένος και από ιεροψάλ-
τες των Τρικάλων.

σελίδα 15τοπικά
ΤΕΤΑΡΤΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 202014

Οι τρικαλινοί τίμησαν την επέτειο 

των 5 χρόνων της εκλογής του Δεσπότη 

•Επέτειος πέντε ετών από 

της εκλογής και Χειροτονίας 

του Σεβασμιωτάτου

Μητροπολίτου Τρίκκης και

Σταγών κ. Χρυσοστόμου 



στη σέντρα των ΣΠΟΡ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

CMYK

Τ
ις τελευταίες τρεις
δεκαετίες το θεσσαλικό
ποδόσφαιρο έχει

αναδείξει παίκτες οι οποίοι
έκαναν τεράστια καριέρα σε
ομάδες της Α’ Εθνικής, την
Εθνική ομάδα ενώ
αγωνίστηκαν και σε
ευρωπαϊκά πρωταθλήματα
όπως αυτά της Ιταλίας, της
Γερμανίας, της Αγγλίας, της
Σκωτίας. Κάποιοι εξ αυτών
μάλιστα όπως οι Γκούμας,
Χαλκιάς αναδείχθηκαν
πρωταθλητές Ευρώπης το
2004, έναν τίτλο που θα είχε
πανηγυρίσει και ο Σωτήρης
Κυργιάκος αν δεν
ταλαιπωρούνταν από
τραυματισμό εκείνη την
χρονιά.

Oι Κυργιάκος και Βακουφτσής
(της Θύελλας Μεγαλοχωρίου), Φορ-
τούνης, Χούτος, Σκόνδρας έκαναν
τα πρώτα ποδοσφαιρικά τους βή-
ματα από την ΕΠΣ Τρικάλων πριν
αγωνιστούν σε ομάδες του Π.Ο.Κ
και το εξωτερικό, ενώ από τα ερα-
σιτεχνικά της Λάρισας ξεκίνησαν
οι Καραπιάλης, Μητσιμπόνας, Χαλ-
κιάς, Γκούμας, Γκέκας, Μόρας, Νεμ-
πεγλέρας, Κουτσιανικούλης. Σπου-
δαία καριέρα στην μεγάλη κατηγο-
ρία αλλά και την Εθνική Ελλάδος
έκαναν και οι Μιχόπουλος, Βάιος
Καραγιάννης της ΕΠΣ Καρδίτσας
(ο Καραγιάννης έπαιξε και σε δυο
αγώνες Μουντιάλ το 1994), καθώς
και ο Βολιώτης Θανάσης Κωστού-
λας που πανηγύρισε με τον Ολυμ-
πιακό 6 πρωταθλήματα Ελλάδος!

Μπορεί οι παραπάνω να άφησαν
νωρίς τα ερασιτεχνικά πρωταθλή-
ματα για να διαπρέψουν στη συνέ-
χεια σε επαγγελματικές κατηγορίες,
αλλά το ερασιτεχνικό θεσσαλικό
ποδόσφαιρο έχει να επιδείξει σπου-
δαίους ποδοσφαιριστές που έχουν
διακριθεί και έχουν σημειώσει μο-
ναδικά ρεκόρ από το 1993 και μετά.
Tα 64 τέρματα του Βαγγέλη Τσιούκα
σε μία αγωνιστική περίοδο στην Α’
ΕΠΣ Τρικάλων είναι ένα από αυτά,
όπως και οι 7 τίτλοι πρώτου σκόρερ
του Λευτέρη Δενελάβα, το χατ-τρικ
του Ντίνου Ποντίκα στο ντεμπούτο
του ως 14χρονος, τα 5 γκολ του
Δημήτρη Ζιώγα σε ένα μόνο ημί-
χρονο, αλλά και ο τίτλος του πρώ-
του σκόρερ του τελευταίου μόλις
στα 16 του!

Aναλυτικά τα ρεκόρ των Θεσσα-
λών ποδοσφαιριστών στα ερασιτε-
χνικά πρωταθλήματα από τη δε-
καετία του ’90 μέχρι σήμερα, σε
αφιέρωμα που δημοσιεύει το:
trikalavoice.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

ΠΡΩΤΟΥ ΣΚΟΡΕΡ 

(ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

*Λευτέρης Δενελάβας: Ο Βο-
λιώτης επιθετικός Λευτέρης Δενε-
λάβας (γεννημένος το 1983) έχει
αναδειχθεί επτά (7) φορές πρώτος
σκόρερ σε πρωταθλήματα της ΕΠΣ
Θεσσαλίας, και της ΕΠΣ Λάρισας,
ενώ έχει σκοράρει συνολικά περισ-
σότερα από 300 γκολ στην πορεία
του στα γήπεδα.

Στην Α’ ΕΠΣ Θεσσαλίας (4): με
τον Θησέα Αγριάς (10-11, 11-12),
με τον Πύρασο (13-14), με τον Σα-
ρακηνό Βόλου (14-15).

Στην B’ ΕΠΣ Θεσσαλίας (1): με
τον Τοξότη Βόλου (17-18).

Στην A1′ ΕΠΣ Λάρισας (1): με
τον Ολυμπιακό Αμπελιάς Φαρσάλων
(16-17).

Στην B’ ΕΠΣ Λάρισας (1): με τον

Ολυμπιακό Αμπελιάς Φαρσάλων
(15-16). (EΠΣ Θεσσαλίας, EΠΣ Λά-
ρισας)

*Νικος Τσιοβολος: Έχει κερδίσει
τον τίτλο του πρώτου σκόρερ έξι
(6) φορές σε πρωταθλήματα της
ΕΠΣ Τρικάλων.

Στην Α’ ΕΠΣ (4): με τον ΑΕ Διγενή
Νεοχωρίου (96-97, 97-98, 02-03),
και με τον Α.Ο.Μεγάλων Καλυβίων

(05-06).
Στην Γ’ ΕΠΣ (2) με τον Πλοπιακο

Νέας Πευκης (08-09, 09-10). (EΠΣ
Τρικάλων)

*Δημήτρης Ζιώγας: Ο άσος του
Πύρασου Νέας Αγχιάλου (γεννη-
μένος το 1981) έχει αναδειχθεί
πέντε (5) φορές πρώτος σκόρερ
σε πρωταθλήματα της EΠΣ Θεσ-
σαλίας, και ΕΠΣ Καρδίτσας, ενώ

έχει σημειώσει πάνω από 1000 επί-
σημα τέρματα στην καριέρα του
σε Γ’, Δ’ Εθνική και ερασιτεχνικό
ποδόσφαιρο και μάλιστα έχει πα-
ραλάβει και βραβείο από την ΕΠΟ.

Στην Α’ ΕΠΣ Θεσσαλίας (3): με
τον Αστέρα Ριζομύλου (02-03, 03-
04), με ΑΕ Διμηνίου (15-16) με 21
τέρματα.

Στην B’ ΕΠΣ Θεσσαλίας (1): με

Ακαδημία Ποδοσφαίρου Βόλου (96-
97) με 42 γκολ!

Στην Α’ ΕΠΣ Καρδίτσας (1): με
Α.Ε.Λεονταρίου (2014-15). (EΠΣ
Θεσσαλίας, EΠΣ Καρδίτσας)

*Βαγγέλης Ρούκας: Στους τέσ-
σερις (4) τίτλους πρώτους σκόρερ
βρίσκεται ο Βαγγέλης Ρούκας της
ΕΠΣ Τρικάλων και μάλιστα όλοι συ-
νεχόμενοι.

Στην Α’ ΕΠΣ (3): με Δήμητρα Τρι-
κάλων (12-13, 13-14), με τους Μαύ-
ρους Αετούς Ελευθεροχωρίου (15-
16).

Στην Α1′ ΕΠΣ (1): με με τους
Μαύρους Αετούς Ελευθεροχωρίου
(14-15), με 67 γκολ! (EΠΣ Τρικά-
λων)

*Άρης Καπετάνιος: Ο επιθετικός
του Φιλοκτήτη Μελιβοίας (γεννημέ-
νος το 1986) αναδείχθηκε τέσσερις
(4) φορές πρώτος σκόρερ σε πρω-
ταθλήματα της ΕΠΣ Λάρισας.

Στην Α1 ΕΠΣΛ (3): με Δόξα Ομορ-
φοχωρίου (12-13) με 29 γκολ, με το
Φιλοκτήτη Μελιβοίας (15-16, 19-20).

Στην B’ ΕΠΣΛ (1): με τη Δόξα
Ομορφοχωρίου (10-11) (EΠΣ Λάρι-
σας)

*Βασίλης Γκαρνάρας: Ο 40χρο-
νος επιθετικός Απόλλων Μακρυχω-
ρίου Καρδίτσας επίσης κατέκτησε
τον τίτλο του πρώτου σκόρερ τεσ-
σερις (4) φορές σε πρωταθλήματα
της ΕΠΣ Τρικάλων, EΠΣ Καρδίτσας.

Στην Α’ ΕΠΣΤ (2) με τον Α.Ο.Με-
γάλων Καλυβίων (06-07) με 35 γκολ,
τον ΑΣ Μετέωρα Καλαμπάκας (08-
09).

Στην B’ ΕΠΣΤ με τον Α.Ο. Σερ-
βωτών (96-97).

Στην Α’ ΕΠΣ Καρδίτσας (1), με
τον ΑΟ Αγναντερού (18-19) με 29
γκολ. (EΠΣ Τρικάλων, EΠΣ Καρδί-
τσας) 

ΝΕOΤΕΡΟΣ 

ΠΡΩΤΟΣ ΣΚΟΡΕΡ 

(ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

*Δημήτρης Ζιώγας: Σε ηλικία 16
ετών και λίγους μήνες o Ζιώγας
σκόραρε με την ΑΠΟΒ (Ακαδημία
Ποδοσφαίρου Βόλου) σε μια σεζόν
41 γκολ! (B’ EΠΣ Θεσσαλίας ’96-
97)

*Βασίλης Γκαρνάρας: Σε ηλικία
17 ετών ο Γκαρνάρας με την ομάδα
της τον ΑΟ Σερβωτών γενέτειρά
του έστειλε την μπάλα στα δίχτυα
24 φορες. (B’ EΠΣ Τρικάλων ’96-
97)

ΝΕΑΡOΤΕΡΟΣ 

ΣΚΟΡΕΡ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΑ

ΓΚΟΛ ΣΕ ΕΝΑΝ ΑΓΩΝΑ

*Ντίνος Ποντίκας: Ο Ποντίκας
(γεννημένος το 1982) σκόραρε χατ-
τρικ στο ντεμπούτο του σε ηλικία
14 ετων το 1996 με τη φανέλα της
Χαραυγής Λάρισας, σημειώνοντας
όλα τα γκολ της ομάδας του στον
αγώνα Αμπελόκηποι-Χαραυγή 4-3.
Μάλιστα ο Βαγγέλης Μόρας άνηκε
τότε στο ρόστερ των Αμπελοκήπων.
(A’ EΠΣ Λάρισας ’96-97)

ΣΚΟΡΕΡ ΜΕ TA ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΑ

ΓΚΟΛ ΣΕ ΕΝΑ ΜΟΝΟ

ΗΜΙΧΡΟΝΟ

*Δημήτρης Ζιώγας: Ο Ζιωγας
το 2016 σημείωσε 5 τέρματα σε 45
μόλις λεπτά στον αγώνα ΑΕ Διμηνί-
ου-Πηλέας Βόλου 7-1 και στη συ-
νέχεια αποχώρησε στην ανάπαυλα.
Mάλιστα με τα γκολ του σε εκείνη
την αναμέτρηση σκόραρε για 7η
συνεχόμενη αγωνιστική και στο τέ-
λος της περιόδου κέρδισε και τον
τίτλο του πρώτου σκόρερ. (A’ EΠΣ
Θεσσαλίας ’15-16)

*Αλλες αξιοσημείωτες επιθετικές
επιδόσεις σημειώθηκαν από τους
Οικονόμου με 65 γκολ με τον Πα-
λαιόπυργο τη σεζόν 2000-01 (B’
EΠΣ Τρικάλων), Αβραμούλη με 55
γκολ με τον Κεραυνό Παραπόταμου
τη σεζόν 2004-05 (A1′EΠΣ Λάρισας),
και Αγγέλη του Πύργου με 48 γκολ
τη σεζόν 2011-12 και 45 τη σεζόν
2013-14 (B’ EΠΣ Τρικάλων).

Κρατούσαν… πολυβόλα
•Τα επιτεύγματα Θεσσαλών ποδοσφαιριστών από τη δεκαετία του ’90 μέχρι σήμερα

•Τα κατορθώματα των Τσιούκα, Τσιόβολου, Γκαρνάρα και άλλων

ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ ΜΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 40 ΓΚΟΛ (A’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ))

Βαγγέλης Τσιούκας

Ο Βαγγέλης Τσι-
ούκας (γεννημένος
το 1975) πέτυχε ένα
απλησίαστο ρεκόρ τη
σεζόν 2001-02 σημει-
ώνοντας με τον ΑΣ
Μετέωρα Καλαμπά-
κας 64 γκολ μόνο
στο πρωτάθλημα!
Μάλιστα κατέκτησε
και το νταμπλ εκείνη
τη χρονιά με τον ΑΣ
Μετέωρα (2-0 τον ΑΟ
Ρίζωμα στον τελικό
του κυπέλλου). Ο
Τσιούκας στα χρόνια
που αγωνίστηκε πέ-
τυχε πάνω από 400
γκολ, ενώ 90 εξ’ αυ-
τών τα σημείωσε με
τη φανέλα του ΑΟ
Τρικάλων σε εθνικές
κατηγορίες. 

(A’ EΠΣ Τρικάλων
’01-02).

Δέκα χρόνια μετά
το ασύλληπτο ρεκόρ
των 64 τερμάτων ο Τσιούκας κατέκτησε θριαμβευτικά
τον τίτλο του πρώτου σκόρερ σημειώνοντας 45 γκολ με
τη φανέλα του ΑΟ Φλαμουλίου, το σύλλογο με τον
οποίο συγχωνεύθηκε ο ΑΟΤ το 2014. 

(A’ EΠΣ Τρικάλων ’11-12)

Νίκος Τσιόβολος

Το ’97-98 πραγματο-
ποίησε μια εντυπωσιακή
χρονιά με τον Α.Ε. Διγενή
Νεοχωρίου κερδίζοντας
τον τίτλο του πρώτου
σκόρερ, με 41 γκολ. O
Τσιόβολος είχε αναδειχ-
θεί ήδη πρώτος σκόρερ
του πρωταθλήματος την
προηγούμενη χρονιά με
31 τερματα. 
(A’ EΠΣ Τρικάλων ’97-98)

Βασίλης Γκαρνάρας

Βασίλης Γκαρνάρας (γεννημένος το 1980) αναδείχ-
θηκε πρώτος σκόρερ τη σεζόν 2008-09 με τον ΑΣ Με-
τέωρα Καλαμπάκας σκοράροντας 45 γκολ, πανηγυρί-
ζοντας και τον τίτλο της Α’ ΕΠΣΤ. 

(A’ EΠΣ Τρικάλων ’08-09)

Φάνης Γκέκας: 

Την ίδια σεζόν, ’97-98, στην Α’ ΕΠΣ Λάρισας o
Φάνης Γκέκας (γεννημένος το 1980) σημείωσε 40
γκολ, πήρε τον τίτλο του πρώτου σκόρερ και παράλληλα
την μεταγραφή για την ΑΕ Λάρισας, όπου προπονητής
ήταν ο Ζόραν Μπάμποβιτς, ο οποίος μετρά έξι θητείες
στον πάγκο του ΑΟΤ.

(A’ EΠΣ Λάρισας ’97-98)

Ο Βαγγέλης Τσιούκας 

δεν κρατούσε… πολυβόλο. Ηταν…

πολυβόλο

Από μικρός ο Βασίλης Γκαρνάρας είχε ικανότητα σκοραρίσματος

Τα επιθετικά κατορθώματα

του Τσιόβολου εκπληκτικά,

χωρίς να υπολογίζεται πως

δύο χρόνια αναδείχτηκε

πρώτος σκόρερ στην ΕΠΣ

Καρδίτσας

Από τους πρωταγωνιστές-επιθετικούς ο Νίκος Αγγέλης Αρκετές… ρουκέτες, εκτόξευσε ο Ρούκας
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Π
άντα η οπτική
γωνία αλλά και η
σκοπιμότητα

οδηγεί κάποιον να δει
όπως αυτός
αντιλαμβάνεται ή τον
συμφέρει τα
πράγματα. 

Στο πρόσφατο παιχνίδι
του ΑΟΤ στο ΕΑΚ Βόλου
απέναντι στον «Διαγόρα»
Ρόδου, φάνηκαν αδυναμίες,
ωστόσο ο προπονητής της
ομάδας Απόστολος Χαρα-
λαμπίδης είναι αυτός που
αξιολογεί και δικαιολογεί
την εικόνα της ομάδας. Χα-
ρακτηριστικά ο προπονητής
των Τρικάλων σημείωσε: «Εί-
χαμε μια καλή πρόβα στο
σημερινό παιχνίδι, με αντί-
παλο ομάδα που θα συναν-
τήσουμε και στο πρωτάθλη-
μα κι έδειξε πως είναι δυνα-
τή. πιστεύω πως το τεστ
ήταν καλό. Κι η παρουσία
μας ήταν καλή, βάλαμε ένα
πολύ ωραίο γκολ ενώ δε-
χτήκαμε την ισοφάριση με
προβληματική κίνηση στην
άμυνα που θα μπορούσαμε
να την αποφύγουμε. Παρ’
όλα τούτα είχαμε και μία
ακόμα ενέργεια από την
οποία θα μπορούσαμε να
την τελειώσουμε με σκορά-
ρισμα. 

Γενικά σταθήκαμε καλά,
ειδικά στο πρώτο ημίχρονο
και πιστεύω πως αν είχαμε
καθαρό μυαλό έτσι όπως
είχε ανοίξει το ματς θα μπο-
ρούσαμε να κάνουμε κι άλλα
γκολ. Περιμένουμε σίγουρα
να δείξουμε καλύτερα στοι-
χεία στη συνέχεια έχουμε
περιθώρια για βελτίωση
στην κίνηση μας μέσα στο
γήπεδο, κάποια παιδιά έχα-
σαν μέρος της προετοιμα-
σίας αλλά γενικά είμαστε

σε καλό δρόμο, το τεστ ήταν
δυνατό και στο επόμενο διά-
στημα θα προσπαθήσουμε
να βελτιώσουμε τα τακτικά
μας στοιχεία για να εμφανι-
στούμε έτοιμοι στην έναρξη
του πρωταθλήματος». 

Ο Τεχνικός του ΑΟΤ ερω-
τηθείς για ενδεχόμενο νέων
προσθηκών απάντησε αρ-
νητικά και συμπλήρωσε μά-
λιστα πως η ομάδα έχει φέ-
τος νεανικό ρόστερ που
μπορεί να παίξει με δύναμη
όπως έδειξε στο παιχνίδι με
τον Διαγόρα. «Αυτό ήταν
ένα καλό τεστ για εμάς μας
έδειξε που βρισκόμαστε και
πλέον θα ετοιμαστούμε για
την πρεμιέρα υπολογίζον-
τας και στη διεξαγωγή ενός
ακόμα φιλικού με αντίπαλο
τη Βέροια», ανέφερε στον
επίλογο των δηλώσεων του
ο κ. Χαραλαμπίδης.

Τελευταίο φιλικό

Αν δεν αλλάξει κάτι απρό-
οπτα, το φιλικό που θα δώ-
σει ο ΑΟΤ το ερχόμενο Σάβ-
βατο θα είναι το τελευταίο
για το στάδιο της γενικότε-
ρης προετοιμασίας του. Και
αυτό θα γίνει εκτός έδρας με
την ομάδα της Βέροιας η
οποία μπορεί να ενισχύθηκε
για παραπάνω κατηγορία,
ωστόσο με όσα μεσολάβη-
σαν, έμεινε ξανά στην FL.
Αυτό την κάνει ιδιαίτερα δυ-
νατή και ο αγώνας μαζί της
θα είναι ένα ουσιαστικό τεστ.

Σχετικά με το συγκεκρι-
μένο φιλικό να τονίσουμε
πως το Δημοτικό στάδιο της

Βέροιας έκλεισε εκ νέου το
περασμένο Σάββατο, την
επομένη δηλαδή του φιλικού
αγώνα της «Βασίλισσας» με
τον ΠΑΣ Γιάννινα.

Ο  λόγος είναι ότι θα
πραγματοποιηθεί νέα επα-
νασπορά του αγωνιστικού
χώρου, αφού η προηγούμε-
νη που έγινε πριν λίγο καιρό
δεν πέτυχε απόλυτα.

Έτσι, η Βεροιώτικη ομάδα
θα επιστρέψει στη φυσική
έδρα της μετά από διάστη-
μα ενός περίπου μήνα, δη-
λαδή στην ουσία στο πρώτο
της επίσημο παιχνίδι πρω-
ταθλήματος.

Όσο για τα φιλικά που
είχε προγραμματίσει να δώ-
σει εντός έδρας, κόντρα
στον ΑΟΤ και στον Αλμωπό

Αριδαίας (24/10), θα γίνουν
στο αθλητικό κέντρο της
ομάδας στο Ταγαροχώρι.

ΑΟΤ με αδειοδότηση

Ευχάριστα νέα από το
Πρωτοβάθμιο Όργανο Αδει-
οδότησης της Ελληνικής Πο-
δοσφαιρικής Ομοσπονδίας
για τον ΑΟ Τρίκαλα.

Κατά τη συνεδρίασή του,
το αρμόδιο όργανο, εξέτασε
τους φακέλους 16 ΠΑΕ της
Super League 2 και της Foot-
ball League και έλαβε τις
ακόλουθες αποφάσεις.

Χορηγεί άδεια Super
League 2 για την περίοδο
2020-21 στις ακόλουθες
ΠΑΕ: ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ, ΛΕΒΑ-
ΔΕΙΑΚΟΣ, ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ,
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ, ΚΑΡΑΪΣΚΑ-
ΚΗΣ, ΤΡΙΚΑΛΑ, ΝΙΚΗ ΒΟ-

ΛΟΥ, ΙΩΝΙΚΟΣ.
Δεν χορηγεί άδεια Super

League 2 για την περίοδο
2020-21 στις ακόλουθες
ΠΑΕ: ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ, ΑΠΟΛ-
ΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΑΠΟΛΛΩΝ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΚΑΣΣΙΟΠΗ,
ΒΕΡΟΙΑ, ΚΑΒΑΛΑ, ΟΛΥΜ-
ΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ, ΘΕΣΠΡΩ-
ΤΟΣ.

Κατά των ανωτέρω απορ-
ριπτικών αποφάσεων μπορεί
να ασκηθεί έφεση εντός
προθεσμίας τριών ημερο-
λογιακών ημερών από την
κοινοποίησή τους.

Σήμερα-τελικά- 

η συζήτηση SL2 - FL

Μετατέθηκε η τηλεδιά-
σκεψη του Διοικητικού Συμ-
βουλίου της SL2 – FL για σή-

μερα.
Η ενημέρωση της Λίγκας,

για την μετάθεση του ΔΣ:
«Σας ενημερώνουμε ότι

το προγραμματισμένο για
Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2020 Δι-
οικητικό Συμβούλιο μέσω
τηλεδιάσκεψης, μετατίθεται
για την Τετάρτη 14 Οκτω-
βρίου και ώρα 13:00, με τα
ίδια θέματα ημερησίας διά-
ταξης».

Τα θέματα της τηλεδιά-
σκεψης:

«1) Προκήρυξη Super
League 2.

2) Πρόγραμμα Αγώνων –
Έναρξη Πρωταθλήματος
Super League 2.

3) Προκήρυξη Football
League.

4) Έναρξη πρωταθλήμα-
τος Football League και ορι-
σμός κλήρωσης.

5) Διάφορα θέματα».

Κ 19: Τελικά δεν τα

βρήκαν… με Βακουφτσή.

Συζητούν με Γκένα

σήμερα και βλέπουν…

Η επιθυμία και των δύο
πλευρών να συνεργαστούν
τελικά δεν έγινε πράξη. Ο
Σαμολαδάς ο οποίος έχει
αναλάβει να «τρέξει» αυτό το
ευαίσθητο και σημαντικό
κομμάτι μιας ομάδας, ασχέ-
τως αν στα Τρίκαλα και σε
πολλές άλλες ομάδες το
συγκεκριμένο τμήμα αποτε-
λεί «καταναγκαστικά έργα»
και όχι τον «αιμοδότη» της
ΠΑΕ, δεν συμφώνησε με τον
Γιώργο Βακουφτσή.

Ο νεαρός προπονητής
είχε την πρόθεση να αναλά-
βει αυτό το «φορτίο», αλλά
για να γινόταν αυτό, έπρεπε
να υπάρχουν προϋποθέσεις
εύρυθμης και ουσιαστικής
λειτουργίας, όπως πρέπει
να συμβαίνει. Απ’ ό,τι φάνη-
κε κάτι τέτοιο δεν συνέβη,
οπότε οι «υπεύθυνοι» του
τμήματος στράφηκαν αλ-
λού.

Εδώ και μέρες ξεκίνησε η
εύρεση λύσης και στο πλά-
νο βρέθηκε ο Παναγιώτης
Γκένας ο οποίος θα συναν-
τηθεί σήμερα με τον Σαμο-
λαδά. Περίπτωση αξιόλογη,
αν συμβεί, αλλά και αυτή εί-
ναι δύσκολη. Είναι ξεκάθαρο
πως οι απαιτήσεις της Κ 19,
έτσι όπως ΠΡΕΠΕΙ να λει-
τουργήσει, κοστίζουν πε-
ρισσότερο απ’ αυτό που θα
διαθετηθούν…

Του ΠANOΥ 

ΓIΔOΠOYΛOΥ
gidopoulosp@yahoo.gr

Στην τελική ευθεία
•Το Σάββατο θα γίνει το τελευταίο φιλικό του ΑΟΤ με την Βέροια

•Χαραλαμπίδης: “Είμαστε καλά, μπορούμε καλύτερα”

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ • ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ SCOOTER

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ SCOOTER • ΤΡΙΚΥΚΛΑ-ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΟΔΗΛΑΤΑ
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Εγγραφή ΑΕΤ
Η Αθλητική Ένωση Τρικάλων ο

ΑΡΗΣ (ΑΕΤ),  εγγράφηκε στο μητρώο
αθλητικών σωματείων της Γενικής
Γραμματείας Αθλητισμού, το οποίο
αποτελεί την πρώτη επίσημη κατα-
γραφή του συνόλου των Αθλητικών
ερασιτεχνικών σωματείων που δια-
θέτουν την ειδική Αθλητική αναγνώ-
ριση.

Η Αθλητική Ένωση Τρικάλων ο ΑΡΗΣ (ΑΕΤ) έχει  πλέον
την ειδική αθλητική αναγνώριση στο εν λόγω άθλημα
της καλαθοσφαίρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ.5 του άρθρου 135 του ιδίου νόμου ( κωδικός κατα-
χώρησης Γ.Γ.Α. ΦΔ50)

Στο μητρώο οι Δαναοί
Ο Α Σ Δαναοί Τρίκαλα, εγγράφηκε

στο μητρώο αθλητικών σωματείων της
Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, το
οποίο αποτελεί την πρώτη επίσημη κα-
ταγραφή του συνόλου των Αθλητικών
ερασιτεχνικών σωματείων που διαθέ-
τουν την ειδική Αθλητική αναγνώριση.

Η προϊσταμένη του τμήματος Αθλη-
τικών Φορέων,   μετά από έλεγχο αφενός των στοιχείων
που τηρούνται στο αρχείο της Υπηρεσίας  και αφετέρου
των συνημμένων δικαιολογητικών σε αυτήν, χορήγησε  βε-
βαίωση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης στον σύλλογο
των Δαναών.

Οι Δαναοί έχουν πλέον την ειδική αθλητική αναγνώριση
στο εν λόγω άθλημα της καλαθοσφαίρισης, σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 135 του ιδίου
νόμου ( κωδικός καταχώρησης Γ.Γ.Α. ΞΜ33)

Προσδοκία νίκης
Ο Χρήστος Ζωϊτσάκος είναι από

τα νέα πρόσωπα του φετινού Αι-
όλου Τρικάλων. Ο ίδιος λίγες μέρες
πριν την έναρξη του πρωταθλή-
ματος της Β’ Εθνικής μίλησε για
τους στόχους της ομάδας.«Παίξα-
με το τελευταίο φιλικό, δείξαμε
ότι έχουμε καλή διάθεση, ενώ έγινε
και καλή δουλειά στην προετοιμα-
σία. Ελπίζουμε στην πρεμιέρα να
ξεκινήσουμε με νίκη και θα προ-
σπαθήσουμε γι’ αυτό. Σίγουρα μας
λείπει η παρουσία των φιλάθλων, αλλά θα πρέπει να μά-
θουμε να παίζουμε και έτσι».

• Σήμερα(17.10) οι  κυανέρυθροι  προγραμμάτισαν
αγιασμό.

Επισύρει μηδενισμό
Ανακοίνωση επιστολή για τα  σωματεία Μπάσκετ της

Θεσσαλίας εξέδωσε η η ΕΣΚΑΘ   διευκρινίζοντας ότι η
παρουσία φιλάθλων στα γήπεδα και στους αγώνες απα-
γορεύεται και εάν συμβεί (κατά παράβαση) θα ακολου-
θήσει μηδενισμός των γηπεδούχων ή και των δύο ομάδων .
Η ΕΣΚΑΘ ζητά τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων.

Bάζουν βάσεις
Όσο πλησιάζουμε προς το τζάμπολ του Πανευρωπαϊκού

Πρωταθλήματος (Division B) μπάσκετ με αμαξίδιο, που
θα γίνει στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στο διάστημα 17-
22 Νοεμβρίου, τόσο εντείνονται οι προσπάθειες των διε-
θνών, προκειμένου η Εθνική ομάδα να δείξει το καλύτερο
πρόσωπο και να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο.

Οι διεθνείς, μεταξύ αυτών και ο Τρικαλινός πρώην παί-
κτης του Αστέρα και νυν της Δωδεκανήσου Π. Φιλίππου,
βρίσκονται στο Καρπενήσι, όπου πραγματοποιείται το
τρίτο στάδιο προετοιμασίας, με αυτοσκοπό τη βελτίωση,
την αφομοίωση όσων ζητά το προπονητικό τιμ, αλλά
κυρίως το «δέσιμο» της ομάδας. Η αποχή από την αγωνι-
στική δράση, λόγω των αλλαγών που έχει επιφέρει η
πανδημία, προσπαθούμε να καλυφθεί από σχεδιασμένα
κομμάτια προετοιμασίας, έτσι όπως εκπονήθηκαν από
τον Καμουράν Οζντεμίρ και τους συνεργάτες του.

Οι προπονήσεις στο «Μοντανά» είναι σκληρές, με έμ-
φαση στην τακτική, αλλά και επιμονή στη διόρθωση των
ατελειών. Σε άλλο θέμα οι γυναίκες των Τρικάλων έδωσαν
φιλικό στα Γρεβενά με την Σειρήνα προς εξαγωγή συμ-
περασμάτων.

Δ
ούλεψαν
αθόρυβα στην
προετοιμασία,
ενώ έγιναν και

αρκετά φρεσκαρίσματα
σε συγκεκριμένους
τομείς.

Ο λόγος για τις Τρικαλινές
ομάδες της Β’ ΕΣΚΑΘ οι οποί-
ες ξεκίνησαν από την Κυριακή
το ταξίδι στην συγκεκριμένη
κατηγορία.

Σίγουρα η πρεμιέρα δίνει
μια καλή ευκαιρία για εξαγωγή
αρχικών συμπερασμάτων.

Αρκετά μηνύματα ήταν αι-
σιόδοξα αλλά το μυαλό των
στελεχών πρέπει να βρίσκεται
στην διόρθωση των ατελει-
ών.

Πραγματικά η τοπική φωνή
μπορεί να ακουστεί δυνατά,
αφού τα επιτελεία των συλ-
λόγων μας αγαπούν αυτό που
κάνουν.

Όταν λοιπόν όλοι αφοσιώ-
νονται στην αποστολή τους
αυξάνονται κατακόρυφα οι πι-
θανότητες επιτυχίας σε βάθος
χρόνου.

Διότι μια- δυο νίκες αποτε-
λούν σταγόνα στον ωκεανό.
Συνεπώς οι εκπρόσωποί μας
οφείλουν να παρουσιάσουν
μια ικανοποιητική αλυσίδα
αποτελεσμάτων, οπότε στο
τέλος θα κάνουν θετικό απο-
λογισμό.

Φυσικά όλα περνούν από
την βήμα- βήμα πορεία. Κάθε
αγωνιστική θέλει την δική της
προσέγγιση, αφού και οι αν-
τίπαλοι ψάχνουν την καλύτερη
δυνατή βαθμολογική αναρρί-
χηση.

Συνεπώς τα Τρικαλινά στε-
λέχη οφείλουν να είναι σαν
έτοιμα από καιρό περιορίζον-
τας τα λάθη στο ελάχιστο και
αναδεικνύοντας τα δυνατά
τους χαρτιά.

Φωνάζει από μακριά πάντως
η αγάπη για το μπάσκετ με
το σύνολο των αθλητών να
δείχνουν σε πρώτη ευκαιρία
ότι κατέχουν καλά τα μυστικά
του χώρου. Παράλληλα συ-
νειδητοποίησαν ότι η παρέα
είναι αυτή που κερδίζει, οπότε
επιδιώκουν με ομαδικό πνεύ-
μα να ξεκλειδώνουν τις αντί-
παλες αντιστάσεις.

Κοινώς διαθέτουν καλή
αγωνιστική πυξίδα, οπότε
στην πορεία θα μπορέσουν
να ξεδιπλώσουν το σύνολο
των αρετών τους.

Ασφαλώς η εικόνα κάθε σω-
ματείου γίνεται καλύτερη
μέσα από τα μαζεμένα παι-
χνίδια, αφού οι παίκτες βρί-
σκουν τον ρόλο τους.

Ο Κρόνος έχει μακρά δια-
δρομή στον χώρο, οπότε θα
επιδιώξει να σταθεί στο ύψος
του.

Ο Αίολος βασίζεται στην
δουλειά που έχει κάνει και

στις στέρεες βάσεις.
Η Πρ. Γωνιά(6.75) θα σπεύ-

σει να προσαρμοστεί στα νέα
δεδομένα, ενώ για τους Ακα-
μάτες Φαρκαδόνας η περσινή
χρονιά αποτέλεσε μεγάλο
σχολείο.

Συνεπώς οι Τρικαλινοί λά-
τρεις του είδους θα έχουν
καλή αγωνιστική συντροφιά
στο συγκεκριμένο μετερίζι
από τους εκπροσώπους μας.

Είχαν εμπνεύσεις

Ανοιχτά παιχνίδια έγιναν
στην πρεμιέρα του πρωτα-
θλήματος. Ετσι προέκυψαν
ωραίες φάσεις με την συν-
τριπτική πλειοψηφία των εκ-
προσώπων μας να ολοκλη-
ρώνει με χαμόγελα.

Βέβαια όλοι ξέρουν ότι δεν
πρέπει να μείνουν στις συγ-
κεκριμένες δάφνες αλλά να
απλώσουν σωστά το παιχνίδι
τους εστιάζοντας στις δύσκο-
λες αναμετρήσεις.

Αλλωστε στην σύγχρονη κα-
λαθοσφαίριση η επιτυχία από
το φρενάρισμα δεν είναι μα-
κριά.

Στο καθαρά αγωνιστικό κομ-
μάτι με το... δεξί ξεκίνησε την
προσπάθειά του στο πρωτά-
θλημα της Β’ ΕΣΚΑΘ, ο Κρό-
νος που αποτελεί πλέον την
θυγατρική ομάδα των Ικάρων. 

Οι “κιτρινόμαυροι” επικρά-
τησαν του Μαρίνου Αντύπα
με 80-39, δείχνοντας νωρίς
νωρίς τις προθέσεις τους για

να πρωταγωνιστήσουν στην
κατηγορία.

Οι παίκτες των κκ. Θάνου-
Γκουλιώνη μπήκαν από την
αρχή με διάθεση να καθαρί-
σουν το ματς και τα κατάφε-
ραν.

Κρόνος (Θάνος – Γκουλιώ-
νης): Παπαγιάννης 5, Ντόνας
7, Μπουρσάκης 20(6), Δου-
ράκης 4, Θανασάρας 6, Χλω-
ρός 2, Δροσόπουλος 15,Αρ-
γυρόπουλος 4, Βασιλείου 8,
Σιαφάκας 4, Παπαδόπουλος
5.

Ακρως παραγωγική εμφά-
νιση όμως πραγματοποίησε
και η Κ21 του Αίολου. Νίκησε
εκτός έδρας τον Γ.Σ. Αγίου
Κωνσταντίνου με 37-93.

Οι παίκτες του Σούλη Φό-
ρου ανώτεροι σε όλη την διάρ-
κεια του αγώνα δεν επέτρε-
ψαν στον αντίπαλο να βρει
ρυθμό. Το πρώτο δεκάλεπτο
έδειξε τον δρόμο, ενώ η συ-
νέχεια με σωστή ισορροπία
σε άμυνα και επίθεση ήταν
ανάλογη.

Τα δεκάλεπτα: 3-22, 10-
42,19-63, 37-93

Αίολος Κ21: (Σούλης Φό-
ρος): Γαρούφας 17 (1), Κα-
ραμάνος 5 )1), Ράντος 25 (1),
Μπετσιμέας 2, Πολύζος 8 (2),
Μπαϊρακτάρης 3 (1), Μπασια-
κούρας 5 (1), Τσιακάρας 14,
Τσιάνας 6.

Χαρακτήρα εξάλλου έδειξαν
οι Ακαμάτες Φαρκαδόνας που
λύγισαν 45-37 την αξιόμαχη

Δεσκάτη.

Οι άμυνες είχαν τον πρώτο

λόγο ενώ το πρώτο μέρος

ήταν αμφίρροπο. Μάλιστα οι

αντίπαλοι έκλεισαν με προ-

βάδισμα το πρώτο δεκάλε-

πτο.

Στην β’περίοδο το ματς θύ-

μιζε ντέρμπι όπως δείχνει η

εξέλιξη του σκορ.

Καταλυτική ως προς την

έκβαση της συνάντησης ήταν

η γ’περίοδος, οπότε όλα πή-

ραν τον δρόμο τους για τα

Τρικαλινά χρώματα.

Τα δεκάλεπτα: 5-9, 17-17,

36-21, 45-37

Διαιτητές :Γιατρόπουλος -

Χατζής

Ακαμάτες Φαρκαδόνας:

(Ξενοκώστας) Κακάλιας 18(2),

Αποστόλου 9, Φλούλης: 6,

Τσιούφης 6, Σακκας  2, Χαν-

τρόι 2, Αλεξόπουλος 2

Δεσκάτη :(Παύλος) Νταβα-

ρος, Κοτίτσας , Βάσσος , Κα-

τσιαφλιάκας , Σωτηρης , Παύ-

λος

Αντίθετα η Πρ. Γωνιά(6.75)

έπεσε στην καλή μέρα της

Αναγέννησης Καλοχωρίου χά-

νοντας 58-25. Φυσικά τα στε-

λέχη της έχουν πεισμώσει και

θα προσπαθήσουν να επιστρέ-

ψουν δριμύτερα.

Τα δεκάλεπτα: 12-6, 27-10,

45-20, 58-25.

Διαιτητές :Αθανασόπουλος

- Χατζής

Αναγέννηση Καλοχωρίου:

(Γκόρης) Σύκας 14(1) , Ψύρ-

ρας 11,  Γκιθωνας 13 Καρα-

πάνος 4 , Κοτρώνης 6  Γερο-

κώστας 2 , Νίτσιος,  Ηλιάδης

2 , Ντάσιος 2 , Αποστολίδης

4,  Μαργαρίτης,  Αλευρόπου-

λος.

Πράσινη Γωνιά :(Κότσιρας)

Μπαλαμώτης , Τσάτσος,

Μπέντας , Μπάλτος , Τσα-

ρούχας , Γιαννούλας , Παπα-

θανασίου , Τζιώρας , Κελε-

πούρης.

Τα αποτελέσματα

Γ.Σ. Φαλάνης - Ολύμπια Λά-

ρισας 57-42

Γ.Σ. Αγίου Κωνσταντίνου –

Αίολος Τρικάλων Κ21  37-93

Κρόνος Τρικάλων – Μαρίνος

Αντύπας 80-34

Ακαμάτες Φαρκαδόνας -

ΚΑΣ Δεσκάτης 45-37

Αναγέννηση Καλοχωρίου –

Πράσινη Γωνιά 58-25

Η επόμενη

αγωνιστική(2η)

Πράσινη Γωνιά – Ακαμάτες

Φαρκαδόνας

ΚΑΣ Δεσκάτης – Γ.Σ. Αγίου

Κωνσταντίνου

Αίολος Τρικάλων Κ21 – Γ.Σ.

Φαλάνης

Ολύμπια Λάρισας – Κρόνος

Τρικάλων

Μαρίνος Αντύπας – Ανα-

γέννηση Καλοχωρίου.

Μπήκε με κέφια
Η συντριπτική πλειοψηφία των Τρικαλινών ομάδων ξεκίνησε με

θετικό πρόσημο τις υποχρεώσεις της στο πρωτάθλημα Β’ ΕΣΚΑΘ

Η Βαθμολογία

Α/Α ΟΜΑΔΕΣ Β Α Ν Η

1 ΑΙΟΛΟΣ Κ-21 2 1 1 0

2 ΚΡΟΝΟΣ ΤΡΙΚ. 2 1 1 0

3 ΑΝ.ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 2 1 1 0

4 Γ.Σ.ΦΑΛΑΝΗΣ 2 1 1 0

5 ΦΑΡΚΑΔΟΝΑ 2 1 1 0

6 ΔΕΣΚΑΤΗ 1 1 0 1

7 ΟΛΥΜΠΙΑ 1 1 0 1

8 ΠΡΑΣΙΝΗ ΓΩΝΙΑ 1 1 0 1

9 ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ 1 1 0 1

10 ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 1 0 1

Με φόρα μπήκε στο πρωτάθλημα της Β’ ΕΣΚΑΘ ο Κρόνος

Παραγωγική εμφάνιση από το νέο αίμα του Αιόλου Κ21.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr

Για την προσπάθεια

του Αιόλου μίλησε 

ο Χρ. Ζωϊτσάκος.
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* Τα προπονητικά επιτελεία των εκπροσώπων μας πήραν

φωτιά, αφού ξέρουν ότι ειδικά αυτή την εποχή δεν

πρέπει να αφήσουν να πέσει τίποτα κάτω. Ακόμη και

όταν οι τεχνικοί βλέπουν το πρόγραμμα να διεκπεραι-

ώνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο καλούνται να

κρατούν τους παίκτες σε εγρήγορση.

* Στο μυαλό τους επίσης κρατούν την φράση ότι «πάντα

υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης». Συνεπώς  καλούνται

να ενεργήσουν με τέτοιο τρόπο ώστε να πάρουν το

100% από  παίκτες και  ομάδες.

* Σε κάποιες περιπτώσεις οι αναλύσεις μπορούν να γίνουν

επί πραγματικών στοιχείων. Ετσι οι προπονητές των ομά-

δων μας στην ποδοσφαιρική Γ’ Εθνική ζύγισαν από μέσα

πράγματα, οπότε ξέρουν που να εστιάσουν.

* Ειδικά όταν το δίδυμο παίζει με έμπειρους αντιπάλους,

που ξέρουν άριστα τον χώρο οφείλουν να κάνουν μηδε-

νικά λάθη. Επίσης η ολύμπια ψυχραιμία είναι απαραίτητη

ακόμη και όταν κάποια στιγμή πνίγει το δίκιο μετά από

άτυχες διαιτητικές αποφάσεις.

* Από την πλευρά τους οι προπονητές του ποδοσφαιρικού

ΑΟΤ και των μπασκετικών εκπροσώπων μας στα Εθνικά

πρωταθλήματα βλέπουν πιο καθαρά τα επίσημα. Στην

περίοδο της προετοιμασίας έγιναν δοκιμές επί δοκιμών,

οπότε φαίνεται ότι οι κόουτς έχουν καταλήξει στις

βασικές επιλογές τους αλλά και στις εναλλακτικές λύ-

σεις.

* Φυσικά όλοι κρίνονται στην πράξη, οπότε οι προπονητές

χρειάζεται να έχουν πάντα τις ομάδες τους πανέτοιμες,

ενώ οι αθλητές καλούνται να ενεργούν με χειρουργική

ακρίβεια για να περάσουν στην θέση του οδηγού.

* Οι συμπολίτες φίλοι του μπάσκετ δεν ήταν δυνατόν να

μην ρίξουν πολλές ματιές και στην 2η αγωνιστική της Α2

Εθνικής αλλά και στους ομίλους της Β’ Εθνικής, που ξε-

κίνησαν δράση. Διαπίστωσαν λοιπόν ότι έγιναν σπουδαία

παιχνίδια, ενώ αρκετοί παίκτες βγήκαν για τα καλά μπρο-

στά.

* Ορισμένα στατιστικά μάλιστα αθλητών είναι άκρως εν-

τυπωσιακά και δείχνουν ότι δεν επηρεάστηκαν καθόλου

από την αποχή λόγω του κορωνοϊού. Πολύ απλά όταν

το έμψυχο δυναμικό διαθέτει βάσεις και ταλέντο δεν

θέλει και πολύ για να αποδώσει αυτό που ξέρει και μπο-

ρεί.

* Επιπρόσθετα η αγωνιστική μελέτη πιάνει ταβάνι αυτές

τις ημέρες, αφού οι εκπρόσωποι μας πρέπει πέρα από

τις δικές τους αρετές να ξέρουν και τις αδυναμίες των

αντιπάλων. Ενεργώντας λοιπόν στοχευμένα θα αυξήσουν

τις πιθανότητες επιτυχίας.

* Εντονη κινητικότητα καταγράφεται στο θέμα της εγγραφής

στο μητρώο της ΓΓΑ. Αρκετές Τρικαλινές ομάδες έδειξαν

εξαιρετικά ανακλαστικά στο κομμάτι αυτό εφαρμόζοντας

πιστά τις οδηγίες. Γενικά πρόκειται για ένα θέμα το

οποίο πρέπει να προσέξουν οι επιχώριοι εκπρόσωποι

του αθλητισμού.

* Ιδανικό ξεκίνημα έκανε ο συμπολίτης ποδοσφαιριστής

Περικλής Μηνάς με τα χρώματα του Αιολικού. Στο ντέρμπι

της Γ’ Εθνικής η νησιώτικη ομάδα επικράτησε 0-1 κόντρα

στον φιλόδοξο Πανελευσινιακό.

* Ο ίδιος έλυσε τον γόρδιο δεσμό με ωραία εκτέλεση

φάουλ στο 41’. Ετσι οι υπεύθυνοι της συγκεκριμένης

ομάδας αισθάνονται ήδη δικαιωμένοι για την επιλογή,

που έκαναν στο πρόσωπό του.

*Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ικανοποίηση για τους συμπολίτες

υπεύθυνους ομάδων όταν διοργανώνουν τέλεια αγωνι-

στικές εκδηλώσεις, που τους ανατέθηκαν. Πολύ σωστά

μάλιστα προσέχουν και τα θέματα του πρωτοκόλλου.

Με όλα αυτά λαμβάνουν ψήφο εμπιστοσύνης βάζοντας

πλώρη για νέες συνάξεις.

* Οι παρουσίες με ειδικό βάρος και ποιότητα στις ομάδες

κλείνονται λίγο πριν το τέλος. Τα σίγουρα χέρια ξέρουν

την δουλειά. Σύντομα η αποκάλυψη.

Χαμηλοί 

τόνοι
Ασφαλώς οι δυο πρώτες

αγωνιστικές έδειξαν αρκετά
δείγματα μπασκετικής γρα-
φής. Συγκεκριμένες ομάδες
μπήκαν με φόρα στον μα-
ραθώνιο αξιοποιώντας τα
στοιχεία που διαχρονικά τα
χαρακτηρίζουν.

Προς τιμήν τους οι πρω-
ταγωνιστές τηρούν χαμη-
λούς τόνους, αφού ξέρουν
ότι οι ανταγωνιστές περιμέ-
νουν στην γωνία, ενώ σε
πολλές περιπτώσεις η μέρα
στην οποία εμφανίζονται τα
τμήματα μπορεί να αλλάξει
άρδην τους συσχετισμούς.

Διότι η κατασκοπεία μπο-
ρεί να περιλαμβάνει συγκε-
κριμένα στοιχεία. Συνεπώς
αν έρθουν παίκτες από την
πίσω γραμμή κάνοντας την
εμφάνιση της ζωής τους εν-
δέχεται να έρθουν τα πάνω-
κάτω. Όλα αυτά τα ξέρουν
οι εκπρόσωποί μας οι οποίοι
προσπαθούν από την μια να
αναδεικνύουν το σύνολο των
αρετών τους και από την
άλλη να διαβάζουν σωστά
τους αντιπάλους.

Ετσι ακόμη και με μέτρια
εμφάνιση μπορούν να φτά-
σουν στον επιδιωκόμενο
σκοπό. Γενικά  είναι σημαν-
τικό ένα συγκρότημα με βλέ-
ψεις να κερδίζει και χωρίς
να εντυπωσιάζει. Προφανώς
αν συνδυάσει τα πάντα θα
έχουμε να κάνουμε με το
τέλειο πακέτο.

Εξάλλου η εμπειρία δεί-
χνει ότι ο μαραθώνιος τρα-
βάει σε μάκρος, οπότε τα
Τρικαλινά τμήματα δεν πρέ-
πει να μένουν σε φωτογρα-
φίες της στιγμής. Ο καθένας
αντιλαμβάνεται ότι κάθε επι-
τυχία δίνει ψυχολογική ώθη-
ση, οπότε οι εκπρόσωποί
μας καλούνται να είναι έτοι-
μοι για όλα μοιράζοντας σω-
στά τις δυνάμεις τους.

Από την πλευρά του ο
ΑΟΤ στις δυο πρώτες αγω-
νιστικές έδειξε ότι δεν δίνει
δικαιώματα, ενώ διαθέτει
πολλούς τρόπους να φτάνει
στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

Η πληθώρα αξιόπιστων
λύσεων οδηγεί σε ανέβασμα
του μέσου όρου πόντων
αλλά οι παίκτες δείχνουν να
είναι συνειδητοποιημένοι
όσον αφορά την αμυντική
δουλειά. Γιατί δίχως θωρά-
κιση των μετόπισθεν καμία
ομάδα στον κόσμο δεν πε-
τυχαίνει την ύψιστη διάκρι-
ση.

Η ΑΕΤ προσαρμόστηκε
στις δυσκολίες του αγώνα
με τον Μύτικα, που εμφανί-
στηκε πολύ καλύτερος του
αναμενομένου και πήρε αυτό
που ήθελε. Ετσι θα πάρει
με την ηρεμία της ανάσες
αφού ακολουθεί το ρεπό.

Από την πλευρά τους οι
Δαναοί είχαν πολύ καλό ρυθ-
μό στην έδρα των Νέων Κε-
ραυνού και με τον τρόπο
που χειρίστηκαν το παιχνίδι
φρόντισαν να μην δώσουν
το παραμικρό δικαίωμα.

Πλέον ετοιμάζονται για το
δύσκολο παιχνίδι με τους
Σοφάδες.

Τέλος η Καλαμπάκα δεν
μπόρεσε να αλλάξει το σκη-
νικό στην ΕΑΛ αλλά ποντάρει
σε νέο ξεκίνημα στο εντός
έδρας ματς με τον Φοίβο
Γιάννουλης. Με όλα αυτά
ζεσταίνονται οι  Τρικαλινοί
μπασκετικοί.

Π
ολλοί
μπασκετικοί
λένε ότι την
πρεμιέρα

πρέπει να την
προσπερνά κανείς
γρήγορα.

Διότι μπορεί να κομίσει ορι-
σμένα δείγματα γραφής αλλά
όχι το σύνολο των αρετών
των ομάδων.

Κάθε συγκρότημα λοιπόν
θέλει τον χρόνο του και κρί-
νεται από τις αντιδράσεις του
σε μια σειρά αναμετρήσεων.

Ωστόσο δεν χρειάζεται να
είναι κανείς αυθεντία στην κα-
λαθοσφαίριση για να διαπι-
στώσει ότι οι εκπρόσωποί μας
στην Α1 ΕΣΚΑΘ και καλή δου-
λειά έκαναν στην προετοιμα-
σία και ταλέντο διαθέτουν.

Τα φώτα φυσικά πέφτουν
πρώτα και κύρια στον ΑΟΤ ο
οποίος έσπευσε να δικαιολο-
γήσει άμεσα τις συστάσεις.

Από την πλευρά τους ΑΕΤ
και Δαναοί προσπαθούν κάθε
αγωνιστική να κινούνται στα
όρια δείχνοντας ότι μπορούν
να δώσουν το στίγμα τους.

Αντίθετα η Καλαμπάκα είχε
από την πρώτη στιγμή δύ-
σκολη αποστολή, οπότε η φε-
τινή χρονιά θα είναι περίοδος
συλλογής εμπειριών.

Φυσικά οι κιτρινομπλέ θα
δώσουν τις μάχες τους με
αξιοπρέπεια.

Πάντως είναι μεγάλη υπό-
θεση τα σωματεία να ξέρουν
να αναδεικνύουν τις αρετές
τους αλλά και να διορθώνουν
ατέλειες.

Με την τακτική αυτή θα
μπορέσουν να κάνουν τις απα-
ραίτητες προσπεράσεις, που
θα επιτρέψουν τα επιθυμητά
πλασαρίσματα.

Αν και είναι σχετικά νωρίς
διαφαίνεται ότι ο συναγωνι-
σμός θα είναι και φέτος έν-
τονος, ενώ κάθε αγωνιστική
έχει τα δικά της κλειδιά.

Ετσι σ’ ένα παιχνίδι κάποια
συγκροτήματα δείχνουν να
έχουν σβησμένη μηχανή και
δεν αποφεύγουν την απώλεια.

Τα ίδια όμως στην επόμενη
συνάντηση μεταμορφώνονται
εντυπωσιακά δίνοντας άλλο
τόνο στον μαραθώνιο.

Συνεπώς οι σύλλογοι που
κάνουν όνειρα οφείλουν να
είναι τύπος και υπογραμμός
για να μείνουν στην θέση του
οδηγού.

Η συνταγή δείχνει απλή.
Οποιος σύλλογος κινείται με-
θοδικά, χωρίς εκπτώσεις και
έχει σωστές αντιδράσεις στα
δύσκολα τότε κάνει πιο εύ-
κολη την ζωή του.

Όλα περνούν μέσα από την
χαρά του αθλήματος και αν
στην πορεία προκύψει κάτι
καλό κανείς δεν θα πει όχι.

Φυσικά όσοι αγωνίζονται
κάνουν πάντα θετικές σκέψεις
θέλοντας να κομίσουν άμεσα
νέα δείγματα γραφής.

Εξάλλου κάποια συγκροτή-
ματα που βάζουν ψηλά τον
πήχη φροντίζουν να επιβεβαι-
ώνουν τις συστάσεις.

Τα μπασκετικά θέλω βέβαια
μπορούν να επιτευχθούν μόνο
με καθημερινή βελτίωση.

Ορισμένα σωματεία άρχι-
σαν να γλυκαίνουν το παιχνίδι
τους, ενώ άλλα ποντάρουν
πολλά στο μαχητικό πνεύμα.

Φυσικά η νίκη δίνει πάντα
συγκεκριμένους βαθμούς
αλλά χρειάζεται μεγάλη προ-
σοχή στις συναντήσεις ειδικού
βάρους.

Ο καθένας αντιλαμβάνεται
ότι από την στιγμή που οι
ομάδες ψάχνονται αυξάνονται
οι πιθανότητες γεμάτων παι-
χνιδιών. Ειδικά στην Α1
ΕΣΚΑΘ τα ψιλά γράμματα κά-
νουν την διαφορά, οπότε τα
επιτελεία ξέρουν πώς να συμ-
περιφερθούν.

Πάντως και φέτος οι υπεύ-
θυνοι ψάχτηκαν στον μέγιστο
βαθμό, αφού δεν θέλουν να
παρουσιάζουν τυποποιημένα
πράγματα.

Ανάλογα με την φιλοσοφία
βέβαια έγινε το σχετικό φρε-
σκάρισμα, αφού είναι σημαν-
τικό να ανανεώνονται τα κύτ-
ταρα. Εννοείται ότι το νέο
αίμα διψάει για δράση και
όταν αισθάνεται ότι αξιοποι-
είται κάνει κατάθεση ψυχής.

Στο πλαίσιο αυτό οι λάτρεις
του είδους εκτός από τα βα-

ριά χαρτιά ρίχνουν πολλές
ματιές στις φρέσκες προτά-
σεις.

Σε κάθε περίπτωση δεν
υπάρχει άλλος δρόμος για
την επιβίωση των ομάδων,
οπότε δίνονται οι σχετικές ευ-
καιρίες.

Εν τέλει η πράξη δείχνει
ότι το σωστό πάντρεμα εμ-
πειρίας και νιάτων προσφέρει
την απαραίτητη ώθηση σε
ομάδες με βλέψεις και σχέ-
διο.

Τρόπος και σύστημα

Κάθε αποτέλεσμα στο
αθλητικό μετερίζι έχει την δική
του εξήγηση. Όταν λοιπόν
προκύπτουν αθρόες επιτυχίες
σημαίνει ότι οι ομάδες που
χαμογελούν έχουν κάνει σω-
στή προεργασία διαθέτοντας
τρόπο και σύστημα για να
γείρουν την ζυγαριά στο μέ-
ρος τους.

Βέβαια ακόμη και μετά από
νίκες υπάρχουν περιθώρια για
νέες πινελιές.

Ετσι  οι φίλαθλοι αντλούν
χρήσιμο υλικό και περιμένουν
πως και πως την συνέχεια.
Βέβαια τους έχει λείψει η δια
ζώσης παρακολούθηση των
αγώνων λόγω κορωνοϊού
αλλά φροντίζουν να πληρο-
φορούνται άμεσα τα τεκται-
νόμενα.

Πάντως τα επιτελεία δεν
σταματούν να ψάχνονται έχον-
τας διάφορα σχήματα και συ-
στήματα στην φαρέτρα τους.
Ακόμη και στα αμφίρροπα
παιχνίδια αντιδρούν ψύχραιμα
και μεθοδικά, οπότε από ένα
σημείο και μετά η τακτική
τους δικαιώνεται. Εννοείται
ότι η χημεία των πρωταγωνι-
στών φωνάζει από μακριά και
εξηγεί τα λαμπρά αποτελέ-
σματα.

Τα εύσημα πάντως πάνε
φυσιολογικά στους παίκτες
που μοιράζουν τις δυνάμεις
τους με τέτοιο τρόπο ώστε
να βρίσκονται ένα βήμα πιο
μπροστά από τους αντιπά-
λους.

Σαφώς η μετριοπάθεια απο-
τελεί καλό σύμβουλο για τα
επιχώρια σωματεία, που ετοι-
μάζονται για τις νέες  αγωνι-
στικές  προκλήσεις.

Mε καλά πατήματα
Θετικά σημάδια από τους περισσότερους

εκπροσώπους μας στην Α1 ΕΣΚΑΘ, που πολύ

σωστά δεν σταματούν το ψάξιμο

Με φόρα συνεχίζει την προσπάθειά του ο ΑΟΤ.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
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Σ
ύσκεψη με τους
αρμόδιους
τομεάρχες και

πρώην αρχηγούς
Ενόπλων Δυνάμεων, με
αντικείμενο την τουρκική
επιθετικότητα και τη νέα
NAVTEX της Τουρκίας,
είχε ο πρόεδρος του
ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας
στην Κουμουνδούρου.

«Αναρωτιέμαι, άραγε, ποια
είναι η κόκκινη γραμμή για τον
κ. Μητσοτάκη;», ανέφερε ο
Αλέξης Τσίπρας.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-
Προοδευτική Συμμαχία είπε
ειδικότερα ότι «δεν πρέπει να
μας εκπλήσσουν οι εξελίξεις».
Θύμισε ότι πριν από δέκα μέ-
ρες δήλωσε ότι «ο κ. Μητσο-
τάκης πέταξε λευκή πετσέτα
στη Σύνοδο» και πως «την ίδια
στιγμή ο ίδιος δήλωνε απόλυτα
ικανοποιημένος από τα απο-
τέλεσματά της, παρόλο που
δεν είχε καμία αναφορά σε
κυρώσεις». «Και μέσα σε δέκα
μέρες», σημείωσε ο κ. Τσί-

πρας, «ο Ερντογάν άνοιξε τα
Βαρώσια και έστειλε πάλι
ερευνητικό εντός ελληνικής
υφαλοκρηπίδας ακόμη και εν-
τός των 12 μιλίων των δυνητι-
κών χωρικών μας υδάτων στο
Καστέλοριζο».

«Αναρωτιέμαι, άραγε, ποια
είναι η κόκκινη γραμμή για τον
κ. Μητσοτάκη;», είπε, προσθέ-
τοντας ότι «στις παρούσες
συνθήκες η επέκταση στα 12
μίλια στα νησιά μας στην Ανα-
τολική Μεσόγειο και στη Κρήτη
είναι μονόδρομος. Όπως και

η πίεση στη Σύνοδο για κυ-
ρώσεις». «Πολύ φοβάμαι», συ-
νέχισε ο αρχηγός της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης, «ότι
η Γερμανική Προεδρία και η
ΕΕ στο σύνολό της δεν πρό-
κειται να αναλάβουν τις ευθύ-
νες τους αν δεν πιεστούν. Και
αν δεν υπάρξει μηχανισμός
κυρώσεων έστω τώρα και αν
ταυτόχρονα δεν ανοίξει το
θέμα επέκτασης σε 12 ν.μ.
στην Ανατολική Μεσόγειο η
Ελλάδα και η ΕΕ θα χάσουν
πια κάθε αξιοπιστία».

Τσίπρας για Τουρκία: Ποια είναι

η κόκκινη γραμμή

για τον κ. Μητσοτάκη;
Τι ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ 

στη σύσκεψη για την τουρκική επιθετικότητα

Γεννηματά για Τουρκία:

Η Ελλάδα να ασκήσει
ακόμα και βέτο

στη Σύνοδο Κορυφής
«Η κυβέρνηση έχει την κύρια ευθύνη να

αποτρέψει τα τετελεσμένα σε βάρος μας»

Η Ελλάδα θα υπερασπιστεί την κυριαρχία
και τα κυριαρχικά της δικαιώματα με κάθε
τρόπο, ξεκαθάρισε η πρόεδρος του Κινή-
ματος Αλλαγής Φώφη Γεννηματά, σε δή-
λωσή της για τη νέα τουρκική προκλητικό-
τητα. «Η κυβέρνηση έχει την κύρια ευθύνη
να αποτρέψει τα τετελεσμένα σε βάρος
μας από την Τουρκία, με διπλωματικά και
επιχειρησιακά μέσα» ανέφερε, όπως μετα-
δίδει το ΑΜΠΕ.

Ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της
Πέμπτης, η πρόεδρος του Κινήματος Αλ-
λαγής επεσήμανε ότι «οφείλει να επιβάλει
κυρώσεις κατά της Τουρκίας και εμπάργκο
όπλων στην Τουρκία από τα κράτη μέλη»
καλώντας τη κυβέρνηση να ασκήσει ακόμη
και veto.

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας

Η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής 

Φώφη Γεννηματά

Κατρούγκαλος: Ευρωπαϊκός
μηχανισμός κυρώσεων 

και επέκταση χωρικών υδάτων 
Τη δημιουργία ευρωπαϊκού μηχανισμού κυ-

ρώσεων και επέκταση χωρικών υδάτων, τονίζει
ο Τομεάρχης Εξωτερικών της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-
ΠΣ Γιώργος Κατρούγκαλος.

«Η νέα, παράνομη τουρκική NAVTEX αμφι-
σβητεί πλέον ευθέως την κυριαρχία της χώρας
μας και ειδικότερα την άσκηση του κυριαρχικού
της δικαιώματος για επέκταση των χωρικών
υδάτων της, όποτε το επιλέξει. Η νέα αυτή πρό-
κληση δεν αποτελεί κεραυνό εν αιθρία, καθώς
η Τουρκία κλιμακώνει την επιθετικότητα της,
διακρίνοντας έλλειψη στρατηγικής εκ μέρους
της κυβέρνησης της ΝΔ, σε αντίθεση με την πε-
ρίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ», τονίζει ο κ.
Κατρούγκαλος.

Και προσθέτει: «Πράγματι, αντίθετα με την
περίοδο αυτή, σήμερα, τόσο τα μηνύματα που
στέλνει η κυβέρνηση, όσο και η ΕΕ, κάθε άλλο
παρά αποθαρρύνουν την κλιμάκωση της τουρ-
κικής επιθετικότητας. Επί 40 ημέρες αλώνιζε το
Oruc Reis εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας,
όπως ορίζεται από το νόμο Μανιάτη. Και στο
πρόσφατο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, εκεί που η
ΝΔ προανήγγειλε «κυρώσεις που θα δαγκώνουν»,
ο κ. Μητσοτάκης πέταξε λευκή πετσέτα. Ενώ ο
Αλέξης Τσίπρας, υπηρετώντας τους εθνικούς
στόχους, είχε ζητήσει με επιστολή του την επι-
βολή αυστηρού μηχανισμού κυρώσεων, ο πρω-
θυπουργός υποχώρησε και μάλιστα την αποτυχία
του έσπευσε να την βαφτίσει μεγάλη επιτυχία.
Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είχε εγκαίρως προει-
δοποιήσει ότι έτσι, χωρίς εγγυήσεις για φραγμό
στην τουρκική προκλητικότητα, ο ελληνοτουρ-
κικός διάλογος θα ήταν ιδιαίτερα εύθραυστος».

Για να εξηγήσει στη συνέχεια: «Ήρθε η ώρα
να ανακτήσει η διπλωματία μας την πρωτοβουλία
των κινήσεων και να μην αντιδρά απλώς αντα-
νακλαστικά στις επιθετικές προκλήσεις της Τουρ-
κίας. Η κυβέρνηση πρέπει να προβεί σε όλες
τις αναγκαίες ενέργειες για την αποτροπή της
παραβίασης των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων.
Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Πέμπτης θα πρέ-
πει να απαιτήσουμε, χωρίς ταλαντεύσεις να
αποφασιστεί μηχανισμός κυρώσεων. 



Δ
ιερευνητικές επαφές δεν
μπορούν να υπάρξουν
όσο το τουρκικό ερευ-

νητικό σκάφος Όρουτς Ρέις βρί-
σκεται στην ελληνική υφαλοκρη-
πίδα ξεκαθάρισε ο υπουργός
Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, σε
δηλώσεις του μετά τη συνάντησή
του με τον Καναδό ομόλογό του
Φρανσουά-Φιλίπ Σαμπανί (Fran-
cois-Philippe Champagne), ο οποί-
ος βρίσκεται στην Αθήνα.

«Μετά τη χθεσινή νέα παράνο-
μη Navtex που εξέδωσε για έρευ-
νες μόλις 6,5 μίλια από τις ακτές
μας, η ηγεσία της Τουρκίας απέ-
δειξε ότι δεν είναι ένας αξιόπιστος
συνομιλητής. Αντί για διάλογο,
αντί για τις διερευνητικές επαφές
για τις οποίες είχαν δεσμευτεί να
προτείνουν ημερομηνία, επέλε-
ξαν πάλι την κλιμάκωση. Την ευ-
θεία απειλή κατά της ειρήνης και
της ασφάλειας στην περιοχή»,
τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Δέν-
διας.

Όπως ανέφερε, άλλωστε, μόλις
πριν λίγες ημέρες οι 27 ηγέτες
της ΕΕ κάλεσαν την Τουρκία να
απέχει από ενέργειες αντίθετες με
τις αποφάσεις του Συμβουλίου
Ασφαλείας στο Κυπριακό, ενώ

γινόταν ρητή αναφορά στην ανάγ-
κη αποκλιμάκωσης στο Αιγαίο και
την Ανατολική Μεσόγειο. Όμως
και στα δύο ζητήματα, η Τουρκία
επέλεξε την κλιμάκωση, προσέ-
θεσε.

«Επιβεβαίωσε έτσι ότι είναι ο
κατεξοχήν παράγων υπονόμευ-
σης της ειρήνης και της σταθε-
ρότητας στην περιοχή, από τη Λι-
βύη μέχρι το Ιράκ, από το Αιγαίο,
την Ανατολική Μεσόγειο, τη Συ-
ρία, το Ναγκόρνο Καραμπάχ, η
Τουρκία είναι ο κοινός παρονο-
μαστής σε κάθε πρόβλημα της πε-
ριοχής μας. Απέδειξε ότι οι επι-
κλήσεις για διάλογο δεν είναι
παρά προσχήματα. Η διεθνής κοι-

νότητα θα πρέπει να την κρίνει με
βάση τις πράξεις και όχι τις δια-
κηρύξεις. Πρέπει όλοι να ανα-
γνωρίσουμε την πραγματικότη-
τα πριν να είναι αργά».

Ο υπουργός Εξωτερικών είχε
την ευκαιρία να αναλύσει όλο το
πρόσφατο ιστορικό της παράνο-
μης συμπεριφοράς της Τουρκίας
σε βάρος της Ελλάδος και της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας στον Κα-
ναδό ομόλογό του.

Συζήτησαν ακόμη μια ευρεία
θεματολογία: τις εξελίξεις από την
πανδημία του κορονοϊού, τις εξε-
λίξεις στο Ναγκόρνο Καραμπάχ,
τη Συρία, τη Λιβύη, τη Λευκορω-
σία, ζητήματα ενέργειας, τις σχέ-
σεις ΕΕ- Καναδά και τα ζητήματα
του ΝΑΤΟ.

«Η Ελλάδα είναι απόλυτα προ-
σηλωμένη στη στήριξη των ευ-
ρωαντλατικών σχέσεων», σημεί-
ωσε ο κ. Δένδιας, προσθέτοντας
πως η χώρα μας μοιράζεται την
ανησυχία των συμμάχων της τόσο
για την απαράδεκτη συμπεριφο-
ρά τής Τουρκίας σε βάρος χώ-
ρας-συμμάχου, όσο και την επι-
λογή της να αποκτήσει μη συμ-
βατό στρατιωτικό υλικό με ό,τι
αυτό συνεπάγεται.
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ΠOΛY KATOIKIΩN

Ο
ι ισχυροί δεσμοί φιλίας μεταξύ
Ελλάδας – Καναδά, που
ενισχύονται από την παρουσία

της δυναμικής ελληνικής κοινότητας
στον Καναδά, αλλά και την πολύ στενή
συνεργασία των δύο πλευρών στον
πολιτικό, οικονομικό και αμυντικό τομέα,
τονίστηκαν στη συνάντηση του
πρωθυπουργού με τον Υπουργό
Εξωτερικών του Καναδά, François-
Philippe Champagne, στο Μέγαρο
Μαξίμου.

Ο Πρωθυπουργός επισήμανε στον Υπουργό

Εξωτερικών του Καναδά, χώρας-μέλους του

NATO, τη συνεχιζόμενη παραβατικότητα και

προκλητικότητα της Τουρκίας, τόσο έναντι της

Ελλάδας όσο και έναντι της Κυπριακής Δη-

μοκρατίας.

Οι δύο πλευρές ανέδειξαν τέλος το γεγονός

ότι μεγάλες καναδικές επιχειρήσεις έχουν

επενδύσει και συνεχίζουν να επενδύουν στην

Ελλάδα και συμφώνησαν να στηρίξουν την

αμοιβαία επωφελή επιχειρηματική δραστη-

ριότητα.

Σημειώνεται ότι είναι η πρώτη επίσκεψη Κα-

ναδού υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα

μετά από τριάντα χρόνια.

Συνάντηση Μητσοτάκη – Καναδού

ΥΠΕΞ: Στο επίκεντρο η τουρκική

παραβατικότητα
Σε ρόλο έντιμου διαμεσολαβητή Αθήνας – Άγκυρας ο Καναδάς

Δένδιας : Δεν υπάρχουν διερευνητικές

επαφές με το Oruc Reis στο Καστελόριζο



Μ
ε το ποσό των
100 εκατ. ευρώ
το χρόνο και για

πέντε χρόνια έως και το
2025, θα επιδοτείται από
το κράτος η αποπληρωμή
δανείων πρώτης
κατοικίας που θα
ρυθμιστούν εξωδικαστικά
στο πλαίσιο του νέου
Πτωχευτικού Κώδικα.

Με το νομοσχέδιο του
υπουργείου Οικονομικών
«Ρύθμιση οφειλών και παροχή
δεύτερης ευκαιρίας» που κα-
τατέθηκε στη Βουλή αργά το
βράδυ της Δευτέρας, ενσω-
ματώνονται όλα τα επιμέρους
εργαλεία ρύθμισης οφειλών
που υπάρχουν σήμερα (υπερ-
χρεωμένα νοικοκυριά, προ-
στασία 1ης κατοικίας, εξωδι-
καστικός μηχανισμός, κ.λπ.)
σε ένα ενιαίο πλαίσιο και μια
ενιαία διαδικασία. Επίσης,
αναμορφώνεται εκ βάθρων
το πλαίσιο αντιμετώπισης της
οικονομικής αδυναμίας, συλ-
λογικής ικανοποίησης των πι-
στωτών και απαλλαγής από
χρέη κάθε προσώπου, φυσι-
κού ή νομικού το οποίο ανα-
λαμβάνει οικονομική δραστη-
ριότητα, ανεξαρτήτως του αν
η δραστηριότητα αυτή είναι
επιχειρηματική ή όχι.

Το νομοσχέδιο προβλέπει
ότι σε όσους έχουν ρυθμίσει ή

δεν έχουν καθυστερήσει για
χρονικό διάστημα άνω των 90
ημερών τις οφειλές τους προς
χρηματοδοτικούς φορείς, το
Δημόσιο και Φορείς Κοινωνι-
κής Ασφάλισης, παρέχεται
επιδότηση του δανείου πρώ-
της κατοικίας από 70 – 210
ευρώ το μήνα για πέντε έτη
από την ημερομηνία της αί-
τησης, με το μέγιστο ποσό να
ορίζεται ως ακολούθως:

α) Για τον αιτούντα: 70 ευρώ
ανά μήνα.

β) Για κάθε επιπλέον μέλος
του νοικοκυριού προσαύξηση
κατά 35 ευρώ τον μήνα.

γ) Στη μονογονεϊκή οικογέ-
νεια χορηγείται επιπλέον προ-
σαύξηση 35 ευρώ τον μήνα.

δ) Στα νοικοκυριά με απρο-
στάτευτο/α τέκνο/α χορηγείται
επιπλέον προσαύξηση 35
ευρώ τον μήνα για κάθε απρο-

στάτευτο τέκνο.
δ) Ως ανώτατο όριο του

επιδόματος στέγασης ορί-
ζονται τα 210 ευρώ μηνιαίως,
ανεξαρτήτως της σύνθεσης
του νοικοκυριού.

Η επιδότηση δόσης δεν
μπορεί να υπερβαίνει τα ακό-
λουθα όρια:

α) ποσοστό 80% επί της
μηνιαίας δόσης, προκειμένου
για δάνεια εξυπηρετούμενα
ή δάνεια που παρουσίαζαν
καθυστέρηση μέχρι 90 ημέρες
κατά τον χρόνο υποβολής της
αίτησης,

β) ποσοστό 60% επί της μη-
νιαίας δόσης, προκειμένου
για δάνεια που παρουσίαζαν
καθυστέρηση μεγαλύτερη των
90 ημερών κατά τον χρόνο
υποβολής της αίτησης,

γ) ποσοστό 40% επί της μη-
νιαίας δόσης, προκειμένου

για δάνεια που παρουσίαζαν
καθυστέρηση μεγαλύτερη των
90 ημερών και έχουν επιπλέον
καταγγελθεί σε χρόνο όχι με-
γαλύτερο του ενός έτους προ
της υποβολής της αίτησης.

Όσον αφορά στα κριτή-
ρια, ο οφειλέτης πρέπει να
πληροί σωρευτικά τα ακό-
λουθα:

α) Έχει εμπράγματο δι-
καίωμα, αποκλειστικής ή κατ’
ιδανικό μερίδιο, κυριότητας,
πλήρους ή ψιλής ή επικαρπίας
σε ακίνητο, το οποίο αποτελεί
την κύρια κατοικία του και
βρίσκεται στην Ελλάδα.

β) Για την εμπράγματη εξα-
σφάλιση της οφειλής έχει εγ-
γραφεί, πριν την υποβολή της
αίτησης, υποθήκη ή προση-
μείωση υποθήκης σε ακίνητο
που χρησιμοποιείται ως κύρια
κατοικία του οφειλέτη.

γ) Το σύνολο των οφειλών
του προς χρηματοδοτικούς
φορείς, το Δημόσιο και τους
Φορείς Κοινωνικής ασφάλι-
σης είναι τουλάχιστον 20.000
ευρώ.

δ) Το υπόλοιπο της οφειλής
από το δάνειο που εξασφαλί-
ζεται με την κύρια κατοικία του
οφειλέτη δεν υπερβαίνει το
ποσό των 135.000 ευρώ προ-
κειμένου για μονοπρόσωπο
νοικοκυριό, το οποίο προ-
σαυξάνεται κατά το ποσό των
20.000 ευρώ για κάθε επιπλέ-
ον μέλος, έως του ανώτατου
ποσού των 215.000 ευρώ ανά
πιστωτή.

ε) Το δάνειο δεν έχει κα-
ταγγελθεί σε χρονικό διάστη-
μα πέραν του ενός έτους από
την υποβολή της αίτησης.

στ) Έχει επέλθει μείωση
των οικογενειακών εισοδημά-
των ως εξής:

στα). εργαζόμενοι του ιδιω-
τικού τομέα, των οποίων ο
μέσος μικτός μηνιαίος μισθός,

αφαιρουμένων πρόσθετων ή
άλλων έκτακτων αποδοχών
των τελευταίων έξι μηνών πριν
την υποβολή της αίτησης πα-
ρουσίασε μείωση, σε σχέση
με τους αντίστοιχους έξι προ-
ηγούμενους μήνες, σύμφω-
να με την ακόλουθη κλίμακα:

i) για ποσά έως 1.000 ευρώ,
μείωση ίση ή μεγαλύτερη του
20%,

ii) για ποσά μεγαλύτερα των
1.000 ευρώ, μείωση ίση ή με-
γαλύτερη του 30%, όπως οι
αποδοχές αυτές δηλώνονται
στους Φορείς Κοινωνικής
Ασφάλισης από τον εργοδότη.

στβ) ελεύθεροι επαγγελμα-
τίες ή φυσικά πρόσωπα που
ασκούν ατομική επιχειρηματι-
κή δραστηριότητα, των οποί-
ων τα έσοδα του τελευταίου
εξαμήνου πριν την υποβολή
της αίτησης παρουσίασαν μεί-
ωση ίση ή μεγαλύτερη του
30%, σε σχέση με το αντί-
στοιχο προηγούμενο εξάμηνο,
όπως αυτό προκύπτει από τις
περιοδικές φορολογικές δη-
λώσεις,

στγ) σε περίπτωση εποχικής
απασχόλησης ή δραστηριό-
τητας συγκρίνονται οι απο-
δοχές ή τα έσοδα του τελευ-
ταίου ενός έτους πριν την
υποβολή της αίτησης, σε σχέ-
ση με το προηγούμενο έτος,
προκειμένου να εντοπιστεί η
μείωση. Ως «εποχική» νοείται
η απασχόληση ή δραστηριό-
τητα που παρέχεται σε επι-
χειρήσεις, εκμεταλλεύσεις,
υποκαταστήματα ή παραρτή-
ματα επιχειρήσεων οι οποίες
από τη φύση τους, τις καιρικές
ή ιδιαίτερες συνθήκες ή λόγω
των χρησιμοποιούμενων πρώ-
των υλών λειτουργούν κατά
ημερολογιακό έτος για χρο-
νικό διάστημα μεγαλύτερο
από δύο και μικρότερο από εν-
νέα μήνες, κατά το υπόλοιπο
δε, χρονικό διάστημα του ημε-
ρολογιακού έτους δεν απα-
σχολούν προσωπικό που
υπερβαίνει το 25% του μέ-
σου όρου του προσωπικού, το
οποίο απασχολούν κατά την
περίοδο αιχμής της δραστη-
ριότητάς τους.

ζ) Λόγω της μείωσης που
παρουσίασαν τα οικογενει-
ακά εισοδήματα πληροί τα ει-
σοδηματικά και περιουσιακά
κριτήρια και λοιπά κριτήρια
που εκάστοτε ισχύουν. Τα εν
λόγω εισοδηματικά και περι-
ουσιακά κριτήρια ελέγχονται
κατά το χρονικό σημείο της αί-
τησης και εάν προκύπτει ότι τα
εισοδηματικά αυτά κριτήρια
υπολείπονται των ευλόγων
δαπανών διαβίωσης, λαμβά-
νονται υπόψη ως κριτήριο τα
εν λόγω εισοδηματικά κριτή-
ρια, προσαυξημένα κατά πο-
σοστό 15%.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2020
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρό-
νου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών, παροδικών ή πρό-
σκαιρων αναγκών της Υποδιεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενό-
τητας; Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, που εδρεύει στα Τρίκαλα του
νομού Τρικάλων και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα; ειδικότητα
και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ: ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα
απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Κωδικός Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα 
θέσης (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101 α) Πτυχίο ή δίπλωμα Κτηνιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο
ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο
κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελ-
ληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτ-
λος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,
β) Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων Έναρξης
Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Κτη-
νιάτρου ή Βεβαίωση Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ει-
δικότητας Κτηνίατρου.
γ) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κει-
μένων, ii) υπολογιστικών φύλλων και iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝ-

ΤΥΠΟ AΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλε-
κτρονικού ταχυδρομείου (dioik.oikonom.trik@thessaly.gov.gr).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέ-
ρει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
θα πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπο-
γραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολο-
γιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας
δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησης της
στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στο κατάστημα και στο δικτυακό τόπο
της Περιφέρειας Θεσσαλίας (www.thessaly.gov.gr), στο κατάστημα της Υπο-
διεύθυνσης Κτηνιατρικής Π.Ε. Τρικάλων και στο χώρο των ανακοινώσεων των
δημοτικών καταστημάτων των Δήμων Τρικκαίων και Λαρισαίων, εφόσον η
ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η
ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέ-
ρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσι-
μη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Κωδικός

θέσης

101

Υπηρεσία

Υποδιεύθυνση

Κτηνιατρικής

Π.Ε.

Τρικάλων

Τόπος

Απασχόλησης

Τρίκαλα

(Δήμος

Τρικκαίων)

Ν. Τρικάλων

Ειδικότητα

ΠΕ Κτηνιάτρων

Διάρκεια

σύμβασης

8 μήνες

Αριθμός

ατόμων

3
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ

ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Με την υπ' αριθμ. 16/2020 Διάταξη
του Ειρηνοδίκη Τρικάλων τροποποι-
ήθηκε το καταστατικό του αθλητικού
σωματείου «ΤΡΙΚΑΛΑ ΒΑSKETBALL
CLUB -ΦΟΥΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΑΚΑ-
ΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΦΟΥΝΤΑΣ» ως
προς τα άρθρα 1, 2 και 5 παραγρ. 3
που αφορά την επωνυμία, τον σκοπό
και τα κωλύματα μελών του σωματεί-
ου, του οποίου η επωνυμία έχει πλέον
ως «ΠΟΛΥΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΡΙ-
ΚΑΛΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΤΡΙ-
ΚΑΛΑ 14», που εδρεύει στα Τρίκαλα
και έχει σκοπό αυτόν που αναφέρεται
στο αποτελούμενο από 26 άρθρα Κα-
ταστατικό του.

Τρίκαλα 12.10.2020
Η Πληρεξούσια Δικηγόρος

ΘΕΟΔΩΡΑ ΓΡ. ΝΤΕΡΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ε.ΠΟΙ.ΖΩ
Αρ. Πρωτ.: 32910
Ταχ/κή Διεύθυνση: Ασκληπιού 18
Ταχ/κός Κώδικας: 42100
Πληροφορίες: Παπαβασιλείου Παρ.
Τηλέφωνο: 24313 51232
Fax: 24310 35956
Εmail: vpapavas@trikalacity.gr
ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση της αριθμ. 99/2020 Απόφασης Ε.ΠΟΙ.ΖΩ με θέμα «Γνω-
μοδότηση σχετικά με τη μονοδρόμηση παρόδου της οδού Πατουλιάς».

Σας γνωρίζουμε ότι από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικ-
καίων, κατά την 24η δια περιφοράς μέσω τηλεφώνου συνεδρίασή της την
7/10/2020, ελήφθη η αριθμ. 99/2020 απόφασή της, με θέμα «Λήψη κανο-
νιστικής απόφασης για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του 6ου
Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων».

Η ανωτέρω απόφαση βρίσκεται αναρτημένη κατά το πλήρες κείμενό της
στην ιστοσελίδα του Δήμου www.trikalacity.gr, στον πίνακα ανακοινώσεων
στο ισόγειο του Δημοτικού Καταστήματος, στην οδό Ασκληπιού 18, καθώς
και στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης ΑΔΑ:
9Η2ΥΩΗ9- 2Η0.

Τρίκαλα 12 Οκτωβρίου 2020
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.ΠΟΙ.ΖΩ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ- ΕΛΕΝΗ ΜΗΤΣΙΑΔΗ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ε.ΠΟΙ.ΖΩ
Αρ. Πρωτ.: 32909
Ταχ/κή Διεύθυνση: Ασκληπιού 18
Ταχ/κός Κώδικας: 42100
Πληροφορίες: Παπαβασιλείου Παρ.
Τηλέφωνο: 4313 51232
Fax: 24310 35956
Εmail: vpapavas@trikalacity.gr
ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση της αριθμ.100/2020 Απόφασης Ε.ΠΟΙ.ΖΩ με θέμα
«Λήψη κανονιστικής απόφασης επί της προσωρινής κυκλοφοριακής ρύθ-
μισης εργοταξιακού χαρακτήρα του έργου «Επέκταση Δικτύου Φυσικού
Αερίου της εταιρείας ΕΔΑ ΟΕΣΣ, επί της οδού Βας.Τσιτσάνη του Δήμου
Τρικκαίων»

Σας γνωρίζουμε ότι από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικ-
καίων, κατά την 24η δια περιφοράς μέσω τηλεφώνου συνεδρίασή της την
7/10/2020, ελήφθη η αριθμ. 100/2020 απόφασή της, με θέμα «Λήψη κανο-
νιστικής απόφασης επί της προσωρινής κυκλοφοριακής ρύθμισης ερ-
γοταξιακού χαρακτήρα του έργου «Επέκταση Δικτύου Φυσικού Αερίου της
εταιρείας ΕΔΑ ΟΕΣΣ, επί της οδού Βασ. Τσιτσάνη του Δήμου Τρικκαίων».

Η ανωτέρω απόφαση βρίσκεται αναρτημένη κατά το πλήρες κείμενό της
στην ιστοσελίδα του Δήμου www.trikalacity.gr, στον πίνακα ανακοινώσεων
στο ισόγειο του Δημοτικού Καταστήματος, στην οδό Ασκληπιού 18, καθώς
και στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης ΑΔΑ:
Ω8ΧΩΩΗ9-Θ5Π.

Τρίκαλα 12 Οκτωβρίου 2020
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.ΠΟΙ.ΖΩ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ- ΕΛΕΝΗ ΜΗΤΣΙΑΔΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Αριθμ. Πρωτ.: 24551
AΔΑ: ΨΠΓΚ46907Φ-ΝΟ9
Τμήμα: Οικονομικό
Γραφείο: Προμηθειών 
(Διαγωνισμοί)
Δ/νση: Καρδίτσης 56
Τ.Κ. 42131 ΤΡΙΚΑΛΑ 
Τηλ.: 24313-50702
FΑΧ: 24310-35157
Email: 
gnt.promitheies@trikalahospital.gr

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
39/2020»

Το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων σύμ-
φωνα με την υπ' αριθμ. 799/35ης/29-09-
2020 ΑΔΑ: ΩΥ1Τ46907Φ-ΡΤΔ απόφαση
ΔΣ του Νοσοκομείου, προκηρύσσει ηλε-
κτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των
ορίων για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑ-
ΣΤΗΡΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ»,
CPV: 33696500-0» για τις ετήσιες ανάγ-
κες του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής
στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΠΥΥ 2020

Προϋπολογισθείσα δαπάνη
94.083,98€ με Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗ-
ΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.eprocurement.gov.gr (Α/Α ΕΣΗ-
ΔΗΣ 99763)

Καταληκτική ημερομηνία υποβο-
λής ηλεκτρονικών προσφορών: Τε-
τάρτη 18 Νοεμβρίου 2020 και ώρα
18:00 μ.μ.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των
προσφορών θα πραγματοποιηθεί
την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2020 και
ώρα 10:00π.μ.

Περίληψη της παρούσας διακήρυ-
ξης εστάλη προς δημοσίευση στο
τεύχος Διακηρύξεων της Εφημερίδας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις 8
Οκτωβρίου 2020.

Η παρούσα περίληψη εστάλη στον
ελληνικό Tύπο για να δημοσιευτεί την
Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2020.

Η διακήρυξη είναι αναρτημένη στην
ιστοσελίδα της 5ης ΥΠΕ
www.dypethessaly.gr στην διαδρομή

Προμήθειες ΠΠΥΥ 2020 -- > Γενικό
Νοσοκομείο Τρικάλων.

Τρίκαλα 8-10-2020
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Νέος Πτωχευτικός:

Μηνιαία επιδότηση 70 -210 ευρώ

των δανείων α’ κατοικίας 

που θα ρυθμιστούν εξωδικαστικά
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Με μικρή πτώση

το Χρηματιστήριο
Σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα έκλεισε η αγορά

στη χθεσινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών,
η οποία χαρακτηρίστηκε από έντονη νευρικότητας και
αλλαγές προσήμων.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 636,32 μονά-
δες, σημειώνοντας πτώση 0,17%. Ενδοσυνεδριακά κα-
τέγραψε κατώτερη τιμή στις 633,70 μονάδες (-0,58%)
και υψηλότερη στις 640,83 μονάδες (+0,54%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 35,79 εκατ. ευρώ,
ενώ διακινήθηκαν 19.949.862 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώ-
ση σε ποσοστό 0,20%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κε-

φαλαιοποίησης ενισχύθη-
κε σε ποσοστό 0,70%.

Από τις μετοχές της
υψηλής κεφαλαιοποίησης,
τη μεγαλύτερη άνοδο κα-
τέγραψαν οι μετοχές της
Μυτιληναίος (+2,44%), της
ΔΕΗ (+1,32%), του ΟΠΑΠ
(+1,20%) και της ΕΧΑΕ
(+1,07%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύ-
τερη πτώση σημείωσαν οι
μετοχές της Motor Oil (-
3,33%), του ΟΛΠ (-2,36%),
της ΕΥΔΑΠ (-1,50%), της

Jumbo (-1,47%) και της Τιτάν (-1,40%).
Από τους επιμέρους δείκτες, τη μεγαλύτερη άνοδο

σημείωσαν οι δείκτες της Υγείας (+2,68%) και των Βιο-
μηχανικών Προϊόντων (+1,84%), ενώ τις μεγαλύτερες
απώλειες σημείωσαν οι δείκτες του Πετρελαίου (-2,53%)
και των Προσωπικών Προϊόντων (-1,35%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η
Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 6.571.509 και
2.978.672 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν ο
ΟΠΑΠ με 5,060 εκατ. ευρώ και ο ΟΤΕ με 4,816 εκατ.
ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 48 μετοχές, 46 πτωτικά και 27 πα-
ρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Παΐρης
+12,74% και Προοδευτική +9,09%, ενώ τη μεγαλύτε-
ρη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Attica Συμμετοχών
-6,61% και Κτήμα Λαζαρίδη -6,25%.

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ

Γ.Δ. 636,32

ΤΙΜΗ 
ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ

Ê
0,17%

Τ
ις σημαντικές προκλήσεις που
καλούνται να αντιμετωπίσουν
όλες οι οικονομίες κατά τη

μετάβαση από την περίοδο των
έκτακτων μέτρων στήριξης
νοικοκυριών και επιχειρήσεων,
εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης,
στην περίοδο της ενίσχυσης της
ανάκαμψης, ανέδειξε ο υπουργός
Οικονομικών κ. Χρήστος
Σταϊκούρας κατά τη σημερινή
τοποθέτησή του σε κλειστή
διαδικτυακή συζήτηση, στο πλαίσιο
της Ετήσιας Συνόδου του Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου και της
Παγκόσμιας Τράπεζας.

Στη συζήτηση, με θέμα τη δημοσιονο-
μική πολιτική στις ανεπτυγμένες οικονο-
μίες της Ευρώπης, ο Υπουργός Οικονο-
μικών είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει
απόψεις με τη Γενική Διευθύντρια του
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου κα.
Kristalina Georgieva, την Πρόεδρο της Ευ-
ρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κα. Chris-
tine Lagarde, τον Ευρωπαίο Επίτροπο Οι-
κονομικών κ. Paolo Gentiloni, τον Πρό-
εδρο του Eurogroup κ. Paschal Donohoe,
τους Υπουργούς Οικονομικών της Γερ-
μανίας κ. Olaf Scholz, της Σουηδίας κα.
Magdalena Andersson, της Ισπανίας κα.
Nadia Calviño, του Λουξεμβούργου κ.
Pierre Gramegna, της Ιταλίας κ. Roberto
Gualtieri, της Νορβηγίας κ. Jan Tore
Sanner, του Ηνωμένου Βασιλείου κ. Rishi
Sunak και της Ελβετίας κ. Ueli Maurer.

O κ. Σταϊκούρας υπογράμμισε ότι, για
την αντιμετώπιση των οικονομικών επι-
πτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού,
η Ελληνική Κυβέρνηση έχει λάβει έξυπνα
μέτρα στήριξης του εισοδήματος των πο-

λιτών και της ρευστότητας των επιχει-
ρήσεων, προσανατολισμένα στην ανά-
καμψη, τα οποία έχουν επίσης θετικά
αποτελέσματα για τη μεσοπρόθεσμη
ανάπτυξη.

Επιπλέον, τόνισε τη σημασία της αξιο-
ποίησης του προγράμματος Next Gen-
eration EU για την ανάκαμψη, μέσω, κυ-
ρίως, της κατάλληλης και αποτελεσμα-
τικής χρήσης των επιχορηγήσεων από
τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτι-
κότητας (RRF). «Είναι κρίσιμο να επι-
τευχθεί ο βέλτιστος σχεδιασμός και η τα-
χεία εφαρμογή των εθνικών σχεδίων
ανάκαμψης», επισήμανε ο Υπουργός Οι-
κονομικών.

Παράλληλα, ο κ. Σταϊκούρας έκανε
εκτενή αναφορά στην ανάγκη επιτυ-
χούς αντιμετώπισης της φτώχειας και
της ανισότητας, μέσω παρεμβάσεων,
όπως:

η μείωση της φορολογικής επιβάρυν-

σης της εργασίας, 
η λήψη πρόσθετων μέτρων αύξησης

της συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό,
ιδίως για κοινωνικές ομάδες με μικρότε-
ρη συμμετοχή, όπως οι γυναίκες, οι με-
τανάστες και οι νέοι, 

η υλοποίηση σημαντικών μεταρρυθμί-
σεων, οι οποίες θα βελτιώσουν την ποι-
ότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης
και θα συμβάλουν στη γεφύρωση του
«ψηφιακού χάσματος», 

μια αποτελεσματική κοινωνική πολιτι-
κή, που θα διασφαλίζει όχι μόνο ότι το «δί-
χτυ» κοινωνικής προστασίας είναι όσο
ισχυρό και ευρύ απαιτείται, αλλά και ότι
αποτρέπει «παγίδες φτώχειας» που θα δι-
αιωνίσουν την άνιση κατανομή εισοδή-
ματος, 

η διεύρυνση της φορολογικής βάσης,
για τη δημιουργία ισχυρής οικονομίας,
χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς. 

Ο υπουργός Οικονομικών συμμετείχε
επίσης σήμερα, μέσω τηλεδιάσκεψης,
στις εργασίες της Συμμαχίας Υπουρ-
γών Οικονομικών για Κλιματικές Δράσεις,
οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο πλαί-
σιο της Ετήσιας Συνόδου του Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου και της Παγκό-
σμιας Τράπεζας.

Στην τοποθέτησή του, ανέφερε ότι
«για την Ελλάδα, η ευθυγράμμιση της οι-
κονομικής ανάπτυξης με τους φιλόδο-
ξους στόχους μας για την αειφορία και
το κλίμα αποτελεί βασικό πυλώνα της
στρατηγικής μας» και πρόσθεσε ότι «το
Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Μεταρ-
ρυθμίσεων, που θα υποβληθεί στο πλαί-
σιο του Next-Generation EU, θα περι-
λαμβάνει πολλές “πράσινες” πολιτικές»,
με στόχο τη διατηρήσιμη, φιλική προς το
περιβάλλον ανάπτυξη.

Σταϊκούρας: Λάβαμε

έξυπνα μέτρα στήριξης

των εισοδημάτων των πολιτών
Τι είπε ο υπουργός στην κλειστή διαδικτυακή συζήτηση

της ετήσιας συνόδου του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας

Ο υπουργός Οικονομικών

κ. Χρήστος Σταϊκούρας

Α
πό ηλεκτρονικό κόσκινο περ-
νούν τα εισοδηματικά και περι-
ουσιακά κριτήρια των νοικοκυ-

ριών που υποβάλλουν αίτηση ένταξης
στο πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ» για την επι-
δότηση της δόσης των δανείων με υπο-
θήκη την κύρια κατοικία.

Ο αυτόματος έλεγχος που διενερ-
γείται με την υποβολή της αίτησης από
τον δανειολήπτη αφορά όλα τα περι-
ουσιακά στοιχεία τόσο του δανειολήπτη
όσο και των μελών της οικογένειάς
του. Επίσης αίρεται το φορολογικό και
το τραπεζικό απόρρητο για όλα τα
πρόσωπα του νοικοκυριού.

Μέσω των εκτεταμένων διασταυρώ-
σεων εντοπίζονται όσοι πληρούν τα ει-
σοδηματικά και τα περιουσιακά κριτή-
ρια που προβλέπει το πλαίσιο ένταξης
στο πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ» ενώ διε-
ρευνάται εάν υπάρχουν κρυμμένα ει-
σοδήματα, καταθέσεις, ακίνητα και λοι-
πά περιουσιακά στοιχεία.

Όσοι ενταχθούν στο πρόγραμμα «Γέ-
φυρα» εξασφαλίζουν για 9 μήνες τη συν-
δρομή του δημοσίου στην εξυπηρέτη-
ση του δανείου τους, με επιδότηση
έως το 90% της μηνιαίας δόσης και με
πλαφόν τα 600 ευρώ.

Οι δικαιούχοι, οφείλουν στην συνέχεια

και για 18 μήνες να είναι συνεπείς στην
αποπληρωμή των δόσεων τους και αν
δεν είναι, τότε θα κληθούν να επιστρέ-
ψουν το ποσό το οποίο κατέβαλε το δη-
μόσιο για λογαριασμό τους.

Με την οριστική υποβολή της αίτησης
το Σύστημα ελέγχει την εκπλήρωση
των ανώτατων ορίων των κριτηρίων
επιλεξιμότητας για τον αιτούντα. Συγ-

κεκριμένα διενεργούνται από το Σύ-
στημα οι ακόλουθοι έλεγχοι:

Το πεδίο «Αξία ακινήτου» της δηλω-
θείσας κύριας κατοικίας σύμφωνα με
την Καρτέλα «Ακίνητη Περιουσία» δεν εί-
ναι μεγαλύτερο από το ποσό των
300.000 ευρώ. 

Το πεδίο «Οικογενειακό Ετήσιο Κα-
θαρό Εισόδημα» της Καρτέλας «Εισό-

δημα» δεν είναι μεγαλύτερο από το
ποσό των 24.000 ευρώ, προσαυξημένο
κατά 18.000 ευρώ για τον/την σύζυγο
και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώ-
μενο μέλος, έως και 3 εξαρτώμενα
μέλη. 

Το πεδίο «Συνολική Αξία Καταθέσεων
και Επενδυτικών Προϊόντων» της Καρ-
τέλας «Καταθέσεις και Επενδυτικά Προ-
ϊόντα Εξωτερικού», δεν είναι μεγαλύ-
τερο από το ποσό των 40.000 ευρώ. 

Το άθροισμα των τιμών του πεδίου
«Φορολογητέα αξία» για τα ακίνητα
της Καρτέλας «Ακίνητη Περιουσία»,
δεν είναι μεγαλύτερο από το ποσό των
600.000 ευρώ. 

Το άθροισμα των τιμών του πεδίου
«Εγκριθέν ποσό ενίσχυσης» για τις ενι-
σχύσεις της Καρτέλας «Στοιχεία Ενι-
σχύσεων Ήσσονος Σημασίας», δεν είναι
μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο όριο
της παρ. 2 του άρθρου 4 της κοινής
υπουργικής απόφασης «Διαδικασία κα-
ταβολής συνεισφοράς Δημοσίου στο
πλαίσιο του ν. 4714/2020 (Α' 148) για την

αποπληρωμή δανείων με εμπράγματες

εξασφαλίσεις στην κύρια κατοικία για

δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις

δυσμενείς συνέπειες του κορονοϊού

COVID-19 στο πλαίσιο των άρθρων 71-

83 του ν. 4714/2020 (Α' 148)». 

Σε περίπτωση που κάποιος από τους

παραπάνω ελέγχους αποβεί αρνητι-

κός, η αίτηση απορρίπτεται και ενημε-

ρώνεται σχετικά ο αιτών.

Ο έλεγχος από τις τράπεζες

Οι τράπεζες αντλούν από το Σύστη-

μα στοιχεία αναφορικά με τις αιτήσεις

που έχουν υποβληθεί οριστικά, για τις

οποίες ο προέλεγχος επιλεξιμότητας

έχει αποβεί θετικός. Τα στοιχεία περι-

λαμβάνουν μεταξύ άλλων τον αριθμό

της αίτησης, τον ΑΦΜ οφειλέτη, τον

ΑΤΑΚ βάσει ΕΝΦΙΑ την κατηγορία ακι-

νήτου κ.λπ.

Επίσης, οι τράπεζες, μετά τη λήψη

των αιτήσεων από το Σύστημα, ελέγ-

χουν ανά αίτηση αν για τον αιτούντα

υφίστανται οφειλές εξασφαλισμένες

με ακίνητα και αν τα μέλη της οικογέ-

νειας που περιλαμβάνονται στην αίτηση

διαθέτουν καταθέσεις ή/ και επενδυτι-

κά προϊόντα.

Πρόγραμμα «Γέφυρα»: Από ηλεκτρονικό κόσκινο τα εισοδηματικά 

και περιουσιακά κριτήρια των νοικοκυριών
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Eπιμέλεια

I. TσιμπερδώνηSudokuΓια να γυμνάζεται 

το μυαλό σας

Πώς παίζεται
Συμπληρώστε τους αριθμούς ώστε κάθε τετράγω-

νο με τα εννέα κουτάκια να έχει τους αριθμούς από

1 έως 9 και κάθε οριζόντια και κάθε κάθετη στήλη να

έχει όλους τους αριθμούς από 1 μέχρι 9.

H λύση του προηγούμενου

2 5 3 1 8 4 6 9 7

4 7 9 6 5 2 3 1 8

6 1 8 9 7 3 5 2 4

3 8 4 7 2 6 1 5 9

9 2 1 8 3 5 7 4 6

7 6 5 4 9 1 2 8 3

1 4 7 2 6 9 8 3 5

5 9 6 3 1 8 4 7 2

8 3 2 5 4 7 9 6 1

9

5 7

4 1 7 2

1 4

2 3 6 8

8 4 5 3 6

1 8

9 2 7 5

6 3 9

ΚΡΙΟΣ: Η�ευθεία�αντιπαράθεση�είναι�το�ζητού-
μενό�σας�και�αυτό�καλείστε�να�ακολουθήσετε
και�κυρίως�να�είστε�και�νικητές!�Η�αλήθεια�εί-
ναι�ότι�έχετε�προβάδισμα�και�κυρίως�θα�το�κα-
ταλάβετε�αν�αναλογιστείτε�τη�δύναμή�σας�την
οποία�την�σπαταλάτε�με�φειδώ.�

ΤΑΥΡΟΣ: Εσείς�είστε�δημιουργικοί�και�ανάλα-
φροι�σήμερα�έως�και�τυχεροί!�Ερωτικά�το�κλί-
μα�φουντώνει�αλλά�και�εσείς�χρειάζεται�να�κρα-
τάτε�τη�φωτιά�στα�μέτρα�και�στα�σταθμά�σας.�Δη-
λαδή�να�της�δίνετε�την�πρέπουσα�σημασία.�

ΔΙΔΥΜΟΙ: Είναι�που�όταν�κοινωνικοποιείστε�το
κάνετε�με�μεγάλη�επιτυχία�και�κυρίως�δεν�έχε-
τε�κανέναν�φραγμό.�Αν�μπλέξετε�τον�έρωτα�με
τη�φιλία�ή�και�το�ανάποδο�είναι�κάτι�που�θα�σας
βρει�να�απολογείστε�αλλά�καμία�σημασία�δεν�του
δίνετε.�

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Είστε�πολύ�σίγουροι�ότι�σήμερα�θα
κάνετε�σπουδαίες�συζητήσεις�και�θα�πάρετε�και
τις�απαντήσεις�που�θα�σας�ικανοποιήσουν.�Ερω-
τικά�αυτό�που�σας�αρέσει�είναι�ότι�υπάρχει�μία
αμφισβήτηση�που�σας�κρατάει�σε�εγρήγορση.

ΛΕΩΝ:Μέρα�με�λιγότερους�εγωισμούς�και�γε-
νικά�αυτό�που�σας�αρέσει�είναι�να�βάζετε�τα
πράγματα�σε�μία�πορεία�με�γνώμονα�του�κέρ-
δος�και�να�μην�είστε�απόλυτοι.�Να�θυμάστε�ότι
η�εμπειρία�σας�είναι�βοηθητική�στα�επαγγελ-
ματικά�σας�αρκεί�να�λειτουργείτε�με�βάση�το�κέρ-
δος.�

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Η�μέρα�σας�είναι�σήμερα,�και�καλό
είναι�να�βιαστείτε�για�αυτά�που�θέλετε�να�κά-
νετε.�Αφήστε�που�σήμερα�μπορείτε�να�πάρετε
και�ωραιότατες�λεκτικές�πάσες�για�να�τις�επι-
στρέψετε�κιόλας�γιατί�τέτοια�ευκαιρία�δύσκολα
θα�σας�ξαναδοθεί.�

ΖΥΓΟΣ: Δύσκολα�τα�φέρνετε�βόλτα�γιατί�έχε-
τε�και�αντιπάλους�οι�οποίοι�δεν�σταματούν�να
σας�καταστρατηγούν�τα�συμφέροντα.�Είναι�σα
να�σας�παίρνουν�τα�χρήματα�από�την�τσέπη�σας,

τόσο�ανταγωνιστικοί�μπορούν�να�γίνουν.�Γιατί�θε-
ωρούν�ότι�τους�τα�χρωστάτε�κιόλας…�

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Η�μέρα�για�εσάς�είναι�άκρως�κοι-
νωνική�αλλά�με�την�καλή�έννοια�του�όρου�αν�βέ-
βαια�καταφέρετε�να�συνεννοηθείτε,�πράγμα�δύ-
σκολο,�αλλά�με�προσπάθεια�όλα�γίνονται!�Ερω-
τικά�αυτό�που�σας�κάνει�εντύπωση�είναι�ότι�όταν
νιώθετε�ανεξάρτητοι�θέλετε�να�δεσμεύεστε�από
μόνοι�σας.�

ΤΟΞΟΤΗΣ: Δεν�είστε�σε�ερωτικό�οίστρο�και�αυτό
θα�το�βρείτε�μπροστά�σας.�Δε�σας�κάθονται�τα
θηράματα,�ή�αυτά�που�σας�θέλουν�δεν�τα�θέ-
λετε�εσείς.�Δεν�είστε�σε�φόρμα�και�αυτό�φαί-
νεται,�ωστόσο�δεν�εγκαταλείπετε�τον�αγώνα.
Ερωτικά�λοιπόν�είστε�σε�στάση�αναμονής…�Τα
επαγγελματικά�έχουν�μία�καλύτερη�τροπή�την
οποία�όμως�θα�την�χειριστείτε�με�στρατηγική.�

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Είναι�μία�μέρα�που�έχει�πολύ�δου-
λειά�και�πολύ�περισσότερο�να�βρείτε�λύσεις�αν
τις�ψάξετε.�Μη�μοιράζεστε�σήμερα�κάτι�με�τους
ανώτερούς�σας�γιατί�θα�το�θεωρήσουν�καπέ-
λωμα,�οπότε�θα�λειτουργήσει�εις�βάρος�σας.�Σί-
γουρα�μπορείτε�να�ψάξετε�τρόπους�να�βρείτε
νομικές�καλύψεις�πίσω�από�τις�σκέψεις�σας.�

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Σίγουρα�σήμερα�είστε�καλύτερα�ψυ-
χολογικά�και�αν�το�έχετε�προσπαθήσει�τότε�θα
καταλάβετε�ότι�αυτό�είναι�που�θα�σας�δικαιώ-
σει�κιόλας.�Ερωτικά,�δεν�έχετε�πολύ�χρόνο�να
αντιληφθείτε�αν�κάτι�είναι�φλερτ�ή�κάτι�παρα-
πάνω,�παρόλο�που�αυτό�είναι�δική�σας�άποψη
και�δεν�έχετε�αποδείξεις.�Αν�όμως�δεν�κατα-
λήξετε,� θα� ταλαιπωρηθείτε� πρώτα� οι� ίδιοι…�

ΙΧΘΕΙΣ: Μέρα�που�για�εσάς�έχει�πολλές�συ-
νεργασίες,�συνομιλίες�και�μετακινήσεις.�Αυτό
σημαίνει�ότι�είστε�και�αρκετά�ανοιχτόμυαλοι�αλλά
μπορούν�να�σας�προσεγγίσουν�κιόλας.�Επίσης,
μπορεί�να�πάρετε�μία�ωραία�πληροφορία�που�θα
σας�δώσει�και�χαρά�γιατί�όντως�δεν�την�περι-
μένατε!�

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1.� Θεσσαλός� και� αυτός.
2.�Μεγάλη�τουρκική�πόλη
-� Απάντηση� σε� ερώτημα.
3.� Γαλλική� πόλη,� πρω-
τεύουσα�του�νομού�Γκαρ�-
Θεατρικό�του�έργο�ο�«Κα-
λιγούλας».
4.� Εξάρτημά� της� η� κου-
κούλα�-Παραπέμπει...
5.�Ενας�από�τους�Πατέρες
της�Εκκλησίας�μας.
6.�Ξενική�λέξη�για�ένα�σύ-
νολο�-�Φιλικό�ή...�υβριστι-
κό.
7.�Γειτονικά�στο�αλφάβητο
-Υποδιαιρέσεις�της�Γης,�που�αντιστοιχούν
σε�βασικούς�τύπους�κλίματος.
8.�Συνηθισμένες�σε�λόγους,�βιβλία�ή�μου-
σικά�έργα.
9.�Διατηρεί�βάσεις�στην�Κύπρο�-�Αναφέρεται
και�για�το�ρήμα�(με�άρθρο).
ΚΑΘΕΤΑ

1.�Πόλη�της�ΒΔ�Αγγλίας.
2.� Προσωρινή,� τις� περισσότερες� φορές.
3.�Πρωτεύουσα�κράτους�της�Β.�Αφρικής�-
Σύμφωνα�από�τα...�σύμφωνα.
4.�Πρόθεση�των�λατινικών�-�Εκφράζει�και
προϋπόθεση�-�Ζάλη...�ατελείωτη.
5.� Κινηματογραφικός� ρόλος� του� Χοακίν
Φοίνιξ�(αντιστρ.)�-�Παροχή�συνδρομής�(κυ-
ριολ.).

6.�Τίτλος�ποιήματος�του�Καβάφη�(αντιστρ.).
7.�Μεγάλος�σε�έκταση�πλατωνικός�διάλο-
γος�-Αποτελεί�για�μερικούς�το...�κέντρο�του
σύμπαντος.
8.�Δύσκολα�καταλαμβάνεται�-�Ο�Σηκουάνας,
στην�γλώσσα�του.
9.�Μουσική�νότα�-Εκφράζει�και�άρνηση�-Αρ-
χαίο�κτητικό.

ΛΥΣΗ (13-10-2020)

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1.�ΒΟΥΡΤΣΑ�2.�ΟΜΠΟΕ�-�ΓΙΑ
3.�ΥΠΟΣΤΕΓΩΝ�4.�ΑΝΕΤΑ�5.�ΑΓΟΥΡΟΙ�6.
ΜΑΝ�-�ΩΡΑ�7.�ΑΘΗΝΑ�-�ΛΑΝ�8.�ΡΤ�-�III�-�ΙΒ
9.�ΑΙΩΝΟΒΙΩΝ�ΚΑΘΕΤΑ: 1.�ΒΟΥΒΑΜΑΡΑ�2.
ΟΜΠ�-�ΓΑΝΤΙ�3.�ΥΠΟΜΟΝΗ�4.�ΡΟΣ�-�ΘΙΝ�5.
ΤΕΤΑΡΤΑΙΟ�6.�ΟΤΕ�-�ΙΒ�7.�ΑΓΓΕΙΩΝ�8.�ΙΩΝ
-�ΡΑΒΩ�9.�ΤΑΝΑΠΑΛΙΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
CINE –ΜΥΛΟΣ

στο Μύλο

Ματσόπουλου

Τηλ. 24310 20090

facebook 

Δήμος Τρικκαίων

Δημοτικός

Κινηματογράφος

Τρικάλων

Αυλαία Θερινού 

Κινηματογράφου 

Προσεχώς

Έναρξη 

χειμερινού 

κινηματογράφου.

στο Μύλο 

Ματσόπουλο

TELEMACHOS

CINEMA
Προβάλλονται

ΑΙΘΟΥΣΑ 1:

“ΤΟ ΓΕΡΑΚΙ 

ΤΟΥ 

ΦΥΣΤΙΚΟΒΟΥΤΥΡΟΥ”

Μια συγκλονιστική ταινία

ΑΙΘΟΥΣΑ 2:

Σάββατο-Κυριακή

Η παιδική ταινία

“Ο ΠΕΙΡΑΤΗΣ 

ΜΑΥΡΟΔΟΝΤΗΣ 

ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ

ΔΙΑΜΑΝΤΙ”

Για τις ώρες στο 78775

8 πρωί - 2 μεσημέρι και 5 απόγευμα

εως 8 πρωί επομένης

ΡΑΠΤΗΣ�ΓΙΑΝΝΗΣ
28ης�ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ�89

2431032067

8:00 π.μ - 23:00 μ.μ.

ΧΑΙΔΟΣ�
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ�36
2431063833

ΔIANYKTEPEYONTA ΦAPMAKEIA

10:00 ΕΡΤ�Ειδήσεις�-�Αθλητικά�-
Καιρός

10:15 Συνδέσεις
12:00 ΕΡΤ�Ειδήσεις�-�Αθλητικά�-

Καιρός
13:00 Δες�&�Βρες
14:00 Χαιρέτα�μου�τον�Πλάτανο�Ε2
15:00 ΕΡΤ�Ειδήσεις�-�Αθλητικά�-

Καιρός
16:00 ΦλΕΡΤ
18:00 ΕΡΤ�Ειδήσεις
19:00 Μία�Καινούργια�Αρχή�Κ1�Ε3
20:00 Χαιρέτα�μου�τον�Πλάτανο�Ε3
21:00 Κεντρικό�Δελτίο�Ειδήσεων�-

Αθλητικά�-�Καιρός
22:00 Οι�Περιπέτειες�του�Ηρακλή

Πουαρό�(Ε)
00:00 ΕΡΤ�Ειδήσεις�-�Αθλητικά�-

Καιρός
00:15 Lucifer�Κ2�Ε1
01:00 Ξένο�Ντοκιμαντέρ�(Ε)
02:30 ΦλΕΡΤ�(Ε)

07:40 Γάτος�Σπιρουνάτος
08:00 Σούπερ�Μπαμπάς
08:05 Λάμα�Λάμα
08:30 Molang
08:45 Εθνικό�Πάρκο�Γέλοουστοουν�Ε1

(Ε)
09:45 Ταξίδια�Γαστρονομίας�στην

Αμερική�Ε12�(Ε)
10:45 Μαρία�Δημάδη�Ε3�(Ε)
11:45 Ασθενείς�και�Οδοιπόροι�Ε3�(Ε)
13:00 Εθνικό�Πάρκο�Γέλοουστοουν�Ε2

(Ε)
14:00 1.000�Χρώματα�του�Χρήστου

(Ε)
15:00 Γάτος�Σπιρουνάτος
15:30 Spirit
15:55 Ζιγκ�και�Σαρκό
16:15 Ταξίδια�Γαστρονομίας�στην

Αμερική�Ε13
17:15 Πόλνταρκ�Κ1�Ε5
18:05 Πόλνταρκ�Κ1�Ε6
19:00 Β'�Παγκόσμιος�Πόλεμος:�Το

Τίμημα�της�Αυτοκρατορίας�Κ1
Ε3�(Ε)

20:00 Στα�Άκρα�Κ16�(Ε)
21:00 Η�Κυρία�Υπουργός�Κ5�Ε9
22:00 Η�Ψυχή�και�το�Σώμα
00:00 Νικόλαος�και�Αλεξάνδρα�Κ1�Ε2

(Ε)
01:00 Στα�Άκρα�(Ε)
02:00 Η�Κυρία�Υπουργός�Κ5�(Ε)

07:00 Κάπου�στη�Γη�Ε2�(Ε)
08:00 Περιπέτειες�στη�Φύση�Ε23�(Ε)
08:30 Μικρές�Φάρμες�Ε3�(Ε)
09:00 Νόστιμες�Διαδρομές
10:00 Κάθε�Μέρα�Ελλάδα
12:00 ΑΓΡΟweek�Κ3�(Ε)
13:00 Κάπου�στη�Γη�Ε3�(Ε)
14:00 ΕΡΤ�Ειδήσεις�-�Αθλητικά�-

Καιρός
15:00 Νόστιμες�Διαδρομές�Ε3
16:00 Μικρές�Φάρμες�Ε3�(Ε)
16:45 Δελτίο�Καιρού
17:00 ΕΡΤ�Ειδήσεις
17:30 Ο�Κόσμος�των�Σπορ
18:00 Η�Γλώσσα�των�Ζώων�Ε2
19:00 Κεντρικό�Δελτίο�Ειδήσεων�-

Αθλητικά
20:00 Δελτίο�Καιρού
20:15 Αλτερνατίβα�Κ2�Ε8�(Ε)
21:15 Το�Μεγαλείο�της�Τέχνης�Κ2�Ε8

(Ε)
22:00 Αποκάλυψη:�Ο�Β'�Παγκόσμιος

Πόλεμος�Ε2�(Ε)
23:00 Ο�Αληθινός�Πόλεμος�των

Θρόνων�Ε2�(Ε)
00:00 Στα�Χρόνια�της�Θύελλας�Ε11

(Ε)
01:00 Νόστιμες�Διαδρομές�Ε3�(Ε)

06:00 Καλημέρα�Ελλάδα
10:00 Το�Πρωινό
13:00 ANT1�News
14:00 Κωνσταντίνου�και�Ελένης�(Ε)
15:00 Ρουκ�Ζουκ
16:00 Εγκλήματα�(Ε)
16:40 ΑΝΤ1�News�-�Δελτίο�στη

Νοηματική�Γλώσσα
16:50 Αστυνόμος�Ρεξ
17:45 Still�Standing
18:50 ANT1�News
20:00 Ήλιος�Ε20
21:00 Η�Φαμίλια�Ε5
22:00 Άγριες�Μέλισσες�Κ2�Ε23
23:30 Τhe�2night�Show�Κ5
02:15 Η�Επιστροφή�(Ε)
03:15 Τμήμα�Ηθών�(Ε)

07:30 Shopping�Star�(Ε)
09:00 Στη�Φωλιά�των�Κου�Κου
12:00 Αλήθειες�με�τη�Ζήνα
14:00 Ντετέκτιβ�Μονκ�Κ1�Ε8
15:00 Star�News
15:50 Shopping�Star
17:30 Elif�Κ4�Ε693
18:30 Ειδήσεις�στη�Νοηματική

Γλώσσα
18:40 Τροχός�της�Τύχης
19:50 Star�News
21:00 Γούλβεριν�(The�Wolverine)
23:40 Το�Μονοπάτι�του�Θανάτου
02:15 Διαζύγιο�Θανάτου

06:45 Η�Αδελφή,�της�Αδελφής�της
Αδελφής�μου�Ε13�(Ε)

08:00 Happy�Day�στον�Alpha
11:00 Ώρα�για�Μελέτη
13:00 Ειδήσεις
13:50 Pop�Up
15:50 Το�Σόι�σου�Κ3�Ε24�(Ε)
16:40 Οικογενειακές�Ιστορίες
17:40 Δελτίο�Ειδήσεων�στη�Νοηματική

Γλώσσα
17:50 Deal
18:50 Κεντρικό�Δελτίο�Ειδήσεων
20:00 Έλα�στη�Θέση�μου�Κ5�Ε23
21:00 Μην�Αρχίζεις�τη�Μουρμούρα�Κ8

Ε9
22:00 The�Bachelor
00:00 Τάκης�Χατζής�Direct
01:20 Η�Χαρτοπαίχτρα
03:30 Το�Τατουάζ�Κ1�Ε70�(Ε)

06:00 Σήμερα
10:00 Αταίριαστοι
11:30 Ώρα�για�Φαγητό�με�την�Αργυρώ

12:00 Love�It
14:00 Οι�Ειδήσεις�του�ΣΚΑΪ
15:00 Καλό�Μεσημεράκι
17:00 Δελτίο�στη�Νοηματική
17:05 My�Style�Rocks
19:50 Τα�Νέα�του�ΣΚΑΪ
21:00 8�Λέξεις�Κ2�Ε53
22:00 8�Λέξεις�Κ2�Ε54
23:00 Big�Brother
01:00 9-1-1�Κ2�Ε6
01:50 Ναυαγοί�στο�Νησί�της
Περιπέτειας�Κ2�Ε10

06:00 Ώρα�Ελλάδος
09:50 Ευτυχείτε!
13:00 Open�News
14:00 Joker
14:45 Style�Me-Up
15:45 The�Booth
16:30 Θυρίδα�Τηλεπώλησης
16:45 Τι�Κάνει�ο�Άνθρωπος�για�να

Ζήσει
17:45 Open�News�στη�Νοηματική
17:55 Τι�Κάνει�ο�Άνθρωπος�για�να

Ζήσει
18:50 Open�News
20:00 Εικόνες�(Ε)
21:00 Pre�Game�Show
21:45 Ποδόσφαιρο:�Ελλάδα�-�Κόσοβο
00:00 Post�Game�Show
01:00 NCIS�K11�E21
02:00 NCIS�K11�E22

07.00�ΤΕΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
08.20«ΚΑΛΗΜΕΡΑ�ΘΕΣΣΑΛΙΑ»
09.30�Ντοκιμαντέρ�«Θάλασσες»
10.00�ΤΕΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
11.00�ΤΕΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
12.00�«Μη�μου�πεις»
13.00�ΤΕΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
14.00�«Το�Καθολικό�της�Μονής�Αγίου

Γεωργίου�στο�Μεταξοχώρι
Αγιάς»

14.45�«Το�μαγκαζίνο�της�Θεσσαλίας»
16.00�Τελεμαρκετινγκ
17.00�«Η�Ωρα�της�Μαγνησίας»
18.00�Γεγονότα�–Δελτίο�ειδήσεων
18.45�Ντοκυμαντέρ�«Ιερισσός-Δάφνη»
19�30�«Θεσσαλών�Γη»�(ε)
21.00�Γεγονότα�-Δελτίο�ειδήσεων
21.45�Τravel�Guide
22.45�Ντοκυμαντέρ�«Παραλία

Θεσσαλονίκης»
23.00�Γεγονότα�-Δελτίο�ειδήσεων
23.40�Ψυχαγωγική�εκπομπή

07.00��-��08.00�Κινούμενα�Σχέδια
08.00�–�09.00��Χρώματα�Ελλάδας
09.00�–�10.00��Όλο�Υγεία
10.00�–�12.00�Τηλεπωλήσεις
12.00�–�13.00�Δρόμοι�της�Παράδοσης
13.00�–�15.00�Τηλεπωλήσεις
15.00�–�16.00�Ορθά�–�Κοφτά
16.00�–�18.00�Τηλεπωλήσεις
18.00�–�18.30�Δελτίο�Ειδήσεων
18.30�–�19.30�Κόντρα�και�Ρήξη
19.30�–�20.00�Κοινωνική�σειρά
20.00�–�20.30�Δελτίο�Ειδήσεων
20.30�–�22.00�Εκ�Βαθέων
22.00�–�23.00�Ανατρεπτικό�Δελτίο
23.00�–�00.00�Κόντρα�και�Ρήξη



Έ
να «άνυδρο»,
οικονομικά,
καλοκαίρι λόγω

της πανδημίας οδηγεί σε
ένα «παγωμένο» χειμώνα
για την απασχόληση
λόγω των κυβερνητικών
επιλογών, σύμφωνα με
ανακοίνωση του
Κινήματος Αλλαγής. 

Σύμφωνα με το ΚΙΝΑΛ, τα
στατιστικά στοιχεία του συ-
στήματος «Εργάνη» δείχνουν
ότι το 9μηνο του 2020 (Ια-
νουάριος-Σεπτέμβριος) δημι-
ουργήθηκαν 133.361 λιγότε-
ρες θέσεις εργασίας σε σχέση
με πέρυσι, ενώ η πρόσκαιρη
αύξηση των θέσεων εργασίας
τον Σεπτέμβριο πρέπει να
αποδοθεί στις προσλήψεις εκ-
παιδευτικών και υγειονομικών
(πρόγραμμα που διευρύνθηκε
λόγω πανδημίας) και την πρό-
σκαιρη ύφεση της κρίσης τον
Αύγουστο, εξέλιξη που όπως
υποστηρίζει, επέτρεψε κινή-
σεις αισιοδοξίας στην αγορά
εις μάτην. 

«Η στατιστική «μείωση» της
ανεργίας τον Ιούλιο, εν σχέσει
με τον προηγούμενο μήνα,
για την οποία επιχαίρει ο
υπουργός Εργασίας Γ.Βρού-
τσης, οφείλεται στην απογοή-
τευση των πολιτών οι οποίοι
φοβούμενοι από τον κορωνοϊό
και εγκαταλελειμμένοι από
την πολιτεία δήλωσαν ότι δεν
ενδιαφέρονται να εργαστούν»,
υπογραμμίζει. 

«Είναι χαρακτηριστικό ότι
55.167 συμπολίτες μας μέσα
σε ένα μήνα (Ιούνιος-Ιούλιος
2020) δηλώσαν «μη ενεργό
(εργατικό) δυναμικό», συνε-
χίζει στην ανακοίνωση του το
ΚΙΝΑΛ, ενώ, όπως διευκρινίζει,

ποσοστιαία αυτός ο αριθμός
είναι ίσος με την μείωση της
ανεργίας μεταξύ Ιουνίου
(18%) και Ιουλίου (16,8%) για
την οποία επιχαίρει η κυβέρ-
νηση. Η «απόσυρση» των ερ-
γαζομένων ωστόσο σημαίνει,
τονίζει ότι σημαίνει φτωχο-
ποίηση των πολιτών και κα-
ταστροφή των δεξιοτήτων.
«Δεν είναι για κομπασμό!»,
αναφέρει.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι
η παράταξη είχε έγκαιρα προ-
τείνει συγκεκριμένα μέτρα ενί-
σχυσης της απασχόλησης εν
μέσω έκτακτων και ακραίων
συνθηκών στην αγορά, όπως
η επιδότηση του 40% των

αποδοχών, καθώς και των
ασφαλιστικών εισφορών.
«Αυτή είναι η λύση για την
απορρόφηση των ανέργων,
ειδικά για εκείνους που δια-
θέτουν χαμηλή εξειδίκευση
και όχι το 8ωρο λάστιχο και
οι απλήρωτες υπερωρίες που
ετοιμάζεται να προσφέρει η
κυβέρνηση», καταλήγει. 
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Ημερήσια εκδρομή Κυριακή 18 Οκτωβρίου 
σε Καρπενήσι και Παναγία Προυσιώτισσα

Ημερήσια εκδρομή Κυριακή 25 Οκτωβρίου 
σε Δίστομο-Όσιο Λουκά-Αράχωβα και Ιτέα

ΠΟΛΥΓΕΝΗΣ ΔΗΜ. –

ΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔ.
Β.ΤΣΙΤΣΑΝΗ 21-ΤΡΙΚΑΛΑ 

ΤΗΛ: 24310 23646-23564

(A.M. EOT 0727661-005461)

Έγκριτο μέλος συνδέσμου 

ταπητοκαθαριστηρίων

“ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ”

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΓOPΓOΓYPI - TPIKAΛA

THΛ.: 24310 53555

ΣΩΤ. Ι. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ

Με συνέπεια εκεί

που μας χρειάζεστε

ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

Βρούτσης: Θετικό ισοζύγιο

τον Σεπτέμβριο με +38.529

θέσεις εργασίας
Το ιδιαίτερα υψηλό θετικό ισοζύγιο ροών μισθωτής απασχόλησης

κατά +38.529 θέσεις εργασίας με ταυτόχρονη βελτίωση της πλήρους
απασχόλησης, που κατέγραψε τον Σεπτέμβριο η Εργάνη, επισημαίνει
ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης.

«Επίσης, στα πρόσφατα αποτελέσματα της ΕΛΣΤΑΤ για το μήνα
Ιούλιο 2020 το γενικό ποσοστό ανεργίας ανήλθε στο 16,8%, παρουσιά-
ζοντας μείωση −1,2% συγκριτικά με το 18% τον Ιούνιο 2020 και
επιπλέον μείωση −0,3% συγκριτικά με το 17,1% του Ιουλίου του 2019,
γεγονός που αποτυπώνει ότι η σειρά πολιτικών πρωτοβουλιών, που
υλοποιήσαμε, μέσα από δέσμες μέτρων, απέδωσαν, περιορίζοντας τις
αρνητικές συνέπειες στην αγορά εργασίας και συγκρατώντας την αυ-
ξητική τάση της ανεργίας, μέχρι σήμερα» αναφέρει ο υπουργός
Εργασίας Γιάννης Βρούτσης, με αφορμή την ανακοίνωση των στοιχείων
ροών μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα μηνός Σεπτεμβρίου
2020.

Όπως επισημαίνει, «η κυβέρνηση και το υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων απέναντι σε δύσκολες υγειονομικές συνθήκες
και πρωτοφανείς καταστάσεις για τη χώρα κινήθηκε έγκαιρα, καίρια
και αποφασιστικά, πάντα, όμως, με ρεαλισμό, θέτοντας ως άμεση προ-
τεραιότητα την προστασία της δημόσιας υγείας, της κοινωνικής
συνοχής και τη στήριξη εργαζομένων, επιχειρήσεων και ανέργων.

Συγκεκριμένα, από την αρχή της πανδημίας, λάβαμε έκτακτα, προ-
σωρινά, αλλά αναγκαία μέτρα:

1. Αναστολή των συμβάσεων εργασίας με παράλληλη αποζημίωση
ειδικού σκοπού για τους εργαζόμενους.

2. Ειδική ρήτρα διατήρησης των θέσεων εργασίας.
3. Άδεια ειδικού σκοπού για τους εργαζόμενους γονείς.
4. Τηλεργασία, όπου μπορεί να εφαρμοστεί.
5. Παράταση της τακτικής επιδότησης προς τους ανέργους.
6. Διεύρυνση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού σε όλους τους

κλάδους που επλήγησαν από την πανδημία.
7. Θέσπιση μηχανισμού υποστήριξης των επιχειρήσεων και των ει-

σοδημάτων των εργαζομένων, (συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης
των ασφαλιστικών εισφορών) «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και επέκτασής του, μέχρι
τέλος του χρόνου.

8. Νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας για 36.500 ανέργους.
9. Θεσμοθέτηση της οικονομικής στήριξης των καλλιτεχνών, δημι-

ουργών και επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού, καθώς και
των ξεναγών, με τη χορήγηση αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

10. Διευκόλυνση χορήγησης των επιδομάτων ανεργίας στους εποχιακά
εργαζόμενους σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα με τη μείωση
του απαιτούμενου αριθμού ημερών ασφάλισης από 100 σε 50.

11. Μείωση του μη μισθολογικού κόστους για τις επιχειρήσεις κατά
0,90 ποσοστιαίες μονάδες.

12. Κάλυψη από το κράτος του Δώρου Πάσχα, του επιδόματος κα-
λοκαιρινής άδειας και του Δώρου Χριστουγέννων, για τους εργαζόμενους
που ανεστάλη η σύμβαση εργασίας τους.

13. Προώθηση ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης με στοχευμένα
επιδοτούμενα προγράμματα χιλιάδων θέσεων του Οργανισμού Απα-
σχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

14. Έναρξη υλοποίησης του μεγάλου προγράμματος των 100.000
επιδοτούμενων θέσεων εργασίας από τον Οκτώβριο.

15. Νέα μείωση του μη μισθολογικού κόστους για τις επιχειρήσεις
από το 2021, μέσω της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών κατά 3
ποσοστιαίες μονάδες».

«Παρακολουθούμε συνεχώς τις εξελίξεις και παρεμβαίνουμε απο-
φασιστικά, για να αναχαιτίσουμε τις δυσμενείς επιπτώσεις της ύφεσης
και των συνεπειών της. Επιδίωξή μας παραμένει να μην αφήσουμε
κανέναν απροστάτευτο στην οικονομική κρίση που επέφερε η πανδημία
και, παράλληλα, να επεκτείνουμε το μεγάλο δίχτυ προστασίας για τις
επιχειρήσεις, τους εργαζόμενους και τους ανέργους για όσο χρειαστεί»
σημειώνει ο υπουργός Εργασίας.

Μ
ε την πρώην
Επίτροπο και
Υπουργό Άννα

Διαμαντοπούλου, την
οποία η Ελλάδα θα
προτείνει ως υποψήφια
για τη θέση του Γενικού
Γραμματέα του
Οργανισμού Οικονομικής
Συνεργασίας και
Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), στη
θέση του Άνχελ Γκουρία
συναντήθηκε χθες ο
πρωθυπουργός.

Να σημειωθεί ότι ο κ. Μη-
τσοτάκης προτείνει την Άννα
Διαμαντοπούλου για τη θέση
του γγ του ΟΟΣΑ, την ηγεσία
του Οργανισμού -στη θέση
του νχελ Γκουρία- και όχι για
τη θέση του Μόνιμου Αντιπρο-
σώπου της Ελλάδας στον
ΟΟΣΑ όπου παραμένει ο κα-
θηγητής Γιώργος Πρεβελά-
κης.

Είναι η πρώτη φορά που η
Ελλάδα διεκδικεί την ηγεσία
του ΟΟΣΑ, όπως ανέφερε στις
δηλώσεις του και ο Κυριάκος
Μητσοτάκης.

Μετά τη συνάντηση ο Πρω-
θυπουργός έκανε την ακόλου-
θη δήλωση:

«Σε συνθήκες πανδημίας,
παγκόσμιας οικονομικής ανα-
ταραχής, θεμάτων ασφαλείας
και νέων προκλήσεων όπως
το Μεταναστευτικό και η κλι-
ματική αλλαγή, ο ρόλος των
διεθνών οργανισμών αποκτά
κρίσιμη διάσταση. Πολύ πε-
ρισσότερο, όταν μιλάμε για
τον ΟΟΣΑ, τον κατεξοχήν φο-
ρέα για τη συνεργασία των
κρατών με στόχο την ειρήνη
και την κοινή ανάπτυξη.

Η χώρα μας υπήρξε ιδρυτικό
μέλος αυτού του σημαντικού
οργανισμού. Και μάλιστα ένας
Έλληνας, ο Ξενοφών Ζολώτας,
ήταν ο εισηγητής της σημερι-
νής μορφής του. Είναι χαρά
μου, λοιπόν, που, 60 χρόνια
μετά, η πατρίδα μας για πρώτη
φορά στην ιστορία της, θέτει
υποψηφιότητα για την ηγεσία
του. Και εισηγείται για τη θέση

του Γενικού Γραμματέα του
ΟΟΣΑ μία άξια Ελληνίδα: Την
Άννα Διαμαντοπούλου.

Η κυρία Διαμαντοπούλου
αποτελεί μία υπερκομματική
επιλογή, με πολυδιάστατη επι-
στημονική και κοινωνική δια-
δρομή. Με διεθνή εμπειρία και
αναγνώριση. Αλλά και δράση
σε τομείς όπως η Εκπαίδευση,
η Απασχόληση, οι νέες Τεχνο-
λογίες και το Περιβάλλον. Ζη-
τήματα, δηλαδή, που ανήκουν
στην πρώτη γραμμή ενδιαφέ-
ροντος του ΟΟΣΑ  για τον
21ο αιώνα.

Η προσωπικότητά της έχει
συνδεθεί με τολμηρές επιλο-
γές, μεγάλες συναινέσεις και
καινοτόμες προτάσεις: Ως Ευ-
ρωπαία Επίτροπος τίμησε το
χαρτοφυλάκιο Απασχόλησης
και Κοινωνικής Πολιτικής. Ως
υπουργός Παιδείας ήταν πρω-
ταγωνιστής των εκπαιδευτικών
μεταρρυθμίσεων στη χώρα

μας. Κι ως υπουργός Ανάπτυ-
ξης εργάστηκε για τον εκσυγ-
χρονισμό της οικονομίας μας.

Ενώ, εδώ και 8 χρόνια, προ-
ΐσταται του Δικτύου. Ενός πρω-
τοπόρου Ινστιτούτου, το οποίο
εστιάζει στις μεταρρυθμίσεις
που απαιτεί η Δ’ Βιομηχανική
Επανάσταση, έχοντας διεθνείς
συνεργασίες σε 4 ηπείρους.
Η Άννα Διαμαντοπούλου ση-
ματοδοτεί την σύγχρονη Ελ-
ληνίδα της προόδου και του
κόσμου. Με γνώσεις, κύρος
και εμβέλεια, που ξεπερνούν
τα εθνικά μας σύνορα. Είναι,
λοιπόν, η πιο κατάλληλη υπο-
ψήφια για το αξίωμα της Γενι-
κής Γραμματέως του Οργανι-
σμού Οικονομικής Συνεργα-
σίας και Ανάπτυξης. Της εύ-
χομαι καλή επιτυχία και όρεξη
για δουλειά».

Από την πλευρά της η Άννα
Διαμαντοπούλου δήλωσε:  «Η
ανακοίνωση από τον Πρωθυ-

πουργό Κυριάκο Μητσοτάκη,
της υποψηφιότητάς μου για
τη θέση της Γενικής Γραμμα-
τέως του ΟΟΣΑ είναι μεγάλη
τιμή για μένα και, ταυτόχρονα,
μεγάλη ευθύνη.

Η διαδικασία εκλογής, είναι
μια ευγενής άμιλλα ανάμεσα
σε κράτη και σημαντικές προ-
σωπικότητες, για ευγενείς και
υψηλούς στόχους. Η ίδια η
διαδρομή προς τον στόχο, αξί-
ζει την οργανωμένη κοινή μας
προσπάθεια.

Η Ελλάδα, μέσα από τις
σκληρές και επίπονες προ-
σπάθειες του λαού μας και
των πολιτικών δυνάμεων,  απέ-
δειξε τη διαχρονική ανθεκτι-
κότητα των δημοκρατικών της
θεσμών και την δυνατότητά
της, για μια θαρραλέα εξω-
στρέφεια. Η στάση αυτή σή-
μερα αναγνωρίζεται διεθνώς,
και της εξασφαλίζει πρόσθετα
πλεονεκτήματα.

Ο κόσμος μετά την πανδη-
μία, πρέπει να είναι ανοικτός
στη συνεργασία και στην αλ-
ληλεγγύη των χωρών και απο-
τρεπτικός στις συγκρούσεις,
στους αποκλεισμούς και στις
διακρίσεις. Η Ελλάδα μπορεί
να γίνει συνδιαμορφωτής των
εξελίξεων στους διεθνείς ορ-
γανισμούς, συνενώνοντας εθνι-
κές δυνάμεις, αξιοποιώντας
πλεονεκτήματα και πρόσωπα
και εξασφαλίζοντας διεθνείς
συμμαχίες. Και αυτό ακριβώς
θα προσπαθήσουμε να πετύ-
χουμε».

Ο Μητσοτάκης προτείνει

την Άννα Διαμαντοπούλου

για γ.γ. του ΟΟΣΑ
•Είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα διεκδικεί 

την ηγεσία του ΟΟΣΑ, ανέφερε ο πρωθυπουργός

ΚΙΝΑΛ: Τα στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ δείχνουν άρνηση

εργασίας εγκαταλελειμμένων από την πολιτεία 



Ο
Διευθυντής της
Διεύθυνσης
Αστυνομίας

Τρικάλων αποφασίζει:

- Την προσωρινή διακοπή
κυκλοφορίας των οχημάτων
(λόγω στένωσης του οδο-
στρώματος – κατάληψης τμή-
ματος αυτού) για την Πέμπτη
15 και την Παρασκευή
16/10/2020 και κατά τις ώρες
07:00’ - 18:00’ των ημερών αυ-
τών, στα κάτωθι σημεία Εθνι-
κού Οδικού Δικτύου:

Α) Ε.Ο. Τρικάλων-Ιωαννίνων
(πριν από κόμβο Βασιλικής),

Β) Ε.Ο. Τρικάλων-Ιωαννίνων
(νέος κόμβος Αγίων Θεοδώ-
ρων),

Γ) Ε.Ο. Τρικάλων-Ιωαννίνων
(νέος κόμβος Θεόπετρας) και

Δ) Ε.Ο. Τρικάλων-Ιωαννίνων
(επαρχιακή οδός Περιστέρας).

- Συγκεκριμένα, οι εργασίες
θα πραγματοποιηθούν από το
9ο χλμ. έως και το 17ο χλμ.
της Ε.Ο. Τρικάλων - Ιωαννίνων,
όπου υφίστανται δύο(2) λω-

ρίδες κυκλοφορίας ανά κα-
τεύθυνση.

- Για τις περιπτώσεις (Α)
και (Β) κατά την εκτέλεση των
εργασιών, θα πραγματοποι-
ηθεί κατάληψη ταυτόχρονα
αριστερής λωρίδας, ανά κα-
τεύθυνση, τόσο από Τρίκαλα
προς Ιωάννινα, όσο και από
Ιωάννινα προς Τρίκαλα (9ο –
11ο χλμ).

- Για τις περιπτώσεις (Γ)
και (Δ) κατά την εκτέλεση των
εργασιών, θα πραγματοποι-
ηθεί εναλλάξ στένωση της
οδού, κατά μία λωρίδα (τη
δεξιά), τόσο κατά την κίνηση
των οχημάτων από Τρίκαλα
προς Ιωάννινα, όσο και κατά
την κίνηση των οχημάτων από
Ιωάννινα προς Τρίκαλα, προ-
κειμένου να πραγματοποι-
ηθούν οι εν λόγω εργασίες
στη δεξιά πλευρά της οδού
(13ο -17ο χλμ).

- Η κίνηση των οχημάτων θα
διεξάγεται σύμφωνα με την
τοποθετούμενη σήμανση ως
αυτή περιγράφεται στην τε-

χνική έκθεση και ανά κατεύ-
θυνση, από το εναπομείναν –
ελεύθερο ρεύμα (λωρίδα), κα-
θώς επίσης σύμφωνα και με
τις σχετικές οδηγίες – υπο-
δείξεις του συνεργείου εκτέ-
λεσης εργασιών και την σή-
μανση που θα τοποθετηθεί
εκ μέρους αυτού προς ενη-
μέρωση των χρηστών οδικού
δικτύου, ενώ μετά το πέρας
των εργασιών, οι ως άνω οδοί
θα αποδοθούν κανονικά στην
κυκλοφορία.

- Με μέριμνα και ευθύνη
των εκτελούντων τις εργα-
σίες, σε συνεννόηση με το
Τ.Τ. Τρικάλων, να τοποθετη-
θούν κατά περίπτωση οι ανά-
λογες πινακίδες σήμανσης,
αναγγελίας κινδύνου κ.λπ.

- Η παρούσα απόφαση είναι
προσωρινή και ισχύει μόνο,
από την ανάρτησή της στο
διαδίκτυο και την τοποθέτηση
της σχετικής κατά τα ανωτέρω
σήμανσης για το προειρημένο
χρονικό διάστημα.

Η ισχύς της παρούσας στην

εδαφική δικαιοδοσία της Δι-
εύθυνσης Αστυνομίας Τρικά-
λων, αρχίζει:

• μετά την πραγματοποί-
ηση επιτόπιας αυτοψίας, από
τον κ. Διοικητή του Τμήματος
Τροχαίας Τρικάλων, καθώς
και την εταιρεία εκτέλεσης
των εργασιών, για την ορθό-
τητα της τοποθέτησης της
προβλεπόμενης κυκλοφορια-
κής σήμανσης και για την ανα-
γκαιότητα λήψης τυχόν πρό-
σθετων μέτρων κυκλοφορια-
κής σήμανσης.

• από τη δημοσίευσή της,
σύμφωνα με το άρθρο 109
του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ.

- Οι παραβάτες της παρού-
σας τιμωρούνται σύμφωνα με
τις ποινές που ορίζονται από
τον Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπως
τροποποιήθηκε – αντικατα-
στάθηκε και ισχύει, καθώς και
με τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις.

- Η εκτέλεση της παρούσης
ανατίθεται στο προσωπικό της
Ελληνικής Αστυνομίας.
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CMYK

•Μάρμαρα •γρανίτες

•πέτρες•σχιστόλιθοι

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ 

ΜΝΗΜΕΙΩΝ

6o χλμ Τρικάλων - Καλαμπάκας
τ. 24310 85840

e-mail: info@marfal.gr
www.marfal.gr

KΥΠΡΙΑΝΟΣ

ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ

Bύρωνoς 9
Tηλ.: 24310 30335
Kιν.: 6932166067

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

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

ΓΙΑΝΝΗ Λ. 

ΛΑΜΠΡΙΔΗ

Πτυχιούχος Παν/μιου
Ulster Μ. Βρετανίας

•ΔΕΧΕΤΑΙ 
ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ 
•ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ 
ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ

•ΔΕΚΤΑ ΟΛΑ 
ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ

Καρανάσιου 18

Τρίκαλα

(Όπισθεν Κλινικής Παπανικολάου)

Τηλ.: 24310 78278

•λαζάνια με κοτόπουλο

•χοιρινό κρασάτο

•γίγαντες στο φούρνο

•μπριάμ  •φασολάκια

•μοσχάρι λεμονάτο
Ωράριο καταστήματος 12μ.-5.00 μ.μ.

μέχρι νεωτέρας

διάφορα
ψητά 

της ώρας

ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

•Μοσχαράκι κοκκινιστό

•Γαριδομακαρονάδα

•Γεμιστά

•Εξοχικό

•Ρεβιθάδα (σερβίρεται και με λουκάνικο)

•Κανελόνια με σπανάκι και φέτα

•Κοντοσούβλι κοτόπουλο

•Κοντοσούβλι χοιρινό

Ζωγράφου 1
πεζόδρομος (έναντι
Δημοτικής Βιβλιοθήκης)
τηλ.: 24310 78435

what’s up: 6986 835 554

ΚΑΘΕ ΒΡΑΔΥ ΣΟΥΒΛΕΣ

Διάφορα
ψητά της ώρας

Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων

Ξεκινούν από την Περιφέρεια

Θεσσαλίας οι εργασίες

για τη βελτίωση του δρόμου

προς Μηλιά Ασπροποτάμου

στο Δήμο Μετεώρων

Υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγο-
ραστό η σύμβαση για τη βελτίωση του δρόμου προς τη Μη-
λιά Ασπροποτάμου του Δήμου Μετεώρων. Το έργο είναι συ-
νολικού προϋπολογισμού 200.000 ευρώ και χρηματοδοτείται
από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας
Θεσσαλίας.

«Σε συνεργασία με τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Τρικάλων
Χρήστο Μιχαλάκη, τους Περιφερειακούς Συμβούλους και τις
Τεχνικές Υπηρεσίες μας ενισχύουμε την οδική ασφάλεια στο
δρόμο προς τη Μηλιά Ασπροποτάμου με ασφαλτόστρωση και
τεχνικές παρεμβάσεις» δηλώνει ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας,
Κώστας Αγοραστός. «Υλοποιούμε έργα ουσίας, που βελτιώ-
νουν την καθημερινότητα, δημιουργούν θέσεις εργασίας και
στηρίζουν την τοπική οικονομία» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

Το έργο
Το έργο περιλαμβάνει: 
-Κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου 
-Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους και 
-Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας

Ο
Έλληνας γεννιέται με τρία
πράγματα κλεισμένα μέσα
στην ψυχή του. Την

πατρίδα, την θρησκεία και την
οικογένεια. Μην διανοηθεί κανείς
να του πειράξει αυτά τα πιστεύω
του. Μπορεί να μείνει νηστικός,
αλλά την πίστη του δεν την
αλλάζει.

Ακούγεται ότι θέλουν να καταργή-
σουν την παρέλαση της 28ης Οκτωβρί-
ου. Αν τελικά συμβεί κάτι τέτοιο, θα εί-
ναι το δεύτερο μεγάλο εθνικό έγκλημα,
μετά το πρώτο έγκλημα που ήταν το κλεί-
σιμο των εκκλησιών την Μεγάλη Εβδο-
μάδα. Υπήρχε τρόπος και τότε και τώρα,
ώστε και οι εκκλησίες να παρέμεναν ανοι-
χτές για τους πιστούς και οι παρελάσεις
να γίνουν κανονικά. Άραγε αν ζούσε σή-
μερα ο μακαριστός Χριστόδουλος, θα
επέτρεπε να κλείσουν οι εκκλησίες;
Θέλω να πιστεύω πως όχι και μάλιστα θα
έπαιρνε θέση και για τις παρελάσεις,
αλλά και για τα εθνικά θέματα.

Σε λίγες μέρες θα γιορτάσουμε την
εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Η
κυβέρνηση θα πρέπει να λάβει πολύ σο-
βαρά υπόψη της, το θέμα της μη διε-
ξαγωγής των παρελάσεων ανά την
χώρα. Υπάρχει τρόπος να γίνει και μά-

λιστα χωρίς κανένα κίνδυνο. Δεν μπορεί
να μην παρελάσουν οι πολεμικές ση-
μαίες των ένδοξων ενόπλων δυνάμεων
της πατρίδας. Δεν μπορεί να μην παρε-
λάσει το ηρωικό και ένδοξο 5ο Σύνταγ-
μα Πεζικού, που έλαβε μέρος σε όλους
τους εθνικοαπελευθερωτικούς αγώνες
της Ελλάδας, με την ηρωική συμμετοχή
στο ύψωμα 731 της Αλβανίας, όπου έχει
γραφτεί με χρυσά γράμματα στο μνη-
μείο του Άγνωστου Στρατιώτη στην
πλατεία Συντάγματος, με την ματωμένη

και σκισμένη σημαία του να βρίσκεται
σήμερα στο στρατόπεδο του Στρατηγού
Χρήστου Καβράκου.

Είναι σεβαστό το πρόβλημα που αν-
τιμετωπίζουμε ως κοινωνία με τον κο-
ρονοϊό, αλλά το ξανατονίζω πως υπάρ-
χει τρόπος. Αυτή η ιστορική θρυλική ση-
μαία θα πρέπει να παρελάσει, έστω και
με μια μικρή διμοιρία στρατιωτών. Όπως
επίσης και με τα σχολεία πρέπει να συμ-
βεί το ίδιο, θα πρέπει μια μικρή αντι-
προσωπεία μαθητών να παρελάσει κρα-
τώντας την Ελληνική σημαία, χωρίς
απαραίτητα την παρουσία του κόσμου.

Απευθύνω θερμή παράκληση προς
την κυβέρνηση και τον Αξιότιμο Πρω-
θυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, έστω και
την ύστατη αυτή ώρα να σκεφθούν
πολύ καλά τι πάνε να κάνουν, γιατί
υπάρχουν από παντού κίνδυνοι που
χτυπάνε κάθε ‘Έλληνα εκεί που πονάει.
Με τις εκκλησίες κλειστές και χωρίς μα-
θητικές και στρατιωτικές παρελάσεις,
ίσως δημιουργηθούν συνθήκες που θα
κοστίσουν μελλοντικά στο έθνος μας.
Δείξτε τον απαιτούμενο σεβασμό στην
ιστορία και την πίστη των Ελλήνων.

Μπάμπης Δ. Δεληλίγκας
Πρώην Αντινομάρχης και 
Αντιδήμαρχος Τρικκαίων

Μπάμπης Δεληλίγκας: Υπάρχει τρόπος…
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ΤΤεελλεεττέέςς
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

ΤΗΛ.: 6932 403 990

1) ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 54 ΤΗΛ.: 24310 26258
2) ΒΑΣ. ΤΣΙΤΣΑΝΗ 10 ΤΗΛ.: 24310 27800
3) 4ο Χλμ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΗΛ.: 24310 38990
4) ΒΑΛΤΙΝΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΗΛ.: 24310 25207
5) ΡΙΖΩΜΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΗΛ.: 24310 96200

e-mail: panagiotoumix@yahoo.gr

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΤΕΛΕΤΩΝ

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

ΨΗΓΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ

ΒΡΕΘΗΚΑΝ - ΧΑΘΗΚΑΝ

ΒΡΕΘΗΚΑΝ γυαλιά στο παγκάκι, πίσω από το Δημαρ-
χείο. Όποιος τα έχασε μπορεί να επικοινωνήσει στο τη-
λέφωνο 6972286206.

ΧΑΘΗΚΕ γίδα, μεταξύ ράξας και ριζώματος. Όποιος τη
βρει παρακαλείται να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο
6979925391.

ΒΡEΘΗΚΑΝ κλειδιά στον δρόμο προς την Αγία Μαρίνα.
Όποιος τα έχασε να περάσει από τα γραφεία μας να τα πα-
ραλάβει

ΧΑΘΗΚΕ Aστυνομική Ταυτότητα επ’ ονόματι Παναγιώ-
τη Βουλγαράκη του Σάββα κατοίκου Τρικάλων. Όποιος την
βρήκε παρακαλείται να ειδοποιήσει στο τηλ.: 6988577105.

ΧΑΘΗΚΕ δίπλωμα γεωργικού ελκυστήρος επ' ονόματι
Αθανασίου Κοσμά Νικολού, κατοίκου Τρικάλων. Όποιος το
βρήκε παρακαλείται να ειδοποιήσει στο τηλέφωνο
6982107169.

ΧΑΘΗΚΕ μαύρο τσαντάκι με προσωπικά αντικείμενα (δί-
πλωμα, ταυτότητα, κάρτες τραπεζών), στο όνομα Καρα-
νίκας Ευθύμιος. Όποιος το βρει να επικοινωνήσει στο τη-
λέφωνο 6985797261.

Kήρυγμα Ευαγγελίου

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

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Χιτώνας Αγάπης
Δωρεάν διανομή ρούχων

Ανοίγουμε μια αγκαλιά αγάπης
και κάνουμε πράξη όλοι μαζί το…

«γυμνός ἥμην, καί περιεβάλετέ με» (Ματθ. κε’, 36)

Παρούσα στις δύσκολες στιγμές ανθρώπων που έχουν ανάγ-
κη από ενίσχυση και προστασία, η Ενορία Παναγίας Επισκέ-
ψεως Τρικάλων διανέμει σε ιδιόκτητο χώρο στην οδό Παγκά-
λου 4 και Αθανασίου Διάκου γωνία (έναντι Ερυθρού Σταυρού)
δωρεάν καθαρά και σε καλή κατάσταση ρούχα και υποδήμα-
τα σε ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη. ρούχα και υποδήμα-
τα βρεφικά, παιδικά, ανδρικά και γυναικεία.

Χ Ε Ι Μ Ε Ρ Ι Ν Ο

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 5-7

ΤΡΙΤΗ ΠΡΩΙ 10-12
ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 5-7

Σύμφωνα με τα νέα κυβερνητικά μέτρα για την αντιμετώπιση της
εξάπλωσης του Covid-19, μέχρι νεοτέρας, η είσοδος θα πραγ-
ματοποιείται αποκλειστικά και μόνο με χρήση μάσκας.

Τις ίδιες ώρες λειτουργίας γίνεται και συλλογή σε καλή κατά-
σταση, καθαρών χειμερινών και μόνο υποδημάτων και ενδυμάτων.
Ιδιαίτερη ανάγκη υπάρχει αυτήν την στιγμή σε ρούχα και υπο-
δήματα ανδρικά και παιδικά. Με πολλή αγάπη οι εθελόντριες κυ-
ρίες τις ενορίας θα σας διευκολύνουν με τον καλύτερο τρόπο και
θα παράσχουν κάθε δυνατή εξυπηρέτηση.

Θερμή παράκληση να μη φέρετε καλοκαιρινά ρούχα διότι δεν
υπάρχει χώρος φύλαξης. Επίσης να μην αφήνετε ρούχα έξω από
τον Χιτώνα Αγάπης της ώρες που δεν λειτουργεί ούτε στο προ-
αύλιο του Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας (έναντι Ο.Τ.Ε.).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: καθημερινά στον Ιερό Ναό Παναγίας Επι-
σκέψεως, στο τηλέφωνο 2431033671 και στην ιστοσελίδα του
Nαού panagiaepiskepsi.gr.

Εξυπηρέτηση κοινού 
Στα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκκης
και Σταγών στα πλαίσια προληπτικών μέτρων
αντιμετωπίσεως της επιδημίας του κορωνοϊού

Σας ενημερώνουμε ότι, λόγω των έκτακτων υγειονομικών συν-
θηκών που έχει προκαλέσει η διάδοση του νέου κορωνοϊού και
στην πόλη μας και με γνώμονα την προστασία της υγείας του
κοινού, αλλά και των υπαλλήλων, στα Γραφεία της Ιεράς Μη-
τροπόλεως Τρίκκης και Σταγών λαμβάνονται έκτακτα μέτρα
όσον αφορά τον τρόπο λειτουργίας τους.

Συγκεκριμένα, από 1 Σεπτεμβρίου 2020 και μέχρι νεωτέρας,
αναλόγως των συνθηκών, η εξυπηρέτηση του κοινού περιο-
ρίζεται στις απολύτως αναγκαίες και επείγουσες περιπτώσεις:

Α) Περιπτώσεις εκδόσεως Αδειών Γάμων ή Πιστοποιητικών
Ελευθερογαμίας θα εξυπηρετούνται στο Γραφείο του Ιερού
Ναού Αγίου Αθανασίου Αγίας Μονής Τρικάλων πρωί 11:00-
13:00 από τον Εφημέριο Πρωτοπρεσβύτερο Κωνσταντίνο
Σαγάνη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2431027805.

Β) Περιπτώσεις εκδόσεως Διαζευκτηρίων θα εξυπηρετούν-
ται στο Γραφείο του Ιερού Ναού Παναγίας Επισκέψεως Τρι-
κάλων πρωί 9:00-10:00 από τον Εφημέριο, Πρωτοπρεσβύτε-
ρο Γεώργιο Γραδούλα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2431033671.

Γ) Για κάθε άλλο θέμα οι πολίτες θα είναι δυνατόν να εξυ-
πηρετούνται κατόπιν τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής επικοινωνίας
και προγραμματισμένων ραντεβού τηλεφωνικά: 2431033671
(πρωί 9:00-10:00), με FAX: 2431029040 ή ηλεκτρονικά:
imtks1@gmail.com

Αποφεύγουμε τις άσκοπες μετακινήσεις. Διασφαλίζουμε τη
Δημόσια υγεία.

ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ-ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ

«Το φως ήλθεν εις τον κό-
σμον, και οι άνθρωποι ηγά-
πησαν το σκότος μάλλον
παρά το φως· διότι ήσαν πο-
νηρά τα έργα αυτών» (Ιωαν.
3:19)

Ο αρχαίος Έλληνας σοφός
Πλάτωνας έλεγε: «Είναι δι-
καιολογημένο το μικρό παιδί
να φοβάται το σκοτάδι, αλλά
είναι τραγικό ο άνθρωπος να
φοβάται το φως». Ο Λόγος
του Θεού μας δίδει την εξή-
γηση. Το φως αποκαλύπτει,
ξεσκεπάζει, τίποτε δεν μένει
κρυφό. 

Το φως του Θεού ελέγχει
και ο άνθρωπος μισεί τον
έλεγχο γιατί η καρδιά του εί-

ναι απατηλή και διεφθαρμένη
(Ιερεμ.17:9). Κρύβει μέσα της
πράγματα που και ο ίδιος
πολλές φορές δεν θέλει να
θυμάται. Στα μάτια όμως του
Θεού «όλα είναι γυμνά και
τετραχηλισμένα» (Εβρ.4:13).
Γι' αυτό ο Θεός ζητάει την
καρδιά του ανθρώπου: «Γιε
μου δώσε μου την καρδιά
σου» (Παρ.23:26). Επιθυμεί
να τη φωτίσει με τον Λόγο
Του, να την καθαρίσει με το
αίμα του Χριστού. Να δώσει
στον άνθρωπο μια νέα καρδιά
που θα αγαπάει την αλήθεια
και δεν θα φοβάται το φως.

• Το Χριστιανικό Ημερολό-
γιο 2021 κυκλοφόρησε. Ζη-
τήστε το έγκαιρα.

Μήνυμα Πέτσα: 

Όσο υπάρχει το Oruc Reis 

στην περιοχή, δεν πάμε σε

διερευνητικές με την Τουρκία
•«Αν η Άγκυρα επιμένει να δημιουργεί

ένταση, θα βρεθεί αντιμέτωπη με κυρώσεις»

Το μήνυμα ότι «όσο υπάρχει
το Ορούτς ρέις στην περιοχή
δεν πρόκειται να πάμε σε διε-
ρευνητικές επαφές με την Τουρ-
κία» στέλνει η ελληνική κυβέρ-
νηση μέσω του εκπροσώπου
της Στέλιου Πέτσα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
τόνισε ότι - όπως δήλωσε και ο
πρωθυπουργός στον πρόεδρο
του Ευρωπαϊκού Συμβούλιου
Σαρλ Μισέλ κατά τη χθεσινή
επικοινωνία τους - θα ζητήσου-
με να συζητηθεί στην Σύνοδο Κορυφής την Πέμπτη και την Πα-
ρασκευή το ζήτημα της Τουρκίας, καθώς δεν αποδεικνύει συ-
νέπεια και συνεχεία στις πράξεις της.

Σύμφωνα με τον κ. Πέτσα το δίλημμα για την Άγκυρα ήταν
ξεκάθαρο, αποκλιμάκωση ή κυρώσεις και αν επιμένει να δη-
μιουργεί ένταση, θα βρεθεί αντιμέτωπη με κυρώσεις.



Α
υστηρό μήνυμα
προς την Τουρκία
για τις νέες

προκλήσεις στην
Ανατολική Μεσόγειο, με
έρευνες στέλνουν οι
ΗΠΑ.

Χρησιμοποιώντας «σκληρή»
γλώσσα προς την Τουρκία,
αναφέρει στην ανακοίνωσή
του πως αποδοκιμάζει τις νέες
έρευνες του Oruc Reis.

Παράλληλα, κατηγορεί την
Άγκυρα ότι μονομερώς αυ-
ξάνει την ένταση στην ανατο-
λική Μεσόγειο και εσκεμμένα
υπονομεύει την έναρξη των
διερευνητικών επαφών μετα-
ξύ των δύο νατοϊκών συμμά-
χων. 

Την καλεί να σταματήσει
την στρατηγική των προκλή-
σεων και αμέσως να ξεκινήσει

διερευνητικές επαφές με την
Ελλάδα διότι μονομερείς
ενέργειες δεν βοηθούν στην
οικοδόμηση εμπιστοσύνης και
δεν παράγουν βιώσιμες λύ-
σεις.

«Εξαναγκασμός,
απειλές 

και εκφοβισμός»

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες εκ-
φράζουν τη λύπη τους για
την ανακοίνωση της Τουρκίας
στις 11 Οκτωβρίου σχετικά
με την ανανεωμένη τουρκική
δραστηριότητα έρευνας σε
περιοχές όπου η Ελλάδα διεκ-
δικεί δικαιοδοσία στην Ανα-
τολική Μεσόγειο. Η ανακοί-
νωση της Τουρκίας αυξάνει
μονομερώς τις εντάσεις στην
περιοχή και εσκεμμένα περι-
πλέκει την επανάληψη κρίσι-
μων διερευνητικών συνομι-

λιών μεταξύ των συμμάχων

μας του ΝΑΤΟ, Ελλάδας και

Τουρκίας.

Ο εξαναγκασμός, οι απει-

λές, ο εκφοβισμός και η στρα-

τιωτική δραστηριότητα δεν

θα επιλύσουν τις εντάσεις

στην Ανατολική Μεσόγειο.

Προτρέπουμε την Τουρκία να

τερματίσει αυτήν την υπολο-

γιζόμενη πρόκληση και να ξε-

κινήσει αμέσως διερευνητι-

κές συνομιλίες με την Ελλάδα.

Οι μονομερείς δράσεις δεν

μπορούν να οικοδομήσουν

εμπιστοσύνη και δεν θα πα-

ράγουν διαρκές λύσεις» ανα-

φέρει η ανακοίνωση.

CMYK

Αγορά παλαιών

μετάλλων-σιδήρων 

και φορτηγών -

μηχανημάτων

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΣΤΟ ΑΓΑΠΗΤΟ ΜΑΣ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΩΣ 50%

ΜΟΝΟ1,90€
ΤΟ ΚΙΛΟ.

Κοτόπουλο ολόκληρο

ΜΟΝΟ2,90€
ΤΟ ΚΙΛΟ.

Χοιρινό με οστό

ΜΟΝΟ3,99€
ΤΟ ΚΙΛΟ.

Tυρί αγελάδος

ΜΟΝΟ2,20€
ΤΕΜ.

Γιαούρτι Στραγγιστό 1kg

Εις μνήμη της πολυαγαπημένης μας γιαγιάς 

ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ ΣΙΔΕΡΗ

Πέμπτη έως Σάββατο

ΗΠΑ προς Αγκυρα: Να σταματήσουν 

οι «προσχεδιασμένες προκλήσεις»

Φραστικό επεισόδιο Τσαβούσογλου 
με την ΥΠΕΞ της Σουηδίας 

για Συρία και Κύπρο
Φραστικό επεισόδιο είχε ο τούρκος υπουργός Εξωτε-

ρικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου και η ομόλογός του από τη

Σουηδία, Αν Λίντε, στο πλαίσιο της συνάντησής τους στην

Άγκυρα. Η Σουηδή υπουργός κατά τη διάρκεια της κοινής

συνέντευξης τύπου, ζήτησε από την Τουρκία να αποσύρει

τα στρατεύματα της από τη Συρία και τόνισε ότι δεν πρέ-

πει να παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπρια-

κής Δημοκρατίας στην ΑΟΖ, γεγονός που προκάλεσε την

οργή Τσαβούσογλου.

«Γιατί το λέει αυτό και ποιος της έδωσε εντολή να το κά-

νει» ήταν η αντίδραση του τούρκου ΥΠΕΞ ο οποίος ανα-

ρωτήθηκε απευθυνόμενη στην ομόλογό του γιατί δε μιλάει

για τους Τουρκοκύπριους στην Κύπρο και τους υδρογο-

νάνθρακες.

Παράλληλα σημείωσε – στους ίδιους προκλητικούς τό-

νους – ότι στηρίζει με τη στάση της το PKK. Μάλιστα, κα-

τηγόρησε την Ε.Ε για μεροληψία τονίζοντας ότι η Ελλάδα

βυθίζει τις βάρκες των προσφύγων στο Αιγαίο….
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