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ΗΤΑΝ ΟΛΟΙ ΕΚΕΙ
Ξεκινούν
οι εργασίες
Αντικείμενο του έργου είναι η βελτίωση
και η ασφάλεια του οδικού δικτύου
Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων
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Επιτυχημένη εκδήλωση με εκλογικό “άρωμα”

Το γραφείο μας είναι στη διάθεση των παραγωγών όλο το χρόνο για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους. Σας ενημερώνουμε ότι έχει ανοίξει το σύστημα για:
•ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ, για τυχόν διορθώσεις
στο ΟΣΔΕ 2018 έως τις 31/01/2019.

Επίσης, αναλαμβάνουμε τη διεκπεραίωση:
•ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ
Η εταιρία μας σας περιμένει με τους γεωπόνους της, στη Σωκράτους 33, για την έγκυρη
πληροφόρησή σας. Τηλ.: 24310 78128 και fax:
24310 78129.
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Σαν Σήμερα
1827
Ελληνικά επαναστατικά
τμήματα υπό τους Διονύσιο
Βούρβαχη, Πανούτσο Νοταρά
και Βάσο Μαυροβουνιώτη δέχονται επίθεση 2.000 πεζών
και 600 ιππέων υπό τον Κιουταχή, στο Καματερό Αττικής.
Στη μάχη που επακολουθεί πέφτουν ηρωικά ο Βούρβαχης
μαζί με 300 μαχητές.
1880
Ο εφευρέτης Τόμας Έντισον πατεντάρει τον ηλεκτρικό
λαμπτήρα.
1934
Ο σοβιετικός ηγέτης Στάλιν ισχυρίζεται ότι οι καπιταλιστικές χώρες θα επιλέξουν τη
λύση του πολέμου για να βγουν
από το αδιέξοδο της οικονομικής ύφεσης.
1975
Η Ελλάδα προτείνει την
παραπομπή του ζητήματος της
υφαλοκρηπίδας στο Διεθνές
Δικαστήριο της Χάγης. Η Τουρκία απορρίπτει την ελληνική
πρόταση.
1996
Κρίση των Ιμίων: Δύο δημοσιογράφοι της εφημερίδας
«Χουριέτ» μεταβαίνουν με ελικόπτερο από τη Σμύρνη στη
Μεγάλη Ίμια. Υποστέλλουν την
ελληνική σημαία και υψώνουν
την τουρκική. Η όλη επιχείρηση βιντεοσκοπείται και προβάλλεται από το τηλεοπτικό
κανάλι της Χουριέτ.

Κ

αμία μεγάλη δύναμη,
καμία μεγάλη συμμαχία
κρατών δεν
στοχάστηκε, δεν λυπήθηκε,
δεν φρόντισε, δεν αγάπησε,
δεν εκτίμησε στο διάβα των
αιώνων και των εποχών τους
μικρότερους λαούς, τα
μικρότερα κράτη και έθνη.
Απέναντί τους επέδειξε την
ωμότητα, την σκληρότητα, τη
λύσσα, την αυταρχικότητα,
την εγκληματικότητα, την
οικονομική ασφυξία, τον
όλεθρο, τη συμφορά, την
τυραννία και την
εξουθένωση, την βάρβαρη
και χωρίς έλεος απάνθρωπη
σκλαβιά.

Ούτε δικές τους διακηρύξεις,
ούτε διεθνείς διακηρύξεις των δικαιωμάτων του ανθρώπου σέβονται
και τηρούν. Κυριαρχεί ο ξέφρενος
εγωισμός, το μίσος, το συμφέρον.
Αυτές οι δυνάμεις πρέπει να νικηθούν, να συντριβούν, γιατί αλλιώς θα τσακίζουν, θα ποδοπατούν
πανανθρώπινες αξίες και ιδανικά,
θα γκρεμίζουν Δημοκρατικά και
Φιλελεύθερα πολιτικά συστήματα.
Ας δούμε όμως τι ήταν πρώτα τα
“πατσιφικά”. Ο Εβραίος την καταγωγή Δαβίδ Πατσίφικο (Don Pacifico) και κάτοικος Πορτογαλίας,
ο οποίος έχοντας γεννηθεί το
1784 στο Γιβραλτάρ, είχε Βρετανική υπηκοότητα, αλλά και Πορτογαλική. Έτσι η Πορτογαλία τον
διόρισε αρχικά πρόξενο στο Μαρόκο και μετά γενικό πρόξενο
στην Ελλάδα, 1836. Στην Αθήνα
πέρα από τα προξενικά καθήκοντα
ανέπτυσσε και εμπορικές δραστηριότητες. Είναι στη φύση αυτού
του δαιμόνιου λαού, του Εβραϊκού
να ασχολείται με το εμπόριο και
τις οικονομικές δοσοληψίες. Το
1842 απολύθηκε από πρόξενος

Tα “πατσιφικά” και τα “παρκερικά” και η ωμότατη επέμβαση της
Αγγλίας στην Ελλάδα, χειρότερη κι από των εταίρων τα μνημόνια

Από τον
Γιώργο Ηλ. Ζιάκα
κατηγορούμενος για καταχρήσεις.
Τον προστάτευε όμως η Δούκισσα
της Πλακεντίας. Στις 4 Απριλίου
1849, στις γιορτές του Πάσχα,
Ομάδες Αθηναϊκού λαού εμποδίστηκαν από την Αστυνομία να “κάψουν τον Ιούδα”, έθιμο πασχαλινό
για τον Προδότη Ιούδα, γιατί τις
μέρες εκείνες βρισκόταν στην
Αθήνα ένα σημαντικό μέλος της
μεγάλης τραπεζικής οικογένειας
των Εβραίων Ρότσιλδ (Rothchilde)
καθώς γράφει ο Φωτιάδης (op.
Cit σελ. 53). Τότε οργισμένοι Αθηναίοι αποφάσισαν αντί ομοιώματος
του Ιούδα, να πυρπολήσουν έναν
πραγματικό Εβραίο, μαζί με το
σπίτι του. Έτσι έφτασαν στο σπίτι
του Πατσίφικο και αφού άκουσε
τα “εξ αμάξης” έκαψαν το σπίτι
του. Μετά μεγάλης δυσκολίας τον
έσωσε η Αστυνομία. Ο Πατσίφικο
με την ιδιότητα Άγγλου υπηκόου
ζήτησε την παρέμβαση της Αγγλικής Πρεσβείας.
Άλλο που δεν ήθελε το υπουρ-

γείο Εξωτερικών της Αγγλίας. Ο
Πατσίφικο ζητούσε ως αποζημίωση
ένα εκατομμύριο πεντακόσιες πενήντα δύο δραχμές. Χαρακτηρίστηκε “Εβραϊκώτατη αισχροκέρδεια”. Η ελληνική κυβέρνηση απέρριψε το αίτημα αυτό. Αντίθετα η
αγγλική κυβέρνηση άσκησε πολιτική ωμού εκβιασμού και ταπείνωσης της ελληνικής κυβέρνησης,
γεγονός που οδήγησε στη συσπείρωση του ελληνικού λαού.
Προστέθηκε κοντά σ' αυτό και το
αίτημα του Σκωτσέζου μισέλληνα
ιστορικού Φίνλεϊ για αποζημίωση
ενός οικοπέδου 2.600 τ. πήχεων,
που είχε περιληφθεί στον Βασιλικό
Κήπο. Ζητούσε 45.000 δρχ. Από
τη φτωχή Ελλάδα. Η Αγγλία απέμενε βάναυσα για την εξόφληση
αυτών των υπέρογκων αποζημιώσεων, που με υπερηφάνεια απέκρουσε η Ελλάδα. Και ερχόμαστε
τώρα και στα “Παρκαρικά”.
Η άρνηση της ελληνικής κυβέρνησης να δεχτεί άθλιους εκβιασμούς και απαράδεκτους είχε
ως συνέπεια η κυβέρνηση της
Αυτής Βρετανικής Μεγαλειότητας
να απαιτήσει την εντός 24ωρων
ικανοποίηση των εκκρεμών απαιτήσεων. Έτσι ο ναύαρχος Πάρκερ
(Sir William Parker), Διοικητής του
Βρετανικού στόλου της Μεσογείου
(σήμερα έχουμε στόλο των Αμερικανών) προχώρησε στον αποκλεισμό του Πειραιά. Τα ελληνικά
πολεμικά πλοία κατελήφθησαν και
οδηγήθηκαν στη Σαλαμίνα, ενώ
τα εμπορικά, αφού τα ακινητοποιούσε ο βρετανικός στόλος, τα
οδηγούσε στο Κερατσίνι. Ο πο-

λυήμερος αυτός αποκλεισμός είχε
τεράστιες απώλειες για την ελληνική ναυτιλία, αλλά και για την
οικονομία και τη ζωή των πολιτών.
Ο Πάλμερστον της Αγγλίας διατύπωνε το δόγμα: “Ένας Βρετανός
υπήκοος, οπουδήποτε γης (χωροφύλακες του κόσμου), θα πρέπει
να είναι σίγουρος ότι το άγρυπνο
μάτι της Αγγλίας θα του προστατεύει από κάθε αδικία”.
Η σύμπνοια της Ελλάδος που
αντέδρασε με αξιοπρέπεια και
υπερηφάνεια, οι αντιδράσεις της
Ρωσίας και Γαλλίας, αλλά και οι
αντιδράσεις μέσα στην Αγγλία
κλόνισαν τον Πάλμερστον, που
χάρη στη ρητορική ικανότητά του
διασώθηκε στο Αγγλικό Κοινοβούλιο. Η βίαιη και αλαζονική συμπεριφορά των Άγγλων αποτελεί
στίγμα μεγάλο για την παραβίαση
των πανανθρώπινων ιδεωδών, που
τέκνα της ελεύθερα διατύπωσαν
σε διακηρύξεις τους.
Τελικά με γαλλική μεσολάβηση
έλαβε τέλος η μεγάλη αυτή οικονομική κρίση σε βάρος της φτωχής
και περήφανης πατρίδας. Ο Πατσίφικο πήρε μόνο 140.000 δραχμές και ο ναύαρχος Πάρκερ 5.000
δραχμές. Αυτά κάνουν τα μεγάλα
κράτη.
Πηγές: Στέφανος Παπαγεωργίου: Από το Γένος στο Έθνος,
Εκδόσεις Παπαζήση.
Παπαρηγόπουλος: Ιστορία του
Ελληνικού Έθνους.
Ν. Δραγούμης: Ιστορικαί αναμνήσεις.
Μακρυγιάννης: Απομνημονεύματα.
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Οι πρώτες αντιδράσεις
των διεθνών ΜΜΕ:

Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος θεωρείται
Παπαχριστόπουλος
για την παραίτηση:

```

«Nίκη για τη Δύση η ψηφοφορία στην Ελλάδα»
```

της ημέρας

ο πρύτανης των χριστιανών ρητόρων. Σήκωσε
το βαρύ σταυρό δύο εξοριών και καθαίρεση
από Σύνοδο επισκόπων αγόγγυστα. Τον κατεδίωξε η αυτοκράτειρα Ευδοξία γιατί ήλεγχε

Δεν ήθελα να διαλύσω εγώ την ΚΟ

την ζωή της. Ύστερα από 30 χρόνια επανέφεραν το όνομά του στα δίπτυχα της Εκκλη-

(Από τη στιγμή που υπάρχει νικητής, δεν θα πρέπει
να υπάρχει και… χαμένος;
Ποιος είναι;)

```

σίας για να μνημονεύεται.
(Περιοδικό “ο Σωτήρ”, 2103/15.1.2015)

(Δεν θα τους… κάψω!)

Κωστής Χρήστος
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

Σωτηρίου Ευαγγελία
Μπίνας Ματθαίος
Κάκια Ευαγγελία
ΑΘΛΗΤΙΚΟΓΡΑΦΟΙ

Γιδόπουλος Παναγιώτης
Παπαθανασίου Χριστόφορος
Kόντας Άρης
ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΟΙ

Κουτρούκα Αθανασία
Aυγέρη Δήμητρα

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

Το ανέκδοτο της ημέρας
Ένας νοικοκύρης με πολλά ελαιόδεντρα, υποσχέθηκε στους ελαιοτριφτάδες πως εκτός από την
συνηθισμένη πληρωμή τους σε είδος, δηλαδή σε
λάδι, που θα έπαιρναν από τον ιδιοκτήτη του ελαιοτριβείου, θα τους κάνει και τραπέζι "μπακαλιάρο
με πατάτες", που θεωρούσαν παλιά σαν εξαιρετικό
φαγητό.
Φαίνεται όπως πως μαγείρεψε τις πατάτες με το
νερό που ξαρμύρισε τον μπακαλιάρο και κράτησε
το περισσότερο μέρος του μπακαλιάρου για πάρτη

του
Κάποιος από τους
εργάτες του λέει
τότε:
- Αφεντικό, είπες πως
θα μας κάνεις τραπέζι
μπακαλιάρο με πατάτες.
Την μυρωδιά μπακαλιάρου
την ακούω, μα μπακαλιάρο
δε βλέπω.

Γενική πρόγνωση για σήμερα

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Σ Η Μ Ε Ρ Α
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Το τροπάριο
της λεηλασίας
Παραπονιούνται οι του ΚΙΝΑΛ,
δηλαδή οι εκ του ΠΑΣΟΚ προερχόμενοι και μόνο το ΠΑΣΟΚ ονειρευόμενοι, που διοικούν και το ΚΙΝΑΛ
και τη ΔΗΣΥ, ότι οι του ΣΥΡΙΖΑ διεμβολίζουν τον πολιτικό τους χώρο,
τη σχεδόν μυθική Κεντροαριστερά,
και τον λεηλατούν. Με τις ίδιες ακριβώς λέξεις και το ίδιο ύφος, του
θιγμένου, παραπονιούνταν επί χρόνια οι της Αριστεράς (δογματικής
και ανανεωτικής) ότι το ΠΑΣΟΚ του
πολυμήχανου Ανδρέα Παπανδρέου
εισβάλλει στον πολιτικό τους χώρο,
λεηλατεί συνθήματα και ιδέες, υφαρπάζει ψήφους. Αυτά την εποχή που
η παλιά γενιά, της Αντίστασης, πρασίνιζε στο μεγαλύτερο μέρος της,
αρκετοί δε νεότεροι αριστεροί υιοθετούσαν τη λογική του εισοδισμού.
Εμπαιναν στο ΠΑΣΟΚ «για να το
αλλάξουν από τα μέσα». Και άλλαξαν
οι ίδιοι. Ή αλλοιώθηκαν.
Απολίτικος ήταν ο τοτινός καημός
της Αριστεράς, ρηχά ηθικολογικός.
Η εισπήδηση είναι αμαρτία στα της
Εκκλησίας, όχι στα της πολιτικής,
όπου κάθε κόμμα πασχίζει να βρει
τρόπους να τραφεί από τα διπλανά
του, ακόμα και να τα κατασπαράξει,
αν του το επιτρέψει η ραθυμία τους
ή η «αλλαξοπιστία» τους. «Αδελφά»
βαφτίζονται κόμματα που δρουν σε
διαφορετικές χώρες και δεν αλληλοαπειλούνται. Αν δρουν στην ίδια
χώρα, συνάπτουν λυκοφιλίες. Απολίτικος είναι και ο τωρινός παρόμοιος
καημός του ΚΙΝΑΛ, το οποίο, διά
των αποχωρήσεων και των διαγραφών, εξελίχθηκε -μάλλον μοιραίασε προσωπικό κόμμα της κ. Φώφης
Γεννηματά. Ολα κρίθηκαν σ’ εκείνο
το εξαμελές Πολιτικό Συμβούλιο
όπου η γνώμη της μιας για τη συμφωνία των Πρεσπών κατανίκησε τη
γνώμη των πέντε. Ο προσωπικός
«θρίαμβος» της προέδρου του ΚΙΝΑΛ όμως ήταν η ιδεολογική ήττα
του κόμματός της: το μετατόπισε
σε ιδέες για το μακεδονολογικό που
δεν τις ασπαζόταν ούτε το ΠΑΣΟΚ
μέχρι τότε ούτε το Ποτάμι ούτε η
ΔΗΜΑΡ ούτε το ΚΙΔΗΣΟ. Το ακύρωσε πολιτικά σ’ ένα θέμα-λυδία
λίθο για την ταυτότητά του, για την
κεντροαριστεροσύνη του, και το
εξέθεσε βέβαια στη βουλιμία των
κομματικών γειτόνων, πρωτίστως
του ΣΥΡΙΖΑ. Το Ποτάμι αποχώρησε,
για να γίνει απλό ρυάκι σε λίγο, ο
δε κ. Θεοχαρόπουλος της ΔΗΜΑΡ
διαγράφτηκε, επειδή επέλεξε να
μείνει πιστός σε μια άποψη που ο
πολιτικός του χώρος την υποστηρίζει
από την εμφάνισή του. Ο κ. Γ. Παπανδρέου δεν διαγράφτηκε, παρότι
διαφοροποιήθηκε από τη «γραμμή»
Ο κ. Σημίτης; Οχι, δεν διαγράφτηκε.
Δεν μίλησε καν. Θα γράφτηκε φαίνεται σε πυθαγόρεια σχολή, που
επιβάλλει πενταετή σιωπή στους νεόφοιτους. Από την οποία μόλις αποφοίτησε καταπονημένος ο κ. Καραμανλής.

ΓΕΝΙΚΑ ΑΙΘΡΙΟΣ. ΛΙΓΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ
ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΒΟΡΕΙΟΙ
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 ΜΕ 5 ΜΠΟΦΟΡ.

Του Παντελή Μπουκάλα
από την «Καθημερινή»

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 02
ΕΩΣ 14 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.
ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ 3 ΜΕ 5 ΒΑΘΜΟΥΣ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ.

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

ΚΥΡΙΑΚΗ

Νέα αποχή

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

σελίδα 3

Σε αύξηση 8%
του κατώτατου
προσανατολίζεται
το υπ. Εργασίας

Στην προκήρυξη νέας πενθήμερης αποχής από τις εξετάσεις των οδηγών από 28 Ιανουαρίου έως και 1 Φεβρουαρίου αποφάσισε η ΟΣΥΑΠΕ.
«Για την απόφαση αυτή έχουμε συνεκτιμήσει τους παρακάτω παράγοντες, που συνεχίζουν να υφίστανται παρά
τις οκτώ εβδομάδες συνεχούς αποχής από το εξεταστικό
έργο και ιδιαίτερα ότι δεν έχει καταβληθεί η αποζημίωση
στους εξεταστές υποψηφίων οδηγών, που διενήργησαν εξετάσεις υποψηφίων οδηγών εκτός ωραρίου εργασίας, από 1/5/2018, έως και 28/9/2018 και τη λήξη από
την 30η Απριλίου 2018 της πρόβλεψης, από την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 219 του ν.4512/2018) χορήγησης
σχετικής αποζημίωσης στους υπαλλήλους – εξεταστές,
για την παροχή του έργου των εξετάσεων εκτός ωραρίου
εργασίας» τονίζει η Ομοσπονδία.

∫Ε.Κ.
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Το Νόμπελ θα το πάρεις εσύ ή εγώ;

Αργία
των Τριών Ιεραρχών!

Αφανείς, αλλά αποτελεσματικές

Κλειστά θα είναι τα σχολεία αυτή την Τετάρτη 30 Ιανουαρίου, λόγω των Τριών Ιεραρχών, καθώς καταργήθηκε η διάταξη που όριζε ότι στις σχολικές μονάδες της
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά την ημέρα εορτασμού
των Τριών Ιεραρχών πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις.
« Η εορτή των Τριών Ιεραρχών (Τετάρτη 30 Ιανουαρίου) αποτελεί ημέρα αργίας για τις σχολικές μονάδες της
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την παρ. 3 του
άρθρου 32 του Σχεδίου Νόμου για το Παν. Δυτικής Αττικής.
Παράλληλα, καταργήθηκε η περίπτ. δ’ της παρ. 2 του
άρθρου 3 του π.δ. 79/2017 (Α’ 109, διόρθ. σφάλμ. Α’112)
η οποία όριζε ότι στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά την ημέρα αυτή πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις» αναφέρει το Υπουργείο Παιδείας.
Επίσης η κείμενη νομοθεσία ορίζει ρητά ότι η ίδια ημέρα αποτελεί ημέρα αργίας για τις σχολικές μονάδες της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Πανταχού παρούσες, αναλαμβάνουν εύκολες και δύσκολες
“αποστολές”,
που
ολοκληρώνουν επιτυχώς. Πρόκειται για τις
αφανείς “ηρωίδες” του
Δήμου Πύλης, Μάνη
Γιαννοτάκη (αριστερά)
και Σταυρούλα Σαλέπη, οι οποίες υπηρετούν ίσως στην πιο δύσκολη Υπηρεσία ενός
Δήμου, στην Γραμματεία του Δημάρχου
(μαζί με τον Γιώργο
Γώγο), όμως παίρνουν
την ευθύνη και για άλλες εργασίες, σε εκδηλώσεις του αυτοδιοικητικού φορέα κ.α. Στην φωτογραφία,
από την προχθεσινή κοπή της βασιλόπιττας του Δήμου Πύλης, έχοντας αναλάβει
και την υποδοχή.

∫ Μ.Α.Μπ.

∫Ε.Κ.

Λογιστικά - Φοροτεχνικά

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

Στο 8%, προσανατολίζεται, σύμφωνα με
πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, το ποσοστό
της αύξησης του κατώτατου μισθού - κυβερνητικός αξιωματούχος δήλωσε το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής ότι
αυτό το θέμα αποτελεί «δικαιοδοσία» της
ελληνικής κυβέρνησης -, φτάνοντας τα 633
ευρώ από τα 586 που είναι σήμερα.
Η τελική απόφαση για το ακριβές επίπεδο της αύξησης θα ληφθεί τις επόμενες
ημέρες - πιθανόν την Τρίτη - καθώς πρόκειται να υπογραφεί η σχετική υπουργική
απόφαση από την ίδια την υπουργό Εργασίας. Ο νέος κατώτατος μισθός θα
ισχύσει από 1η Φεβρουαρίου, χωρίς ηλικιακές διακρίσεις, γεγονός που αυτόματα
οδηγεί στην κατάργηση του υποκατώτατου
μισθού. Παράλληλα, η αύξηση του κατώτατου θα οδηγήσει στην ενίσχυση 24 επιδομάτων και ειδικών παροχών που χορηγεί ο ΟΑΕΔ σε τουλάχιστον 300.000 δικαιούχους, όπως το επίδομα ανεργίας, οι
παροχές μητρότητας, το ειδικό εποχικό
επίδομα και η αποζημίωση ασκουμένων
σπουδαστών.

∫χρ.πΑπ.

Ο νοών νοείτω
«Σαφές μήνυμα σε όλους μας έχει στείλει ο πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης από το πρόσφατο Συνέδριό μας:
Έχουμε κάλπες για την τοπική αυτοδιοίκηση, την Ευρωβουλή και το Ελληνικό Κοινοβούλιο το 2019 και η παράταξη χρειάζεται την συνδρομή όλων, στελεχών και
μελών» δήλωσε ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ
Τρικάλων Κώστας Τρέλλης στον χαιρετισμό του κατά την προχθεσινή εκδήλωση
κοπής της βασιλόπιττας του κομματικού
φορέα στο ξενοδοχείο “Πανελλήνιο”.
«Παράλληλα, ο Πρόεδρός μας έστειλε
και μήνυμα ενότητας, υπογραμμίζοντας
τον σεβασμό που οφείλουμε ο ένας στον
άλλο και την αλληλεγγύη μεταξύ μας» ανέφερε ο κ. Τρέλλης. Το μήνυμα στάλθηκε
με σαφήνεια και ο νοών νοείτω …

∫ Μ.Α.Μπ.

4 σελίδα
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ε κυριότερο αίτημα
τους μαζικούς
διορισμούς
εκπαιδευτικών σε όλες τις
ανάγκες της εκπαίδευσης
δάσκαλοι και νηπιαγωγοί
ξεκινούν νέο κύκλο
κινητοποιήσεων.

Μ

Σύμφωνα με το πρόγραμμα δράσης θα γίνουν κινητοποιήσεις την 1η
Φεβρουαρίου καθώς και έκτακτες
γενικές συνελεύσεις για το ζήτημα
των διορισμών, αλλά και για όλα τα
τα ανοικτά ζητήματα της περιόδου
(προγραμματισμός και αποτίμηση
εκπαιδευτικού έργου, ομάδες εκπαιδευτικής υποστήριξης κλπ.).
Η ΔΟΕ καλεί τους εκπαιδευτικούς
«να συμμετέχουν μαζικά και δυναμικά στο συλλαλητήριο, δίνοντας
ξεκάθαρο μήνυμα στην πολιτική
ηγεσία του Υπουργείου ότι όλοι
μαζί αγωνιζόμαστε για αληθινή στήριξη της δημόσιας εκπαίδευσης και
για ένα δίκαιο σύστημα προσλήψεων και διορισμών με αναγνώριση της
εργασίας των συναδέλφων που στήριξαν και συνεχίζουν να στηρίζουν το
δημόσιο σχολείο όλα αυτά τα χρόνια».
Δάσκαλοι και νηπιαγωγοί διεκδικούν άμεσους μαζικούς διορισμούς

Νέο κύκλο δράσεων και κινητοποιήσεων ξεκινούν οι εκπαιδευτικοί

Μαζικούς και μόνιμους διορισμούς
•Θα γίνει κινητοποίηση την 1η Φεβρουαρίου και έκτακτες γενικές συνελεύσεις

εκπαιδευτικών σε όλες τις ανάγκες
της εκπαίδευσης σύμφωνα με τις θέσεις του εκπαιδευτικού κινήματος,

Η παρέμβαση του Γιώργου Καϊκη
στο Δημοτικό Συμβούλιο για τους
εργαζομένους του «Βοήθεια στο Σπίτι»
Ο Γιώργος Καϊκης, δημοτικός
σύμβουλος και υποψήφιος δήμαρχος με τη «Λαϊκή Συσπείρωση» στη
χτεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων με
θέμα τη μονιμοποίηση των εργαζομένων στο «Βοήθεια στο Σπίτι» τόνισε:
«Είναι γνωστές οι θέσεις μας και
η στήριξή μας στους εργαζόμενους
του Δήμου Τρικκαίων και των Νομικών Προσώπων του για μόνιμη δουλειά με δικαιώματα. Συγκεκριμένα
για τους εργαζόμενους του "Βοήθεια στο Σπίτι" από την αρχή της
υλοποίησης του προγράμματος
διεκδικούσαμε τη μονιμοποίησή
τους χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Γνωρίζουμε τις πολύτιμες υπηρεσίες που προσφέρουν στους συνδημότες μας εδώ
στα Τρίκαλα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, προσφέροντας κοινωνική στήριξη και βοήθεια σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.
Το πρόγραμμα αυτό διατηρείται με συνεχείς παρατάσεις διαδοχικά από όλες τις κυβερνήσεις και ομηρία επί χρόνια των υπόψη εργαζομένων, οι οποίοι έχουν προσληφθεί με κριτήρια
ΑΣΕΠ. Με τροπολογία που κατέθεσε η Κυβέρνηση στη Βουλή
η οποία είναι αποτέλεσμα του αγώνα των εργαζομένων οι Δήμοι που απασχολούν προσωπικό με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, μπορούν να συστήσουν οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού, τροποποιώντας τον Οργανισμό τους σε ίδιο
αριθμό θέσεων, προκειμένου οι υπόψη εργαζόμενοι να συμμετάσχουν με αυξημένη μοριοδότηση σε προκήρυξη για πλήρωση των θέσεων αυτών μέσω ΑΣΕΠ.
Υπενθυμίζουμε ότι η δέσμευση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν η κάλυψη
όλων των εργαζομένων στο «Βοήθεια στο Σπίτι» στις θέσεις
τους. Η πείρα έχει αποδείξει ότι μέσω συμμετοχής σε προκήρυξη ακόμα και με αυξημένη μοριοδότηση δεν μπορεί κανείς
από πριν με απόλυτη βεβαιότητα να διασφαλίσει το σύνολο των
υπόψη εργαζομένων. Επίσης με την τροπολογία παγιώνεται η
έλλειψη προσωπικού που ήδη υπάρχει, αφού οι θέσεις που δημιουργούνται για να συμμετάσχουν στην προκήρυξη που θα
εκδοθεί, θα είναι όσες και οι εργαζόμενοι σήμερα, δηλαδή θέσεις που υπολείπονται κατά πολύ των αναγκών. Παράλληλα
αφήνεται ανοιχτό σε δήμους που το πρόγραμμα θα επεκταθεί
στο μέλλον να χρηματοδοτηθεί με πόρους των ιδίων ΟΤΑ δηλαδή χωρίς χρηματοδότηση όπως αναφέρεται στην αιτιολογική
έκθεση.
Η Λαϊκή Συσπείρωση θεωρεί ότι η μοναδική λύση που επιφέρει με βεβαιότητα την κάλυψη των εργαζομένων αυτών ύστερα από 17 χρόνια ομηρίας είναι η μονιμοποίησή τους χωρίς
όρους και προϋποθέσεις. Πέραν της μονιμοποίησής των,
άμεσα θα πρέπει να εκδοθεί προκήρυξη μέσω ΑΣΕΠ σε μόνιμες θέσεις εργασίας σε αριθμό που να καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις σημερινές ανάγκες. Οι επίμονοι αγώνες των
εργαζομένων στο Βοήθεια στο Σπίτι όλα αυτά τα χρόνια έφεραν αυτήν την εξέλιξη έστω και με αυτές τις προϋποθέσεις. Η
Λαϊκή Συσπείρωση που στηρίζεται από το ΚΚΕ είναι πάντα μπροστά στον αγώνα με όλες της τις δυνάμεις για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων γιατί πιστεύει ακράδαντα
ότι χαμένοι αγώνες είναι αυτοί που δεν γίνονται».

την αναγνώριση του συνόλου της
προϋπηρεσίας των αναπληρωτών
και ίσα δικαιώματα μόνιμων – ανα-

πληρωτών εκπαιδευτικών
«Το σύστημα που ψηφίστηκε δεν
είναι τίποτε άλλο παρά ένα εμπόριο

ελπίδας προς τους χιλιάδες αδιόριστους εκπαιδευτικούς και περιφρόνηση των αναπληρωτών που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες
της εκπαίδευσης στις εσχατιές της
χώρας. Συνεχίζουμε και κορυφώνουμε, αποφασιστικά και διεκδικητικά, τον αγώνα για την πραγματοποίηση των χιλιάδων διορισμών μόνιμων εκπαιδευτικών που έχει ανάγκη η δημόσια εκπαίδευση, με βάση
τις θέσεις του συνδικαλιστικού κινήματος» τονίζουν οι εκπαιδευτικοί.
«Είναι σαφές ότι κυρίαρχο αίτημα
της Δ.Ο.Ε. αποτελεί η άμεση πραγματοποίηση των χιλιάδων, απαραίτητων για την ομαλή λειτουργία της
εκπαίδευσης, μόνιμων διορισμών
εκπαιδευτικών, αφού τα τελευταία
χρόνια και με την εφαρμογή των πολιτικών των μνημονίων παρατηρείται
ραγδαία αύξηση των ελαστικών μορφών εργασίας» σημειώνουν.
Ε.Κ.

Μάστιγα η Ενδοοικογενειακή βία
•Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια – και στην περιοχή μας – αυξάνονται
οι καταγγελίες στην Αστυνομία και την βία μέσα στην οικογένεια
λοι το
γνωρίζουμε ότι
αυτός ο κόσμος
δεν είναι αγγελικά
πλασμένος. Η βία
υπάρχει από τότε που
υπάρχει άνθρωπος, αλλά
δυστυχώς τα τελευταία
χρόνια τα πράγματα
γίνονται όλο και πιο
δύσκολα. Οι ρυθμοί της
ζωής, αλλά και μέσα στην
εποχή της οικονομικής
κρίσης φαίνεται πως τα…
νεύρα όλων είναι
τεντωμένα και αυτό
βγαίνει και μέσα στην
οικογένεια.

Ό

του Χριστόφορου

Παπαθανασίου
Έτσι πολλές φορές η Αστυνομία – δυστυχώς αυτό γίνεται συχνά και στην περιοχή
του νομού Τρικάλων – καλείται να επέμβει σε καταγγελίας
για Ενδοοικογενειακή βία. Κάτι
που είναι πολύ δυσάρεστο,
αφού πολλές φορές πίσω από
όλα αυτά κρύβονται θλιβερές
ιστορίες. Η κοινωνία καλείται
να αντιμετωπίσει όλα αυτά, όχι
μόνο με ευχές αλλά και με
πράξεις. Έτσι η Αστυνομία
προχώρησε σε ενημέρωση
για το άσχημο αυτό φαινόμενο.
Η Ενδοοικογενειακή βία είναι ένα έγκλημα που τιμωρείται από τις διατάξεις του Ν.
3500/2006.
Η άσκηση κάθε είδους βίας
ή κακοποίησης (ψυχολογικής,
σωματικής, σεξουαλικής και
συναισθηματικής), διώκεται
από το Νόμο.
Αν γνωρίζετε κάποιον που
είναι θύμα εκφοβισμού, μην

φοβηθείτε να το πείτε σε ένα
γονέα, φροντιστή, φίλο, δάσκαλο, αστυνομικό ή κάποιον
άλλο που εμπιστεύεστε.
Αν είστε θύμα:
Καλέστε το 100 σε περίπτωση άμεσης ανάγκης ή επικοινωνήστε με το τοπικό αστυνομικό τμήμα. Επίσης μπορείτε να καλέσετε στην τηλεφωνική γραμμή SOS 15900.
Δηλώστε την κακοποίηση και
ζητήστε προστασία.
Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε μήνυση.
Η Ελληνική Αστυνομία λαμβάνει σοβαρά υπόψη κάθε
περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.
Εάν πάτε στο νοσοκομείο
για εξετάσεις, μη διστάσετε να
πείτε την αλήθεια για το τι σας
συνέβη.
Απευθυνθείτε στις ειδικές
υπηρεσίες για κακοποιημένες
γυναίκες.
Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων λειτουργεί
το Συμβουλευτικό Κέντρο της
Αθήνας από το 1988. Το κέντρο παρέχει ΔΩΡΕΑΝ ψυχοκοινωνική στήριξη και νoμική
συμβουλευτική σε γυναίκες

θύματα βίας. Σκοπός των παρεχόμεων υπηρεσιών είναι η
ενδυνάμωση των γυναικών και
η επανάκτηση της αυτοεκτίμησησς τους ώστε να μπορέσουν να αναλάβουν την ευθύνη της επαγγελματικής,
προσωπικής και οικογενειακής τους ζωής και να πάρουν
οι ίδιες τις καλύτερες αποφάσεις για το μέλλον τους.
Στο πλαίσιο της παροχής
υπηρεσιών στήριξης των γυναικών θυμάτων βίας λειτουργεί και η τηλεφωνική
γραμμή SOS 15900, η οποία

είναι πανελλαδικής εμβέλειας,
24ωρης λειτουργίας - 365 μέρες το χρόνο. Η τηλεφωνική
γραμμή SOS στελεχώνεται
από ψυχολόγους και κοινωνικούς επιστήμονες που παρέχουν άμεση βοήθεια σε έκτακτα και επείγοντα περιστατικά
βίας και υπηρεσίες ενημέρωσης και τηλεφωνικής συμβουλευτικής σε θύματα όλων
των μορφών βίας λόγω φύλου.
Γραμμή SOS για γυναίκες
θύματα βίας: 15900
e-mail: sos15900@isotita.gr

τοπικά
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ήνυμα ενότητας
και σιγουριά
νίκης σε όλες τις
εκλογικές αναμετρήσεις
εξέπεμψαν τα στελέχη
και τα μέλη της ΝΟΔΕ
(Νομαρχιακή Διοικούσα
Επιτροπή) Τρικάλων,
κατά την εκδήλωση
κοπής της βασιλόπιττας
του κομματικού φορέα.
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σελίδα 5

Kατά την εκδήλωση κοπής της βασιλόπιττας της ΝΟΔΕ Τρικάλων

Μήνυμα ενότητας και σιγουριά νίκης

Πλήθος κόσμου έδωσε το
παρών στην εκδήλωση, όπου
επικράτησε γιορτινό κλίμα,
κατακλύζοντας την αίθουσα
“Αίγλη” του ξενοδοχείου “Πανελλήνιο”, ενώ πολλοί δεν χώρεσαν και έμειναν στην πλατεία Ρήγα Φεραίου.
Την βασιλόπιττα ευλόγησε
ο Πρωτοσύγκελος της Ιεράς
Μητροπόλεως Τρίκκης και
Σταγών Αρχιμανδρίτης Αλέξιος Κανίνας, ενώ κεντρικός
ομιλητής ήταν ο γραμματέας
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ και βουλευτής
Καρδίτσας Κώστας Τσιάρας.
Την εκδήλωση άνοιξε ο
γραμματέας της ΝΟΔΕ Γιάννης Κουτσονάσιος, απευθύνοντας ευχές και καλώντας
στο βήμα τον πρόεδρο Κώστα
Τρέλλη, ο οποίος στον χαιρετισμό του έκανε λόγο για
ακρωτηριασμό της ιστορίας,
της Ελλάδας και της Μακεδονίας με την συμφωνία των
Πρεσπών.
«Εμείς οφείλουμε, όπως διεμήνυσε ο πρόεδρός μας Κυριάκος Μητσοτάκης στο πρόσφατο Συνέδριό μας, να έχουμε αλληλοβοήθεια, σεβασμό
ο ένας στον άλλο και αλληλεγγύη» έστειλε το σαφές μήνυμα ο κ. Τρέλλης.

Μήνυμα νίκης
Ο βουλευτής Τρικάλων και
πρώην υπουργός Κώστας
Σκρέκας τόνισε πως νίκη θα
είναι όταν επαναπατριστούν
οι μετανάστες μας και έρθει
η ανάπτυξη για όλους.
Ο αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Μιχαλάκης τόνισε πως
η ΝΔ εξελίσσεται και έχει συνέχεια και πρόοδο, καθώς βρίσκονται μαζί η παλιά και η
νέα γενιά.
Ο δήμαρχος Τρικκαίων Δημήτρης Παπαστεργίου υπογράμμισε πως υπάρχει ένας
«άθλιος εκλογικός νόμος»,
οπότε με ενότητα, θα κερδηθούν οι δήμοι από την 1η Κυριακή.
Ο δήμαρχος Μετεώρων
Χρήστος Σινάνης σημείωσε
πως οι νίκες στις
εκλογικές αναμετρήσεις είναι δεδομένες.
Ο δήμαρχος Πύλης Κώστας
Μαράβας δήλωσε ότι αν και
ο “Κλεισθένης” δυσκολεύει,
η ΝΔ θα πάρει και πάλι τους
τέσσερις δήμους.
Ο δήμαρχος Φαρκαδόνας
Αθανάσιος Μεριβάκης επισήμανε πως ενωμένη η παράταξη θα νικήσει.
Ο πρώην νομάρχης και βουλευτής Ηλίας Βλαχογιάννης
τόνισε πως η ΝΔ θα επουλώσει τις πληγές του ΣΥΡΙΖΑ
και με ενότητα θα έρθει η
ανάπτυξη.
Ο πολιτευτής Αθανάσιος Λιούτας δήλωσε πως η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τα εθνικά
με ιδεοληψία και η ΝΔ θα έχει
αυτοδυναμία.
Ο πρώην δήμαρχος Τρικκαίων και βουλευτής Μιχάλης
Ταμήλος σημείωσε πως στις

εκλογές όλα θα γίνουν μπλε,
σε τοπική αυτοδιοίκηση, βουλευτικές και ευρωεκλογές.

Ενότητα
Παίρνοντας τον λόγο ο κ.
Τσιάρας, δήλωσε πως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει την πλειοψηφία
ούτε στην Βουλή, ούτε στην
κοινωνία και αναρωτήθηκε αν
νομιμοποιείται να κυβερνάει,
ενώ σημείωσε πως έφερε
μόνο προβλήματα στην χώρα,
χωρίς να υλοποίησε τίποτα
απ’ όσα υποσχέθηκε. «Βρισκόμαστε σε πολιτική παρακμή» ανέφερε ο κ. Τσιάρας και
επισήμανε «ο ΣΥΡΙΖΑ απαξιώνει την δημοκρατία, προσπαθεί να χειραγωγεί τον λαό και
την τοπική αυτοδιοίκηση».
«Στα Τρίκαλα έχουμε μεγάλη δύναμη που οφείλουμε να
διατηρήσουμε και να αυξήσουμε. Πρέπει να έχουμε ωριμότητα, ενότητα και να δώσουμε όλοι μαζί την μάχη για
την νίκη. Θεμιτές οι προσωπικές φιλοδοξίες, όμως η
χώρα και μετά η παράταξη
προηγούνται» υπογράμμισε ο
κ. Τσιάρας και επισήμανε
«έχουμε ως αντιπάλους την
απόπειρα διάλυσης της τοπικής αυτοδιοίκησης και των
θεσμών, απόπειρα στην οποία
πρέπει να αντισταθούμε».
Ο κ. Τσιάρας κατηγόρησε
τον Υπουργό Παιδείας πως
στις ρυθμίσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση ευνόησε
τους “ημέτερους” και στην
συνέχεια, μιλώντας για την
ΝΔ, δήλωσε «εμείς αφήνουμε
πίσω το παλιό. Είμαστε το
κόμμα της αλήθειας, των μεταρρυθμίσεων και της ρεαλι-

στικής πολιτικής, που θα κληροδοτήσουμε στις επόμενες
γενιές καλύτερη πατρίδα, με
υγιή οικονομία, επαναπατρισμό όσων έφυγαν, με ευρω-

παϊκή πορεία και πρακτική.
Είμαστε βέβαιοι για την νίκη
σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις».
Ματθαίος Μπίνας

Χορός του Κέντρου
Λαογραφικής Έρευνας
“ΑΠΟΛΛΩΝ”
Το Κέντρο Λαογραφικής Έρευνας “ΑΠΟΛΛΩΝ” σας
προσκαλεί στον ετήσιο χορό του που θα γίνει σήμερα
Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 12.30 το μεσημέρι
στο κέντρο EVENT ΑΕΤΩΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ (πρώην ΕΡΩΣ πριν το Μεγαλοχώρι) με συνοδεία παραδοσιακής μουσικής
του Κώστα Βακουφτσή.
ΚΕΦΙ - ΧΟΡΟΣ - ΤΡΑΓΟΥΔΙ για όλους σε ένα ευχάριστο,
ζεστό περιβάλλον, με πλούσιο μενού που περιλαμβάνει
(διπλό πιάτο - διπλή σαλάτα - επιδόρπιο ατομικό γλυκό απεριόριστα ποτά - αναψυκτικά στην τιμή μόνο 15 ευρώ).
Χαρά μας να διασκεδάσουμε μαζί σας, με τις οικογένειές
σας, τους φίλους σας.
Με τιμή
Το Δ.Σ. και ο χοροδιδάσκαλος
ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Για τυχόν κρατήσεις: στο 697-2771914.
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ετά την ολοκλήρωση
του κόμβου στο
Ριζαριό, ξεκινούν αυτή
την εβδομάδα οι εργασίες για
την υλοποίηση του κόμβου
στα Μεγάλα Καλύβια, στο
πλαίσιο του έργου που
υλοποιεί η Περιφέρεια
Θεσσαλίας.

τοπικά

Για την κατασκευή του κόμβου στα Μεγάλα Καλύβια

Ξεκινούν οι εργασίες

Το έργο έχει προϋπολογισμό 3
εκ. ευρώ και υλοποιείται με πόρους
του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων και φορέα υλοποίησης
την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
της Π.Ε. Τρικάλων.
Αντικείμενο του έργου είναι η
βελτίωση της λειτουργικότητας και
της ασφάλειας του οδικού δικτύου
Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων
με την τροποποίηση υφισταμένων
διασταυρώσεων σε κυκλικούς κόμβους.
«Πρόκειται για ένα σημαντικό
έργο για την ασφαλέστερη επικοινωνία των ανθρώπινων κοινοτήτων
και την μεταφορά των εμπορευμάτων. Η κατασκευή των κόμβων
αυτών κρίθηκε απαραίτητη λόγω
του ιδιαίτερα αυξημένου κυκλοφοριακού φόρτου και της αναμονής
των οχημάτων στα υφιστάμενα φανάρια» ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων κ. Χρήστος Μιχαλάκης.

• Αντικείμενο του έργου είναι η βελτίωση και η ασφάλεια
του οδικού δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων

Οι κόμβοι
Ειδικότερα, θα κατασκευαστούν

e-mail: kalliagra.avgeri@gmail.com

-Καλαμπόκι συσκευασμένο και χύμα
-Κριθάρι συσκευασμένο και χύμα
-Σιτάρι συσκευασμένο και χύμα
-Βαμβακόπιτα σακιά
πρωτεΐνη 24%, λίπος 6%
-Τριφύλλι Pellet πρωτεΐνη 18-19%
-Ηλιάλευρο
-Ισορροπιστές εισαγωγής

-Μείγμα συντήρησης αγελάδων
ελευθέρας βοσκής ΤΙΜΗ ΕΚΠΛΗΞΗ
-Πίτυρα χοντρά
-Σογιάλευρο συσκευασμένο
και χύμα πρωτεΐνη 46-47%
-Ενσίρρωμα καλαμπόκι
-Σκυλοτροφές
-Ζεόλιθος

Συσκευασμένες Ζωοτροφές για όλα τα ζώα

Πώληση λιανική και χονδρική
CMYK

κόμβοι στην Εθνική οδός Τρικάλων
– Λάρισας με οδούς προς Τρίκαλα,
Πύλη και Μεγαλοχώρι (περιοχή Μεγαλοχωρίου), στην Εθνική οδός
Τρικάλων – Καρδίτσας με περιφερειακή οδό προς Εθνική οδό Τρικάλων – Λάρισας και με οδούς
προς Τρίκαλα και Πύλη (είσοδος
πόλης Τρικάλων), στην Εθνική οδός
Τρικάλων – Πύλης με περιφερειακές οδούς προς διασταυρώσεις
Καλαμπάκας και Καρδίτσας (περιοχή μύλου «Τσαγκάδα»), στη διασταύρωση Εθνικής οδού Τρικάλων
– Ιωαννίνων με τοπικές οδούς στην
είσοδο Μαλακασίου, στη διασταύρωση επαρχιακής οδού Βαλτινού
– Δενδροχωρίου με οδό προς Διαλεχτό και λοιπές τοπικές οδούς,
στη διασταύρωση οδού από Εθνική
οδό Τρικάλων – Καλαμπάκας προς
Σαρακίνα με οδό προς Περιστέρα
και λοιπές τοπικές οδούς, στη διασταύρωση παλαιάς Εθνικής Οδού
Τρικάλων – Λάρισας με οδό εισόδου
από νέα Εθνική οδό Τρικάλων– Λάρισας προς Φαρκαδόνα και στη
διασταύρωση νέας γέφυρας στην
είσοδο του Δ.Δ. Θεόπετρας με τοπικές οδούς.
Με την παρούσα εργολαβία προβλέπονται εργασίες χωματουργικών, τεχνικών έργων, οδοστρωσίας,
ασφαλτικών, σήμανσης και ασφάλειας, εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού και πρασίνου.
Ε.Κ.

τοπικά

Τετ α τετ
Φαμίση-Χριστοδουλάκη
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σελίδα 7

Βρίσκονται τα μέλη της ΚΝΕ Τρικάλων

Διεργασίες ενόψει συνεδρίου
Το συνέδριο της ΚΝΕ θα διεξαχθεί από τις 15 έως και τις 17 Φεβρουαρίου
ε προσυνεδριακές
διαδικασίες έχουν
μπει τα μέλη της
ΚΝΕ στα Τρίκαλα,
δεδομένου ότι από τις 15
έως και τις 17
Φεβρουαρίου θα
πραγματοποιηθεί το 12ο
Συνέδριο της
κομμουνιστικής
νεολαίας.

Σ

Συνάντηση με τον Γραμματέα του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Μανώλη Χριστοδουλάκη είχε το πρωί της Παρασκευής ο
υποψήφιος βουλευτής του κινήματος στο νομό μας Κώστας
Φαμίσης με τον οποίο είχε μια ενδιαφέρουσα πολιτική κουβέντα στο πλαίσιο της επίσκεψής του για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας.
Η συνάντηση των δυο ανδρών έγινε σε γνωστό ξενοδοχείο των Τρικάλων. Το κύριο θέμα της συζήτησης ήταν
η διαφύλαξη της ενότητας της παράταξης.
Ο Γραμματέα κ. Χριστοδουλάκης ζήτησε από τον συντοπίτη Πανεπιστημιακό και επιχειρηματία Κώστα Φαμίση
να δώσει τον δικό του αγώνα, σε όλα τα επίπεδα. Να προβάλει τις θέσεις και τους εθνικούς στόχους της παράταξης σε όλους τους προοδευτικούς και δημοκρατικούς πολίτες τους νομού μας. Χρειάζεται η συστράτευση όλων, δήλωσε, ενόψει των αυτοδιοικητικών και εθνικών εκλογών.
Από την πλευρά του ο κ. Φαμίσης , εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. Δήλωσε ότι η παράταξη θα γίνει ακόμα πιο δυνατή πλησιάζοντας προς τις κάλπες…

τη φάση της υλοποίησης μπαίνει το έργο
που αφορά την αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Κέντρου
Υγείας Πύλης, καθώς μετά
την ολοκλήρωση του διαγωνισμού και ανάδειξη αναδόχου, ο Περιφερειάρχης
Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός, έδωσε την έγκριση
για υπογραφή σύμβασης κα-

Σ

Ήδη έχουν ξεκινήσει οι απαραίτητες διεργασίες, ενώ στις
10 Φεβρουαρίου θα γίνει η
κεντρική εκδήλωση ενόψει
του συνεδρίου, όπου θα συζητηθούν και οι θέσεις του
Κεντρικού Συμβουλίου.
Όπως σημειώνουν «θέλουμε να φτάσουν οι θέσεις
στους χιλιάδες νέους που
έχουμε έρθει σε επαφή μέσα
στους αγώνες και τις εκδηλώσεις μας όλα τα προηγούμενα χρόνια, στους χιλιάδες
νέους που δεν νιώθουν εμπιστοσύνη στο σύστημα, το αμφισβητούν, σκέφτονται ανατρεπτικά, ώστε να συμβάλουμε -σε συνδυασμό και με τη
δική τους πείρα- οι παραπάνω
τάσεις να αποκτήσουν πιο ουσιαστικό περιεχόμενο, να μετατραπούν σε δράση και νεανική πρωτοβουλία στην αντικαπιταλιστική πάλη.
Τους καλούμε να πάρουν
μέρος ενεργά στην προσυνεδριακή συζήτηση των Θέσεων
του ΚΣ, στις εκδηλώσεις μας
και στον προσυνεδριακό διά-

λογο, που θα διεξαχθεί και δημόσια μέσα από το Όργανο
του Κεντρικού Συμβουλίου
της ΚΝΕ, τον “Οδηγητή”».
Και προσθέτουν ότι «η Οργάνωσή μας μέσα στο 2018
συμπλήρωσε 50 χρόνια αγωνιστικής δράσης στο πλευρό
του ηρωικού ΚΚΕ, που εδώ και
100 χρόνια, συνεχίζει να γράφει Ιστορία, παραμένοντας το
πιο νέο Κόμμα στην ελληνική
κοινωνία, ακριβώς γιατί παλεύει για το πραγματικά σύγχρονο και νέο: την κατάργηση
της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, τον σοσιαλισμό – κομμουνισμό, την
κοινωνία της πραγματικής
ελευθερίας.

Η νιότη και η φρεσκάδα των
ιδεών του πηγάζουν και από
την πολιτική και ιδεολογική
του ωρίμανση, βασισμένη
στην 100χρονη πορεία του».
Σημειωτέον, στο επίκεντρο
του συνεδρίου θα τεθούν ο
απολογισμός δράσης του Κεντρικού Συμβουλίου από το
11ο έως το 12ο Συνέδριο και
τα νέα καθήκοντα της ΚΝΕ
έως το 13ο Συνέδριο και φυσικά η εκλογή νέου Κεντρικού
Συμβουλίου και Κεντρικής Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου.
«Με τη δημοσίευση των Θέσεων του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ για το 12ο Συνέδριο ξεκινά αυτή η κορυφαία για την Οργάνωσή μας

Με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Θεσσαλίας

Αναβάθμιση των κτιριακών
εγκαταστάσεων του Κέντρου Υγείας Πύλης
• Κώστας Αγοραστός: «Στηρίζουμε τη δημόσια υγεία με έργα χρήσιμα και ουσίας»
τασκευής για το εν λόγω
έργο.
Πρόκειται για ένα έργο

συνολικού προϋπολογισμού
475.000 ευρώ. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ
Θεσσαλίας.
Σε δηλώσεις του ο κ. Κώστας Αγοραστός τόνισε τα
εξής: «Η Περιφέρεια Θεσσαλίας στο πλαίσιο ενός
συγκροτημένου σχεδίου ενίσχυσης των δομών δημόσιας υγείας χρηματοδοτεί
τις απαραίτητες εργασίες

για την αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων του
Κέντρου Υγείας Πύλης. Πρόκειται για ένα έργο ουσίας
με μεγάλη χρησιμότητα για
την περιοχή.
Στηρίζουμε με όλες μας
τις δυνάμεις το βασικό και
αναγκαίο αγαθό της δημόσιας υγείας και παλεύουμε
καθημερινά προκειμένου να
αναβαθμίσουμε το σύστη-

μα δημόσιας υγείας στη
Θεσσαλία. Οι άνθρωποι της
υπαίθρου και των ορεινών
περιοχών έχουν δικαίωμα
στη ζωή και δικαιούνται υψηλής ποιότητας παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας».

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Αντικείμενο του έργου είναι η αναβάθμιση των κτι-

εσωοργανωτική διαδικασία.
Οι θέσεις αφορούν τα μέλη
και τα στελέχη της ΚΝΕ και είμαστε σίγουροι ότι η μελέτη
τους, η πλούσια συζήτηση
στα καθοδηγητικά όργανα της
ΚΝΕ και τις Οργανώσεις Βάσης (ΟΒ), ο γόνιμος προβληματισμός και η κριτική και αυτοκριτική εξέταση της πείρας
μας, η συζήτηση για το πώς
θα γίνουμε πιο αποτελεσματικοί στο κέρδισμα περισσότερων νέων με την επαναστατική πολιτική του ΚΚΕ, θα
βγάλει την ΚΝΕ πιο δυνατή»
τονίζουν τα μέλη της κομμουνιστικής νεολαίας.
Ε.Κ.

ριακών εγκαταστάσεων του
Κέντρου Υγείας Πύλης Τρικάλων με σκοπό τη βελτίωση
των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στο κτίριο του
Κέντρου Υγείας Πύλης (επιφανείας 1.100 τ.μ. περίπου).
Η αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων αφορά
κυρίως στο εσωτερικό του
κτιρίου και ειδικότερα στην
επίλυση των προβλημάτων
της υγρασίας, των εκτεταμένων φθορών των δαπέδων και της ομαλής λειτουργίας των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων
με σκοπό την κατά το δυνατόν βελτίωση των συνθηκών
διαβίωσης των ασθενών και
των εργαζομένων με την δημιουργία καταλλήλου μικροκλίματος.
Με την υλοποίηση του έργου, εξασφαλίζεται η σύγχρονη και ασφαλής λειτουργία του Κέντρου Υγείας
Πύλης, το οποίο αποτελεί
τον σημαντικότερο πόλο παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στο Δήμο Πύλης και στην ευρύτερη περιοχή, με εξυπηρέτηση πολιτών που διαμένουν και σε
ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές, αλλά και επισκεπτών όποτε απαιτηθεί.

8 σελίδα
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τοπικά

Συνδεδεμένες βαμβακιού Από την θεωρία
και ζαχαρότευτλων
στην πράξη!
•Εκτιμάται πως θα κυμανθούν στα 72 ευρώ το στρέμμα για
το πρώτο και στα 79 για το δεύτερο •Οι καταβολές μάλλον
θα πραγματοποιηθούν σε λίγες ημέρες για τα ζαχαρότευτλα
και στα τέλη Φεβρουαρίου στους βαμβακοπαραγωγούς

•Καλλιέργεια φαρμακευτικών μανιταριών από το ΤΕΙ
Θεσσαλίας, με στόχο την φαρμακευτική τους δράση

Σ

τα 72 ευρώ το
στρέμμα για το
βαμβάκι και στα 79
για τα ζαχαρότευτλα
εκτιμάται πως θα
κυμανθούν οι φετινές
συνδεδεμένες γι’ αυτές
τις δύο καλλιέργειες.

Όσον αφορά τον χρόνο
απόδοσης, για το βαμβάκι
μάλλον θα καταβληθεί γύρω
στα τέλη Φεβρουαρίου, ενώ
για τα ζαχαρότευτλα ίσως σε
λίγες ημέρες.
Για όσους έχουν υποστεί
ζημιές στις καλλιέργειές τους
και δεν “πιάνουν” το κατώτατο
όριο(πλαφόν), λαμβάνονται
υπόψη από τον Οργανισμό
τα εξατομικευμένα πορίσματα
των ζημιών του ΕΛΓΑ για την
απόδοση της συνδεδεμένης
και ως παράδειγμα ανέφερε
πως εφόσον ο Ασφαλιστικός
Οργανισμός έχει κρίνει πως
μία καλλιέργεια έχει υποστεί
100% ζημιά, τότε η ενίσχυση
καταβάλλεται, ενώ αν αποφανθεί σε μικρότερο ποσο-

στό, ίσως αυτή χαθεί, ίσως
όχι, διότι εξαρτάται από τον
μέσο όρο στον Νομό της τελευταίας τριετίας στην απόδοση, ωστόσο το «μέτρο» γι’
αυτόν είναι σχετικά υψηλό,
οπότε, ακόμη και 50% απώλειες είναι εφικτό να δώσουν
την επιδότηση.
Εξάλλου, στα εκκοκκιστήρια
διεξάγονται έλεγχοι στο τέλος
της εκκοκκιστικής περιόδου
για την εξακρίβωση και επαλήθευση των στοιχείων παραδόσεων σε ποσοστό τουλάχιστον 1% επί του συνόλου
των παραγωγών που παρέ-

δωσαν σύσπορο βαμβάκι ανά
εκκοκκιστική επιχείρηση.
Για πολλούς παραγωγούς
η κάθε ενίσχυση είναι σημαντική, καθώς τα εισοδήματά
τους έχουν μειωθεί και τα
έξοδά τους έχουν αυξηθεί,
ενώ έχουν ήδη εισέλθει στην
νέα καλλιεργητική περίοδο,
που σημαίνει πολλά πληρωμές
σε σπόρους, πετρέλαιο, εφόδια κλπ. Για αναπροσαρμογή
του ελάχιστου ορίου αρμόδιο
είναι μόνο το ΥΠΑΑΤ(Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων).
Ματθαίος Μπίνας

Υ

πάρχουν φαρμακευτικά
μανιτάρια με σημαντικές
ωφέλιμες δράσεις για την υγεία;
Κατά πόσο αυτά τα μανιτάρια είναι
γνωστά στο ευρύτερο κοινό;

Τα τελευταία χρόνια στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας Τροφίμων
του ΤΕΙ Θεσσαλίας γίνεται πειραματική βιοτεχνολογική παραγωγή εδώδιμων φαρμακευτικών μανιταριών που διαθέτουν σημαντικές ωφέλιμες δράσεις για την υγεία (αντιοξειδωτική, αντιφλεγμονώδη, αντικαρκινική,
υποχοληστεριναιμική, υπογλυκαιμική, ηπατοπροστατευτική, αντιμικροβιακή, πρεβιοτική
δράση, κ.ά.) σε υγρό συνθετικό υπόστρωμα,
μέσω ζύμωσης.
Τα μανιτάρια αυτά, όπως αναφέρει στο
ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπεύθυνος στο Εργαστήριο
Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Θεσσαλίας δρ. Ιωάννης Γιαβάσης, Μικροβιολόγος-Βιοτεχνολόγος, είναι
ακόμη ελάχιστα γνωστά στο ευρύ κοινό
στην Ελλάδα και την Ευρώπη, ωστόσο αποτελούν εδώ και πολλούς αιώνες βασικό συστατικό της παραδοσιακής κουζίνας και της
παραδοσιακής ιατρικής στην Κίνα, Ιαπωνία
και την Άπω Ανατολή γενικότερα και θεωρούνται ελιξίρια υγείας και μακροζωίας. Τα
τελευταία χρόνια πολλές κλινικές μελέτες
επιβεβαιώνουν αυτές τις βιολογικές δράσεις
και έχουν οδηγήσει στην παραγωγή σχετικών
φαρμακευτικών σκευασμάτων και τροφοφαρμάκων διεθνώς.
Η καλλιέργειά τους στην Κίνα, γίνεται κυρίως σε σακιά από άχυρα ή πριονίδια, ή σε
εμβολιασμένους με τον κατάλληλο μύκητα
κορμούς δένδρων που τοποθετούνται σε
θερμοκήπια με μερικώς ελεγχόμενες ή μη
ελεγχόμενες συνθήκες θερμοκρασίας και
υγρασίας.
Η συμβατική αυτή μέθοδος απαιτεί αρκετούς μήνες μέχρι την πλήρη ανάπτυξη των

μανιταριών και είναι ευάλωτη σε επιμολύνσεις, δηλαδή στην επικράτηση άγριων μυκήτων που καταστρέφουν τα μανιτάρια
αυτά.
Η μέθοδος της καλλιέργειας των φαρμακευτικών μανιταριών σε υγρό θρεπτικό υπόστρωμα σε γυάλινες φιάλες και σε βιοαντιδραστήρες, είναι μια εναλλακτική μέθοδος
που εφαρμόζεται στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας Τροφίμων του
ΤΕΙ Θεσσαλίας και εξασφαλίζει την παραγωγή των φαρμακευτικών μανιταριών εντός
μόλις 2-3 εβδομάδων, χωρίς επιμολύνσεις,
υπό απολύτως ελεγχόμενες συνθήκες.
Όπως εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δρ. Ιωάννης
Γιαβάσης, η βιοτεχνολογική παραγωγή παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα, ιδίως για
τα ακριβά φαρμακευτικά μανιτάρια, που
δεν καταναλώνονται απαραίτητα στην γνωστή καρποφόρα μορφή του μανιταριού,
αλλά και ως σκόνη ή ως διάλυμα.
Στο εργαστήριο ως τώρα έχει μελετηθεί
η φυσιολογία και οι συνθήκες ανάπτυξης
των φαρμακευτικών μανιταριών Ganoderma
lucidum και Lentinus edodes, καθώς και
του πιο γνωστού εδώδιμου μανιταριού Pleurotus ostreatus σε υγρό συνθετικό υπόστρωμα, ενώ σύντομα θα ξεκινήσει και η
καλλιέργεια ενός ακόμη φαρμακευτικού μύκητα, του Μonascus purpureus που παράγει
ουσίες που μειώνουν τη χοληστερόλη.
Στόχος είναι, μια εφικτή και οικονομικά
βιώσιμη βιομηχανική παραγωγή σε επόμενο
στάδιο, με σταθερά ποιοτικά χαρακτηριστικά.
Παράλληλα, από την ως τώρα έρευνα
του εργαστηρίου έχει φανεί πως αυτά και
άλλα εδώδιμα φαρμακευτικά μανιτάρια
έχουν σημαντικές πρεβιοτικές δράσεις, δηλαδή ενισχύουν την ωφέλιμη εντερική μικροχλωρίδα και την επιβίωση των προβιοτικών βακτηρίων στις αντίξοες συνθήκες.
ΧΡ. ΠΑΠ.

Κανούτα 13
Τ.: 24310 33900

τοπικά
κοψε την
Βασιλόπιτα του
2019 σε μια
επιτυχημένη εκδήλωση
από πάσης πλευράς, στην
αίθουσα εκδηλώσεων της
Λ.Α.Φ.Τ.

Έ

Οι επίσημοι φορείς και οι πολίτες των Τρικάλων ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της
Λ.Ε.Δ. και ήταν εξαιρετική τιμή
για την εθελοντική μας οργάνωση. Ο πράσινος μπερές των
μελών της Λέσχης μας που είχαν αναλάβει την όλη οργάνωση της εκδήλωσης, έδιναν
έναν ξεχωριστό καταδρομικό
τόνο. Ο Πρόεδρος της Λ.Ε.Δ.
καλωσόρισε και ευχήθηκε σε
όλους ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ με
ΥΓΕΙΑ και ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ.
Στη συνέχεια αναφέρθηκε
επιγραμματικά στην προσφορά
επί 15 έτη από ιδρύσεως της
Λ.Ε.Δ. το 2004 των εκπαιδευμένων και πιστοποιημένων μελών της ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ.
Στον τομέα δασοπροστασίας –
δασοπυρόσβεσης, πιστοποιημένα μέλη 13. Έρευνας και
Διάσωσης και σε χιονοσκεπής
περιοχές εκπαιδευμένα μέλη 9.
Στις Α΄ Βοήθειες & ΚΑΡ.Π.Α.,
ευρωπαϊκή πιστοποίηση, μέλη
15. Διαχείριση κρίσεων και οργάνωση καταυλισμών μετά από
σεισμούς και ακραία καιρικά
φαινόμενα, μέλη 22.
Είναι καταγεγραμμένη η ουσιαστική συμμετοχή της ομάδας διάσωσης της Λ.Ε.Δ., σε
όλες τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές στον Νομό Τρικάλων,
στην Έρευνα και Διάσωση καθώς και η προσφορά της Τράπεζας Αίματος της Λ.Ε.Δ. Αναφέρθηκε επίσης στην αδυναμία
πληρωμής των τελών κυκλοφορίας και συντήρησης του
οχήματος της ομάδας διάσωσης, με αποτέλεσμα την παράδοση των πινακίδων από το
2017, με ότι αυτό σημαίνει για
διασωστική ομάδα.
Την Βασιλόπιτα ευλόγησαν
εκπρόσωποι των δύο Σεβασμιότατων Μητροπολιτών,
Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσοστόμου και Σταγών και Μετεώρων κ. Θεόκλητου.
Παραβρέθηκαν :
Ο Βουλευτής Τρικάλων κ.
Σάκης Παπαδόπουλος,
ο Δήμαρχος Τρικκαίων κ.
Δημήτρης Παπαστεργίου,
ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου κ. Λάππας Μιχαήλ,
οι Αντιδήμαρχοι κύριοι Ψύχος, Παζαΐτης και η κυρία Αλεστά.
Από την Περιφερειακή Ενότητα οι κ. Μπάρδας, Αναγνωστόπουλος, Γακόπουλος και
Καρανάσιος.
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Η Λέσχη Ειδικών Δυνάμεων Νομού
Τρικάλων έκοψε τη Βασιλόπιτα
Τέλος, ευχαριστούμε τον
Δ/ντη της Λ.Α.Φ.Τ., Λοχαγό κ.

σελίδα 9

Αντωνίου Χρήστο για την άψογη φιλοξενία και διευκολύνσεις που μας παρείχε για την
εκδήλωση.
Με Καταδρομικούς
Χαιρετισμούς
Από το Γραφείο Δημοσίων
Σχέσεων της Λ.Ε.Δ.

Συνδέσμος Φιλολόγων ν. Τρικάλων

Πίτα μετά μουσικής!
Το Δ.Σ. του Συνδέσμου Φιλολόγων ν. Τρικάλων εύχεται στα
μέλη και τους φίλους του ένα ευτυχισμένο 2019, γεμάτο υγεία,
χαμόγελα και δημιουργικότητα. Για να ξεκινήσει με το «δεξί» η
νέα χρονιά, έχει γίνει πλέον θεσμός ο Σύνδεσμος Φιλολόγων να
κόβει την πίτα του στα τέλη Ιανουαρίου, μια κοπή πίτας που συνοδεύεται με άφθονη μουσική.
Έτσι, σήμερα Κυριακή 27 Ιανουαρίου, στις 7 το απόγευμα,
στο γνώριμο και αγαπητό χώρο της Σουίτα art cafe, ο Σύνδεσμός
μας θα κόψει την πρωτοχρονιάτικη πίτα του, συνοδευόμενη από
όμορφα δώρα για τους τυχερούς, ανακοινώσεις για τις επικείμενες εκδηλώσεις του Συνδέσμου, καλή παρέα και φυσικά όμορφη μουσική.
Κοντά μας φέτος θα είναι δυο δεξιοτέχνες κιθαρίστες, συνθέτες
όμορφων μελωδιών, πολύ γνωστοί στο Τρικαλινό -και όχι μόνοφιλόμουσο κοινό. Πρόκειται για τους Γιάννη Τρικόπουλο και Σαράντη Μούτο, οι οποίοι προσφέρθηκαν ανιδιοτελώς να μας κρατήσουν συντροφιά με γνωστά τραγούδια της σύγχρονης ελληνικής σκηνής. Τους ευχαριστούμε εκ των προτέρων και αδημονούμε να τους απολαύσουμε.
Σήμερα Κυριακή 27 Ιανουαρίου λοιπόν, στις 7 το απόγευμα,
σας περιμένουμε όλους και όλες, φιλολόγους και φίλους του Συνδέσμου μας, σε μία όμορφη βραδιά.
Το Δ.Σ.

Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας
Ο Σύνδεσμος Εργοληπτών Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων Ν.
Τρικάλων θα πραγματοποιήσει την κοπή της πρωτοχρονιάτικης
πίτας σήμερα Κυριακή 27 Ιανουαρίου και ώρα 11.30 π.μ. στην ταβέρνα “ΝΙΚΟΛΑΣ”, στην Αγία Κυριακή.
Καλούνται τα μέλη του Συνδέσμου να τιμήσουν με την παρουσία τους την εκδήλωση.

Κοπή πίτας
Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Ματσουκιωτών Θεσσαλίας “Η ΑΓΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ” σας προσκαλεί στην καθιερωμένη κοπή βασιλόπιτας σήμερα 27 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 12 το μεσημέρι, στο
ξενοδοχείο ART GALLERY HOTEL στην περιφερειακή οδό Καρδίτσης-Λαρίσης ΚΤΕΛ Τρικάλων.

Ο.Π.Ο.Π. Πύλης

Ανοιχτή πρόσκληση σε κοπή πίτας

Ο Ταξίαρχος – Διοικητής της
ΣΜΥ κ. Δημοσθένης Κωστόπουλος και ο Υπολοχαγός των
Ειδικών Δυνάμεων κ. Κούτσιας.
Ο Α΄ Υποδιευθυντής της
Αστ. Δ/νσης Τρικάλων κ. Νίντος.
Ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπ. Καλαμπάκας κ.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΟΑΕΕ
(πρώην ΤΕΒΕ) Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ"
γραφεία Τζαβέλα 16 τηλέφωνο γραφείου 24310 74707
ΜΕΓΑΡΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Πρόεδρος και το Δ. Συμβούλιο του Σωματείου μας ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ) Ν. Τρικάλων σας προσκαλούν στην κοπή της
πρωτοχρονιάτικης πίτας του Σωματείου
που θα γίνει σήμερα Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 12 το μεσημέρι στο "ΚΕΝΤΡΟ" ΣΤΕΦΑΝΗΣ στο 5ο χιλιόμετρο Τρικάλων - Καλαμπάκας.
Για τη μεταφορά θα διατεθεί λεωφορείο από την πλατεία
Κιτριλάκι (πρώην Κωστάρα), ώρα 11.30 το πρωί.
O Πρόεδρος
Tο Δ. Συμβούλιο
Γεώργιος Ρώσσης
τηλέφωνο "ΚΕΝΤΡΟΥ"
24310 85410

Τσιορλίδας Ευάγγελος.
Ο Πρόεδρος του Δικηγ.
Συλλ. Τρικάλων κ. Γουγουλάκης.
Ο Πρόεδρος των Εφέδρων
Αξιωματικών κ. Ράπτης με το
Δ.Σ.
Ο πρώην Νομάρχης και Βουλευτής κ. Βλαχογιάννης.
Ο πρώην Δήμαρχος και Βουλευτής κ. Ταμήλος.
Ο πρώην Δ/ντης του Κ. Υγείας κ. Μάνθος Σκύφτας.
Στο χαιρετισμό τους, ο Σάκης Παπαδόπουλος, ο Τα-

ξίαρχος κ. Δημοσθ. Κωστόπουλος και ο Μιχάλης Ταμήλος
εξήραν το σπουδαίο εθελοντικό έργο της Λ.Ε.Δ.
Η Βασιλόπιτα, όπως και το
2018, ήταν προσφορά των Ζαχαροπλαστείων «Μέλισσα».
Το Φλουρί έπεσε ο Γραμματέας της Λ.Ε.Δ. κ. Σπύρος
Τριανταφύλλου και κέρδισε
μία 6-μηνη Ασφάλεια Αυτοκινήτου, προσφορά από τις
«ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΠΑΠΠΑΣ».
Ευχαριστούμε επίσης όλους
τους δωρητές της εκδήλωσης.

Ο προσωρινός Πρόεδρος & τα μέλη του Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (Σ.Α.ΣΜΥ), προσκαλούν
όλους τους Αποφοίτους της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών εν
ενεργεία & εν αποστρατεία και τα μέλη αυτών καθώς επίσης και
όσους αγαπούν την Σ.Μ.Υ στην πρώτη εκδήλωση κοπής πρωτοχρονιάτικης πίτας που θα πραγματοποιηθεί σήμερα Κυριακή
27 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 11:00 στην αίθουσα της Λέσχης Αξιωματικών Φρουράς Τρικάλων.
Η Παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα
Είσοδος Δωρεάν

Κοπή πίτας
Σας προσκαλούμε στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας που
θα πραγματοποιηθεί σήμερα Κυριακή 27/1/2019 και ώρα 18:00,
στις εγκαταστάσεις της Ακαδημίας Αναρρίχησης (Πολυχώρος Γυμνασίου Λυκείου Πύλης)

Κοπή πίτας ΚΗΦΗ και Β ΚΑΠΗ
Την Πέμπτη 31 Ιανουαρίου και ώρα 10:30 θα πραγματοποιηθεί
η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του ΚΗΦΗ και του Β
ΚΑΠΗ. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή σε κάθε τρικαλινό, στα μέλη και
τους φίλους των φιλοξενούμενων.

Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Τρικάλων

Πρόσκληση
Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του Αθλητικού
Σκοπευτικού Ομίλου Τρικάλων καλεί τα ιδρυτικά μέλη
του στην πρώτη γενική συνέλευση την Παρασκευή
1 Φεβρουαρίου, στο καφέ του Φρουρίου Τρικάλων
και ώρα 8.30 μ.μ.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση
θα συνέλθει την επόμενη Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου.
Θέματα:
1. Απολογισμός Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής.
2. Εκλογές για ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου.
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Λυμπίκης

ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ & ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ
Την Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 9:30 μ.μ., στη
μουσική σκηνή ΟΡΦΕΑΣ Αμαλίας 8, Τρίκαλα (τιμή εισόδου 7€ με
ποτό).

Ο ετήσιος χορός του ΚΑΠΗ
του Δήμου Μετεώρων
Το ΚΑΠΗ του Δήμου Μετεώρων προσκαλεί τα μέλη και τους
φίλους του, στο ετήσιο χορό που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 2 Φεβρουαρίου και ώρα 19:00 στο Κέντρο «Τσίκαρης», όπου
θα γίνει επίσης και η κοπή της Βασιλόπιτας για το νέο έτος. Ελάτε να διασκεδάσουμε με την ορχήστρα του Δημήτρη Κιτσόπουλου.
Τιμή Εισόδου: 10 ευρώ με φαγητό, 5 ευρώ για τα παιδιά. Θα
υπάρχει λεωφορείο στο χώρο του ΚΑΠΗ για τη μεταφορά των
μελών στο κέντρο. Ώρα αναχώρησης 19:00.

10 σελίδα

ΚΥΡΙΑΚΗ

27

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

τοπικά

Επίσκεψη του νέου Μητροπολίτη
Λαρίσης στα Τρίκαλα
Βρέθηκε στην Ιερά Μονή Κορπόβου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης
κ. Ιερώνυμος και ευλόγησε και την βασιλόπιτα της Ι.Μ. Τρίκκης και Σταγών

Σ

την Ιερά Μητρόπολη Τρίκκης και Σταγών
παραβρέθηκε από το πρωί της Πέμπτης,
προσκληθείς υπό του οικείου Ποιμενάρχου, ο
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ.
Ιερώνυμος για να συμμετάσχει στην ιερατική σύναξη και
κοπή της Αγιοβασιλόπιτας.

του Χριστόφορου Παπαθανασίου
Ο νέος Μητροπολίτης της γειτονικής πόλης το έτυχε θερμής
υποδοχής, κατά την μοναστική τάξη, στην Γυναικεία Ιερά
Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κορμπόβου μαζί με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσόστομο

από την Καθηγουμένη της Ιεράς Μονής Θεοφυλάκτη καθώς
και τον πνευματικό της Μονής, Καθηγούμενο της Ιεράς Μονής
Αγίου Βησσαρίωνος Δουσίκου Γέροντα Ιγνάτιο.
Κατά την διάρκεια της παραμονής του ξεναγήθηκε στους
χώρους της Ιεράς Μονής και συνομίλησε με τις μοναχές επί
πνευματικών θεμάτων.

Κοπή αγιοβασιλόπιτας και ιερατική σύναξη
Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκκης και Σταγών
Το πρωί της Πέμπτης στην αίθουσα του Πνευματικού
Κέντρου του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων πραγματοποιήθηκε η 1η Ιερατική Σύναξη των Κληρικών της Ιεράς
Μητροπόλεως Τρίκκης και Σταγών για το έτος 2019.
Η όλη εκδήλωση άρχισε με την προσφώνηση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσοστόμου.

CMYK

Εν συνεχεία ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και
Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος ανέπτυξε προς τους κληρικούς της
Μητροπόλεώς μας σκέψεις για την διακονία του ιερέως στον
σύγχρονο κόσμο και για την διοίκηση μιας ενορίας.
Να σημειωθεί πως πριν την έναρξη της ομιλίας ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος
ευλόγησε την αγιοβασιλόπιτα.

τοπικά
ε ιδιαίτερη
επιτυχία και πολύ
κέφι, αλλά και με
“άρωμα” εκλογών,
πραγματοποιήθηκε η
εκδήλωση κοπής της
βασιλόπιτας του Δήμου
Πύλης, καθώς πλήθος
κόσμου έδωσε το παρών.

Μ

Η εκδήλωση ήταν η 3η
φορά που διοργανώθηκε και
πραγματοποιήθηκε στο κέντρο “Ονείρων Έπαυλης”
προχθές το βράδυ και παραβρέθηκε σύσσωμη η Δημοτική
Αρχή, δημοτικοί σύμβουλοι
και υπάλληλοι του Δήμου, ενώ
μετά την κοπή της πίττας,
ακολούθησε γλέντι με δημοτική και λαϊκή ορχήστρα.
Τη ν εκδήλωση άνοιξε με
χαιρετισμό ο πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου Χρήστος Νάκος.
Στον χαιρετισμό του ο δήμαρχος Πύλης Κώστας Μαράβας, αφού απηύθυνε ευχές
για το νέο έτος, σημείωσε
«σας θεωρώ Χαιρετισμό απηύθυνε ο πρόεδρος της Πηγής
Βασίλης Τζιμόπουλος, ως οικοδεσπότης, ο οποίος μεταξύ
άλλων υπογράμμισε «έχουμε
άριστη συνεργασία με την Δημοτική Αρχή και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο που παράγει απαοτελέσματα και απαρίθμησε σειρά έργων για τον
χωριό του».
Στην συνέχεια τον λόγο
πήρε ο διευθυντής Πολεοδομίας Στέφανος Παιδής, ως
εκπρόσωπος των εργαζομένων, ο οποίος τόνισε πως μεταξύ των υπαλλήλων χρειάζεται αλληλεγγύη, βοήθεια
και ευθύνη στα καθήκοντα,
διαφορετικά δεν πρόκειται να
επιτευχθεί τίποτα, ενώ χαιρε-

ΚΥΡΙΑΚΗ

27

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

σελίδα 11

Η προχθεσινή κοπή της βασιλόπιτας του Δήμου Πύλης, που έγινε στο “Ονείρων Έπαυλης”

Επιτυχημένη εκδήλωση, με εκλογικό “άρωμα”
Πλήθος κόσμου έδωσε το παρών και γλέντησαν όλοι με την καρδιά τους, υπό τους ήχους δημοτικής και λαϊκής ορχήστρας

τισμό απηύθυνε και ο διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών Παναγιώτης Τσιαχρή-

στος.
Το παρών στην εκδήλωσε
έδωσε και ο υποψήφιος δή-

μαρχος Πύλης Βαλάντης Τσιούτσιας.
Ματθαίος Μπίνας

Κέντρο Διάγνωσης &
Θεραπείας Διαταραχών

“ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ”

Σκυλοτροφή συντήρησης 20kg

από

Σκυλοτροφή ενέργειας 20kg

από

Γατοτροφή Premium από 24,99

μόνο

Αλεύρι τύπου πολυτελείας 5kg

από

Αλεύρι τύπου 70% 25kg

από

Hλιέλαιο 10λίτρα

από

11,99€
17,99€
14,99€
2,99€
12,49€
11,99€

Λογοθεραπεία, Εργοθεραπεία, Ψυχοθεραπεία, Συμβουλευτική, Ειδική διαπαιδαγώγηση,
θεραπευτική ιππασία, θεραπευτική κολύμβηση, ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, Τμήματα Δημιουργικής Απασχόλησης και Φύλαξης Παιδιών.
Το κέντρο μας συνεργάζεται
με εξειδικευμένο παιδοψυχίατρο
ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Αυτισμός, Νοητική Στέρηση, ΔΕΠ-Υ, Μαθησιακές
Δυσκολίες – Λοιπές Διαταραχές

Ώρες Λειτουργίας: 11.00-21.30

Κόγια Ι. Σοφία - Κοιν. Λειτουργός
Υπεύθυνες
επικοινωνίας: Αγγέλη Μαρία - Λογοθεραπεύτρια
Απόλλωνος 16, Τρίκαλα
Τηλ. 24310-78781•Κιν.: 6974273255, 6970456589
CMYK

12 σελίδα
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Καινούργια υποψηφιότητα
με τον Κώστα Μαράβα
Ο κ. Γεώργιος
Δίπλας του Ανδρέα, έδωσε τα
χέρια και στηρίζει, χωρίς όρους,
τον Κώστα Μαράβα και την Δημοτική παράταξη με
τίτλο «ΠΡΩΤΑ Ο
ΑΝΘΡΩΠΟΣ».
Ο ίδιος δραστηριοποιείται επαγγελματικά στα
Στουρναραίϊκα,
στην έδρα της Δημοτικής Ενότητας Πινδέων, ως ελεύθερος επαγγελματίας.
Είναι παντρεμένος με την Κατερίνα Ντούβλη και πατέρας τριών τέκνων.
Δηλώνει ότι:
«…Νιώθω ως νέος άνθρωπος, ότι πρέπει να δώσουμε
πίσω στον τόπο μας και στους δημότες μας, ότι περισσότερο μπορούμε για ένα καλύτερο αύριο. Όχι για «βόλεμα»
αλλά για προσφορά.
Πιστεύω ότι με τον συνδυασμό «ΠΡΩΤΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ»
και με Δήμαρχο τον κ. Κώστα Μαράβα μπορούμε να το πετύχουμε..».
Ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κωνσταντίνος Μαράβας, ικανοποιημένος για το γεγονός δήλωσε ότι:
«…Ο Δήμος μας αλλάζει συνεχώς και άνθρωποι σαν τον
Γιώργο είναι απαραίτητοι.
Γιατί είναι αγωνιστής της ζωής, με σταθερές ηθικές αξίες.
Μα πάνω από όλα έχει επιθυμία και όρεξη για δημιουργία
και προσφορά στα κοινά.
Του εύχομαι ολόψυχα καλό αγώνα και καλή επιτυχία».

Αλλαγή ηγεσίας
στο ΓΕΕΘΑ

Ο αντιπτέραρχος Χρήστος Χριστοδούλου ορίστηκε από
το ΚΥΣΕΑ, που συνήλθε προχθές, ως ο νέος αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στη θέση του Ευάγγελου Αποστολάκη, ο οποίος πλέον είναι υπουργός Εθνικής Αμυνας. Η θητεία του αρχηγού
ΓΕΕΘΑ είναι τριετής, με δυνατότητα παράτασης ενός
έτους.
Ως αρχηγός ΓΕΣ επελέγη ο αντιστράτηγος Γεώργιος
Καμπάς, που διαδέχεται τον Αλκιβιάδη Στεφανή. Το ΚΥΣΕΑ
αποφάσισε επίσης την παράταση της θητείας του αντιναυάρχου Νικολάου Τσούνη ως αρχηγού ΓΕΝ για ακόμα
έναν χρόνο, με αποτέλεσμα να μετατίθενται χρονικά οι μεγάλες αλλαγές στο Πολεμικό Ναυτικό.
Ο αντιπτέραρχος Γεώργιος Μπλιούμης, μέχρι τώρα Αρχηγός Τακτικής Αεροπορίας, ορίζεται ως αρχηγός ΓΕΑ. Το
ΚΥΣΕΑ αποφάσισε, τέλος, την παράταση για ένα έτος της
θητείας του αρχηγού του Λιμενικού Σώματος, Σταματίου
Ράπτη.

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου Φιλολόγων ν. Τρικάλων εύχεται στα μέλη
και τους φίλους του ένα ευτυχισμένο 2019, γεμάτο υγεία, χαμόγελα και δημιουργικότητα.
Για να ξεκινήσει με το «δεξί» η
νέα χρονιά, έχει γίνει πλέον θεσμός
ο Σύνδεσμος Φιλολόγων να κόβει
την πίτα του στα τέλη Ιανουαρίου,
μια κοπή πίτας που συνοδεύεται με

χουμε γράψει και
άλλες φορές για
το στρατηγό
Καβράκο, που τιμάται
στα Τρίκαλα ως ήρωας
και το στρατόπεδο της
ΣΜΥ φέρει το όνομά του.
Σήμερα θα επανέλθουμε,
διότι προέκυψαν
νεώτερα στοιχεία.

Έ

Φυσικά δεν θεωρούμε ότι
είναι από τα σοβαρότερα θέματα που απασχολούν αυτή
την περίοδο την τρικαλινή
κοινωνία. Άλλα είναι τα καυτά θέματα της επικαιρότητας
και της καθημερινής μας
ζωής. Είμαστε όμως υποχρεωμένοι να επαναφέρουμε στο
προσκήνιο και να προβάλουμε τα νεώτερα στοιχεία για
θέματα σαν του Καβράκου,
μέχρι αυτά να βρουν τη λύση
τους.
Στις 21 Σεπτεμβρίου 2018 ο
Υπουργός Εθνικής Άμυνας
απάντησε στη Βουλή των Ελλήνων σε αίτημα του βουλευτή Τρικάλων Σάκη Παπαδόπουλου, που ζήτησε τη χορήγηση αντιγράφων της εισήγησης και της διαταγής
ονομασίας του στρατοπέδου.
Απάντησε ότι δεν υφίσταται
διαταγή του ΓΕΣ που να γίνεται σαφής μνεία για τη συγκεκριμένη ονομασία του
στρατοπέδου και ότι δεν κατέστη δυνατόν να ανευρεθεί
στα υφιστάμενα αρχεία του
ΓΕΣ σχετική εισήγηση για την
απονομή του ονόματος.
Η παραπάνω απάντηση του
ΓΕΣ, μέσω του ΥΕΘΑ, ενισχύει την άποψη που διατύπωσα παλαιότερα. Ότι δηλαδή μερικά ονόματα επικράτησαν ως τοπωνυμίες, διότι
πήραν το όνομά τους από το
φονιά ή τον φονεμένο που έγινε σε κάποιο τόπο. Ο Καβράκος μετά τους φόνους που
διέπραξε στο συλλαλητήριο
αγροτών στα Τρίκαλα στις 2
Φεβρουαρίου 1925, παρέμεινε διοικητής στο στρατόπεδο,
παραγκωνισμένος και ξεχασμένος, για δέκα ολόκληρα
χρόνια μακριά από τις εξελίξεις του στρατού. Καθιερώθηκε έτσι να λέγεται «το στρατόπεδο του Καβράκου». Ενδεχομένως να μη υπάρχει
πράγματι σχετική εισήγηση
για το όνομα. Το βρήκαν έτσι
στο ΓΕΣ και το υιοθέτησαν. Η
ΣΜΥ και το ΓΕΣ παρακαλούνται να διενεργήσουν
έρευνα και να διορθώσουν
το ατόπημα. Να δώσουν τώρα
την αρμόζουσα λύση.
Ένα άλλο θέμα που ήρθε
στην επιφάνεια, είναι η ημερομηνία θανάτου του Καβράκου. Το ΓΕΣ αναφέρει ως
ημερομηνία θανάτου του την
8-12-1944. Η ληξιαρχική πράξη θανάτου του ληξιαρχείου
Αθηνών που εκδόθηκε την
28-4 1945 και σύμφωνα με

Νεώτερα για το στρατόπεδο της ΣΜΥ
και το Στρατηγό Χρήστο Καβράκο
Γράφει ο Νίκος Γκόγκος.* 25-1-2019.

αυτή, ο θάνατος επήλθε εκ
τραύματος κεφαλής δια βλήματος πυροβόλου. Η αγγελία
της κηδείας έγινε στις 29-41945, πέντε σχεδόν μήνες
αργότερα από την ημερομηνία που αναφέρει το ΓΕΣ ως
ημερομηνία θανάτου. Στο κηδειόχαρτο όμως αναφέρεται
ως ημερομηνία θανάτου η 612-1944 και όχι η 8-12-44 που
λέει το ΓΕΣ. Η αγγελία κηδείας δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ σελίδα 2
στις 29 Απριλίου 1945 και εντοπίστηκε από την ερευνήτρια
Χριστίνα Σωτήρχου. Το ΓΕΣ
πρέπει και στην περίπτωση
αυτή να διενεργήσει έρευνα
για την πραγματική ημερομηνία θανάτου και της κηδείας του.

Η ερευνήτρια Χριστίνα Σωτήρχου προέβη σε εμπεριστατωμένη μελέτη για το παραπάνω θέμα. Ο σύλλογος
εργαζομένων και συνταξιούχων Ιονικής Τράπεζας - ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ - απέστειλε τη
μελέτη αυτή στον πρόεδρο
της Δημοκρατίας και σε
όλους τους αρχηγούς κομμάτων και τους βουλευτές
του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου στις 16-102018.
Οι βουλευτές Γιώργος Λαμπρούλης και Κώστας Στεργίου του ΚΚΕ υπέβαλαν ανα-

φορά στον Πρόεδρο της Βουλής για τον Υπουργό Εθνικής
Άμυνας στις 31/10/2018 με αίτημα τη μετονομασία του
στρατοπέδου Τρικάλων, προς
αποκατάσταση της πρόκλησης που υφίσταται από την
περίοδο της χούντας και συνεχίζεται μέχρι σήμερα.
Επίσης ο βουλευτής Ν.
Αχαϊας Νικόλαος Νικολόπουλος υπέβαλε αναφορά στις
18-12-2018 προς τον ΥΕΘΑ με
αίτημα τη μετονομασία του
στρατοπέδου Τρικάλων, ζητώντας να τοποθετηθεί ο
υπουργός σε όσα εμπεριέχονται στη μελέτη και ότι το
θέμα ενδιαφέρει αρκετούς
συμπολίτες.
Μικρότερης σημασίας, που
δείχνει όμως τη νοοτροπία
ορισμένων, είναι η ταχυδρομική διεύθυνση της ΣΜΥ,
όπως αυτή αναγράφεται στην
ιστοσελίδα της ΣΜΥ, η οποία
είναι: ΣΜΥ Βασιλείου Τσιτσάνη 63. Εντός Στρατοπέδου
Καβράκου. Τρίκαλα 42100
ΤΡΙΚΑΛΩΝ. Δηλαδή για να
πας στη ΣΜΥ πρέπει να ξέρεις
το στρατόπεδο Καβράκου.
Το όνομα δηλαδή του στρατοπέδου πάνω από τη ΣΜΥ!!!
Υποτίμηση της Σχολής.
Σημειώνομαι τέλος ότι ο
Καβράκος έλαβε μέρος σε
πολέμους μέχρι το βαθμό του

Ταγματάρχη. Δεν σκοτώθηκε,
δεν τραυματίστηκε, ούτε έκανε κάποια γενναία πράξη.
Στους βαθμούς του Αντισυνταγματάρχη και Συνταγματάρχη και ιδιαίτερα μετά τα
εγκλήματα που διέπραξε στις
2-2-1925 στα Τρίκαλα, απομονώθηκε από τις παραπέρα
εξελίξεις του στρατεύματος
και παρέμεινε για δέκα ολόκληρα χρόνια διοικητής του
στρατοπέδου, που μετατράπηκε σε σωφρονιστικό στρατόπεδο ανεπιθύμητων στις
άλλες μονάδες στρατιωτών.
Έγινε υποστράτηγος από το

καθεστώς Μεταξά (δεν υπήρχε τότε ο βαθμός του Ταξίαρχου), παρέδωσε την Αθήνα στους Γερμανούς και συνεργάστηκε με τους κατακτητές στην κατοχική κυβέρνηση.
Γιατί το ΓΕΣ τον κατέταξε
στο πάνθεον των ηρώων και
γιατί τον διατηρεί και υποχρεώνει την Τρικαλινή κοινωνία να τον τιμά σαν ήρωα και
τους μαθητές της ΣΜΥ να
τον έχουν φάρο και παράδειγμα προς μίμηση; Έχει
ενημερωθεί λεπτομερώς για
τις δραστηριότητές του. To
2007 που αναφέρθηκα και
ζήτησα από το ΓΕΣ την εξέταση των αναφερομένων γεγονότων, έλαβα ως απάντηση
«… εξ άλλου κανείς άλλος μέχρι τώρα δεν ζήτησε την αλλαγή του ονόματος…». Στη
συνέχεια ζήτησαν τη μετονομασία του στρατοπέδου και
οι βουλευτές Τρικάλων Σούλα
Μεριντίτη, Σάκης Παπαδόπουλος, Χρίστος Σιμορέλης,
Παναγιώτα Δριτσέλη, 25 άλλοι βουλευτές του Ελληνικού
κοινοβουλίου, ο Μανώλης
Γλέζος, ο Δήμαρχος Τρικάλων Χρίστος Λάππας, η Ιονική
Ενότητα, κ.ά. Αιτούμαι και
πάλι από το ΓΕΣ την αξιολόγηση και επανεξέταση της
θέσης του για την αλλαγή
του ονόματος σε στρατόπεδο
ΣΜΥ.
Υστερόγραφο/Πρόσκληση:
Η Πρωτοβουλία για την 2α
Φεβρουαρίου 1925 διοργανώνει ημερίδα το Σάββατο
2/2/2019 και ώρα 7-9 μμ, στην
αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικάλων με θέματα.
1.Οι αγώνες της αγροτιάς
από το Κιλελέρ μέχρι την αντίσταση. Αντώνης Αντωνίου
Διδάκτωρ Οικονομικής Ιστορίας Πανεπιστημίου Σορβόννης.
2. Η ποιητική του Κώστα
Βίρβου ως ερμηνευτικό εργαλείο της αγροτικής ιστορίας Θεσσαλίας. Τζαβέλα
Ευαγγελία Διευθύντρια Δημοτικού Σχολείου Πηγής.
3. Η κοινωνική απελευθέρωση της θεσσαλικής αγροτιάς. Δημήτριος Μπάρμπας
Ιστορικός Ερευνητής.
4. Οι διώξεις των γυναικών
μετά την εξέγερση του 1925.
Χριστίνα Σωτήρχου. Μέλος
της Ιονικής Ενότητας, Ερευνητής.
Σας προσκαλώ να τιμήσετε
με την παρουσία σας την εκδήλωση.
*Ο Νίκος Γκόγκος είναι
Υποναύαρχος ΠΝ ε.α.

Σήμερα η κοπή πίτας του Συνδέσμου Φιλολόγων
άφθονη μουσική.
Έτσι, σήμερα Κυριακή 27 Ιανουαρίου, στις 7 το απόγευμα,
στο γνώριμο και αγαπητό χώρο
της Σουίτα art cafe, ο Σύνδεσμός
μας θα κόψει την πρωτοχρονιάτικη
πίτα του, συνοδευόμενη από όμορφα δώρα για τους τυχερούς, ανα-

κοινώσεις για τις επικείμενες εκδηλώσεις του Συνδέσμου, καλή παρέα
και φυσικά όμορφη μουσική.
Κοντά μας φέτος θα είναι δυο δεξιοτέχνες κιθαρίστες, συνθέτες
όμορφων μελωδιών, πολύ γνωστοί
στο Τρικαλινό -και όχι μόνο- φιλόμουσο κοινό. Πρόκειται για τους

Γιάννη Τρικόπουλο και Σαράντη
Μούτο, οι οποίοι προσφέρθηκαν
ανιδιοτελώς να μας κρατήσουν συντροφιά με γνωστά τραγούδια της
σύγχρονης ελληνικής σκηνής.
Τους ευχαριστούμε εκ των προτέρων και αδημονούμε να τους
απολαύσουμε. Σήμερα Κυριακή 27

Ιανουαρίου λοιπόν, στις 7 το απόγευμα, σας περιμένουμε όλους και
όλες, φιλολόγους και φίλους του
Συνδέσμου μας, σε μία όμορφη
βραδιά.
Το Δ.Σ. του Συνδέσμου
Φιλολόγων ν. Τρικάλων
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ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΘΕΛΕΙ ΑΠΟΔΡΑΣΗ

ΔΙΔΥΜΗ ΕΞΟΔΟΣ

ΠΑΤΟΥΝ ΜΠΑΛΑ

Το καλό του πρόσωπο καλείται να δείξει σήμερα
ο ΑΟΤ για να περάσει από τα Σπάτα (σελ 7)

Ικαροι και Καλαμπάκα θα ψάξουν τις εκτός έδρας
επιτυχίες, που λείπουν από την συλλογή τους (σελ 2)

Επιστροφή στην δράση σήμερα για τις γυναίκες του ΑΟΤ,
που θα ψάξουν το κουμπί της Προοδευτικής (σελ 2)

ΕΚΑΝΑΝ ΤΑ ΚΟΛΠΑ ΤΟΥΣ
4 Με τον γνωστό ρυθμό και πάθος οι πρωταγωνιστές των ομάδων
της Α’ Ερασιτεχνικής μόχθησαν για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα (σελ 4-6)
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Ματιάζουν απόδραση
Οι γυναίκες των Τρικάλων παίζουν σήμερα στα
Γιάννενα και θέλουν να συνεχίσουν την προέλαση

Tεράστια προσοχή
Τα δυνατά τους πρέπει να βάλουν Ικαροι και Καλαμπάκα
για να λυγίσουν σήμερα Μαντουλίδη και ΑΟΚ Βέροιας αντίστοιχα

Τις υψηλές πτήσεις θέλουν να συνεχίσουν
οι γυναίκες των Τρικάλων στα Γιάννενα

Ό

ταν τα
επιτελεία των
ομάδων
κάνουν τον
σχεδιασμό τους για τα
παιχνίδια που έχουν
μπροστά ξέρουν μέσεςάκρες τι θα συναντήσουν
όσον αφορά τους
αντιπάλους.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr

Ντέρμπι έχουν σήμερα οι κυανέρυθρες Νέες
Ουκ ολίγες φορές οι φίλοι του γυναικείου ποδοσφαίρου
μας το επεσήμαναν τις τελευταίες μέρες.
Τους έλειψε η δράση από τον μαραθώνιο της Α’ Εθνικής και
κυρίως απουσίασαν οι εμπνεύσεις και το μέγα πάθος των γυναικών των Τρικάλων.
Βέβαια ο καιρός έκανε τα κόλπα του, οπότε δεν ήταν
δυνατόν να πραγματοποιηθούν παιχνίδια.
Η μακρά διακοπή δεν ήρθε σε καλή στιγμή για τα Τρικαλινά
χρώματα αφού ο εκπρόσωπός μας ήταν φανερό ότι είχε βρει
βηματισμό κλειδώνοντας μεγάλα αποτελέσματα και συνδυάζοντας και θέαμα.
Το πλήρωμα του χρόνου όμως έφτασε και τα κορίτσια του
Γ. Λουλέ θα βγουν σήμερα στον αγωνιστικό χώρο για να «κεντήσουν» ποδοσφαιρικά.
Και μπορεί η Προοδευτική Περάματος Ιωαννίνων(πλαστικό
γήπεδο) να μην βρίσκεται στο πάνω ράφι αλλά θέλει μεγάλη
προσοχή, ειδικά μετά από τόσο μεγάλη διακοπή, ενώ κάποιες
παίκτριες θα σφίξουν δόντια λόγω τραυματισμών.
Πάντως οι κυανέρυθρες δεν σταμάτησαν να γυμνάζονται,
οπότε σήμερα θα σπεύσουν να συνεχίσουν από εκεί που σταμάτησαν.
Η αναμέτρηση θα πραγματοποιηθεί στις 13.15 στα Γιάννενα
οπότε οι συμπολίτες φίλαθλοι ελπίζουν να μάθουν νωρίς καλά
νέα.
Διαιτητές οι Στεφάνου, Παπαλαζάρου, Στόλη (Θεσπρωτίας).
Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο EPIRUS SPORT CENTER.

Το πρόγραμμα
11.30 Αγ. Παρασκευή-ΠΑΟΚ
15.00 Άρης-Ελπίδες
15.00 Ατρόμητος-Εργοτέλης
13.15 Προοδευτική-Τρίκαλα
12.00 Πανσερραϊκή-Γλυφάδα

Η Βαθμολογία
1 Αρης --------------------------------------------25-4 ----------------------21
2 Τρίκαλα ----------------------------------------12-5 ----------------------19
2 ΠΑΟΚ -------------------------------------------23-2 ----------------------18
4 Γλυφάδα ----------------------------------------9-3 ----------------------15
5 ΑΕΛ ----------------------------------------------9-13 ----------------------15
6 Ατρόμητος Αθηνών ------------------------11-7 ----------------------11
7 Αγ. Παρασκευή ------------------------------7-9 ----------------------10
8 Ελπίδες Καρδίτσας -------------------------7-8 -----------------------9
9. Προοδευτική. Ι ------------------------------7-21 ----------------------5
10 Πανσερραϊκή -------------------------------4-31 ----------------------3
11 Εργοτέλης ----------------------------------3-14 ----------------------- 3
Εκκρεμούν οι αγώνες Ελπίδες-ΠΑΟΚ ( 30/1), ΠΑΟΚ-Εργοτέλης ( 6/2) , ΠΑΟΚ-ΑΕΛ (24/3), Τρίκαλα-Άρης (24/3), Πανσερραϊκή-Προοδευτική (13/2).

Σε δράση και οι Νέες
Μια παραδοσιακή δύναμη του χώρου έχουν μπροστά τα
νιάτα των Τρικάλων, που την αντιμετωπίζουν με σεβασμό
αλλά θέλουν να διευρύνουν την αλυσίδα επιτυχιών στο ντέρμπι.
Οι Νέες Τρικάλων στην Γ’Εθνική και στον 3ο όμιλο, θα αγωνιστούν με τις Πιερίδες Μούσες σήμερα Κυριακή 27/1 στις
15.00 στο γήπεδο Ελευθεροχωρίου. Ο αγώνας είναι από αναβολή.
Διαιτητές : Δεληγιάννη-Νάκας-Μπουρονίκος (Λάρισας)

Η Βαθμολογία
1 Μαγνησιακός ---------------------------------------7-1 -----------------10
2 Νέες Τρικάλων -----------------------------------12-2 -----------------9
3 Πιερίδες Μούσες --------------------------------13-3 -----------------8
4 Λεοντικός Κηφισιάς ------------------------------9-2 ------------------7
5 Νηριήδες Φθίας -----------------------------------4-8------------------- 3
6 Διγενής Καρδίτσας -----------------------------1-10------------------ 1
7 Α Ε Ζωγράφου ------------------------------------1-21 -----------------1

Ετσι μπορεί σε κάποια ματς
να φτάνουν συμβατικές εμφανίσεις για να φέρουν το
ροζ φύλλο αλλά σε ορισμένες
συναντήσεις τα συγκροτήματα οφείλουν να πραγματοποιήσουν εμφανίσεις βγαλμένες
από τα καλύτερά τους για να
χαμογελάσουν.
Στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν τα σημερινά εκτός παιχνίδια(17.00) για τους εκπροσώπους μας στον γ’ όμιλο
της μπασκετικής Γ’ Εθνικής.
Οι Ικαροι παίζουν στην έδρα
του Μαντουλίδη και θα πρέπει
να βρουν την συνταγή του
φρεναρίσματος, ενώ η Καλαμπάκα αγωνίζεται στον ΑΟΚ
Βέροιας και θα επιδιώξει να
επιστρέψει με ψηλά το κεφάλι.
Σε κάθε περίπτωση οι φίλαθλοι των ομάδων μας θα
διατηρήσουν ανοιχτή γραμμή
με τις συγκεκριμένες έδρες
ελπίζοντας ότι το δίδυμο θα
σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, θα πλειοδοτήσει σε
εμπνεύσεις και εν τέλει θα
σταθεί στο ύψος των περιστάσεων.
Ας προσεγγίσουμε λοιπόν
ένα- ένα τα παιχνίδια. Οι Ικαροι που πήραν τη νίκη που
ήθελαν κόντρα στον Εύαθλο
ξέρουν ότι για να αναρριχηθούν βαθμολογικά πρέπει να
χτίσουν μια αλυσίδα νικηφόρων αποτελεσμάτων.
Πάντως αντιμετωπίζουν τον
Μαντουλίδη σε μια εποχή που
είναι στα πάνω του. Αυτό από
μόνο του σημαίνει ότι οι κιτρινόμαυροι, που έκαναν διανυκτέρευση και έβγαλαν την
τελευταία προπόνηση στην
Χαλκηδόνα, θα πρέπει να είναι
τύπος και υπογραμμός.
Αλλωστε η ίδια η πράξη δείχνει ότι οι αντίπαλοι τιμωρούν
και την πιο μικρή αδράνεια.
Το σίγουρο είναι ότι τους
Ικάρους(το παλεύει ο Χατζής)

Τα δυνατά τους πρέπει να βάλουν Ικαροι και ΑΟΚ
για να σταθούν όρθιοι στις εκτός έδρας αποστολές
περιμένει μπόλικη δουλειά,
αφού ο αντίπαλος και ανεβασμένος ψυχολογικά είναι και
παίκτες με αθλητικά προσόντα
και έφεση στο σκοράρισμα
διαθέτει.
Λίγο αν τους χάσει ο αντίπαλος από τα μάτια του κινδυνεύει να εκτεθεί ανεπανόρθωτα.
Συνεπώς ο εκπρόσωπός
μας πρέπει να κάνει σωστά
όσα δεν έπραξε σε προηγούμενες εξόδους.
Να θυμίσουμε ότι ο Μαντουλίδης προέρχεται από μεγάλη νίκη στον Βόλο επί του
Ολυμπιακού με 77-89.
Η συγκεκριμένη εικόνα λέει
πολλά για την δυναμική των
Θεσσαλονικέων.
Οι ίδιοι στην Μαγνησία ξεκίνησαν με τρελά επιθετικά
κέφια και συνέχισαν ανάλογα
μέχρι τέλους με τον Ολυμπιακό να μην έχει αντίδοτο.
Αυτό το ματς οι Ικαροι το
μελέτησαν πολύ για να ενεργήσουν ανάλογα.
Πέραν όλων των άλλων ο
Μαντουλίδης είχε πολυφωνία
με τα βαριά χαρτιά να κάνουν
εξαιρετικό παιχνίδι.
Ωστόσο διαθέτει και λύσεις
από τον πάγκο.
Οι αριθμοί στην Μαγνησία
είχαν ως εξής: Νικολαϊδης
21(2), Τάκης 17(1), Μπέλλος
10(2), Ρεφατλλάρι 6(2), Ψαθάς 4, Ντίαθ, Σίμογλου 7(1),
Καλόγηρος 24(2), Φόρογλου,
Λαγός, Μαλανδρής, Καναγκίνης.
Μιλώντας για το ματς ο
κόουτς Κώστας Σδράκας σημείωσε στην «Σέντρα» «Εχουμε μπροστά μας ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε
μια άκρως ποιοτική ομάδα,

Δουλειά στην Β’ ΕΣΚΑΘ
Το ξέσπασμα ψάχνει σήμερα η Πράσινη Γωνιά για να
κλείσει τον κύκλο αρνητικών αποτελεσμάτων.
Φιλοξενεί στις 15.00(Μπάρα) την Φαλάνη που είναι έμπειρη και σκληροτράχηλη.
Με κοινή προσπάθεια όμως και ισόρροπη ανάπτυξη
όλα μπορούν να γίνουν.
Διαιτητές οι κκ. Τατσιόπουλος- Ροδόπουλος.
Ακόμη θα παίξουν(17.00) Κρόνος- Τυρνάβου- Αγ. Κωνσταντίνος.

που τρέχει πολύ και διαθέτει
ενθουσιασμό.
Ακόμη λέει πολλά το γεγονός ότι διαθέτει ορισμένους
από τους κορυφαίους σκόρερ
της κατηγορίας.
Αυτό όμως δεν αλλάζει τον
σχεδιασμό μας. Πρέπει να
δώσουμε το 110% των δυνατοτήτων μας και με καλή άμυνα και διάρκεια να ψάξουμε
το διπλό που τόσο θέλουμε».
Ντέρμπι όμως έχει μπροστά
του και ο ΑΟΚ. Παίζει στην
έδρα του ΑΟΚ Βέροιας και
αφήνει χώρο στο μυαλό του
για κάτι καλό.
Οι κιτρινομπλέ είναι συνειδητοποιημένοι και θέλουν να
κερδίσουν αυτόν τον τελικό
που θα τους δώσει μεγάλη
ώθηση μεταφέροντας παράλληλα την πίεση στους αντιπάλους.
Η επιτυχία επί της Μελίκης
έδωσε ώθηση στον εκπρόσωπό μας ο οποίος καλείται να
κρατήσει τις καλές συνήθειες
και να περιορίσει στο έπακρο
τις ατέλειες.
Είναι φανερό ότι ο ΑΟΚ παίζει καλή άμυνα και συνεπώς
θα προσέξει σαν τα μάτια του
τους εκτελεστές της Βέροιας.
Όμως χρειάζεται να ανεβάσει τον επιθετικό δείκτη και
όλοι οφείλουν να βάλουν το
λιθαράκι τους σ’αυτό το κομμάτι.
Πάνω απ’ όλα όμως επιβάλλεται να γυαλίζει το μάτι
των αθλητών, οι οποίοι με καθαρό μυαλό θα σπεύσουν να
δώσουν απαντήσεις σε όποιες

κινήσεις κάνουν στην σκακιέρα οι Ημαθιώτες.
Ο αντίπαλος προέρχεται
από ήττα στην Μελίκη κάνοντας κακό δεύτερο ημίχρονο.
Είναι λογικό να θέλει να καλύψει το χαμένο έδαφος, οπότε ο ΑΟΚ θα πρέπει να δράσει
με χειρουργική ακρίβεια.
Στο δυναμικό του αντιπάλου
βρίσκονται οι: Τρομπούκης,
Ουσουλτζόγλου, Στοϊτσης,
Γκάνας 2, Βλάχος 27(4), Μαυρίδης 13(3), Ντουλαβέρης,
Κασαμπαλής 12, Καραθανάσης, Ιωαννίδης 3, Χατζηλαμπρινός 4, Χαραλαμπίδης.
Δίνοντας το στίγμα του ο
κόουτς Χρήστος Κωνσταντινίδης ανέφερε: «Το συγκεκριμένο παιχνίδι ανήκει στην κατηγορία των συναντήσεων
που πρέπει να έχουν θετικό
πρόσημο για την Καλαμπάκα.
Σίγουρα δεν θα είναι εύκολο, αφού και η Βέροια καίγεται
για βαθμούς και μεταμορφώνεται στην έδρα της.
Ωστόσο τα παιδιά είναι σε
πολύ καλή ψυχολογική κατάσταση και βγάζουν διάθεση
στο γήπεδο.
Κατά την άποψή μου τέτοια
ματς κρίνονται από την κατάθεση ψυχής και θα εξαντλήσουμε τις πιθανότητες.
Διαβάσαμε την ανάπτυξη
των αντιπάλων και θα χτυπήσουμε στις αδυναμίες τους.
Γενικά εμείς έχουμε μπροστά 13 τελικούς και θα παλέψουμε σε όλους».
Ευχή λοιπόν των Τρικαλινών
φίλων του μπάσκετ είναι να
προκύψει θετικό ταμείο για
το τοπικό δίδυμο.

To πρόγραμμα
17.00 ΑΟΚ Βέροιας- Καλαμπάκα Ηλιόπουλος-Τσάνταλη
17.00 Δόξα Λευκάδας- Μελίκης Γεωργούλης-Γκέκας
17.00 Νικόπολη -ΑΓΣ Ιωαννίνων Καρακώστας-Μπούγλος
Π.
17.00 ΠΑΣ Γιάννινα-Παλαμάς Σαρακενίδης-Χατζηκώστας
17.00 Εύαθλος -Πρωτέας
Γρεβενών Αγραφιώτης Γρ.Δέλλας
17.00 Μαντουλίδης-Ίκαροι
Χρυσάφης-Χατζημπαλίδης
Ρεπό: Ολυμπιακός.

Η Βαθμολογία
1) Πρωτέας Γρεβενών ---------21 --------791-701 ---------90
2) Δόξα Λευκάδας ---------------20 --------839-723 --------116
3) ΠΑΣ Γιάννινα -------------------20 --------820-696 --------124
4) ΑΓΣ Ιωαννίνων -----------------19 --------812-769 ---------43
5) Μαντουλίδης ------------------17 --------853-820 ---------33
6) Παλαμάς ------------------------17 --------795-820 ---------25
7) Ικαροι -----------------------------16 --------766-775 ----------9
8) Εύαθλος -------------------------16 --------739-764--------- -25
9) Ολυμπιακός Βόλου ----------16 --------894-922 ---------28
10) Μελίκη --------------------------15 --------758-784--------- -26
11) ΑΟΚ Βέροιας ----------------14 --------692-739 ---------47
12) Καλαμπάκα -------------------13 --------684-739 ---------55
13) Νικόπολη ----------------------12 --------713-904 --------191
*Ο Ολυμπιακός Βόλου έχει ένα παιχνίδι περισσότερο.

ΤΟπιΚΑ
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Επαιξαν δυνατά
•Τρικαλινά στελέχη στίβου έβαλαν την υπογραφή τους στην διοργάνωση του ΣΕΦ

Σ

τιβικοί αγώνες
χωρίς Τρικαλινές
επιτυχίες δεν
γίνονται. Χθες
σας μεταφέραμε το
αρχικό υλικό, ενώ έπεται
το δεύτερο μέρος.

Φάνηκε πάντως ότι τα δικά
μας παιδιά έβαλαν γερές βάσεις και θα παίξουν δυνατά
στα μεγάλα πρωταθλήματα
που έχουν σημαδέψει.
Με την βοήθεια της ιστοσελίδας του ΣΕΓΑΣ μεταφέρουμε κλίμα.
Στα 400μ ανδρών υπήρξε
εξαιρετικό ενδιαφέρον. Ο Πέτρος Κυριακίδης τερμάτισε
σε 48.50 και ο Κώστας Νάκος
του ΓΣΤ ακολούθησε με 49.18.
Φυσικά ο έμπειρος Τρικαλινός αθλητής ξέρει να ανεβάζει στροφές.
Κατά τα λοιπά με ατομικά
ρεκόρ ξεκίνησαν τη χρονιά
δυο αθλήτριες των 400 μέτρων. Η Ελπίδα Καρκαλάτου
ήταν νικήτρια με 54.84, επίδοση καλύτερη από το 55.34,
που είχε πετύχει την περσινή
σεζόν. Η έμπειρη αθλήτρια
έχει ατομικό ρεκόρ στον ανοιχτό 54.41, επίδοση που μπορεί
να απειλήσει στο πανελλήνιο
πρωτάθλημα. Με ρεκόρ άνοιξε τη σεζόν και η Άννα Κιάφα,
που ήταν δεύτερη με 55.60
και άφησε πίσω της το 56.20,
που σημείωσε στο περσινό
πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου.
Από τις ευχάριστες παρουσίες την Παρασκευή το απόγευμα στην ημερίδα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ήταν
ο Κυριάκος Ζώτος, που ολοκλήρωσε τον αγώνα του στη
σφαιροβολία με καλύτερη
προσπάθεια στα 20,01 μέτρα.
Ο αθλητής που γυμνάζεται
με τον Στάθη Χατζηστάθη βρέ-

Ο Κ. Νάκος έκανε την προσπάθειά του στο 400άρι
θηκε πολύ κοντά στο όριο για
τη Γλασκώβη, το οποίο είναι
20,15 μέτρα, ενώ είχε ακόμη
έγκυρες βολές στα 18,39 μ.,
18,38 μ. και 20,00 μέτρα. Ο
Ζώτος για δεύτερο διαδοχικό
αγώνα είχε βολές πάνω από
τα 20,00 μ., γεγονός που του
επιτρέπει να σκέφτεται με αισιοδοξία τη συνέχεια.
Ο 18χρονος Αντώνης Σάντας βρέθηκε σε πολύ καλή
μέρα και αφού ισοφάρισε το
ατομικό του ρεκόρ με το άλμα
στα 5,10 μ. και έπιασε το όριο
για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ20 ξεπέρασε διαδοχικά
τα 5,20 μ. και 5,30 μέτρα.
Ο νεαρός παρουσιάστηκε
αισθητά βελτιωμένος και έδειξε πως το καλοκαίρι θα είναι
μια από τις δυνατές μονάδες
της εθνικής μας ομάδας στο
Ευρωπαικό Πρωτάθλημα της
κατηγορίας του. Ο αθλητής
του Φώτη Στεφανή, πέρασε
με την πρώτη τα 4,65 μ., την
τρίτη τα 4,80 μ., με την πρώτη
τα 4,95 μ., με τη δεύτερη τα
5,10 μ., με την τρίτη στα 5,20
μ. στη συνέχεια άφησε τα
5,25 μ. και ξεπέρασε με την

πρώτη τα 5,30 μέτρα. Το ατομικό του ρεκόρ ξεπέρασε και
ο Πέτρος Χατζίου, που πέρασε τα 5,30 μ., αλλά και ο Δημήτρης Καραγιάννης που υπερέβη τα 5,20 μέτρα. Νικητής
του αγώνα ήταν ο Κύπριος
Νίκανδρος Στυλιανού με 5,40
μ., ο οποίος στη συνέχεια δοκίμασε στα 5,51 μέτρα.
Πολύ καλό αγώνα έκανε η
Άλκηστις Βαγγέλη στο ύψος,
αφού ξεπέρασε το 1,80 μ. και
βελτίωσε το ατομικό της ρεκόρ, το οποίο ήταν 1,78 μέτρα.
Η 22χρονη στη συνέχεια δοκίμασε στο 1,82 μ., ύψος το
οποίο θα έχει την ευκαιρία
να απειλήσει στο εγγύς μέλλον. Τη δεύτερη θέση στο
ύψος κατέλαβε η νεάνιδα Παναγιώτα Δόση με 1,77 μ., στο
ντεμπούτο της στη σεζόν και
στην τρίτη η Αθηνά Ρέτζιου
επίσης με 1,77μ., που αρχίζει
και βρίσκει σταδιακά το ρυθμό
της.
Να θυμίσουμε ότι Κώστας
Ζήκος έκανε την Παρασκευή
σύμφωνα με τον ΣΕΓΑΣ την
καλύτερη κούρσα της ζωής
στα 60 μ. και παράλληλα έδει-

ξε πως είναι έτοιμος για ακόμη
καλύτερες εμφανίσεις. Ο
αθλητής από τα Τρίκαλα τερμάτισε νικητής στον τελικό
της απόστασης στην ημερίδα
του ΣΕΦ, με 6.67 και βελτίωσε
το 6.69 που ήταν το ρεκόρ
του από το 2018.
Ο αθλητής του Βαγγελή
Κατσιάβα στον προκριματικό
της απόσταση είχε τρέξει σε
6.70, επίδοση που αποτελεί
όριο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Γλασκώβης. Ο
Παναγιώτης Τριβυζάς μετά
το 6.69 του προκριματικού
τερμάτισε σε 6.70, ενώ ο Παναγιώτης Νυφαντόπουλος
αναγκάστηκε να αφήσει την
κούρσα, καθώς στα τελευταία
μέτρα ένιωσε μια σύσπαση
στο δικέφαλο. Ο αθλητής του
Περικλή Χατζηαναστασίαδη
θα εξετασθεί από τον γιατρό
της ομοσπονδίας, Διονύση
Χίσσα, προκειμένου να διαπιστωθεί η σοβαρότητα της κατάστασης του.
"Ήμουν σε καλή κατάσταση
και ήθελα να κάνω μια ανάλογη κούρσα, ωστόσο .είχα
λίγο άγχος γιατί τις περασμένες ημέρες ταλαιπωρήθηκα
από μία ίωση. Η χρονιά επικεντρώθηκε στον κλειστό στίβο με στόχο το Ευρωπαϊκό
Πρωτάθλημα της Γλασκώβης.
Αν τελικά συμπεριληφθώ στην
ομάδα θέλω να κυνηγήσω μια
καλή εμφάνιση. Ο επόμενος
αγώνας μου θα γίνει στο Πρωτάθλημα", είπε ο Ζήκος. Δύο
κούρσες στο 6.83 έκανε μέσα
σε δύο ώρες ο Σωτήρης Γκαραγκανης, που μέσα από τη
σταθερότητα δείχνει πως μπορεί να τρέξει ακόμη γρηγορότερα.
Ακόμη πρωτιές είχαμε με
τον Β. Καϊκη (ΓΕΑΤ) στα 200
με 22.01 και για τον Λαγό
(ΓΣΤ) στα 800 με 1.53.20.
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Β’ Ερασιτεχνική

Κρίσιμη αγωνιστική
Στο πρόγραμμα δεσπόζει το ντέρμπι
μεταξύ Ριζαριού και παραληθαίων, ενώ και
τα υπόλοιπα ματς υπόσχονται συγκινήσεις
Από την πρώτη στιγμή εισέπραξαν κολακευτικά σχόλια για
την ποιότητά τους. Ο λόγος για το Ριζαριό και τους Παραληθαίους,
που διαθέτουν αξιόλογες μονάδες και δεμένα σύνολα. Πάνω
απ’όλα οι παίκτες απολαμβάνουν το ποδόσφαιρο και αυτό
βγαίνει στον αγωνιστικό χώρο.
Σήμερα λοιπόν το δίδυμο θα σπεύσει να δικαιολογήσει τις
συστάσεις στο μεταξύ τους ντέρμπι. Το ζητούμενο είναι να
προκύψει μια διαφήμιση του τοπικού ποδοσφαίρου. Φυσικά
στην λίστα είναι και άλλα σπουδαία ματς όπως αυτό ανάμεσα
στο Ζάρκο και το Κηπάκι, όπου το τρίποντο αποτελεί ελκυστική
υπόθεση. Γενικά όλοι θα βάλουν τα δυνατά τους για να διαμορφωθεί ανάλογα ο χάρτης στην κρίσιμη αυτή αγωνιστική.
Στον 2ο όμιλο τα συγκροτήματα που οδηγούν την κούρσα
δείχνουν να έχουν πλεονέκτημα αλλά ως γνωστόν στο ποδόσφαιρο δεν χαρίζεται τίποτα.

Οι ΣΗΜΕΡιΝΟι ΑΓΩΝΕΣ
1ος Ομιλος-ΩΡΑ 11:00
Γηπ. Ζάρκου:
Ζάρκο – Κηπάκι
Διαιτ. Μανασης Κ
Μαργιωλης- Ρατζας
Γηπ. Αγ. Κυριακής:
Αγ. Κυριακή – Αστερας
Διαιτ. Τζιοτζιος
Σακκας- Κωστηρας
Γηπ. Αρδανίου:
Αρδάνι – Ακ Αμπελακιων
Διαιτ. Δουλοπουλος
Καλογριας- Καπερωνης
Γηπ. Ριζαριου:
Ριζαριο – Παραληθαίοι
Διαιτ. Κοντινος
Νταλουκας-Μανασης Μ
Γηπ. Κεραμιδιου
Κεραμίδι – Γριζάνο
Διαιτ. Κουτσαγιας
Καψουρας- Σινδρος
Γηπ. Καρυων:
Καρυες – Βασιλική
Διαιτ. Ζησης
Πλοκας-Ντινος
Γηπ. Κρήνης:
Κρήνη – Ακαδημια 1
Διαιτ. Παφης
Αργυροπουλος-Κουτσαγιας
Γηπ. Λόγγου:
Λογγος – Πετρωτό
Διαιτ. Κωτουλας
Μαρκοπουλος- Αποστολου
Ρεπό: Οικουμενιος

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

B.
34
32
28
23
22
22
21
21
21
18
16
16
11
9
8
6
4

N.
11
10
8
7
6
6
6
6
6
5
4
4
2
2
2
2
1

I.
1
2
4
2
4
4
3
3
3
3
4
4
5
3
2
0
1

H.
1
1
1
4
4
4
5
4
4
5
5
5
6
8
9
11
11

TΕΡ.
55-13
47-14
27-11
27-20
24-20
29-28
34-26
27-21
21-23
30-24
17-20
23-28
14-36
16-26
9-27
13-35
7-48

2ος Ομιλος - ΩΡΑ 15:00

Τιμητική επιλογή
Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά για τα στελέχη
των ομάδων από το να βλέπουν τα αθλητικά τους
παιδιά να ανοίγουν τα φτερά τους. Ειδικά η συμμετοχή με την φανέλα της Εθνικής αποτελεί τίτλο
τιμής. Ετσι η οικογένεια του Αιόλου είπε λόγια
καρδιάς σε δυο χαρισματικά στελέχη της.
«To Δ.Σ του Αιόλου Τρικάλων συγχαίρει τους
αθλητές Ιωάννου Απόστολο & Τριανταφύλλου Παναγιώτη για την προεπιλογή τους για την Εθνική
ομάδα Παμπαίδων μπάσκετ. Επίσης συγχαίρει τους
γονείς και τους προπονητές τους για τον καθημερινό
τους αγώνα για την βελτίωση των παιδιών. Αποτελεί
τιμή για την Ακαδημία του Αιόλου Τρικάλων η
συχνή επιλογή αθλητών της για τα κλιμάκια των
Εθνικών Ομάδων και αποτελεί την ανταμοιβή μας
για την προσπάθεια που γίνεται όλα αυτά τα χρόνια.
Είμαστε σίγουροι η παράδοση αυτή θα συνεχιστεί
και στο κοντινό μέλλον».
Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι το δίδυμο ετοιμάζεται να ξεδιπλώσει το ταλέντο του.
Την Δευτέρα 28 Ιανουαρίου λοιπόν και ώρα
17:00, στο γήπεδο της Μίκρας Β’, θα πραγματοποιηθεί η προπόνηση των παρακάτω αθλητών του
κλιμακίου Βορρά της Εθνικής Παμπαίδων (γεννημένοι το 2004): Κωνσταντινίδης Αναστάσιος (ΑΚ
Αστέρια), Κωνσταντινίδης Θεόδωρος (ΠΑΟΚ), Τσελεπίδης Ανδρέας (ΠΑΟΚ), Γκατζιούρας Κωνσταντίνος (ΚΑΣ Ν.Ραιδεστός), Κόκκινος Γεώργιος (Ηρακλής), Παλκογιάννης Χρήστος (Ηρακλής), Δημαλής
Νικόλαος (Ηρακλής), Χαβαλές Στέλιος (ΧΑΝΘ),
Τσιμερίκας Ευάγγελος (ΔΕΚΑ), Καραγιάννης Κων-

•Στον Αίολο νιώθουν υπερήφανοι
για την κλήση των νεαρών
ιωάννου, Τριανταφύλλου

Οι ευχές της
οικογένειας
του Αιόλου
συνοδεύουν
Ιωάννου και
Τριανταφύλλου

σταντίνος (ΧΑΝΘ), Σαρρής Άγγελος (Αχιλλέας
Τριανδρίας), Σανιώτης Βασίλης (ΠΑΟΚ), Καρυώτης
Χρήστος (ΑΓΕΠ), Σαββίδης Γιώργος (Λεύκιππος
Ξάνθης), Αχτσής Σίμος (Ορφέας Ν. Σκοπού), Κωφοτόλης Δημήτρης (Ίκαροι Σερρών), Πρέκας Κλέαρχος (Ανάληψη Βόλου), Καρακύργιος Ιωάννης
(Μαχητές Πειραματικό Πεύκων), Τσαλμπούρης Αντώνιος (Πιερικός Αρχέλαος), Ιωαννίδης Γιώργος
(Πανσερραϊκός), Λάτσιος Νικος (Πανσερραϊκός),
Ιωάννου Απόστολος (Αίολος Τρικάλων), Τριαντα-

Ευχές και
όχι μόνον
Τις πρώτες μπασκετικές ευχές του 2019 θα ανταλλάξουν
οι Έλληνες προπονητές στην
πρώτη εκδήλωση του ΣΕΠΚ
για το νέο έτος. Η καθιερωμένη κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συνδέσμου
Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης (στην Αθήνα)
θα γίνει σήμερα Κυριακή
(27/1, 20:00) στο ξενοδοχείο
"Athens Avenue Hotel" (Λεωφ.
Συγγρού 182).
Θα τιμηθούν προπονητές
με ανόδους αλλά και ισχυρές
προσωπικότητες.
Ο Σύνδεσμος Ελλήνων
Προπονητών Καλαθοσφαίρισης θα τιμήσει τα μέλη του
Νίκο Τούλη, Άγγελο Κουλουριώτη, Μιχάλη Κανάκη, Γιάννη
Παραγυιό, τον πρώην αθλητή
Ανδρέα Παπαντωνίου και
τους παράγοντες Γιάννη Αλεξόπουλο ως πρόεδρο της
ΕΣΚΑ και Ανδρέα Μαζαράκη.

Γηπ. Μουριας:
Δροσερο – Βαλτινό
Διαιτ. Κουτσαγιας
Ράτζας-Παφης
Γηπ. Βυτουμα:
Βυτουμας – Ασπροβαλτος
Διαιτ. Μανασης
Νταλουκας- Καλογριας
Γηπ. Περιστερας:
Τζουρτζια – Ροπωτό
Διαιτ. Αποστολου
Αβρααμ Β- Κατσογιαννος
Γηπ. Θεόπετρας:
Θεόπετρα – Πρίνος
Διαιτ. Κοντινος
Μανασης Μ- Μαργιωλης
Γηπ. Πιαλείας:
Πιαλεία – Δενδρ/ρι
Διαιτ. Ζησης
Καψουρας- Τουλουμης
Γηπ. Παλ/ρου:
Παλαιομ/ρο – Γόμφοι
Διαιτ. Ντινος
Αργυροπουλος- Μπαλλας Χ
Φιλύρα – Λυγαρια
0-3α.α
Φωτεινο – Κεφαλ/κος
3-0α.α
Ρεπό: Χρυσομηλια

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

B.
31
31
28
26
26
25
23
23
22
18
14
13
9
7
6
0
0

N.
10
10
9
8
8
8
7
7
6
6
4
4
3
2
2
0
0

I.
1
1
1
2
2
1
2
2
4
0
2
1
0
1
0
0
0

H.
1
1
3
2
2
3
3
4
2
7
6
8
9
9
10
12
12

TΕΡ.
49-10
37-9
38-15
39-15
28-12
32-15
31-19
26-14
25-13
22-26
18-29
19-33
12-34
12-41
11-42
0-36
0-36

CMYK
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•Πλούσιο το περιεχόμενο της 9ης αγωνιστικής

Ένα γκολ έφτασε

Είχαν όρεξη και το έδειξαν οι παίκτες των Κ 16 στους
χθεσινούς αγώνες.

•Για την Φήκη ώστε να περάσει νικηφόρα από τον Πυργετό με 1-0

Παιδικό – Κ 16

Είχαν όρεξη
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Αγιος Οικουμένιος- Νεοχώρι .......................................2-3
Ακ. Αμπελάκια- ΑΟΤ......................................................4-0
Μετέωρα- Ακαδημία 1 ..................................................0-3
Δήμητρα Απόλλων- Δήμητρα Απόλλων Β’ ...................5-1
Ρεπό: Πύργος

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ
B.
N. I.
1 Δήμητρα Β'
19
6 1
2 Δήμητρα Α'
18
6 0
3 Ακαδημία 1
16
5 1
4 Πύργος
15
5 0
5 Αμπελάκια
10
3 1
6 Μετέωρα
7
2 1
7 Τρίκαλα
6
2 0
8 Νεοχώρι
3
1 0
9 Αγ. Οικουμένιος
0
0 0
*Δεν υπολογίζεται η 8η αγωνιστική

H.
1
1
1
2
3
4
5
6
7

TΕΡ.
34-8
40-2
20-3
13-10
20-14
12-16
9-15
6-36
2-52

Μ

ε το δεξί
ξεκίνησε τις
αγωνιστικές
της
υποχρεώσεις το 2018 η
Φήκη η οποία δεν
αγωνίστηκε το περασμένο
Σάββατο λόγω
ακαταλληλότητας του
γηπέδου της. Οπότε
καταλαβαίνει κανείς πως
η ομάδα του Τάκη Ρούσσα
είχε μείνει αρκετό καιρό
εκτός δράσης με ό,τι αυτό
συνεπάγεται.

Του ΠANOΥ
ΓIΔOΠOYΛOΥ
gidopoulosp@yahoo.gr

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Νεοχώρι ..................................-.............................Πύργος
Αγ. Οικουμένιος .....................- ..........................Μετέωρα
Δήμητρα Απόλλων Β’ .............-...................................ΑΟΤ
Ακαδημία 1 .............................- ..................Ακ. Αμπελάκια
Ρεπό: Δήμητρα Απόλλων

Πρωτάθλημα ΕΠΣΤ Κ 12
Για το πρωτάθλημα Κ 12 θα γίνουν σήμερα οι παρακάτω
αγώνες:

1ος Ομιλος-ΩΡΑ 15:00
Γηπ. Ακαδημιας:
Ακαδημια 1 α – Πύργος α
Διαιτ. Μουστακας
Γηπ. Μπαλκούρας:
Δημητρα α – Νεοχωρι
Διαιτ. Πλοκας
Γηπ. Φλαμουλιου:
ΑΟΤ – Ακ Αμπελακιων
Διαιτ. Σινδρος
Γηπ. Αγ Μονης:
Αγ Μονη – Μεγαλοχώρι
Διαιτ. Ντινος
Μετεωρα α – Αχιλλεας
0-3 α.α
Ρεπό: Καρυες

2ος Ομιλος-ΩΡΑ 15:00
Γηπ. Πηγης:
Διαιτ. Κωστηρας
Γηπ. Καλαμπακας:
Διαιτ. Τζιοτζιος
Γηπ. Οικουμενιου:
Διαιτ. Μαρκοπουλος
Γηπ. Πυργετού:
Διαιτ. Σακκας
Γηπ. Σαραγιων:
Διαιτ. Καπερωνης

Πηγή – Πύργος β
Μετεωρα β – Δημητρα β.
Οικουμενιος – Βαλτινό
Πυργετός – Πορταικός
Συνοικία – Ακαδημια 1 β

Παρ’ όλα αυτά οι φιλοξενούμενοι έβγαλαν εις πέρας
την αποστολή τους και με ένα
γκολ που πέτυχε ο νεαρός
Τσάγκας κέρδισαν στον Πυργετό την τοπική ομάδα 1-0.
Οι γηπεδούχοι, ως συνήθως
«σκληρός αντίπαλος» προσπάθησαν για το θετικό αποτέλεσμα αλλά δεν κατάφεραν να
βρουν τρόπο να «αγγίξουν» τα
δίκτυα του Κώστα Παπαγεωργίου ο οποίος σε διπλή ευκαιρία του Πυργετού, κράτησε
ανέπαφη την εστία του.

Η προσπάθεια της Φήκης έφερε το τρίποντο

Ο αγώνας
Με γκολ από τ’ αποδυτήρια
προσπάθησε να ξεκινήσει το
παιχνίδι η Φήκη αλλά η προσπάθειά της στο 1ο λεπτό κατέληξε άουτ, όταν ο Χασιώτης
από πλάγια δεξιά σούταρε διαγώνια.
Στο 5’ ο Ντούβλης εκτέλεσε
φάουλ αλλά η μπάλα κατέληξε
άουτ από το δεξί δοκάρι του
Ιακωβάκη.
Αν οι παραπάνω προσπάθειες σημειώθηκαν ως ευκαιρίες,
στο 7’ αυτές που έχασε ο Πυργετός έγιναν περισσότερες αισθητές και χάρη στις αποκρούσεις του Παπαγεωργίου δεν
απέδωσαν καρπούς, όταν ο
Νικολούσιος εκτέλεσε κόρνερ
από δεξιά, ο Φασούλας από
διώξιμο των αμυντικών σούταρε δυνατά, απέκρουσε ο τερματοφύλακας της Φήκης, νέο
σουτ από κοντά του Δερμάνη
και πάλι υπήρξε σωστή αντίδραση.
Στη συνέχεια η Φήκη συνέχισε την κυκλοφορία της μπάλας, αλλά στο 14’ οι γηπεδούχοι απείλησαν ξανά. Ο Φασούλας πέρασε κάθετη πάσα στον
Τζάρντο και αυτός απέναντι
στον Παπαγεωργίου απέτυχε
να τον «κρεμάσει» εύστοχα,
στέλνοντας τη μπάλα πάνω
από την εστία του.
Στο 25’ οι φιλοξενούμενοι
δεν μπόρεσαν να εκμεταλλευτούν λάθος διώξιμο του Ιακωβάκη σε κόρνερ, καθώς από
τη μια οι βιαστικές κινήσεις
της Φήκης και από την άλλη η
αντίδραση των αμυντικών διόρθωσαν το λάθος.
Στο 39’ οι φιλοξενούμενοι
ήταν αυτοί που απείλησαν.
Μετά από ατομική προσπάθεια
του Βερβέρα η μπάλα «στρώθηκε» στον Ντούβλη, ο οποίος
αν και σούταρε με το δεξί,
έστειλε τη μπάλα ελάχιστα
CMYK

Ο Βουτσελάς ήταν πρωταγωνιστής στο γκολ της Φήκης

πάνω από την εστία του Πυργετού.
Η επανάληψη ξεκίνησε με
την ομάδα του Τάκη Ρούσσα
να μπαίνει πιο αποφασιστικά
στο παιχνίδι της και να ψάχνει
τρόπο να σηκώσει κεφάλι στο
σκορ. Δεν άργησε να τον βρει
καθώς στο 50’ από συλλογική
προσπάθεια ο Βουτσελάς γύρισε τη μπάλα από πλάγια αριστερά στο πίσω δοκάρι, εκεί
βρέθηκε ο Τσάγκας και την
έστειλε στα δίκτυα του Ιακωβάκη κάνοντας το 0-1.
Στο 60’ νέα προσπάθεια της
Φήκης αλλά αυτή τη φορά χωρίς το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Ο Α. Σκρέκας πέρασε τη μπάλα
στον Βερβέρα, αυτός σούταρε
από αριστερά διαγώνια, αλλά
ο Ιακωβάκης μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια.
Στη συνέχεια παρά τις προσπάθειες που έγιναν το σκορ
δεν άλλαξε.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Ο Χασιώτης σε μια προσπάθειά του στο γήπεδο του Πυργετού

Φάση από το χθεσινό παιχνίδι

ΠΥΡΓΕΤΟΣ: Ιακωβάκης,
Ντόκος, Παπαχρήστος, Ψωμίδης, Τσάκαλος, Δερμάνης, Πισκόϊας (60’ λ. τρ. Χρήστου),
Μπαλάφας (75’ Κοθράς), Φασούλας, Τζάρντο, Νικολούσιος
ΦΗΚΗ: Παπαγεωργίου, Χασιώτης, Βουτσελάς, Σκρέκας
Α., Τσερέπι, Μπασιάκας, Τσάγκας (84’ Κουτής), Ψαρράς (87’
Αλεξόπουλος), Σκρέκας Γ. (75’
Σταματόπουλος), Ντούβλης,
Βερβέρας (85’ Μέξι).
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Κουτσάγιας
(Σταφυλάς- Παπαγεωργόπουλος).

CMYK
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Με αέρα στα πανιά του

Τρομερά κέφια είχε ο Διγενής Νεοχωρίου και καθάρισε με συνοπτικές διαδικασίες 0-5 τον αγώνα στην Μπάρα

Έ

να
καλειδσκόπιο
καιρικών
φαινομένων
έζησαν όσοι
παρακολούθησαν τον
χθεσινό αγώνα ανάμεσα
στον Αχιλλέα Μπάρας και
τον Διγενή Νεοχωρίου.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Κάποια στιγμή είχε λιακάδα,
μετά άνοιξαν οι κρουνοί του
ουρανού και για μεγάλο διάστημα ο άνεμος λυσσομανούσε
κάνοντας τα κόλπα του.
Όλα αυτά βέβαια δεν επηρέασαν καθόλου τους φιλοξενούμενους του Στέφανου Ψύχου που έφτασαν στο επιβλητικό 0-5.
Για να παραλληλίσουμε την
εμφάνιση του Διγενή με τον
καιρό θα σημειώσουμε ότι οι
ερυθρόλευκοι κινήθηκαν με αέρια στα πανιά τους και τρομερή
αυτοπεποίθηση.
Σε κάθε περίπτωση δικαίωσαν τόσο την πρώτη θέση που
κατέχουν στην βαθμολογία,
όσο και την καλή φήμη που
τους συνοδεύει ότι διαθέτουν
ποικιλία αγωνιστικών κινήσεων
και τακτικών για να κλειδώνουν
τα αποτελέσματα προσφέροντας παράλληλα και ωραίο ποδόσφαιρο.
Γενικά το έμψυχο δυναμικό
σέβεται την ιστορία της ομάδας
και από την στιγμή που μπαίνει
στον αγωνιστικό χώρο φροντίζει να κάνει το καλύτερο δυνατό.
Ασφαλώς οι μαζεμένες επιτυχίες άνοιξαν για τα καλά την
όρεξη και το Νεοχώρι θέλει να
φτάσει στο τέλος του δρόμου
με τον καλύτερο δυνατό απολογισμό. Αλλωστε το κίνητρο
είναι πάντα υψηλό και οι πρωτοπόροι δεν αφήνουν να πέσει
τίποτα κάτω. Μάλιστα ώρεςωρες ασκούν ασφυκτική πίεση
στους αντιπάλους για να φέρουν την υπόθεση στα μέτρα
τους.
Βέβαια στο χθεσινό παιχνίδι
η διαφορά δυναμικότητας των
δυο ομάδων ήταν εμφανής και
η όποια αγωνία για την έκβαση
του ματς τελείωσε νωρίς.
Το στοιχείο που χαρακτήριζε
το Νεοχώρι ήταν η σοβαρότητα. Οι αθλητές έδειξαν με το
καλημέρα ότι δεν μπήκαν στο
χορτάρι για να κάνουν αγγαρεία. Ούτε πάλι έβαλαν τον αυτόματο πιλότο, αφού ξέρουν

Ο Μακρυγιάννης άνοιξε τον χορό των γκολ για τον Διγενή

Το όνομα του στην κατηγορία των σκόρερ έβαλε ο Λαγκαδινός

Ο Γρηγορίου σε μια προσπάθειά του στο χθεσινό παιχνίδι

Στιγμιότυπο από την αναμέτρηση Αχιλλέα- Νεοχωρίου

πολύ καλά ότι δεν θέλει πολύ
για να στραβώσει ένα αποτέλεσμα στον βασιλιά των σπορ.
Οι φιλοξενούμενοι λοιπόν
φρόντισαν να καθαρίσουν με
συνοπτικές διαδικασίες το ματς,
ενώ από ένα διάστημα και μετά
κράτησαν δυνάμεις για την συνέχεια. Πολύ σωστά εξάλλου
ο κόουτς Ψύχος έκανε μαζεμένες αλλαγές στο ξεκίνημα
του δευτέρου μέρους, αφού
το αποτέλεσμα είχε διαμορφωθεί.
Οσο για τον Αχιλλέα είχε που
είχε δύσκολη αποστολή απέναντι σ’ ένα από τα πιο βαριά
χαρτιά του χώρου η δουλειά
του δυσκόλεψε ακόμη περισσότερο αφού κλήθηκε να δώσει
την συνάντηση με σημαντικές
απουσίες.
Όπως μας ενημέρωσαν άνθρωποι των γαλάζιων έλειψε
κοντά στην μισή ομάδα σε σύγκριση με το προηγούμενο ματς
στους Ταξιάρες το οποίο οι
Μπαριώτες μετέτρεψαν σε
ντέρμπι.
Το συγκεκριμένο ματς όμως
κινήθηκε σε εντελώς διαφορετικό επίπεδο, αφού η ποιότητα
του Νεοχωρίου ήταν εμφανής.

Για να μην πλατειάζουμε να
σημειώσουμε ότι ο Διγενής διαθέτει σπουδαίους παίκτες σε
όλες τις γραμμές. Στην άμυνα
υπάρχουν ποδοσφαιριστές που
εμπνέουν σιγουριά, στο κέντρο
συνάδελφοί τους που θυμίζουν
μηχανάκια γράφοντας ατέλειωτα χιλιόμετρα, ενώ παράλληλα πλειοδοτούν σε εμπνεύσεις.
Οσο για τους επιθετικούς ξέρουν την τέχνη του σκοραρίσματος.
Αξίζει να μείνουμε λίγο περισσότερο στο συγκεκριμένο
στοιχείο, αφού οι ερυθρόλευκοι
είχαν εξαιρετικά στατιστικά.
Με σίγουρη ανάπτυξη έφταναν σε θέση βολής και εκεί χωρίς δεύτερη σκέψη σημάδευαν
σωστά.
Σίγουρα στο σύγχρονο ποδόσφαιρο αποτελεί πολυτέλεια
για κάθε ομάδα να βρίσκει εύκολα τον δρόμο προς τα δίχτυα.
Όταν μάλιστα η ψαλίδα ανοίγει νωρίς ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι η ψυχολογία όσων
σκοράρουν εκτοξεύεται, ενώ
αντίθετα όσοι υπολείπονται στο
σκορ καλούνται να ανέβουν
έναν ολόκληρο ποδοσφαιρικό

ΜΠΑΚΩΣΗΣ
EΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

Ολυμπο και βάλε.
Εν τέλει είναι φανερό ότι το
Νεοχώρι δεν προτίθεται να κάνει εκπτώσεις μέχρι τέλους,
ενώ ο Αχιλλέας αντιμετώπισε
με ρεαλισμό την συνάντηση.
Κράτησε λοιπόν μικρό καλάθι, αφού ήξερε ότι μόνο με
θαύμα θα άλλαζε την μοίρα
του. Θα σπεύσει όμως να ανασυνταχθεί σύντομα για να μιλήσει στα ματς που είναι στα
μέτρα του και έχει σημαδέψει.

Το φιλμ του αγώνα
Με άγριες διαθέσεις μπήκαν
στον αγωνιστικό χώρο οι παίκτες του Νεοχωρίου.
Πρώτα και κύρια άσκησαν
ασφυκτική πίεση στον χώρο
του κέντρου, ενώ δεν άργησαν
να βρουν τον επιθυμητό ρυθμό.
Οι αυτοματισμοί είχαν την
τιμητική τους και έτσι κατασκήνωσαν στα γαλάζια καρέ.
Ηταν λοιπόν θέμα χρόνου να
βρουν οι κόκκινοι τον δρόμο
προς τα δίχτυα.
Η προειδοποίηση βέβαια
ήρθε στο5’ όταν η μπάλα στρώθηκε στον Μανάφα ο οποίος
έπιασε απίστευτη σε δύναμη

βολίδα αλλά η στρογγυλή θεά
πέρασε ελάχιστα μόλις εκατοστά από το δεξί παραθυράκι.
Στο 8’ προέκυψε γρήγορη
εναλλαγή της μπάλας ανάμεσα
στον Λαγκαδινό και τον Μακρυγιάννη. Ο δεύτερος με υποδειγματικό σουτ ανάμεσα από
πολλά πόδια έστειλε την μπάλα
σχεδόν στην ρίζα του αριστερού δοκαριού για το 0-1.
Οπου και να κοίταζες έβλεπες κόκκινες φανέλες αφού οι
φιλοξενούμενοι πήγαιναν πρώτοι πάνω στην μπάλα.
Ετσι στο 12’ μετά από σέντρα
του Γιαννούλα ο Καραστέργιος
έπιασε εντυπωσιακό βολ πλανέ
που πέρασε λίγο πάνω από το
οριζόντιο δοκάρι.
Στο 14’ μετά από μικρό γέμισμα του Γούτσιου ο Λαγκαδινός
με κοντινό πλασέ πέτυχε το 02.
Ηταν εμφανής πλέον η άνεση
στις ενέργειες των φιλοξενουμένων. Ετσι στο 24’ ο Τσιγαρίδας πλαγιοκόπησε και στην κατάλληλη στιγμή πάσαρε στον
Γκάτη. Αυτός εξ επαφής «φύσηξε» την μπάλα με πλασέ για
το 0-3.
Στο 27’ ο Λαγκαδινός βρήκε

τον Γκάτη ο οποίος με ωραίο
φαλτσαριστό σουτ έστειλε την
μπάλα στο αριστερό παραθυράκι για το 0-4.
Νωρίς χτύπησε ο Διγενής και
στην επανάληψη. Το χρονόμετρο έδειχνε το 50’ όταν μετά
από απόκρουση η μπάλα στρώθηκε στον Μανάφα ο οποίος
με ψύχραιμο ευθύβολο σουτ
πραγματοποίησε το 0-5.
Πλέον τα υπόλοιπα λεπτά
ήταν καθαρά διαδικαστικά.
Όμως ο Διγενής έφτιαχνε εύκολα φάσεις.
Στο 52’ σουτ του Γκάτη από
θέση βολής πέρασε λίγο άουτ
από το δεξί δοκάρι.
Στο 57’ ο Λαγκαδινός είχε
την έμπνευση αλλά το ψηλοκρεμαστό σουτ βρήκε το οριζόντιο δοκάρι.
Ακολούθως στο 60’ μετά από
κεφαλιά του Μακρή απέκρουσε
ο Σαλάγας.
Στο 70’ μετά από φάση διαρκείας η μπάλα έφτασε στον Γεωργούλα που έπιασε την κεφαλιά για να μπλοκάρει ο Σαλάγας.
Στο 72’ συρτό σουτ του Γεωργούλα έπεσε και μπλόκαρε
ο Σαλάγας.
Στο 75’ ο φρέσκος στην ομάδα Παπαθανασίου πήρε το ριμπάουντ αλλά το σουτ που επιχείρησε από καλή θέση δεν
βρήκε στόχο.
Στο 85’ ο Λαγκαδινός με διορατικότητα έκλεψε την μπάλα
αλλά αυτή δεν του έκανε το
χατίρι αφού το σουτ που επιχείρησε σταμάτησε στο δεξί
δοκάρι στην τελευταία φάση
του αγώνα, που όπως γίνεται
αντιληπτό αποτέλεσε κόκκινο
μονόλογο.
Διαιτητής: Δουλόπουλος,
Βοηθοί: Μανασής. Μ, Αλεξόπουλος
Αχιλλέας: Γαλανόπουλος(46’
Σαλάγας), Καταραχιάς. Ι(72’
Παππάς), Μπαούσης. Α, Χριστάκης, Κυριάκης(55’ Παπαγεωργίου), Καλτσής, Τζούκας,
Σεφέρης, Γρηγορίου(63’ Μαυράδας), Θεμελης, Κωστομητσόπουλος
Νεοχώρι: Ράπτης, Τσιγαρίδας(46’ Τζέλης), Γούτσιος, Σταμέκος, Μακρυγιάννης(46’ Παπαθανασίου), Καραστέργιος(46’
Μακρής), Γκάτης, Γιαννούλας,
Καλαμαράς(54’ Γεωργούλας),
Μανάφας, Λαγκαδινός.

Δράση στην ΕΣΚΑΘ

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ

Για όλα τα γούστα ήταν τα χθεσινά παιχνίδια στην
ΕΣΚΑΘ με μεγάλα, μικρά σκορ και έντονα συναισθήματα.
Στην Α1 οι Γόμφοι αν και με απουσίες συνέχισαν την
προέλαση κερδίζοντας 62-50 τον Φοίβο.Γ
Οι αποδεκατισμένοι Δαναοί ηττήθηκαν 91-59 στον Αμπελώνα.
Και η Φαλώρεια υποτάχθηκε 90-61 στους Σοφάδες
Στην Α2 ευρεία νίκη με 105-59 σημείωσε η ΑΕΤ επί
του Κρόνου, ενώ οι Μάγοι σε κλειστό παιχνίδι ηττήθηκαν
43-34 στην ΕΑΛ.

3ο χλμ. Τρικάλων-Πύλης • Τηλ. 24310 24735
Άρης • 6977 231 913
www.bakosis.gr
CMYK
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Ουσιαστικό
και αποτελεσματικό
•Το Μεγαλοχώρι κέρδισε 5-0 τον Πορταϊκό

Είχε ουσία το Μεγαλοχώρι στο χθεσινό παιχνίδι

Παρότι ο Πορταϊκός προσπάθησε να αιφνιδιάσει στο παιχνίδι με τον Ιωάννου (νικήθηκε από τον Πανέτσο) το Μεγαλοχώρι δεν επέτρεψε να χαθεί το παιχνίδι και το τελικό αποτέλεσμα της προσπάθειας των παικτών του Περικλή Βασιλείου ήταν θετικό.
Η «Θύελλα» συνέχισε την πετυχημένη της προσπάθεια
κερδίζοντας τον Πορταϊκό με 5-0.
Το Μεγαλοχώρι «άνοιξε» το σκορ στο 10’ με σουτ έξω
από την περιοχή του Φλώρου. Στο 20’ ο Τσαβαλάς με σουτ
πέτυχε το 2-0 και στο 30’ ο Κόλιας έκανε το 3-0. Στο 60’
και 78’ ο Φλώρος διαμόρφωσε το τελικό 5-0.

αι οι δυο ομάδες
διαθέτουν
πλούσιες αρετές
και τους αρέσει
το ανοιχτό ποδόσφαιρο.

Κ

Τούτο επιβεβαιώθηκε και
στην χθεσινή αναμέτρηση της
Μπαλκούρας ανάμεσα στην
Δήμητρα και το Καστράκι.
Γρήγορα- γρήγορα η συνάντησε απέκτησε ρυθμό και
τα συναισθήματα ήταν έντονα.
Τελικά τα χαμόγελα ήταν
για τους πράσινους που επικράτησαν 2-1.
Πάντως τέτοια παιχνίδια είναι αλήθεια ότι μιλούν στην
καρδιά του κόσμου.
Οι φιλοξενούμενοι του Γιώργου Αλμπάνη μπήκαν δυνατά
στο παιχνίδι και κατάφεραν να
βρουν νωρίς δίχτυα.
Ετσι στο 7’ μετά από σέντρα
του Ελ. Μπαούτη ο Σιούτας.
Αθ με κεφαλιά έκανε το 0-1.
Ωστόσο το ματς είχε μπόλικο δρόμο ακόμη.
Η Δήμητρα κατάφερε να
φέρει το ματς στα ίσα στο 20’.
Τότε ο Παπαθανασίου τροφοδότησε τον Στεργίου και
αυτός με πλασέ έκανε το 1-1.
Λεπτές ήταν οι ισορροπίες
στην επανάληψη. Τελικά στο

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ: Πανέτσος, Ράκος, Βιολάρης, Φώτος,
Μουρελάτος, Τσαβαλάς, Κόλλιας (65’ Ιωαννίδης), Νταής
(46’ Μιχαλόπουλος), Φλώρος, Ανδρέου. Μπορμπότης.
ΠΟΡΤΑΪΚΟΣ: Θεοδωρούλας, Κατζίη, Βαγενάς, Κλιάφας,
Ντόβας, Τζουβάρας, Τσαρούχας, Ταμπάκος, Ραμμιώτης
(55’ Αντωνίου), Κουβέλας (65’ Μαράβας), Ιωάννου.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Αγία Μονή-Πηγή ......................................................2-2
Δήμητρα-Καστράκι ..................................................2-1
Γλίνος-Ταξιάρχες ..............................................0-3α.α.
Καλύβια-ΑΕΤ .....................................................3-0α.α.
Μπάρα-Νεοχώρι ......................................................0-5
Πύργος-Κεφαλόβρυσο ...........................................0-2
Πυργετός-Φήκη .......................................................0-1
Μεγαλοχώρι-Πορταϊκός ..........................................5-0
Κρύα Βρύση-Σαράγια .............................................2-1

Η ΒΑθΜoΛoΓΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ
Β
Ν Ι Η ΤΕΡΜ.
1 Νεοχώρι
43
14 1 1
52-5
2 Πηγή
37
11 4 0
31-7
3 Κεφαλόβρυσο
35
11 2 3
34-13
4 Φήκη
34
11 1 3
33-13
5 Δήμητρα Απόλλων
31
10 1 4
35-20
6 Μεγαλοχώρι
29
9 2 5
34-15
7 Ταξιάρχες
26
8 2 6
26-22
8 Σαράγια
25
8 1 6
28-18
9 Πυργετός
24
7 3 6
23-22
10 Καστράκι
22
6 4 6
28-17
11 Καλύβια
21
6 3 7
17-18
12 Αγία Μονή
20
5 5 6
21-20
13 Κρύα Βρύση
19
6 1 8
19-30
14 Πορταϊκός
16
4 4 7
18-31
15 Πύργος
14
4 2 10
15-29
16 Αχιλλέας
5
1 2 13
11-49
17 ΑΕΤ
0
0 1 15
0-45
18 Γλίνος
0
0 1 15
3-54
•Εκκρεμούν η 15η και 16η αγωνιστική και οι αγώνες
της 17ης Πηγή-Δήμητρα, Πορταϊκός-Σαράγια, ΦήκηΚρύα Βρύση.

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

Επιστροφή στις νίκες για
το Μικρό Κεφαλόβρυσο. Μετά
την εντός έδρας ήττα από το
Μεγαλοχώρι, η ομάδα του
Γιώργου Παπαζήση «χτύπησε»
εκτός έδρας κερδίζοντας στην
1η αγωνιστική του β’ γύρου
τον Πύργο με 0-2.
Αν και οι γηπεδούχοι του
Βαγγέλη Τσιούκα προσπάθησαν φιλότιμα, αν και ενισχύθηκαν με ορισμένους παίκτες,
έμπειρους και μη (Πατσιαλής,
Νίντος, Οικονόμου, Μπαμπανάτσας), δεν βρήκαν ακόμα τα
πατήματά τους κάτι που είναι
θέμα χρόνου. Χθες πάντως ηττήθηκαν από το Μικρό Κεφαλόβρυσο, το οποίο με την εμπειρία που έχει επιβλήθηκε
στο σκορ και συνεχίζει την
προσπάθεια ώστε να τερματίσει όσο πιο ψηλά μπορεί.
Στο 38’ ο Ανδρέας Χρυσοστόμου ήταν αυτός που «άνοιξε» το σκορ κάνοντας το 0-1,

Το γύρισε η Δήμητρα
•Οι πράσινοι αν και βρέθηκαν πίσω στο σκορ κατάφεραν
να λυγίσουν 2-1 το Καστράκι που έχασε πολλές ευκαιρίες

Στιγμιότυπο από το χθεσινό παιχνίδι
65’ μετά από πάσα του Τσιαντούλα οι γηπεδούχοι πέτυχαν
το 2-1 ξανά με σουτ του Στεργίου.
Οι φιλοξενούμενοι από την
πλευρά τους τα έβαλαν με την
ατυχία τους αφού έχασαν μα-

ζεμένες ευκαιρίες με τους:
Νταλούκα, Μπαούτη. Ελ,
Τσιαντούλα και Μυλωνά.
Μάλιστα σε μια κίνηση
αθλητικού πολιτισμού ο
κόουτς της Δήμητρας Αποστόλης Γκαραγκάνης ανέφε-

ρε ότι το πιο δίκαιο αποτέλεσμα θα ήταν η ισοπαλία.
Παράλληλα στάθηκε στην
φιλότιμη προσπάθεια των παικτών του, αφού η ομάδα έπαιξε με σημαντικές ελλείψεις
κυρίως λόγω ιώσεων.
Οι πράσινοι είχαν καλές
στιγμές με Τάμπο, Καρακώστα.
Στο 75’ αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη ο Αλμπάνης.
Δήμητρα: Μήτσιος, Γκοβίνας, Τσιούφης, Πλακιάς (55’
λ.τρ Τσιαντούλας), Τσιαμάντας, Καραγκούνης, Τάμπος,
Γριζανίτης, Καρακώστας,
Στεργίου, Παπαθανασίου (70’
Νταϊλιάνης).
Καστράκι: Μπόμπολας,
Μπαούτης Α., Ρόμπος, Σιούτας, Μπαλογιάννης (55’ Γκόβαρης), Αλμπάνης, Μυλωνάς,
Τσιαντούλας, Μπλούτσος,
Γραβάνης (58’ Νταλούκας),
Μπαούτης Ελ.

Πέρασε από τον Πύργο
•Το Μικρό Κεφαλόβρυσο νικώντας 2-0 την τοπική ομάδα
ενώ στο 62’ ο Χουλιάρας το
«έκλεισε» πετυχαίνοντας το 0-2.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Ο νεαρός Νίντος προσπαθεί να σταματήσει τον Μπούκα

ΠΥΡΓΟΣ: Πατσιαλής, Μουλαλί (79’ Τσίρκας), Νταούλας,
Μερτσιώτης, Τζαχρήστος, Ρϊζος, Κάκιας, Οικονόμου, Αγγέλης (83’ Γεωργατσέλης),
Μενίτσας (46’ Τσώλας), Ιατρού (62’ Νίντος).
ΜΙΚΡΟ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ:
Τεντολούρης Κ., Πέτρος,
Μπούκας, Μπζάκος (51’ Ζαροκώστας), Μαυρίκος, Χουλιάρας (72’ Μανώλης), Γκουζιώτης, Χρυσοστόμου Α., Σίμος Χ. (82’ Τσιώρης), Αγγελόπουλος (85’ Βαϊου), Σακελλάριος.

Πήρε… ανάσα

Eίχε άγρια ομορφιά

•Η Κρύα Βρύση κέρδισε 2-1 τα Σαράγια

•Μακράς διαρκείας ήταν το ματς στην Αγία Μονή,
όπου η Πηγή πήρε κεφάλι στο σκορ (0-2) αλλά
ο Αρης με αντεπίθεση έφτασε στο τελικό 2-2

Ηθελε τη νίκη περισσότερο μιας και η βαθμολογική της συγκομιδή το επέβαλλε. Στο τέλος, η Κρύα
Βρύση, τα κατάφερε κάνοντας μάλιστα την ανατροπή
κερδίζοντας στο γήπεδο
της Διάβας τα Σαράγια με
2-1 παίρνοντας έτσι μια
βαθμολογική ανάσα.
Η ομάδα του Βασίλη
Γκούμπλια παρουσιάστηκε αρκετά καλή και κατάφερε και πήρε τη νίκη αφού
Στιγμιότυπο από το χθεσινό παιχνίδι
χρειάστηκε να κάνει ανατροπή.
Στο σκορ προηγήθηκαν τα Σαράγια με τον Τζέγκα στο 15’, ενώ η
Κρύα Βρύση ισοφάρισε με τον Σινάνη στο 32’ με το 1-1 να είναι το αποτέλεσμα του πρώτου ημιχρόνου.
Στο δεύτερο μέρος η Κρύα Βρύση πίεσε και κατάφερε με γκολ του
Σαμούτη στο 90’ να πάρει τη νίκη με την οποία ανέβηκε αρκετές θέσεις στην βαθμολογία.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ: Βλαχάβας, Θεοδώρου, Παπαγεωργίου, Παππάς, Ταμπουράς, Αγγελάκης, Κοτσιλιάνος, Ούτος (61’ Κοτόρι), Σαμούτης, Μερτσιώτης, Σινάνης.
ΣΑΡΑΓΙΑ: Ντάσκας, Σίμος, Σωτηρίου, Πιστάλης, Μπεγλερίδης, Γαδετσάκης, Μαράβας, Καμπέρης, Τζέγκας, Γκένας (60’ Ττζίτζιας), Ζώης
(64’ Γκίκας).

Πολλά μάτια ήθελαν να είχαν οι φίλαθλοι για να έβλεπαν το
χθεσινό παιχνίδι σε μια από τις πιο ποδοσφαιρικές συνοικίες.
Ο βασιλιάς των σπορ είναι ωραίος γιατί είναι απρόβλεπτος.
Αυτό επιβεβαιώθηκε στο γεμάτο 2-2 ανάμεσα στον Άρη Αγίας
Μονής και την Πηγή.
Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα παιχνίδια της Α’ Ερασιτεχνικής, όπου στο πρώτο ημίχρονο σφραγίστηκε η προσπάθεια
των παικτών χωρίς γκολ.
Στην επανάληψη η Πηγή φάνηκε να παίρνει τον αέρα νίκης.
Στο 63’ ο Λάππας με πλασέ έκανε το 0-1.
Ενώ στο 74’ με ωραίο σουτ ο Δάσσιος το 0-2.
Οι γηπεδούχοι όμως απάντησαν. Στο 75’ με κεφαλιά ο Νύστας έγραψε το 1-2.
Ενώ στο 82’ με ένα τρομερό σουτ ο Καραϊσκός έγραψε το
τελικό 2-2.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
Αγία Μονή: Γονιδάκης, Κύρου, Μακρής, Φθενάκης, Κούκλας, Νύστας, Ντακούλας, Σφήκας (70’ Μουρτίτσας), Κρούπης (65’ Ράπτης), Καραϊσκος, Ζήκος.
Πηγή: Παπαδόπουλος, Δάσσιος, Παπαθανασίου (84’ Τεντολούρης), Ντόσας, Μαγουλιώτης, Λεγάκης (86’ Αλεξόπουλος), Τζουλιάνο, Μπέτσας, Φλωρόπουλος (60’ Λάππας), Νικολαρέας (72’ Κατσαρός), Ξαγαράς.

FOOtbAll leAgue-ΤΟΠΙΚΑ
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Νίκη. Τι άλλο;
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Πρωτάθλημα Νέων

Ηθελαν,
προσπάθησαν, αλλά…
•Ηττήθηκαν 4-1 οι Τρικαλινοί
παίκτες από την Παναχαϊκή

•Αναγκαίο το τρίποντο στα Σπάτα για τον ΑΟΤ. Θα το πάρει;
ίκη και μόνο νίκη θέλει
σήμερα (3 μ.μ ΕΤ-3)
ο ΑΟ Τρίκαλα στα
Σπάτα. Το τρίποντο
είναι… αναγκαίο για την ομάδα
του Θωμά Γράφα η οποία
πρέπει να κερδίσει τον Αήττητο
αν θέλει να βελτιώσει την
συγκομιδή της, να ανεβάσει την
ψυχολογία της και να
αντιμετωπίσει καλύτερα τα δύο
συνεχόμενα παιχνίδια της
ερχόμενης εβδομάδας με τον
Απόλλων Λάρισας (Τετάρτη) και
Καραϊσκάκη (Κυριακή). Εντός
έδρας και τα δύο.

Ν

Δεν είχαν αντίσταση οι Νέοι του Α Ο Τρίκαλα απέναντι στην
Παναχαϊκή και ηττήθηκαν στον αγώνα της 8ης αγωνιστικής
(έναρξη δευτέρου γύρου) με το βαρύ 4-1. Παρέμειναν έτσι
στην προτελευταία θέση του Νοτίου ομίλου. Αντίθετα, η Παναχαϊκή, διεκδικεί μια από τις δύο πρώτες θέσεις.
Ο Βασιλόπουλος στο 15‘, ο Λιμάτσι στο 16‘, ο Αγριμάκης
στο 49‘ και ο Δήμος Κοντός στο 54‘ οι σκόρερ των τερμάτων
της Παναχαϊκής, ενώ είχε μειώσει σε 2-1 ο Βλάχος στο 33’ που
μόλις είχε περάσει στο ματς σαν αλλαγή.
Παναχαϊκή Κ19 (Παπαπαναγής): Λιάπης, Βασιλόπουλος
(53’ Γερογιάννης), Δ. Κοντός (77’ Παπασπυρόπουλος), Τσεκούρας, Μαχαίρας, Βασιλικόπουλος (58’ Λαζανάς), Β. Παπαγεωργίου, Κομν. Κοντός (63’ Ηρακλέους), Μακρής, Λιμάτσι, Αγριμάκης…
ΑΟ Τρίκαλα Κ19 (Κοτσίρας): Μπουρούσης, Πούλιος, Γερεντές (67’ Σαργιώτης), Σκαρλέας (54’ Γ. Τσιρογιάννης), Γκοβίνας (57’ Ν. Τσιρογιάννης), Μπαρτζιώκας, Νικλιτσιώτης, Κοντογεώργος, Αλεξανδρής, Κατσαντώνης, Κερασιώτης (32’ Βλάχος)
Μετά τον αγώνα, ο προπονητής της Παναχαϊκής, Φώτης Παπαπαναγής ανακοίνωσε στους ποδοσφαιριστές του ότι δεν
θα συνεχίσει .
Σύσσωμη η ομάδα της ΠΑΕ Παναχαϊκής στο ματς των Νέων.
Ο πρόεδρος Κων/νος Αποστολόπουλος, ο Σωκράτης Οφρυδόπουλος, ο Ηλίας Κυριακίδης και ο Γιώργος Σωτηρόπουλος
ήταν εκεί και παρακολούθησαν την προσπάθεια των μικρών.

Του ΠANOΥ ΓIΔOΠOYΛOΥ
gidopoulosp@yahoo.gr

Η ψυχολογία υπάρχει, η προετοιμασία
ολοκληρώθηκε με τους παίκτες να νικούν
τις αντίξοες καιρικές και γηπεδικές συνθήκες οπότε όλοι θέλουν και θα προσπαθήσουν για το καλύτερο αποτέλεσμα.
Μια νίκη στα Σπάτα θα σημάνει διπλό
κέρδος καθώς θα μεγαλώσει η απόσταση από τον Αήττητο, μια ομάδα που
προσπαθεί να αποφύγει τον υποβιβασμό.

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Δεκαοκτώ ποδοσφαιριστές περιλαμβάνει η αποστολή του ΑΟΤ για το σημερινό παιχνίδι στα Σπάτα. Αυτοί είναι:Ταϊρης, Θεολόγης, Ντιαλό, Ράντι, Ζακουανί, Γκότοβος, Γκουγκούδης, Καπός, Κούλπας, Λάσκαρης, Ντόσης, Πάνος, Σμυρλής, Συμελίδης, Συριόπουλος, Τριανταφυλάκος, Τσιάρας και Τσιμίκας.
Γιδόπουλος και Νιάρος δεν συμπεριλήφθηκαν λόγω τραυματισμού ενώ για
αγωνιστικούς λόγους δεν βρέθηκε στην
αποστολή ο Σταματάκος.
Για πρώτη φορά συμμετέχει στην αποστολή ο Ντιαλό, μιας και ξεπεράστηκαν
τα οποιαδήποτε προβλήματα με την έκδοση του δελτίου του.

Η πρώτη γεύση
της 14ης αγωνιστικής
Για όλα υπάρχει
η «πρώτη φορά»
Ο Ηρακλής έχει και πάλι «σφυγμό». Η
ομάδα του Μανουέλ Ρόκα, πανηγύρισε
σπουδαίο διπλό μέσα στην έδρα του
πρωτοπόρου ΝΠΣ Βόλου, έφτασε τους
20 βαθμούς και μείωσε ακόμα περισσότερο την απόστασή του από τις δύο πρώτες προνομιούχες θέσεις.
Τα γκολ της ομάδα του Μανουέλ Ρόκα
πέτυχαν οι Γκι Νιαμπούγιου (45’) και ο
Εμάνουελ Περόνε (69’), με τους γηπεδούχους που γνώρισαν την πρώτη τους
ήττα στο φετινό πρωτάθλημα, να μην
έχουν απαντήσεις στα γκολ που δέχτηκαν. Ντεμπούτο στην ενδεκάδα των Κυανόλευκων έκαναν οι Νιαμπούγιου και ο
Μουνιόθ, που και οι κορυφαίοι μαζί και με
τον Βιτλή.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ (Χουάν Φεράντο): Καραγκιολίδης, Ντεντάνκης (70’ Κορέλα),
Γκαλίτσιος, Δημόπουλος, Ουνγιαλίδης,
Καμπαγιέρο, Πίτου Γκαρσία, Λούκας,
Πέντα (60’ Πίσπας), Κότο, Μάντζης.
ΗΡΑΚΛΗΣ (Μανουέλ Ρόκα): Βοσνιάδης, Κουτρομάνος, Γιαννίτσης, Μουνιόθ,
Βιτλής, Ζιαμπάρης, Καζναφέρης, Περόνε (79’ Στάμου), Κωστούλας, Ντούνης
(46’ Ορφανίδης), Νιαμπούγιου (55’ Κλέιτον).

Μόνο η νίκη βρίσκεται στο στόχαστρο του ΑΟΤ στο σημερινό παιχνίδι

Τα στοιχεία από το pgeole.gr

Ε (Χ)ασαν την ευκαιρία
Την ευκαιρία να πλησιάσουν την κορυφή έχασαν Πλατανιάς και Απόλλων Λάρισας, οι οποίοι έβαλαν στο σακούλι
τους από έναν βαθμό αυτόν της ισοπαλίας. Στα του αγώνα ο Πλατανιάς ήταν
αυτός που μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι
από τους Θεσσαλούς, κάτι που είχε σαν
συνέπεια σε τρεις περιπτώσεις να φτάσει
στο γκολ χωρίς όμως να το πετύχει.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ (Τάτσης): Γκοτ, Τσαμούρης, Κόρτσταμ, Ρούσσακης, Στ. Ποζατζίδης, Ουές, Τσακμάκης (61’ Παπανικολάου), Καραγκούνης, Μάικιτς (78’ Λάζιτς), Νίλι, Μπιανκόνι.
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ (Τροΐζι): Μαντζάρης, Σκούπρα, Κουρτεσιώτης, Σουλιώτης, Καρατάσιος, Χατζής, Λίταινας
(90+1’ Γκουντρουμπής), Λούκας Ράμος,
Τασιουλής (90+3’ Μπιμάι), Πολέτο (69’
λ.τ Καμπέρης), Λουκάο.

Συμβαίνουν και αυτά…
Κωμικοτραγικές καταστάσεις στην
Σπάρτη η αποστολή της οποίας αναχώρησε για την Θεσσαλονίκη, εν όψει του
αυριανού αγώνα με τον Απόλλωνα Πόντου, χωρίς δελτία και φανέλες!
Μολονότι, η ΠΑΕ άλλαξε χέρια μετά το
deal με κυπριακό fund υπάρχουν φαίνεται εκκρεμότητες που δημιουργούν αναταραχή στην ομαλή λειτουργία του συλλόγου.
Το νέο κεφάλαιο στο σίριαλ αφορά
στην διαφωνία που είχαν οι Δημήτρης Νικόλαρος, Γιάννης Χατζάκος και Γιάννης
Ζούμπουλας.
Οι τελευταίοι ζήτησαν τα χρήματά
τους με τη νέα διοίκηση να μην αναγνωρίζει τα οφειλόμενα με αποτέλεσμα να γίνει μύλος. Χατζάκος (πρώην γενικός αρχηγός) και Ζούμπουλας (φροντιστής)
παραιτήθηκαν και τράβηξαν στα άκρα το

θέμα. Πήραν τα δελτία και τις επίσημες
εμφανίσεις και αρνούνται να τις παραχωρήσουν μέχρι να εξοφληθούν.
Η αποστολή αναχώρησε ουσιαστικά
«γυμνή» για τη Θεσσαλονίκη και γίνονται
διεργασίες ώστε να λυθεί το θέμα που
προέκυψε.

ΤΑ ΧΘΕΣΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλατανιάς-Απόλλων Λάρισας
Βόλος ΝΠΣ-Ηρακλής
(45’ Νιαμπουγιού, 69’ Περόνε)

0-0
0-2

ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ-15.00
Απόλλων Πόντου – Σπάρτη
Κέρκυρα – Αιγινιακός
Δόξα Δράμας – ΑΟΧ Κισσαμικός
Καραϊσκάκης Άρτας – Εργοτέλης
Αήττητος Σπάτων – Τρίκαλα (ΕΡΤ3)

ΑΥΡΙΟ-15.00
Ηρόδοτος – Παναχαϊκή

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ
2. AOK ΚΕΡΚΥΡΑ
3. ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
4. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
5. ΗΡΑΚΛΗΣ
6. ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ
7. ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ
8. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ
9. ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ
10. ΑΟΧ ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ
11. ΗΡΟΔΟΤΟΣ
12. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ
13. Α Ο ΤΡΙΚΑΛΑ
14. ΣΠΑΡΤΗ
15. ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ
16. ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ

29-9
16-8
18-10
17-9
16-13
20-14
12-11
10-10
13-15
12-12
9-20
7-14
10-15
9-15
11-26
7-15

32
26
25
23
20
20
18
18
16
15
15
14
11
11
9
9

•Εκκρεμούν οι αγώνες ΑΟ ΤρίκαλαΑπόλλων Λάρισας, Δόξα Δράμας-Καραϊσκάκης Άρτας, Απόλλων Πόντου-Αήττητος
Σπάτων, Αιγινιακός-Βόλος ΝΠΣ που θα γίνουν την Τετάρτη 30/1.

Γ’ Εθνική

Ξεκουράζονται…
τα Μετέωρα
•Κερδίζουν στα χαρτιά την «Αναγέννηση»
Καρδίτσας σήμερα και «φορτίζουν»
τις μπαταρίες τους για τη συνέχεια
Νίκη άνευ αγώνα, ξεκούραση και φόρτιση των… μπαταριών
για τη συνέχεια του πρωταθλήματος σήμερα για την ομάδα
των Μετεώρων η οποία κερδίζει χωρίς παιχνίδι την Αναγέννηση Καρδίτσας. Η 16η αγωνιστική αποτελεί μια… ανάσα αλλά
και μια ευκαιρία για… κατασκοπεία από τους ανθρώπους των
Μετεώρων, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες ομάδες οι οποίες
πρέπει να ιδρώσουν για να κερδίσουν. Άλλες λιγότερο και άλλες περισσότερο.
Όλα τα ματς ξεκινούν στις 15.00. Αυτά είναι:
Πιερικός ....................................- ...................Ολυμπιακός Βόλου
Νίκη Βόλου................................- ..........................Α.Ο. Σελλάνων
Αχιλλέας Νεοκαισάρειας ..........-.............................Γ.Σ. Αλμυρού
Στυλίδα......................................-............Απόλλων Μακρυχωρίου
Φωκικός .....................................- ..........Οικονόμος Τσαριτσάνης
Θησέας Αγριάς .........................-...........................Αστέρας Ιτέας

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ
1 Νίκη Βόλου
2 Ολυμπιακός Β.
3 Μετέωρα
4 Αλμυρός
5 Αστέρας Ιτέας
6 Θησέας Αγριάς
7 Σέλλανα
8 Μακρυχώρι
9 Πιερικός
10 Τσαριτσάνη
11 Στυλίδα
12 Φωκικός
13 Νεοκαισάρεια
14 Αναγέννηση Κ.

Β
38
35
24
23
22
20
19
17
16
16
14
12
11
1

Ν
12
11
7
6
6
6
5
5
4
4
4
2
2
0

Ι Η
2 0
2 1
3 3
5 3
4 3
2 6
4 5
2 7
4 6
4 6
2 8
6 6
5 7
1 13

ΤΕΡΜ.
42-4
39-9
21-10
16-10
18-13
14-19
17-15
13-17
17-18
16-22
13-35
8-19
13-23
7-40
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Σχολιάζοντας με το...
Μεταγραφή
Μια από τις… μετακινήσεις του Ιανουαρίου είναι και αυτή του
έμπειρου τερματοφύλακα Θωμά Πατσιαλή. Από τη Φήκη στον
Πύργο.

Ωραίες εικόνες
Τέτοια στιγμιότυπα θέλουμε να βλέπουμε στους αγωνιστικούς χώρους. Με τους παίκτες να δείχνουν
αθλητικό ήθος σε πρώτη ευκαιρία και να αναγνωρίζουν την αξία και την προσπάθεια των αντιπάλων.
Μακάρι τέτοιες φιλοφρονήσεις να έχουν μόνιμη θέση στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο.

Κανένα
πρόβλημα
Ένα από τα πιο εύκολα
διαιτητικά απογεύματα πέρασε η τριάδα: Δουλόπουλου, Μανασή. Μ, Αλεξόπουλου στο χθεσινό παιχνίδι της Μπάρας.
Τόσο οι αρχηγοί: Καταραχιάς, Λαγκαδινός όσο
και όλοι οι παίκτες ήταν
τύπος και υπογραμμός
βοηθώντας τα μέγιστα
τους ρέφερι στο έργο
τους.
Ετσι η συνάντηση κύλησε χωρίς κανένα πρόβλημα.

Ζεστή μάζωξη

Ασφάλεια

Με συνοπτικές διαδικασίες έγινε η κοπή πίτας
του Αχιλλέα Μπάρας μετά την χθεσινή συνάντηση
με το Νεοχώρι. Το κλίμα ήταν καθαρά οικογενειακό,
ενώ ο πρόεδρος Κώστας Παπαγιάννης εξέφρασε
την πίστη του στους παίκτες παρά το άσχημο αποτέλεσμα αλλά και την αισιοδοξία του ότι η ιστορική
ομάδα θα βρει τον δρόμο της.

Αυτό που προέχει στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο δεν
είναι το αποτέλεσμα αλλά να έρχονται και να φεύγουν
υγιείς οι ποδοσφαιριστές από το γήπεδο.
Και γιαυτό νοιάζεται και ο διαιτητής Γιώργος Κουτσάγιας ο οποίος προσπαθεί να διαπιστώσει τη σοβαρότητα τραυματισμού σε μια φάση στο χθεσινό παιχνίδι
του Πυργετού με τη Φήκη.
CMYK

* Κινητικότητα σε πολλά μέτωπα καταγράφεται στον ΑΟΤ,
αφού μια ομάδα αυτής της κατηγορίας έχει πάντοτε δουλειά.
Ωστόσο δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι καθρέπτης είναι μόνον ο
αγωνιστικός χώρος, που μπορεί να εκτοξεύσει την δημοφιλία
μιας ομάδας αλλά και να την απομυθοποιήσει.
* Εχοντας την συγκεκριμένη παραδοχή στο μυαλό τους οι
πρωταγωνιστές χρειάζεται να κάνουν κατάθεση ψυχής για
να φτάσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Ακόμη και αν κατά
την διάρκεια μιας συνάντησης στραβώσει κάτι άπαντες θα
πρέπει να επιμείνουν για να γυρίσουν την κατάσταση
λέγοντας τον τελευταίο λόγο.
* Παράλληλα το σωστό διάβασμα των αντιπάλων, η προσέγγιση
κάθε αγώνα και η αποτελεσματικότητα θα παίξουν μεγάλο
ρόλο. Πρόκειται λοιπόν γι μια μακρά αλυσίδα από την οποία
δεν πρέπει να λείψει ούτε ένας κρίκος.
* Άλλο ειδικό βάρος έχουν τα διπλά και αντανακλούν στην
ψυχολογία. Ετσι ο εκπρόσωπός μας καλείται να διευρύνει
την συγκομιδή του. Σίγουρα ο Αήττητος θέλει προσοχή
αλλά έχει και τις αδυναμίες του. Σ’ αυτές χρειάζεται να στοχεύσουν διάνα οι κυανέρυθροι για να εντοπίσουν την
αχίλλειο πτέρνα του αντιπάλου.
* Ανάσες για τα Μετέωρα, που στο καπάκι έχουν γεμάτο
πρόγραμμα, οπότε θα πρέπει να εμφανιστούν με την ίδια
φρεσκάδα και ανάλογα καλές ποδοσφαιρικές ιδέες. Τα σημαντικό είναι ότι οι κιτρινομπλέ πήραν για τα καλά τον
αέρα της κατηγορίας και εξαντλούν όλες τις πιθανότητες
βιώνοντας γλυκιά δικαίωση. Αξίζει λοιπόν να συνεχίσουν
με την ίδια λογική και αυταπάρνηση.
* Βαρύτητα δίνεται στο πρωτάθλημα παλαιμάχων στο ποδόσφαιρο και στο εργασιακό του μπάσκετ. Αποδεικνύεται σε
πρώτη ευκαιρία ότι ο αθλητισμός δεν έχει ηλικία και όλοι
χαίρονται την δράση, ενώ προσπαθούν να βγάζουν συνέχεια
άσους από το μανίκι τους.
* Πλέον το άπλωμα της δράσης είναι αρκετά καλό, ενώ με
το πλήρες ζέσταμα οι συγκινήσεις θα είναι έντονες. Αλλωστε
όσοι αναλαμβάνουν μια αθλητική αποστολή θέλουν να την
οδηγούν σε πέρας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
* Αξίζει να μνημονεύσουμε και ομάδες που έχουν μακρά
διαδρομή και επιτυχίες εκτός των τειχών. Μεταξύ άλλων να
σταθούμε στο συγκρότημα των δασκάλων το οποίοι έχει
έφεση στην άρση κυπέλλων με την τροπαιοθήκη να είναι
γεμάτη. Και φέτος έχουν σημαντική Πανελλήνια πρόκληση
και μάλιστα στην γειτονιά μας αλλά θα κινηθούν με τους
γνωστούς χαμηλούς τόνους.
* Το στίγμα τους όμως έχουν δώσει και οι Δικηγόροι, που
ετοιμάζονται να δώσουν τις μάχες τους και φέτος μολονότι
ο όμιλος είναι αρκετά δύσκολος. Γενικά οι ομάδες αυτής
της κατηγορίας αυξάνονται και πληθύνονται με τους πρωταγωνιστές να κάνουν και με το παραπάνω το καθήκον
τους.
* Με φόρα ξεκίνησαν την φετινή χρονιά οι Τρικαλινοί στιβικοί.
Φάνηκε ότι έκαναν καλή προεργασία και μίλησαν στην κατάλληλη στιγμή. Με όλα αυτά άνοιξαν την όρεξη αλλά
προς τιμήν τους όλοι παραμένουν ιδιαίτερα μετρημένοι,
αφού ξέρουν ότι όταν έχεις να κάνεις με το χρονόμετρο και
όχι μόνον όλα μπορούν να συμβούν.
* Πάντως αρκετά παιδιά θα παίξουν δυνατά σε εσωτερικές
και εξωτερικές διοργανώσεις.
* Ο συμπολίτης κόουτς Σπ. Στρατίκης βοηθός στη Νίκη.Β

01.00 COSMOTE SPORT 4 HD
Pelicans-San Antonio
03:30 COSMOTE SPORT 6 HD
Boston Celtics-Golden State Warriors
11:45 ΕΡΤ Play1
Εθνικός - Ούιπεστ
Προκριματικά LEN Euroleague Γυναικών
13:00 COSMOTE SPORT 2 HD
Βαγιαδολίδ-Θέλτα
13:30 COSMOTE SPORT 7 HD
Ρεάλ Μαδρίτης-Φουενλαμπράδα
13:30 Novasports 2HD
Κιέβο Βερόνα - Φιορεντίνα
14:15 COSMOTE SPORT 9 HD
Αναντολού Εφές-Γαλατάσαραϊ
15:00 Novasports 1HD
Λεβαδειακός - Άρης
15:30 Novasports 4HD
Φέγενοορντ - Άγιαξ
16:00 Novasports 24 HD
Μπολόνια - Φροζινόνε
16:00 Novasports 5HD
Πάρμα - ΣΠΑΛ
16:00 Novasports 3HD
Αταλάντα - Ρόμα
16:00 ΕΡΤ1
Λαμία - Ατρόμητος
16:30 COSMOTE SPORT 3 HD
Μπάγερν Μονάχου-Στουτγκάρδη

17:00 COSMOTE SPORT 4 HD
Ολυμπιακός-Κύμη
17:15 Novasports 2HD
ΠΑΟΚ - ΟΦΗ
17:15 COSMOTE SPORT 2 HD
Τζιρόνα-Μπαρτσελόνα
19:00 Novasports 3HD
Τορίνο - Ίντερ
19:00 COSMOTE SPORT 3 HD
Φορτούνα Ντίσελντορφ-Λειψία
19:00 ΕΡΤ1
Παναθηναϊκός - Λάρισα
19:30 Novasports 1HD
Αστέρας Τρίπολης - Ολυμπιακός
19:30 COSMOTE SPORT 2 HD
Ρεάλ Σοσιεδάδ-Ουέσκα
19:30 COSMOTE SPORT 1 HD
Βαλένθια-Βιγιαρεάλ
20:30 COSMOTE SPORT 7 HD
Μπαρτσελόνα-Μάλαγα
21:30 Novasports 3HD
Λάτσιο - Γιουβέντους
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD
Εσπανιόλ-Ρεάλ Μαδρίτης
22:00 Novasports 2HD
Παρί Σεν Ζερμέν - Ρεν
22:30 COSMOTE SPORT 6 HD
Clippers-Sacramento

τοπικά
ιστορία ενός νεαρού
gamer», το τελευταίο
βιβλίο της Μαρούλας
Κλιάφα, είναι ένα νεανικό βιβλίο,
στο οποίο θίγεται το θέμα του εθισμού στα βιντεοπαιχνίδια. Ο Οράτιος, ο νεαρός gamer και πρωταγωνιστής της ιστορίας μας, ο Αόρατος,
όπως αποκαλεί τον εαυτό του και πιστεύει ότι είναι, ο οποίος δέχεται bullying στο Δημοτικό, το αποκρύπτει
από την οικογένειά του και το Διευθυντή του σχολείου, έχει μόνο ένα
φίλο κι αυτός φανταστικός, τον Αντρέα, γίνεται ξαφνικά ορατός στην Α’
Γυμνασίου και αποκτάει φίλους,
βγαίνοντας από την απομόνωση.
Ωστόσο, η ευτυχία του δεν κρατάει
για πολύ καιρό.
Η οικογένεια αναγκάζεται να εγκαταλείψει την Αθήνα και να εγκατασταθεί σε μια επαρχιακή πόλη, τη
Λάρισα, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων του πατέρα του. Ο Οράτιος χάνει τους φίλους του, αδυνατεί να εγκλιματιστεί στο καινούριο περιβάλλον και από δεινός βιβλιοφάγος
μετατρέπεται σε ένα δεινό video ga-
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«Η ιστορία ενός νεαρού gamer»
της Μαρούλας Κλιάφα

«Η

mer. Λύνει γρίφους, ζει την περιπέτεια, αγωνιά και ταυτόχρονα εξασκεί
τα αντανακλαστικά του. Έτσι τουλάχιστον πιστεύει.
Με αυτόν τον τρόπο δραπετεύει
από τη φρικτή πραγματικότητα (έλλειψη ενδοοικογενειακής επικοινωνίας, απαιτητικοί γονείς, έλλειψη φίλων), ζώντας σε δύο παράλληλους
κόσμους, έναν πραγματικό και έναν
εξωπραγματικό-ψηφιακό.
Ο εθισμός στα παιχνίδια θ’ αποβεί
μοιραίος. Μετά από εννέα συνεχόμενες ώρες πάνω σε ένα παιχνίδι, θα
καταρρεύσει. Ένας ψυχολόγος-ψυχαναλυτής θα τον βοηθήσει να επανέλθει στον πραγματικό κόσμο-αληθινή ζωή και ν’ αποκτήσει αυτοέ-

παραπάνω πίνακας είναι
έργο του ζωγράφου
Σάντρο Μποττιτσέλι και
ονομάζεται "Η Αλληγορία της
Άνοιξης", "Η Άνοιξη" ή
"Primavera". Είναι ένα έργο
τέμπερας ζωγραφισμένο σε
σανίδι, μεγάλων διαστάσεων
(3,14 x 2,03μ.),χρονολογείται το
1473-1478 και σήμερα εκτίθεται
στην πικακοθήκη Ουφίτσι στη
Φλωρεντία.

Ο

Ο Άλεσσάντρο ντι Μαριάνο Φιλιπέτι, περισσότερο γνωστός ως Σάντρο
Μποττιτσέλι, ήταν Ιταλός, ανήκει στους
ζωγράφους της Αναγέννησης και αποτέλεσε έναν από τους πιο γνωστούς
και επιτυχημένους καλλιτέχνες της
εποχής του. Γεννήθηκε το 1445 (ως
έτος γεννήσεως αναφέρεται ακόμα το
1444) στη Φλωρεντία.
Σε νεαρή ηλικία άρχισε να εξασκεί το
επάγγελμα του χρυσοτέχνη, αλλά σε
ηλικία περίπου δεκαοκτώ ετών αποφάσισε να το εγκαταλείψει και να
ασχοληθεί με τη ζωγραφική. Μαθήτευσε στο πλευρό του Φρα Φιλλίππο
Λίππι, ενός από τους διασημότερους
ζωγράφους της Φλωρεντίας, ο οποίος
συνεργαζόταν με ισχυρές οικογένειες
της πόλης, όπως των Μεδίκων.
Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών
του, επέστρεψε στη γενέτειρά του
και απέκτησε το δικό του εργαστήριο.
Την ίδια περίοδο, δέχθηκε την επιρροή
του Αντρέα ντελ Βερρόκιο, δασκάλου
του Λεονάρντο ντα Βίντσι. Δύο χρόνια
αργότερα από την πρώτη του παραγγελία γίνεται μέλος της συντεχνίας του
Αγίου Λουκά.
Το 1474 ταξίδεψε στην Πίζα, όπου
δημιούργησε πολλά έργα και ήρθε σε
στενή επαφή με την οικογένεια των
Μεδίκων. Επέστρεψε στη Φλωρεντία
την άνοιξη του 1482 και τα επόμενα
χρόνια ολοκλήρωσε αρκετά αλληγορικά έργα, με θέματα δανεισμένα από
τη μυθολογία, χωρίς να εγκαταλείψει
τις θρησκευτικές συνθέσεις.
Σε αυτή την περίοδο ανήκει και ένα
από τα σημαντικότερα έργα του, η "Αλληγορία της Άνοιξης", πίνακας που
συμβολίζει τον ερχομό της ομώνυμης εποχής, αποτελεί ένα από τα πιο
δυσερμήνευτα έργα του Μποττιτσέλι
και θεωρείται ότι πρόκειται για παραγγελία στον καλλιτέχνη του Λορέντσο ντι Πιερφραντσέσκο των Μεδίκων.
Το θέμα του πίνακα, λέγεται, ότι το εμπνεύστηκε από την περιγραφή της
άνοιξης από το βιβλίο του Ρωμαίου
ποιητή Οβίδιου "Ημερολόγιο", από

λεγχο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα
την οικοδόμηση μιας πολύ καλή σχέσης με τον ψυχαναλυτή του.
Πρόκειται για μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία με πολλές ανατροπές.
Η κ. Κλιάφα επιφυλάσσει ένα απρόβλεπτο και συνταρακτικό τέλος στην
ιστορία του Οράτιου, του νεαρού
videogamer, με τη μεγάλη φαντασία
κι ευρηματικότητα.
Μας εκπλήσσουν ευχάριστα οι
γνώσεις της κ. Κλιάφα για τα
videoπαιχνίδια και για την ψυχολογία
των νέων. Δεν περιμέναμε κάτι λιγότερο από μια ανήσυχη συγγραφέα, όπως η κ. Κλιάφα, η οποία, πριν
ξεκινήσει τη συγγραφή του βιβλίου,
έκανε την απαραίτητη έρευνα.

Η γλώσσα-τρόπος γραφής της κ.
Κλιάφα, γνωστός αλλά πάντα υπέροχος. Η ιστορία της μας ταξιδεύει
στην Αθήνα και στη Λάρισα.
Σαφώς, δεν ξεχνάει να κάνει αναφορές στα Τρίκαλα, στην πατρίδα
της, στον Ασκληπιό καθώς και στο
Μουσείο Ελληνικής Παιδείας στην
Καλαμπάκα (ο ήρωας γράφει στο
Facebook εντυπώσεις από το Μουσείο).
Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Διδασκόντων του 4ου Γυμνασίου Τρικάλων «Γιώργος Σεφέρης» εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας στην κ.
Κλιάφα, γιατί είναι πάντα κοντά και
στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές και την ευχαριστούμε για τα

Κείμενο μαθήτριας Β’ τάξης του 5ου Λυκείου Τρικάλων

Περιγραφή και συμβολική/φιλοσοφική
ανάλυση του πίνακα του Σάντρο
Μποτιτσέλι: Η αλληγορία της Άνοιξης
τους στίχους του Angelo Ambrogini
ποιητή και φίλου του. Πιστεύεται ακόμη, ότι αρχικά ο πίνακας δεν είχε όνομα και όταν ο ιστορικός τέχνης Τζόρτζο Βαζάρι τον είδε, του έδωσε το όνομα "La Primavera", ενώ τα δέντρα και
τα άνθη που εμφανίζονται έχουν αναγνωρισθεί από βοτανολόγους.
Χαρακτηριστικό γνώρισμα του πίνακα είναι η ανάγνωσή του από τα δεξιά προς τα αριστερά, το οποίο επιβεβαιώνεται από την τοποθέτηση των
μορφών. Έτσι, η πρώτη μορφή που εμφανίζεται είναι ο Ζέφυρος, ο ανοιξιάτικος άνεμος που φυσά αναγκάζοντας
τα δέντρα να λυγίζουν και προσπαθώντας να αγκαλιάσει την Χλωρίδα
που έχει ερωτευτεί. Από το στόμα
της Χλωρίδας βγαίνουν ανθισμένοι
βλαστοί και σύμφωνα με την ελληνική
μυθολογία είναι η θεά της βλάστησης.
Δίπλα από την Χλωρίδα βρίσκεται η
Φλώρα, δηλαδή η Χλωρίδα μεταμορφωμένη, η οποία είναι ρωμαϊκή θεότητα των δημητριακών.
Όλες οι γυναικείες θεότητες είναι έγκυες. Ωστόσο, η Φλώρα έχει ανθίσει,
επειδή ενώθηκε με τον άνεμο. Στο κέντρο του πίνακα και μπροστά από το
ιερό της φυτό, τη μυρτιά, βρίσκεται η
Αφροδίτη και χαιρετάει ή δείχνει τις
τρεις Χάριτες που χορεύουν δίπλα της
φορώντας πέπλα. Από πάνω της βρίσκεται ο Έρωτας με δεμένα τα μάτια
του και σημαδεύει τις τρεις φιγούρες
με τα πύρινα βέλη του. Τις τρεις Χάριτες τις αποτελούν η Αγλαία, η Ευφροσύνη και
η Θάλεια, οι οποίες συμβολίζουν τη
χάρη, την ομορφιά και την ανεμελιά.
Στο τέλος του πίνακα απεικονίζεται ο
Ερμής διασκορπίζοντας τα σύννεφα με
το κηρύκειό του. Οι θεότητες βρίσκονται σε έναν σκιερό κήπο πλούσιο
σε καρποφόρα δέντρα, πιθανώς εσπεριδοειδή, θάμνους και άνθοι.
Η εικόνα παραπέμπει στην ερχομό
της άνοιξης. Η προσπάθεια του Ζέφυρου να αγκαλιάσει την Χλωρίδα
και η μεταμόρφωσή της εκφράζει την
αναγέννηση της φύσης, ενώ ο συγγραφέας απεικονίζει την Αφροδίτη, τον
Έρωτα και τις τρεις Χάριτες για να δη-

λώσει τον έρωτα και τον Ερμή που
απομακρύνει τα σύννεφα για να δείξει
την καλυτέρευση του καιρού και την
μετατροπή των ημερών από κρύες και
συννεφιασμένες μέρες σε ηλιόλουστες.
Μία διαφορετική ερμηνεία είναι η
απεικόνιση των τριών μηνών της άνοιξης. Ο Μάρτιος, που είναι ο μήνας της
άνθισης και των ανέμων, αποδίδεται με
την απεικόνιση του Ζέφυρου, της Χλωρίδας και της Φλώρας, ο Απρίλιος, που
είναι ο μήνας του έρωτα, αποδίδεται με
την απεικόνιση της Αφροδίτης, των
τριών Χαρίτων και του θεού έρωτα. Τέλος, ο Ερμής συμβολίζει τον Μάιο,
επειδή προέρχεται από το Μαία, δηλαδή το όνομα της μητέρας του.
Επίσης, τον κόσμο του πίνακα μπορούμε να τον ονομάσουμε ως "Το Βασίλειο της Αφροδίτης", καθώς όλες οι
θεότητες συνδέονται με κάποιο τρόπο
με τη Άνοιξη και η Αφροδίτη θεωρείται η θεά της.
Επιπλέον, αν λάβουμε υπόψη μας
την εποχή που δημιουργήθηκε ο πίνακας, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι
αλληγορεί την χρυσή εποχή της Φλωρεντίας, όπου σημαντικό ρόλο στην
ανάπτυξή της διαδραμάτισε η οικογένεια των Μεδίκων, ενώ μπορούμε να
δούμε μία χριστιανική προσέγγιση με
τις τρεις Χάριτες να εκφράζουν την Πίστη, την Ελπίδα και την Αγάπη.
Τα συναισθήματα που μου προκαλούνται από την εικόνα είναι όμοια με
εκείνα που δημιουργούνται στον καθένα μας όταν πλησιάζει ο ερχομός
της Άνοιξης, δηλαδή ενθουσιασμός,
ανυπομονησία και εσωτερική γαλήνη,
καθώς τα έντονα χρώματα, η προσοχή στη λεπτομέρεια και τα ανθισμένα
άνθη μας δίνουν μία πιστή απεικόνισή
της.
Παράλληλα, ζωντανεύουν την εικόνα και δίνουν την αίσθηση ότι είσαι και
εσύ είσαι μέρος του πίνακα, ενώ μπορούν να σε ταξιδέψουν στην αρχαιότητα που είναι η εποχή από την
οποία επηρεάστηκε και αναφέρεται,
αφού το θέμα του υποδηλώνει τη
στροφή της τέχνης στον αρχαίο κόσμο
στο τέλος του Κουατροτσέντο.

δύο αντίτυπα του βιβλίου που χάρισε στη βιβλιοθήκη του σχολείου
μας. Τέλος, αποτελεί μεγάλη τιμή για
το σχολείο μας η μνεία της κ. Κλιάφα στους μαθητές του 4ου Γυμνασίου Τρικάλων που, όπως αναφέρει
η ίδια, μες το βιβλίο της υπάρχουν
πολλά από όσα της εμπιστεύθηκαν.
Χάρη στην κ. Κλιάφα το 4ο Γυμνάσιο
Τρικάλων «Γιώργος Σεφέρης» ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Γι’ αυτό και
την ευχαριστούμε μέσα από την
καρδιά μας.
Τσιοτινού Αθανασία
Διευθύντρια
του 4ου Γυμνασίου Τρικάλων
«Γιώργος Σεφέρης»

Επισκέψεις ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ
στην Καλαμπάκα
Σε συνέχεια των επισκέψεων του σε φορείς και χωριά του Νομού μας, ο πρ. Νομάρχης και βουλευτής Τρικάλων Ηλίας Βλαχογιάννης επισκέφθηκε την Καλαμπάκα και συναντήθηκε με το δήμαρχο Μετεώρων κ. Χρήστο Σινανη και τους συνεργάτες του, όπου
μίλησαν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή, Στη συνέχεια επισκέφθηκε το υποκατάστημα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και ενημερώθηκε για την κατάσταση στην αγορά εργασίας.
Με την ιδιότητα του Συντονιστή του Τομέα Προστασίας του Πολίτη της Νέας Δημοκρατίας, επισκέφθηκε διαδοχικά το Αστυνομικό Τμήμα και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαμπάκας, όπου
μετέφερε στη διοίκηση και το Προσωπικό τις ευχές του Προέδρου
Κυριάκου Μητσοτάκη και του Τομεαρχη Μαξίμου Χαρακόπουλου
, για καλή χρονιά και προσωπική υγεία.

Μαθήματα Τάι-Τσι
με τον Βασίλη Νανάκη
Βελτιώστε γρήγορα την υγεία
σας με αργές κινήσεις

Σε αντίθεση με πολλά συστήματα γυμναστικής ή άλλα
αθλήματα, το Τάι Τσι έχει το πλεονέκτημα ότι καθένας μπορεί να ασκηθεί σε αυτό.
Το Τάι Τσι είναι κατάλληλο για όλους, ανεξαρτήτως σωματικής διάπλασης και ηλικίας. Το Τάι Τσι βελτιώνει τη σωματική και διανοητική μας κατάσταση, αναπτύσσει εσωτερική πειθαρχία, ανοίγει την καρδιά και το μυαλό μας και απελευθερώνει
τις πνευματικές μας δυνατότητες.
Σήμερα εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο έχουν βάλει το Τάι Τσι στη ζωή τους ώστε να εκμεταλλευτούν τα ευεργετικά αποτελέσματα που αυτό προσφέρει, μέσω της συνεχούς
ροής απαλών και όμορφων αναπνευστικών κινήσεων, που έχουν
πίσω τους σοφία αιώνων.
Το Τάι Τσι καλλιεργεί, ισορροπεί και αυξάνει την ανθρώπινη ζωτική ενέργεια, χαρίζοντας σιγά σιγά μεγάλη ζωτικότητα,
αντοχή, μακροζωία, βελτίωση της υγείας και μείωση του στρες.
Κάθε Τρίτη και Πέμπτη
Για περισσότερες πληροφορίες
Τηλ: 6944901886
(Εγγραφές 22-30 Ιανουαρίου)
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Κυρ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε
«δύσκολη και στενάχωρη μέρα
για την Ελλάδα» τη χθεσινή, μετά
την ολοκλήρωση της ονομαστικής
ψηφοφορίας στη Βουλή.

Παρέμβαση της Δικαιοσύνης, με αφορμή
τις καταγγελίες του Πάνου Καμμένου το
βράδυ της Πέμπτης στη Βουλή για προσπάθεια
χειραγώγησης εισαγγελικών λειτουργών από
συνεργάτες του πρωθυπουργού –φωτογραφίζοντας τη Bασιλική Θάνου–, ζήτησαν χθες
η Νέα Δημοκρατία και η Φώφη Γεννηματά
από το βήμα της Βουλής.
Η Ν.Δ. σε ανακοίνωσή της τονίζει ότι «ο
κατά τον κ. Τσίπρα αναντικατάστατος κ. Καμμένος από το βήμα της Βουλής προέβη σε
μια σοβαρότατη καταγγελία που επιβεβαιώνει
την προσπάθεια χειραγώγησης της Δικαιοσύνης απευθείας από το Μαξίμου, όπως καταγγέλλει εδώ και χρόνια η Ν.Δ.».
Ο Πάνος Καμμένος, μιλώντας για «κυρίες
συμβούλους του κ. Τσίπρα που λένε στους
δικαστές “άσ’ το αυτό για παρακάτω”», σημειώνει η Ν.Δ., φωτογράφισε ευθέως την κ.
Θάνου «υπονοώντας ότι μεθοδεύει τις δικαστικές υποθέσεις σύμφωνα με τις επιθυμίες
του πρωθυπουργού». Η Ν.Δ., η οποία έχει
καταγγείλει επανειλημμένα τόσο τον διορισμό
της κ. Θάνου σε θέση συμβούλου του πρωθυπουργού όσο και την τοποθέτησή της στην
κεφαλή ανεξάρτητης αρχής, ζητεί εισαγγελική
παρέμβαση για τη σοβαρή, όπως σημειώνει,
καταγγελία του άλλοτε κυβερνητικού εταίρου.
«Ο κ. Τσίπρας που βρίσκεται στη Βουλή
δεν μπορεί ούτε να παριστάνει ότι δεν άκουσε

Εισαγγελική παρέμβαση ζητούν Ν.Δ.
- ΚΙΝΑΛ για δηλώσεις Καμμένου

Ο πρόεδρος της Ν.Δ. Κυριάκος Μητσοτάκης
ούτε να σιωπά. Καλείται άμεσα να εξηγήσει
τι εννοούσε ο κ. Καμμένος, όπως και ο μέχρι
πρότινος συνεταίρος του να πει όλα όσα γνωρίζει και για τις ύποπτες παραιτήσεις εισαγγελέων τις οποίες επίσης κατήγγειλε», σημειώνει η Ν.Δ.
Εισαγγελική παρέμβαση ζήτησε και η κ.
Γεννηματά κατά τη χθεσινή ομιλία της στη

Βουλή. «Αναφέρθηκε χθες ο πρώην συνεταίρος
σας στο γεγονός ότι σύμβουλός σας παρεμβαίνει στη Δικαιοσύνη σε εκκρεμείς υποθέσεις.
Και εγώ αναρωτιέμαι: Επιτέλους, υπάρχει
ένας εισαγγελέας σε αυτό τον τόπο να παρέμβει; Γιατί ακόμη δεν έχει παρέμβει κανείς
για τα όσα ακούστηκαν στο υπουργικό συμβούλιο, όσα είπε ο πρώην συνεταίρος σας
για την κυβέρνησή σας, ότι χρηματοδοτείται
από τον κ. Σόρος», σημείωσε χαρακτηριστικά.
Την ίδια ώρα, αποτιμώντας τη συζήτηση
στη Βουλή, η Πειραιώς υπογράμμιζε ότι αποδείχθηκε πως η επιλογή της Ν.Δ. να καταψηφίσει τη συμφωνία είναι «ισχυρή και τεκμηριωμένη» και θύμιζαν τα «γκρίζα σημεία» που
ανέδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία
του την Πέμπτη.
Σχολίαζαν δε ότι ο πρωθυπουργός ήταν
«αμήχανος», καθώς, «όχι μόνο δεν απάντησε
στα επιχειρήματα της Ν.Δ., αλλά προσπάθησε
με φαιδρά επιχειρήματα να απαξιώσει τις
επτά αλήθειες και τα τεχνικά προβλήματα
που εγείρει η συμφωνία και ανέδειξε ο κ. Μητσοτάκης. Κάτι που συνιστά παραδοχή της
προχειρότητας της συμφωνίας, της έλλειψης
αντεπιχειρημάτων και μια ρηχής αντιμετώπισης
από πλευράς του ακόμη και εθνικών ζητημά-

των».

Μητσοτάκης για κύρωση
«Δύσκολη και στενάχωρη μέρα για την Ελλάδα» χαρακτήρισε ο κ. Μητσοτάκης τη χθεσινή ημέρα, μετά την ολοκλήρωση της ονομαστικής ψηφοφορίας. «Δυστυχώς, τα κομματικά παζάρια και ο κυνισμός του ΣΥΡΙΖΑ
επικράτησαν του εθνικού συμφέροντος», σημείωσε, θυμίζοντας ότι ακριβώς πριν από τέσσερα χρόνια ο κ. Τσίπρας κέρδισε τις εκλογές
«εξαπατώντας τους πολίτες».
«Τώρα, ολοκληρώνει το καταστροφικό του
πέρασμα και με μία εθνική υποχώρηση», πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι η Νέα Δημοκρατία
έδωσε τη μάχη και ότι ο ίδιος μίλησε με ειλικρίνεια για «τις μεγάλες δυσκολίες που έρχονται από την εφαρμογή της συμφωνίας».
Επανέλαβε, πάντως, εμφατικά ότι ο ίδιος θα
επιμείνει στο δικαίωμα της Ελλάδας να ασκήσει
βέτο στην ένταξη των Σκοπίων στην Ευρωπαϊκή
Ενωση, καθώς και στην άμβλυνση των αρνητικών συνεπειών που εκτίμησε ότι θα προκύψουν με βεβαιότητα λόγω της «προβληματικής» συμφωνίας.
Τέλος, κάλεσε τους Ελληνες να μείνουν
ενωμένοι και να επιδείξουν «δημοκρατική ωριμότητα, μακριά από ακρότητες».

Π. Καμμένος: «Δεν είχα έντιμη συνεργασία με Τσίπρα»
«Ε

πί ξύλου κρεμάμενη» είναι η Κοινοβουλευτική
Ομάδα των ΑΝΕΛ, με τον
Πάνο Καμμένο να είναι πλέον
αντιμέτωπος με το φάσμα της
διάλυσής της. Η αιτία ακούει
στο όνομα Θανάσης Παπαχριστόπουλος, ο οποίος, όπως
έχει δηλώσει εδώ και πολύ
καιρό, προτίθεται να παραιτηθεί και να παραδώσει την
έδρα του μετά την υπερψήφιση των Πρεσπών.
Η παράδοση της έδρας,
ωστόσο, δεν αποτελεί λύση
του προβλήματος για τον κ.
Καμμένο, καθώς σε αυτή την
περίπτωση την καταλαμβάνει
ο Τέρενς Κουίκ, ο οποίος είναι
εκτός κόμματος και μάλιστα
με χείριστες σχέσεις με την
ηγεσία, με αποτέλεσμα η έδρα
να καταλήξει στον... ΣΥΡΙΖΑ.
Η εξέλιξη αυτή σημαίνει αυτομάτως πως οι ΑΝΕΛ μένουν
με τέσσερις μόνο βουλευτές,
κάτω από το όριο των πέντε
που απαιτείται για τη συγκρότηση Κ.Ο.
Ούτε ο άρτι μεταγραφείς
στους ΑΝΕΛ Αριστείδης Φωκάς δεν σώζει την κατάσταση,

Σε κλιμάκωση της ρητορικής έναντι του Μαξίμου
προχωράει κάθε μέρα ο Πάνος Καμμένος.
καθώς ο κανονισμός προβλέπει πως για τη συγκρότηση
Κ.Ο. χρειάζονται τουλάχιστον
πέντε βουλευτές που είχαν
εκλεγεί εξ αρχής με το κόμμα
και σε αυτή την κατηγορία
δεν ανήκει ο κ. Φωκάς, ο οποίος εξελέγη με την Ενωση Κεντρώων. Η εξίσωση είναι πολύ
δύσκολη.
Ο κ. Παπαχριστόπουλος σε

προχθεσινές δηλώσεις του
άφηνε περιθώριο στον κ. Καμμένο να αναζητήσει την επιβίωση της Κ.Ο.
«Δεν σας κρύβω ότι την παραίτησή μου την έχω ήδη τυπωμένη. Είναι πολύ σύντομη.
Δυο σειρές», σημείωσε, προσθέτοντας όμως πως «δεν
θέλω να είμαι η αιτία για να
διαλυθεί η Κ.Ο. των ΑΝΕΛ.

CMYK

Αν μπορώ να βοηθήσω για
δυο - τρεις μέρες, να μην
υποβάλω την παραίτηση για
να βρει μια λύση ο Πάνος
Καμμένος και να μη διαλυθεί
η Κ.Ο. θα το κάνω, δεν είμαι
αιμοχαρής». Τέτοιες δεξαμενές ωστόσο δεν φαίνεται να
υπάρχουν.
Ο Δημήτρης Καμμένος
έσπευσε να δηλώσει πως δεν
επιστρέφει στους ΑΝΕΛ, παρά
το πρέσινγκ που του έγινε να
σκεφτεί την επιστροφή, ενώ
και ο Νίκος Νικολόπουλος σημείωσε στην «Κ» πως δεν προτίθεται να επιστρέψει, καθώς
έχει ήδη ξεκινήσει προεκλογικό αγώνα για τον Δήμο Πατρέων.
Την ίδια ώρα, ο Πάνος Καμμένος προχωρά κάθε μέρα
σε κλιμάκωση της ρητορικής
έναντι του Μαξίμου που
οδεύει προς «τυφλή σύγκρουση», καθώς πλέον μιλάει ευθέως για «αποστασία» βάσει
σχεδίου του Αλέξη Τσίπρα.
Χθες προχώρησε ένα βήμα
παραπέρα, καθώς αποκήρυξε,
εν μέρει, τη συνεργασία τον
Αλ. Τσίπρα, κάτι που έως

τώρα το απέφευγε. «Δεν είχα
έντιμη συνεργασία, η εντιμότητα της συνεργασίας έληξε
με το που είδε ο Τσίπρας ότι
ο Κοτζιάς έλεγε ότι έχουμε
την πλειοψηφία. Αυτό σημαίνει
ότι είχαν επεξεργαστεί το σχέδιο αποστασίας με υπουργικές καρέκλες και δούλευαν
πίσω από την πλάτη μου αυτά
τα σενάρια», σημείωσε.
Παράλληλα, δεν μπορεί να
διαλάθει την προσοχή πως ο
πρόεδρος των ΑΝΕΛ, κατά
την ομιλία του στη Βουλή για
τις Πρέσπες, προχώρησε σε
ένα «άνοιγμα» στον Αντώνη
Σαμαρά, επαινώντας την ομιλία του στην Εθνική Αντιπροσωπεία για τη συμφωνία των
Πρεσπών. Το γεγονός ότι πρό-

κειται για τον «βασικό εχθρό»
της κυβέρνησης και του ίδιου
τα τελευταία μνημονιακά χρόνια αποτελεί από μόνο του
στροφή. Από τη Ν.Δ. πάντως,
με αφορμή την πρότασή του
το πρωί της Παρασκευής για
παραίτηση 101 βουλευτών
«ώστε να μπλοκαριστεί η συμφωνία», σημείωναν σε υψηλούς τόνους πως «αγνοεί ακόμη και το Σύνταγμα, από το
οποίο ρητά προκύπτει ότι η
Βουλή δεν διαλύεται και δεν
προκηρύσσονται εκλογές ακόμη κι αν παραιτηθούν όλοι
ανεξαιρέτως οι βουλευτές της
αντιπολίτευσης», χαρακτηρίζοντάς τον «ψεκασμένο» που
διακινεί «ανοησίες».
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Νόμος του κράτους η συμφωνία
των Πρεσπών – Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ
το Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως
δημοσιεύτηκε χωρίς καθυστέρηση η συμφωνία των
Πρεσπών, που υπερψηφίστηκε προχθές το
μεσημέρι από την Ελληνική Βουλή.

Μόλις κυρωθεί και αυτό, τότε θα τεθεί αμετάκλητα σε ισχύ
η Συμφωνία των Πρεσπών και οι συνταγματικές αλλαγές της
ΠΓΔΜ, με αποτέλεσμα η χώρα να ονομάζεται Δημοκρατία της
Βόρειας Μακεδονίας στις διμερείς σχέσεις της και έτσι θα αναγνωρίζεται από χώρες και διεθνείς οργανισμούς.
Τα επίσημα έγγραφα της ΠΓΔΜ για διεθνή χρήση και όσα
εσωτερικά έγγραφα προορίζονται για διεθνή χρήση θα πρέπει
να αλλάξουν το όνομα σε Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας εντός πέντε ετών από την ημέρα έναρξης της Συμφωνίας.
Μόλις ξεκινήσει η εφαρμογή της Συμφωνίας τότε θα δοθεί
ένα περιθώριο 6 μηνών στα Σκόπια να σταματήσει να χρησιμοποιεί σύμβολα της αρχαιοελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως σύμβολα της αρχαίας Ελλάδας, τον ήλιο της Βεργίνας κλ.π.
Παράλληλα θα αποσυρθεί και μία από τις αρχικές σημαίες
της πΓΔΜ, η οποία δεν είναι επίσημη αλλά χρησιμοποιείται ακόμη σε διάφορους χώρους, και φέρει τον ήλιο της Βεργίνας.
Ακόμα, σε ότι αφορά το θέμα των σχολικών βιβλίων θα δημιουργηθεί ειδική επιτροπή που θα εξετάσει ποιες είναι οι αλυτρωτικές αναφορές που θα πρέπει να αφαιρεθούν.

Σ

Πλέον η συμφωνία αποτελεί νόμο του κράτους.
Αμέσως μετά την προχθεσινή ψηφοφορία, το κείμενο υπεγράφη απο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Προκοπή Παυλόπουλο, και στην συνέχεια πήρε ΦΕΚ με ημερομηνία 25/1/2019
(το αρχείο επισυνάπτεται στο τέλος του κειμένου).

Τα επόμενα βήματα
Όπως έγινε και μετά την ψήφιση της συμφωνίας από τα Σκόπια, η Ελλάδα θα ενημερώσει την ΠΓΔΜ με ρηματική διακοίνωση η οποία θα αναφέρει ότι το ελληνικό κοινοβούλιο υπερψήφισε τη συμφωνία και στη συνέχεια θα κινηθούν οι διαδικασίες για την εφαρμογή της.
Πρώτος θα ενημερωθεί ο ΟΗΕ ο οποίος ήταν και ο διαμεσολαβητής των διαπραγματεύσεων ανάμεσα σε Αθήνα και Σκόπια, ενώ στη συνέχεια θα έρθει στη Βουλή το Πρωτόκολλο Εισδοχής της πΓΔΜ στο ΝΑΤΟ.

Ποιοι στηρίζουν την υποψηφιότητα Τσίπρα-Ζάεφ για το Νόμπελ Ειρήνης
ια το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης 2019 προτείνουν
τους πρωθυπουργούς της Ελλάδας και της
Βόρειας Μακεδονίας, Αλέξη Τσίπρα και Ζόραν
Ζάεφ, οι ηγέτες των Σοσιαλιστών & Δημοκρατών, των
Πράσινων και της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, Ούντο Μπούλμαν, Σκα Κέλερ και Γκάμπι
Τσίμερ αντίστοιχα, με κοινή δήλωσή τους.

Γ

Στη δήλωση, που συνυπογράφουν οι επικεφαλής των τριών
ευρωκοινοβουλευτικών ομάδων τονίζεται μεταξύ άλλων: «Η συμφωνία των Πρεσπών μεταξύ της Ελλάδας και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας τερματίζει μια μακρόχρονη διαμάχη και φέρνει σταθερότητα στα Δυτικά Βαλκάνια».
Οι Ούντο Μπούλμαν, Σκα Κέλερ και Γκάμπι Τσίμερ σημειώνουν μάλιστα ότι η Συμφωνία των Πρεσπών που επικυρώθηκε
από τη Βουλή της Ελλάδας και της Βόρειας Μακεδονίας, «αποτελεί επίσης πρότυπο για την ειρηνική επίλυση των διεθνών προβλημάτων μέσω διαλόγου και αμοιβαίων συμβιβασμών. Οι πρωθυπουργοί Ζόραν Ζάεφ και Αλέξης Τσίπρας είχαν το πολιτικό
θάρρος να προχωρήσουν στη συμφωνία παρά την εθνικιστική
αντιπολίτευση».
Στην κοινή δήλωσή τους οι τρεις ηγέτες τονίζουν ότι «για
όλους αυτούς τους λόγους, υποστηρίζουμε την πρωτοβουλία
της Νομπελίστριας Wided Bouchamaoui για να δοθεί στον Αλέξη Τσίπρα και τον Ζόραν Ζάεφ το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης του
2019».
Παρουσιάζοντας την πρότασή της στα Σκόπια στις
18/12/2018, η Τυνήσια νομπελίστρια είχε πει ότι η συμφωνία συνιστά μοντέλο για την υπέρβαση των προβλημάτων στο μέλλον.
Από την στιγμή που θα κυρωθεί, «θα αποτελεί ισχυρό μήνυμα
ότι ο διάλογος είναι δυνατός» είχε τονίσει η Bouchamaoui.
Στην πρωτοβουλία αυτή, σημαντικό ρόλο έπαιξαν ο αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Δ. Παπαδημούλης
και ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Στ. Κούλογλου.
Σύμφωνα μάλιστα, με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, και άλλοι κορυφαίοι Ευρωπαίοι πολιτικοί αναμένεται να συνυπογράψουν την κοινή αυτή δήλωση για να δοθεί το εφετινό Νόμπελ Ειρήνης στον Αλέξη Τσίπρα και τον Ζόραν Ζάεφ.

Με δήλωσή της η ηγέτις της Ευρωομάδας της Αριστεράς,
Γκάμπι Τσίμερ, συγχαίρει επίσης τους δυο πρωθυπουργούς για
την ισχυρή πολιτική τους βούληση να υπερψηφιστεί η συμφωνία
των Πρεσπών.
«Θα ήθελα να συγχαρώ τόσο τον πρωθυπουργό Αλ. Τσίπρα
όσο και τον πρωθυπουργό Ζ. Ζάεφ, για τη δέσμευσή τους και
την ισχυρή πολιτική βούλησή τους να υπογράψουν και να ολοκληρώσουν την επικύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών, η
οποία επιλύει ένα από τα πιο μακροχρόνια και ευαίσθητα προβλήματα στην περιοχή» ανέφερε και τόνισε: «Αυτό το ιστορικό επίτευγμα εμπεδώνει την ειρηνική συνύπαρξη και σταθερότητα, και ενισχύει την αλληλεγγύη μεταξύ των δύο λαών.
Είναι επίσης μια ξεκάθαρη ήττα των εθνικιστικών και λαϊκι-

ΤΩΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

στικών δυνάμεων τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Βόρεια Μακεδονία. Ανυπομονώ να δω τους δύο λαούς να εργάζονται μαζί,
με αμοιβαίο σεβασμό για την ιστορία και την ταυτότητά τους,
προς ένα καλύτερο μέλλον».
Σοσιαλιστές και Δημοκράτες: Καλωσορίζουμε την ψήφο του
ελληνικού κοινοβουλίου
Σε ανακοίνωσή της, η Προοδευτική Συμμαχία Σοσιαλιστών
και Δημοκρατών καλωσόρισε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας,
με το οποίο οι Έλληνες βουλευτές υποστήριξαν την «ιστορική συμφωνία των Πρεσπών», την οποία συνήψαν τον περασμένο
Ιούνιο οι πρωθυπουργοί Αλ. Τσίπρας και Ζ. Ζάεφ. Μάλιστα, ο
πρόεδρος της Ομάδας των Σοσιαλιστών & Δημοκρατών Ούντο Μπούλμαν δήλωσε:
«Επιτέλους, τώρα θα μπορούμε να πούμε: Καλωσορίσατε στη
Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας». Σύμφωνα με τον κ.
Μπούλμαν, το επιτυχές αποτέλεσμα της ψηφοφορίας είναι απόδειξη ότι οι προοδευτικές πολιτικές δυνάμεις μπορούν να επιλύσουν μακρόχρονες διαφωνίες και να προβαίνουν σε δύσκολους συμβιβασμούς, τους οποίους δεν κατάφεραν οι
εθνικιστές ή οι συντηρητικοί, επί σχεδόν τρεις δεκαετίες. Συγχαίρω τους πρωθυπουργούς Ζάεφ και Τσίπρα για αυτή την ιστορική συμφωνία την οποία τώρα θέτουν σε ισχύ».
Και πρόσθεσε: «Έχω επίγνωση των τεράστιων εντάσεων που
προηγήθηκαν της ψηφοφορίας στην Ελλάδα, σημείωσε ο επικεφαλής των Σ&Δ και συνέχισε: Αξίζει έπαινος σε όλους τους
Έλληνες βουλευτές που ψήφισαν υπέρ της αλλαγής του ονόματος της γειτονικής χώρας σε Βόρεια Μακεδονία. Απέδειξαν
ότι το μέλλον της χώρας τους και οι σχέσεις καλής γειτονίας
είναι πιο σημαντικές από τα βραχυχρόνια κέρδη στις δημοσκοπήσεις.
«Καλώ όλα τα κράτη-μέλη να αποδείξουν ότι, επιβραβεύονται αυτοί που κάνουν δύσκολους συμβιβασμούς, και να προσκαλέσουν τα Σκόπια για να αρχίσουν της διαδικασίες ένταξης
στην ΕΕ τον Ιούνιο του 2019».

ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΕΝΣΗΜΩΝ
ΤΗΛ. ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ 24310 77050, 24310 31616
CMYK

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΩΤ. Ι. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ

ΓOPΓOΓYPI - TPIKAΛA
THΛ.: 24310 53555

Με συνέπεια εκεί
που μας χρειάζεστε

Έγκριτο μέλος συνδέσμου
ταπητοκαθαριστηρίων

“ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ”
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“Σκόρδο”
Του Βασιλείου Τσιούτσια, φαρμακοποιού
Οι επιδημιολογικές, οι εργαστηριακές και οι έρευνες σε
πειραματόζωα έχουν δείξει ότι το σκόρδο διαθέτει αντικαρκινικές ιδιότητες. Οι έρευνες της πιθανής αντικαρκινικής
δράσης του σκόρδου σε ανθρώπους (κλινικές μελέτες) είναι
προς το παρόν περιορισμένες.
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ: Προληπτική Ιατρική. Ιατρική
Διατροφολογία.
Περιβαλλοντική Ιατρική, Συμπληρωματική Ιατρική
Αναφέρονται τρεις τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες της
αντικαρκινικής δράσης του σκόρδου.
Σε μια Κινεζική μελέτη, επί 5000 ατόμων (ανδρών και γυναικών) υψηλού κινδύνου να εκδηλώσουν καρκίνο του στομάχου χορηγήθηκε, καθημερινώς, επί 5 χρόνια ο συνδυασμός
200mg συνθετικού αλλιτρίδου [allitridum] (εκχύλισμα σκόρδου
που χρησιμοποιείται στην Κίνα, εδώ και 3.000 χρόνια) 100
micrograms σεληνίου.
Σε μιαν άλλη ομάδα ατόμων υψηλού κινδύνου ανάπτυξης
καρκίνου του στομάχου χορηγήθηκε εικονικό φάρμακο. Μετά
από 5 χρόνια έγινε σύγκριση των αποτελεσμάτων των ατόμων
και των δύο ομάδων.
Στην ομάδα των ατόμων που κατανάλωσαν αλλίτριδον και
σελήνιο, ο κίνδυνος εκδήλωσης κάθε είδους καρκίνου περιορίστηκε κατά 33%, ενώ ο κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου του
στομάχου περιορίστηκε κατά 52%, σε σύγκριση με τα άτομα
της ομάδας που πήραν μόνο το εικονικό φάρμακο.
Σε μιαν άλλη όμως, επίσης τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη
σε ανθρώπους, που είχαν προκαταρκτικές βλάβες του στομάχου βρέθηκε ότι η συμπληρωματική χορήγηση σκόρδου
(800 mg εκχυλίσματος σκόρδου συν 4 mg σκορδέλαιου αποσταγμένου με ατμό) δεν βελτίωσε τον αριθμό των υπαρχουσών
περιπτώσεων των προκαρκινικών βλαβών του στομάχου ή
τον περιορισμό της εμφάνισης νέων περιπτώσεων του γαστρικού καρκίνου.
Σε μια τρίτη Ιαπωνική τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη συγκρίθηκαν τα αποτελέσματα της καθημερινής λήψης υψηλής
δόσης (2.4 mL) και χαμηλής δόσης (0.16 mL) εκχυλίσματος
πεπαλαιωμένου σκόρδου (aged-garlic extract) μετά από 6
και 12 μήνες, καθημερινής λήψης σε άτομα που έπασχαν
από ορθοκολικά αδενώματα (μη καρκινικοί όγκοι).
Στο τέλος των 12 μηνών χρήσης βρέθηκε ότι, το 67% των
ατόμων που έπαιρναν μικρή δόση ανέπτυξε νέα αδενώματα,
ενώ τα άτομα που έπαιρναν τη μεγάλη δόση ανέπτυξαν αδενώματα σε ποσοστό 47%.
Σε μια μελέτη βασισμένη σε πληθυσμιακό έλεγχο που
έγινε στην Κίνα από το 2003 έως το 2010 ερευνήθηκε η
σχέση μεταξύ της κατανάλωσης ωμού σκόρδου και της εκδήλωσης καρκίνου του πνεύμονος.
Επιδημιολογικά δεδομένα συλλέχτηκαν με συνέντευξη
πρόσωπο προς πρόσωπο, χρησιμοποιώντας ένα τυπικό ερωτηματολόγιο μεταξύ 1.424 πασχόντων από καρκίνο του πνεύμονος και 4.543 υγιών μαρτύρων.
Μετά από μελέτη των συμπαραγόντων βρέθηκε ότι η κατανάλωση σκόρδου δύο ή περισσότερες φορές εβδομαδιαίως
σχετίζεται αντίστροφα με τον καρκίνο του πνεύμονος.
Tο προστατευτικό αποτέλεσμα του σκόρδου κατά του
καρκίνου του πνεύμονος εξαρτάται από τη δοσολογία του
σκόρδου. Αυτό σημαίνει ότι το σκόρδο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στη χημειοπροφύλαξη κατά του καρκίνου. Γι'
αυτό το λόγο χρειάζεται να γίνει περαιτέρω μεγαλύτερη
πληθυσμιακή έρευνα.
Μια άλλη πληθυσμιακή έρευνα έγινε στο βορειοδυτικό
Ιράν, προκειμένου να μελετηθεί η σχέση μεταξύ της κατανάλωσης διατροφικού σκόρδου και του κινδύνου εμφάνισης
καρκίνου του μαστού.
Στη μελέτη συμμετείχαν 285 γυναίκες (25-65 ετών) με διαγνωσμένο και επιβεβαιωμένο ιστοπαθολογικά καρκίνο του
μαστού (τάξης II ή τάξης III ή κλινικού σταδίου II ή III), οι
οποίες συμπλήρωσαν ένα λεπτομερές ερωτηματολόγιο για
το τι και πότε έτρωγαν.
Παρατηρήθηκε ελάττωση του κινδύνου πρόκλησης καρκίνου
του μαστού στις γυναίκες που έκαναν μεγαλύτερη κατανάλωση
σκόρδου και πράσων. ενώ βρέθηκε σχέση του καρκίνου του
μαστού και της αυξημένης κατανάλωσης μαγειρευτών κρεμμυδιών.
Αν και ο θεραπευτικός ρόλος της οργανοθειικής ένωσης
του σκόρδου, της λεγόμενης αζοΐνης στις νόσους του καρδιοκυκλοφορικού και τη μυκητολογία είναι επιβεβαιωμένος,
εν τούτοις η χρησιμότητά της στη θεραπεία του καρκίνου
έχει περιγραφεί το 2003.
Ο Τilli CΜ και οι συνεργάτες (2003) εφάρμοσαν τοπικά
αζοΐνη σε δερματικούς καρκίνους 21 ασθενών με οζώδες ή
επιφανειακό βασικοκαρκίνωμα, επί ένα μήνα. Παρατήρησαν
ότι προκλήθηκε σημαντική ελάττωση του μεγέθους των όγκων
σε 17 από τους ασθενείς, αύξηση του μεγέθους του όγκου
σε τρεις ασθενείς και ουδεμία αλλαγή σε έναν ασθενή.
Οι αλλαγές του μεγέθους του όγκου κυμάνθηκαν σε ελάττωση από 88%, μέχρι 69% αύξηση, με έναν μέσο όρο ελάττωσης 47%.
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω αποτελέσματα,
τόσο των in vivo, όσο και των in vitro μελετών, βγαίνει το
συμπέρασμα ότι η αζοΐνη μπορεί να ελαττώσει το μέγεθος
ενός βασικοκυτταρικού καρκινώματος, κυρίως προκαλώντας
απόπτωση που εξαρτάται από τη δράση της στα Μιτοχόνδρια
των καρκινικών κυττάρων.

«Όσο περισσότερο,
όμως, βασίζεσαι
σε δυνάμεις έξω
από σένα, τόσο
περισσότερο
εξουσιάζεσαι απ’
αυτές».

ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ

«ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ:
Κατασκευή Υπηκόων»

(Χάρολντ Σέρμαν)
«Όσο συχνότερα κάνουμε
πράξεις χωρίς να ξέρουμε τους
λόγους, τις προϋποθέσεις και
το αποτέλεσμά τους, τόσο συχνότερα γινόμαστε οι ίδιοι λόγος, προϋπόθεση και αποτέλεσμα των πράξεων άλλων. Όσο
περισσότερο πιστεύουμε ότι είμαστε κύριοι πράξεων, των
οποίων οι πραγματικοί κύριοι
είναι άλλοι, τόσο περισσότερο
θα είναι άλλοι κύριοί μας». Η
διαπίστωση αυτή του Ε.Α Ράουτερ «Η κατασκευή υπηκόων»
περιγράφει με ενάργεια την κατάσταση στην οποία βρίσκεται
ο άνθρωπος – αντικείμενο της
προπαγάνδας. Βρίσκεται, δηλαδή, σε μια σύγχυση (διανοητική, ψυχική…) αφού αδυνατεί
να συνειδητοποιήσει τα όρια
των δύο πραγματικοτήτων, που
καθορίζουν τη βαθύτερη ουσία
της ύπαρξής του.
Η μια πραγματικότητα είναι
αυτή που συνθέτει την αληθινή
πλευρά του Εγώ του και η άλλη
είναι αυτή που φαντασιώνεται
και τον περιχαρακώνει σε μια
ψευδή μορφή ελευθερίας και
αυτοβουλίας. Τη δεύτερη μορφή πραγματικότητας διαμορφώνει και επιβάλλει στο άτομο
η προπαγάνδα μέσα από αφανείς μηχανισμούς χειραγώγησης και εκμαυλισμού των συνειδήσεων.
Το άτομο, δηλαδή, περισσότερο πείθεται από άτομα που
διεγείρουν τα συναισθήματά
του και λιγότερο από τα αντικειμενικά γεγονότα. Η πλαστή
πραγματικότητα – προϊόν φόβων, ελπίδων και ανασφαλειών
– λειτουργεί ανασχετικά στη
δυνατότητα του ατόμου να σκεφτεί ορθολογικά. Στην ουσία
βιώνει τις συνέπειες της «μετααλήθειας» που ανακηρύχθηκε
ως η λέξη της χρονιάς από το
λεξικό της Οξφόρδης και μεταφράζεται ως «η πολιτική ρητορική – πρακτική που αγνοεί
την αλήθεια και βασίζεται σε
μια προσωπική, ενίοτε εντελώς
πλαστή, εκδοχή της πραγματικότητας» ή για άλλους – Λεξικό
Οξφόρδης «η μετα-αλήθεια χαρακτηρίζει καταστάσεις στις
οποίες τα αντικειμενικά γεγονότα ασκούν λιγότερη επιρροή
στη διαμόρφωση της κοινής
γνώμης συγκριτικά με εκκλήσεις
σε συναισθήματα και σε προσωπικές πεποιθήσεις».

Η φυγή
Σύμφωνα, λοιπόν, με τα παραπάνω η προπαγάνδα (σε όλες
της τις μορφές) σε ατομικό επίπεδο εξασφαλίζει έναν τρόπο
φυγής από την αρνητική πραγματικότητα. Αποτελεί κοινό τόπο
η διαπίστωση πως το άτομο,
όταν βιώνει μια ζοφερή πραγματικότητα αναζητά ασφαλή
διέξοδο. Η πίεση που νιώθει
ενεργοποιεί τα αντισώματά του
και κινητοποιεί κάθε μέσο για
την απελευθέρωσή του. Ωστόσο, αυτή η διαφυγή δεν είναι
πάντα εφικτή και γι’ αυτό το
άτομο είναι ευάλωτο σε υποσχέσεις που ευαγγελίζονται μια
άλλη «φωτεινή» πραγματικότητα.
Πάνω στην εσωτερική αυτή
ανάγκη εδράζεται η δύναμη

ΗΛΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ

της προπαγάνδας που υπόσχεται έναν εύσχημο λόγο – τρόπο
«φυγής» από τα αρνητικά βιώματα της κοινωνικής πραγματικότητας. Εξάλλου «δεν είναι
τόσο τα γεγονότα που μας θλίβουν, όσο η ψευδής παράσταση που έχουμε γι’ αυτά»
(Laupies). Έτσι, οι φορείς της
προπαγάνδας με τη βοήθεια
της γλώσσας – ρητορικής δομούν μια άλλη πραγματικότητα,
αυτή της ψευδαίσθησης και
της αυταπάτης. Δέσμιος ο ανασφαλής άνθρωπος της εποχής
μας στα απατηλά συνθήματα
των προπαγανδιστών, αδυνατεί
να διακρίνει τα όρια του αληθινού και του φανταστικού και
υποτάσσεται άκριτα στην εξουσία τους.
Βιώνει, δηλαδή, το άτομο –
αντικείμενο της προπαγάνδας
ένα σύνολο θετικών συναισθημάτων, αφού ερμηνεύει και
εσωτερικεύει την πλαστή πραγματικότητα ως αληθινή. Με αδυνατισμένους τους νοητικούς
του μηχανισμούς το άτομο και
κάτω από το βάρος αρνητικών
συναισθημάτων (άγχος, φόβος,
αβεβαιότητα) καθίσταται εύκολο θύμα κάθε υπόσχεσης. Οι
ειδικοί της προπαγάνδας χρησιμοποιώντας ειδικό λεξιλόγιο
κατασκευάζουν με ψευδείς
συλλογισμούς και ατεκμηρίωτα
επιχειρήματα μια ανύπαρκτη
πραγματικότητα που εκπέμπει
ελπίδα και σιγουριά στους απογοητευμένους. Έτσι οι ψευδαισθήσεις εξουσιάζουν το νου
του ανθρώπου, καταπραΰνουν
τον ψυχικό πόνο και χαρίζουν
φρούδες και ανείσπρακτες ελπίδες. «Όσο περισσότερο,
όμως, βασίζεσαι σε δυνάμεις
έξω από σένα, τόσο περισσότερο εξουσιάζεσαι απ’ αυτές».
(Χάρολντ Σέρμαν)

Ο μαζάνθρωπος
Ένα άλλο στοιχείο που είναι
συνυφασμένο με την προπαγάνδα είναι και το φαινόμενο
της ομοιομορφίας που γεννά
ένα νέο τύπο ανθρώπου, το
μαζάνθρωπο. Η προπαγάνδα
ως μια διαδικασία ενστάλαξης
στο νου του ανθρώπου ιδεών,
αρχών και πολιτικών απόψεων
με στόχο τον επηρεασμό της
κοινής γνώμης ρυθμίζει κατα-

επιβάλλει μια μαζική ταυτότητα.
Έτσι το μαζικό άτομο, θύμα
της προπαγάνδας, πνευματικά
ατροφικό και υπεξούσιο, κυριευμένο από ένα αίσθημα ανασφάλειας και ηθικά ετερόνομο,
παύει να νιώθει ξεχωριστή οντότητα και βιώνει τις συνέπειες
μιας γενικευμένης αλλοτρίωσης.

Ο ανορθολογισμός

λυτικά τη συμπεριφορά της.
Μέσα από αφανείς μηχανισμούς και τελειοποιημένα τεχνικά μέσα (εικόνα, ήχο….) το
άτομο οδηγείται σε μια πνευματική τύφλωση και πιέζεται
να ομοιωθεί προς τους άλλους.
Συμμορφώνεται τυφλά προς
τις ιδέες που διοχετεύονται,
αφού πριν έχουν απενεργοποιηθεί οι αμυντικοί μηχανισμοί
της λογικής.
Το άτομο, δηλαδή, χάνει την
αυτοβουλία του και καθίσταται
υπηρέτης των υποσυνείδητων
δραστηριοτήτων του, τις οποίες
οι προπαγανδιστές καθοδηγούν
κατά βούληση. Οι πολίτες δεν
λειτουργούν πλέον ως πολιτικά
υποκείμενα αλλά μεταπίπτουν
στην κατάσταση της «μάζας»
που χαρακτηρίζεται από την
αγελαία συνείδηση κι από την
επιθυμία να αναζητά «ηγέτες»
και «μεσσίες». Γιατί «Η δύναμη
της αγέλης είναι ο λύκος, και
η δύναμη του λύκου είναι η
αγέλη».
Τα μαζικά άτομα, κάτω από
το καθεστώς μιας «υποχρεωτικής ομοιομορφίας» δεν σκέφτονται λογικά, δεν γνωρίζουν
τις αποχρώσεις, δεν ανέχονται
τον αντίλογο και δεν προάγουν
– καλλιεργούν στο εσωτερικό
τους τις διαλεκτικές συζητήσεις. Αντιδρούν μανιχαϊστικά.
Είναι ετεροκίνητα, εύπιστα, ευμετάβλητα, ασταθή, παρορμητικά και συντηρητικά. Σκύβουν
με δουλοπρέπεια μπροστά σε
μια ισχυρή εξουσία.
Το θύμα της προπαγάνδας
αισθάνεται σιγουριά μέσα στην
«αγέλη» των άλλων, που κι αυτοί έχουν υποστεί πλύση εγκεφάλου.
Μια διαδικασία, δηλαδή, που
ακυρώνει τις ιδιαιτερότητες,
διαβρώνει το διαφορετικό και

Όταν, λοιπόν, οι πολίτες είναι
έκθετοι στους μηχανισμούς της
προπαγάνδας κι αδυνατούν να
χειριστούν τις ψευδαισθήσεις
και τις ανασφάλειές τους, τότε
παύουν να λειτουργούν και ως
πολίτες με τη ριζική έννοια του
όρου. Καθίστανται επιρρεπείς
στην κοινωνική ποδηγέτηση,
στην πολιτική χαλιναγώγηση
και στην ιδεολογική χειραγώγηση.
Αποστρέφονται την αλήθεια
κι αναζητούν διεξόδους στην
πραγματικότητα των συνθημάτων των επιτήδειων της προπαγάνδας. Είναι τόσο έντονη η
επιθυμία τους να υπερβούν τα
καταπιεστικά συναισθήματα που
τους κατακυριεύουν, που απορρίπτουν κάθε προσπάθεια ορθής κρίσης. Γι’ αυτούς η αλήθεια είναι ο κίνδυνος που μπορεί
να αποδομήσει το «κράτος» των
ψευδαισθήσεών τους. Εδώ δικαιώνεται η θέση του Νίτσε
«Μερικές φορές οι άνθρωποι
δε θέλουν να ακούσουν την
αλήθεια, γιατί δε θέλουν να
καταστρέψουν τις ψευδαισθήσεις τους».
Όταν, όμως, οι πολίτες συμπεριφέρονται ανορθολογικά
και αρέσκονται στη βεβαιότητα
– δύναμη της αγέλης, όταν επιλέγουν τη συμμόρφωση από
τη διαφωνία και όταν άκριτα
καθίστανται οι ιμάντες μιας «συναίνεσης» που έντεχνα προωθούν οι φορείς της προπαγάνδας τότε δεν πλήττεται μόνο
το αυτεξούσιό τους αλλά και
η δημοκρατία.
«Στις καταπιεστικές κοινωνίες χρησιμοποιείται η κάνη
των όπλων. Στις δημοκρατικές
η συναίνεση κατασκευάζεται
με την προπαγάνδα» (Τσόμσκι).
Η διέξοδος βρίσκεται στην
ανησυχία, στη διαφορετικότητα
και στην αντίσταση σε ό,τι μας
υποβιβάζει ως αυτόβουλα όντα.
Οι μυλόπετρες της προπαγανδιστικής ομοιομορφίας δεν
μπορούν να πολτοποιήσουν την
καθαρή σκέψη και την ατομικότητα.

τοπικά

Ουδείς είδε ουδέν
Η ανακοίνωση του προέδρου της τοπικής ΝΟΔΕ
έβαλε τα πράγματα στη θέση
τους. Στην κοπή της πίτας
όμως ίσχυε “ο έχων ώτα
ακούειν, ακουέτω”. Πλείστα
πρόσωπα εργάζονται για τη
νίκη και θα ήταν άτοπο να
ανακοινωθούνε υποψήφιοι
πριν την προκήρυξη των
εκλογών.
Πεδίο δόξης λαμπρό. Σαφώς και αξιολογήσεις έχουν
γίνει. Κατά την άποψη του
γράφοντα, δύο κλειδιά και
δύο κριτήρια καθορίζουν τα
του νομού μας. Πρώτιστα
είναι διάχυτη η δυσαρέσκεια
για δήθεν υποψηφίους που
άτυπα διατηρούν γραφεία Νικόλαος Χρ. Γκίκας
“συνοικεσίων”. Για όσους δε
κυκλοφορούν με την υποθετική υποσχετική παραμάσχαλα, θυμίζοντας περιοδεύοντα θίασο, τα πράγματα είναι ακόμη σοβαρότερα. Όσο και αν παραψυχολογικά είναι δεμένοι με τους
συμπολίτες τους. Εκβιασμοί δεν περνάνε.
Κατόπιν η ανανέωση. Αυτή δεν αφορά ληξιαρχικές πράξεις
αλλά σεμνότητα, ανατροφή εκσυγχρονιστικού πνεύματος και
κύρια αποπομπή του lifestyle προτύπου των χαρτιών. Ελιτίστες
χαρτογιακάδες και ψευτοιδεολόγους συναντάμε σε κάθε πολιτικό χώρο.
Αυτή η υποτιθέμενη αριστοκρατία της καταγωγής, τον γόνων ενδόξου παρελθόντος, σε συνδυασμό με το ιδεολόγημα
της αξιοκρατίας, ταυτίζει ιδιοτελώς την ατομική άνοδο με το
κοινωνικό όφελος, διαμορφώνοντας επί χρήμασι το κοινωνικό πεδίο δια των ΜΜΕ, με λίστες, καταχωρήσεις και περιοδείες. Τέτοια πρόσωπα νάρκισσοι, νοικάρηδες της εξουσίας,
ενσαρκώνουν την απόλυτη παρωδία της Δημοκρατίας. Εξαιρώντας λοιπόν τον υφιστάμενο βουλευτή, δύο είναι τα βασικά κριτήρια. Το απόλυτο ακούει στη συμμόρφωση.
Στην υποταγή στα κελεύσματα του προέδρου και του κόμματος. Η εμπειρία των διαφωνούντων που εξέτιαν αγγαρεία
είναι τραυματική. Ρετάλια που κλωθογυρίζουν την τύχη του
δεν είναι αποδεκτά. Κάθε παρέκκλιση, σημερινή ή παρελθοντική, προσπορισμός οφέλους ή δημιουργία αυλής έχει ήδη
καταγραφεί. Το δεύτερο με καθοριστικό ρόλο θα είναι η επιλογή μίας ή δύο γυναικών.
Εσχάτως όμως, όχι αναίτια, έχουν πυκνώσει οι εμφανίσεις
αυτών. Αγκαζέ, με φιλοσοφήματα, εντός ή εκτός μητρώου.
Οπότε μένει να πληρωθούνε τρία κενά. Πιθανά δύο, διότι ακόμη και μεγαλογιατροί ζώστηκαν το καρτελάκι του μητρώου για
να μπούνε στη διαλογή. Στα πλαίσια της συμμορφωτικής βέβαια.
Όσο και να ενόχλησε το καπίστρι, ο σκοπός αγιάζει τα μέσα.
Άλλωστε με μεθοδικότητα και διακριτικότητα έχουν ετοιμαστεί τα παπαγαλάκια, μετά το μυστικό δείπνο, να στηρίξουν
το εγχείρημα αυτό.
Υπάρχει όμως και σεμνό αξιόλογο πρόσωπο, εξ αρχής προεδρικός, που τελευταία προσελκύει μαλάκια με βεντούζες
πάνω του, όπου διαλάθει σκόπιμα της προσοχής των ΜΜΕ,
διεκδικώντας επάξια την ευκαιρία.
Η μοιραία σύγκρουση του Ηλία απαιτεί θάρρος και παρρησία
και σίγουρα δεν έχει χαμένο. “Μηδένα προ του τέλους μακάριζε” βέβαια, αλλά ο πλέον σίγουρος είναι ο κελαηδιστός
και λεπτών αισθημάτων Σάκης.
Ένας βράχος συμμόρφωσης δεν θα μπορούσε εύκολα να
λείπει από το πάζλ. Είναι προφανές ωστόσο πως “περί δε της
ημέρας εκείνης και της ώρας ουδείς γινώσκει, ουδέ οι άγγελοι οι εν ουρανώ, ουδέ ο Υιός, ειμή ο Πατήρ”. Εικασίες λοιπόν.

Ότι παίρνει το αυτί μου
με τα μάτια ότι βλέπω
“φιλελεύθερη” καθ' όλα
της πολιτικής η... ΕΠΟ.
```
Δεν ζητά προέδρου άδεια
βουλευτής ποτέ να πάρει
παίρνει τη μεταγραφή του μόνος
και όπου θέλει πια σαλπάρει.
```
“Βαθιά” μέσα στα στήθια του
προέχει η... πατρίδα
το μόνο όπου της ζητά
μια φουσκωτή θυρίδα.
```
Όποιος προφτάσει στη Βουλή
και βάλει το ποδάρι
πίσω του βλέπει ζωντανά.
Τους πρέπει το χορτάρι.
```
Ξέχνα τα πάντα τώρα πια
αφού έφτασε στο μέλι
και είναι πάντα αστείρευτο
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ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
"Σήμερον σωτηρία τω οίκω τούτω εγένετο" (Λουκ. 19,9)
Γράφει ο κ. Κων/νος Χαρ. Κορλός, θεολόγος
ριστός ήλθε στον κόσμο
"αμαρτωλούς σώσαι",
αδιάκριτα αν αυτοί ήταν
πλούσιοι ή φτωχοί, επιφανείς και
διάσημοι ή αφανείς και άσημοι.
Επομένως, ήλθε να σώσει και τους
πιο μεγάλους αμαρτωλούς που θα
έδειχναν μεταμέλεια και αλλαγή
πορείας στη ζωή τους, άρα και
τους αρχιτελώνες, τους
προϊσταμένους των
φοροεισπρακτόρων.

Χ

Καίτοι ο Κύριος πρόσφατα είχε διακηρύξει ότι δύσκολα οι πλούσιοι θα μπουν
στην Βασιλεία των Ουρανών όμως εδώ
παρουσιάζει ένα παράδειγμα πλουσίου ο
οποίος ήταν χαμένος και βρέθηκε.
Η Ιεριχώ είχε γραφείο κεντρικού τελωνείου και λόγω της εξαγωγής βάλσαμου, το οποίο παρήγαγε η πόλη αυτή και
λόγω του σοβαρού διακομιστικού εμπορίου το οποίο εξυπηρετούσε η οδός
που περνούσε από αυτή.
Ο Ζακχαίος ήταν προϊστάμενος του
γραφείου αυτού, ήταν αρχιτελώνης και
επομένως σημαίνων πρόσωπο στην κοινωνία που ζούσε.
Οπωσδήποτε η θέση του μπορούσε να
του προσπορήσει μεγάλο πλούτο, όμως
πάντοτε υπήρχε η υπόνοια ότι αυτός ήταν
προϊόν απάτης, αδικίας και κατάχρησης
εξουσίας.
Το βλέπουμε άλλωστε αυτό και σήμερα, όπου πρόσωπα κατέχοντα υψηλά
αξιώματα, και συχνά υπεράνω πάσης
υποψίας, πλουτίζουν εις βάρος αδυνάτων
ανθρώπων και του κράτους.
Κι όμως αυτός ο πλούσιος "εζήτει ιδείν
τον Ιησούν".
Είχε συνείδηση ότι δεν ήταν εντάξει
απέναντι στους συνανθρώπους του και
στο Θεό και είχε διάθεση να διορθωθεί
και να επανορθώσει. Γι' αυτό ήθελε να
γνωρίσει τον Ιησού, ο οποίος έδειχνε επιείκεια και συγκατάβαση προς τους αμαρτωλούς.
Προσπαθούσε, λοιπόν, να δει τον Χριστό, δεν μπορούσε όμως μέσα στο πλήθος, γιατί ήταν κοντός στο ανάστημα.
Έτρεξε γι' αυτό μπροστά πριν από το
πλήθος κι ανέβηκε σε μια συκομουριά,
για να τον δει, γιατί θα περνούσε από
εκεί.
Ο Χριστός δεν κυκλοφορούσε επάνω
στους ώμους οπαδών του ή σε άμαξες,
όπως οι άρχοντες του κόσμου τούτου,
προκειμένου να είναι περίοπτος, αλλά πε-

ζοπορούσε με ταπείνωση ανάμεσα στο
πλήθος ως-κοινός άνθρωπος, γιατί ήταν
οι ημέρες της ταπεινώσεώς του.
Οι εξωτερικοί τύποι και τρόποι της συμπεριφοράς δεν θα επέτρεπαν σε άνθρωπο της θέσης του Ζακχαίου να αναρριχηθεί σε δέντρο.
Όμως η πίστη του και ο σφοδρός και
διακαής πόθος του να γνωρίσει το Χριστό
ξεπέρασαν κάθε εμπόδιο και επιφύλαξη.
Καμία σκέψη για την προσωπική του
αξιοπρέπεια δεν τον απέτρεψε από το να
πραγματοποιήσει το σχέδιο του.
Όσοι επιθυμούν να γνωρίσουν το Χριστό οφείλουν να χρησιμοποιήσουν τα
προς τούτο κατάλληλα μέσα, υπερνικώντας όλα τα εμπόδια και τις δυσκολίες
και αψηφώντας τους κόπους ή τις επικρίσεις και τα δυσμενή σχόλια των ανθρώπων.
Όταν έφθασε ο Ιησούς στο σημείο εκείνο, κοίταξε προς τα πάνω, τον είδε και
του είπε: "Ζακχαίε, κατέβα γρήγορα,
γιατί σήμερα πρέπει να μείνω στο σπίτι
σου". Εκείνος κατέβηκε γρήγορα και τον
υποδέχθηκε με χαρά.
Όσοι καλούνται από το Χριστό πρέπει
να σπεύδουν, γιατί οι αναβολές είναι επικίνδυνες. Η αναβολή οδηγεί συχνά στη
ματαίωση και το "θα" στη χώρα του ποτέ.
Ο Ζακχαίος έλαβε περισσότερα απ' όσα
περίμενε. Περίμενε μόνο να δει το Χριστό
κι όμως αξιώθηκε να προσκληθεί απ' αυτόν και να τον φιλοξενήσει στο σπίτι του.
Όσοι έχουν διάθεση να γνωρίσουν το
Χριστό, θα γνωρισθούν από αυτόν και θα
γίνουν δεκτοί να συν-διαλεχθούν μαζί του.
Ακόμα και όσοι από κάποια περιέργεια ή
θαυμασμό επιδιώκουν να γνωρίσουν το
Χριστό, μαγνητίζονται από αυτόν, αφυπνίζεται η συνείδηση τους και μεταβάλλονται οι διαθέσεις της καρδιάς του.
Αυτό ακριβώς συνέβη με το Ζακχαίο. Η
επαφή του και η γνωριμία του με το Χρι-

στό τον μετέβαλε, τον έκανε να αλλάξει
ριζικά τρόπο ζωής. Βρήκε τον πολύτιμο
μαργαρίτη και έτσι μπόρεσε να απαγκιστρωθεί από τον υλικό πλούτο του.
Δίνει, λοιπόν, ελεύθερα, υπεύθυνα και
επίσημα, χωρίς επιπολαιότητα και υποκρισία ενώπιον του Χριστού την υπόσχεση που την κάνει αμέσως πράξη:
"Κύριε, υπόσχομαι να δώσω τα μισά από
τα υπάρχοντα μου στους φτωχούς και ν'
ανταποδώσω στο τετραπλάσιο όσα πήρα
με απάτη". Δίνω τώρα και όχι μετά το θάνατο μου.
Αποκαθιστά πρώτα τις αδικίες στο τετραπλάσιο και από την υπόλοιπη νόμιμη
περιουσία του δίνει τη μισή ως φιλανθρωπία στους φτωχούς. Γενναία, αληθινά, απόφαση!
Και η απάντηση του Χριστού ήταν
άμεση και λυτρωτική: "Σήμερον σωτηρία
τω οίκω τούτω εγένετο". Σήμερα αυτή η
οικογένεια σώθηκε, γιατί γνώρισε το
Χριστό και μετάνοιωσε και ξαναβρήκε το
δρόμο του Θεού. Γιατί ο Χριστός ήλθε να
αναζητήσει και να σώσει αυτούς που
έχουν χάσει το δρόμο τους.
Ο Κύριος έρχεται σε κάθε εποχή σε
κάθε οικογένεια που πιστεύει στο Χριστό
και ακολουθεί το δρόμο του Θεού.
Έρχεται για να χαρίσει ειρήνη, γαλήνη
και ομόνοια στους συζύγους, για να δώσει χάρη και ευλογία και αγιασμό. Για να
φωτίσει τους γονείς να αναθρέψουν τα
παιδιά τους "εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου".
Έρχεται για να τις σώσει από το σύγχρονο κατακλυσμό της αμαρτίας, από την
ασωτία και τη διαφθορά. Αλήθεια, πόσα
σπίτια είναι κτισμένα με χρήματα που
προέρχονται από αδικίες, κλοπές και
απάτες!
Σε πόσα σπίτια διαπράττονται αμαρτίες
φοβερές και μεγάλες! Κάθε αδικία, κάθε
αμαρτία μολύνει το σπίτι και είναι ένας
δυναμίτης στα θεμέλια του και στα θεμέλια της οικογένειας. Πόσες οικογένειες και πόσα χωριά δεν έσβησαν εξ αιτίας
της ασέβειας! Η λύση είναι μία: μετάνοια,
δικαιοσύνη, ελεημοσύνη. Αυτά διασφαλίζουν και σώζουν τα σπίτια από κάθε
συμφορά.
Να καλέσουμε, λοιπόν, το Χριστό στο
σπίτι μας τώρα, για ν' ακούσουμε ο καθένας το χαρμόσυνο λόγο Του: "Σήμερον
σωτηρία τω οίκω τούτω εγένετο" (Λουκ.
19,9).

Τη ς π ο λ ι τ ι κ ή ς η Ε Π Ο
για τούτον το βαρέλι.
```
Όποιος πατά μεσ' τη Βουλή
τίτλο φέρει πατήρ!!
όσο ανεβαίνει τα σκαλιά
του... έθνους ο Σωτήρ.
```
Απ' το μεγάλο έδρανο
ρίχνει την παρλαπίπα
και όταν φτάσει εκεί ψηλά
του φεύγει κάθε τσίπα.
```
Φουσάτα έχει δίπλα του
κλόουν και αρλεκίνους
για παλαμάκια και κραυγές.
Και νιάου σαν ψιψίνους.
```
Το ήθος και η ηθική

άσφαιρη είναι σφαίρα
σαν να βουτάς την πένα σου
σ' άδεια καλαμαριέρα.
```
Για να ΖΗ-ΣΕΙ η... πατρίδα
κάποιος πρέπει να πεθάνει
εύκολο θύμα; Ο λαός
που κάνει πάντα νάνι.
```
Και αρχινά το πλιάτσικο
και τελειωμό δεν έχει
εδώ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ;
Σαν κότα όταν βρέχει.
```
Λιμάνια και μαρίνες
τραίνα. ΟΤΕ-ΔΕΗ
νησιά-ξενοδοχεία
φεύγουνε σαν βροχή.

```
Της Κίνας μεροκάματο
μισθό για τ' αστικό
και για ψωμί να πάρεις;
Μη είσαι αρπαχτικό!!!
```
Αντί αετού να βάλεις
νύχια γερά φτερά
σκέφτεσαι ποιος θα έχει
του Χάρου τη σειρά.
```
Αυτο-προσδιορίζεσαι
σαν θανατοποινίτης
και ασελγή επάνω σου
ντόπιος-ξένος αλήτης.
```
Χωρίς βαθιά συνείδηση
μον' λόγια από τα χείλη

στου ρασοφόρου θα βρεθείς
κάτω απ' το πετραχήλι.
```
Εκτός και αν πιστεύεις
σε δεύτερη ζωή
ανάσταση και τέτοια
τότε υπακοή.
```
Πλουσίου του παράδεισου
είναι κλειστή η πύλη
δείξε καρτερικότητα
στου καθενός σκαμπίλι.
```
Σημ.: Ο λύκος την αντάρα
χαίρεται.
```
Δ. Κοτρώνας
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Μαζί το Σαββατοκύριακο
Πάμε Αλλιώς
Με Αρετή και Τόλμη
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Σαν Σήμερα τον 20ό Αιώνα (Ε)
Το Αλάτι της Γης (Ε)
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Ποδόσφαιρο: ΠΑΣ Λαμία Ατρόμητος Αθηνών (Ζ)
Super League Day
Ποδόσφαιρο: Παναθηναϊκός - ΑΕΛ
(Ζ)
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Αθλητικά - Καιρός
Αθλητική Κυριακή
Ποδόσφαιρο: ΠΑΣ Λαμία Ατρόμητος Αθηνών
Ποδόσφαιρο: Παναθηναϊκός - ΑΕΛ
Από τον Φρόιντ στο Διαδίκτυο

Πάτερ Ημών (Ε)
Οι Μεν και οι Δεν (Ε)
Της Ελλάδος τα Παιδιά (Ε)
Θα Βρεις το Δάσκαλό σου (Ε)
Το Καφέ της Χαράς (Ε)
Υγεία Πάνω απ' 'Oλα Κ7
ANT1 News
Merenda Mania
Κωνσταντίνου και Ελένης (Ε)
Κάτι Ψήνεται
ΑΝΤ1 News - Δελτίο στη Νοηματική
Γλώσσα
Η Παριζιάνα
ANT1 News
Your Face Sounds Familiar Κ5
Μην Ψαρώνεις
Η Επιστροφή
Το Τρίτο Στεφάνι (Ε)
'Eρωτας Κλέφτης (Ε)
Το Καφέ της Χαράς (Ε)
Και οι Παντρεμένοι 'Eχουν Ψυχή (Ε)

Xiaolin Showdown
Φωτιά, Πυροσβέστες!
Ο Βασιλιάς Τζούλιαν
Super Wings
Polly Pocket
Οι Ευχούληδες: Το Πάρτι
Συνεχίζεται
Πέππα, το Γουρουνάκι
Η Μάσα και ο Αρκούδος
Μπόμπι και Μπιλ
PJ Masks
Miraculous Lady Bug
Barbie Dreamhouse Adventures
Μαλλιά Κουβάρια: Η Σειρά
Απόδραση από τον Πλανήτη Γη
(Escape from Planet Earth)
Traction
Star News
Τα Φιλαράκια Κ3 Ε3
New Girl Κ2 Ε9
Ειδήσεις στη Νοηματική Γλώσσα
Ο Mr. Bean Πάει Διακοπές
Star News
Θα σε Κάνω Βασίλισσα
Εφάπαξ
Το Σταυροδρόμι του Θανάτου

τηλεόραση
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TV Mall
Η Μικρή Γοργόνα
Βελούδο από Μετάξι E1 (Ε)
Για Πάντα Φίλες Κ2 Ε6 (Ε)
Kitchen Lab (Ε)
Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση
Ειδήσεις
Καλύτερα Δε Γίνεται!
Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική
Γλώσσα
Kitchen Lab
Το Σόι σου Κ5 Ε24 (Ε)
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα Κ6 Ε28
(Ε)
Bake Off Greece
Φύλακες του Γαλαξία
Μετά τα Μεσάνυχτα
Αυτές Είναι οι Kardashians Κ12 Ε2
Θυρίδα Τηλεπώλησης (Ε)
Εικόνες (Ε)

06:00 Καλημέρα με τον Γιώργο Αυτιά
10:00 Ακραίως
12:00 Τα Νέα των Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων. Ready?
12:30 Eco News
13:00 Goal Χωρίς Σύνορα
14:00 Οι Ειδήσεις του ΣΚΑΪ
14:40 Power of Love Gala
18:00 Ποδόσφαιρο: Κρίσταλ Πάλας Τότεναμ (Ζ)
19:50 Τα Νέα του ΣΚΑΪ
21:00 My Style Rocks Gala
01:30 Fatal Vows Κ1 Ε6
02:30 Sliver
04:30 Ο Κώδικας του Ιησού E5
05:15 Happy Traveller (Ε)
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News (Ε)
Τηλεαγορές
Κοινωνία και Πολιτισμός (Ε)
Τηλεαγορές
Κόντρα και Ρήξη
Τηλεαγορές
Μύθος και Αλήθεια
Πας Μαγειρεύοντας
Δελτίο Ειδήσεων
Κόντρα και Ρήξη
Αχ Πατρίδα μου Γλυκιά!
Δυνατά και Ελληνικά
Δυνατά και Ελληνικά
Δελτίο Ειδήσεων (Ε)
Ρεπορτάζ στην Ελλάδα
Κεντρική Ελλάδα Καλησπέρα
Κοινωνία και Πολιτισμός (Ε)
Η Νύφη

01.30 Ξένη ταινία «The personals»
03.00 Ξένη ταινία «Τelepresence on line»
04.35 Ξένη ταινία «Assassin»
06.00 «Μη μου πεις»
07.00 Μουσικό πρόγραμμα
07.30 Γεγονότα -Δελτίο Ειδήσεων(E)
08.00 Ντοκυμαντέρ «Το Καθολικό της
Μονής Αγίου Γεωργίου στο Μεταξοχώρι

Αγιάς»
08.30 “Πνευματική Θεσσαλία”
09.30 Τελεμάρκετινγκ
10.30 Παιδικό πρόγραμμα
«Παιχνιδοιστορία»
11.00 ΤΕΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
12.00 Θεία λειτουργία
12.45 «Εδώ Θεσσαλία - Εδώ Ελλάδα»
14.45 Ελληνική ταινία «Γκολ στον έρωτα»
16.00 Τελεμάρκετινγκ
17.00 Τravel Guide
18.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
18.40 Τελεμάρκετινγκ
19.00 Εν λευκώ
20.30 Ντοκυμαντέρ «Ανδίτσαινα,
αναζητώντας τον παράδεισο»
21.00 ΓΕΓΟΝΟΤΑ -ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21.30 Στη Σέντρα
23.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
23.40 Ξένη ταινία «Η τάξη της φυλακής
Raiker»
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ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ASTRA MARKET
ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΙ ΡΗΞΗ
ΕΙΣ ΤΟ ΕΠΑΝΙΔΕΙΝ
DOLCE VITA
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ASTRA MARKET
ASTRA SPORT
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΑΡΕΝΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
NIGHT ZONE
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΚΡΙΟΣ: Προσπαθήστε, ειδικά το Σάββατο,
να μην επηρεαστείτε από γνώμες που θα
μπορούσαν να λειτουργήσουν ανασταλτικά
ως προς την αποφασιστικότητα σας να πετύχετε. Ευνοϊκές μπορεί επίσης να είναι οι
εξελίξεις σχετικά με μία νομική υπόθεση ή
κάποιο ταξίδι στο εξωτερικό.
ΤΑΥΡΟΣ: Το Σαββατοκύριακο φαίνεται να είστε απ’ τους τυχερούς, αφού το πάθος και
τα έντονα συναισθήματα θα σας φέρουν πιο
κοντά με τα πρόσωπα που σας ενδιαφέρουν
και το κλίμα είναι αρκετά επιβοηθητικό για
τις σχέσεις σας.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Το Σαββατοκύριακο προσέξτε θέματα υγείας και ατυχήματα, γι’ αυτό καλό
θα είναι να αποφύγετε και αντιπαραθέσεις
που μπορεί να προκύψουν, αφού ενδεχομένως να σας κοστίσουν, έστω και ψυχολογικά.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Η Κυριακή είναι πιο ευνοϊκή για
σας, αρκεί να θυμάστε κυρίως όσον αφορά στις ερωτικές σας σχέσεις ότι και μια
κουβέντα παραπάνω να ειπωθεί δε σημαίνει και το τέλος του κόσμου.
ΛΕΩΝ: Παραφωνία πιθανότατα να αποτελέσουν ξαφνικά θέματα που μπορεί να προκύψουν στο σπίτι ή σχετικά με ηλικιωμένα
πρόσωπα της οικογένειας σας που μπορεί
να σας χρειαστούν δίπλα τους.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Προσοχή το Σαββατοκύριακο
σε θέματα υγείας και κυρίως κρυολογήματα
και προβλήματα διατροφής, ενώ αν εργάζεστε αποφύγετε να προχωρήσετε σε κάποια συμφωνία.
ΖΥΓΟΣ: Οι αδέσμευτοι Ζυγοί, πέρα από τα

Όθωνος 2
2431022622

Δευτέρα 28 Ιανουαρίου
8 πρωί – 2 μεσημέρι και 5 απόγευμα
έως 8 πρωί επομένης
Κουλορίδας Στέφανος

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

Αυτή τη βδομάδα προβάλλονται

ΑΙΘΟΥΣΑ 1:
Σάββατο-Κυριακή
η παιδική ταινία

“ΑΣΤΕΡΙΞ”
στα ελληνικά
Σε κανονικές προβολές

“ΧΟΝΤΡΟΣ ΚΑΙ ΛΙΓΝΟΣ”
η άγνωστη ιστορία
για το πιο διάσημο
κωμικό δίδυμο
ΑΙΘΟΥΣΑ 2:
Προβάλλεται η ταινία
του ΝΑΙΤ ΣΙΑΜΑΛΑΝ

“GLASS”
Για τις ώρες στο 78775

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
CINE –ΜΥΛΟΣ
στο Μύλο Ματσόπουλου

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

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

09:45
12:50
14:00
14:30
16:40
16:50
19:00
20:00
21:00
23:10
01:15
02:15
04:00
05:30

'Eλα Χαμογέλα
Open Sport
Open News - Μεσημεριανό Δελτίο
Παιδιά από Σπίτι
Open News στη Νοηματική
'Eνας Μάγκας στα Σαλόνια
Open News
Για Πάντα Παιδιά Κ1 Ε24 (Ε)
Μικροί και Μεγάλοι εν Δράσει
Total Football
Ου Φονεύσεις
Ζήτημα Εμπιστοσύνης
Επανάληψη Προγράμματος
Τώρα 'O,τι Συμβαίνει

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Επιφανειακά έγκυρος
συλλογισμός.
2. Εορτάζεται στις 2 Φεβρουαρίου (με άρθρο).
3. Και αμφιβολία εκφράζει - Με κάποιο τρόπο συμπιεσμένα.
4. Αυτός δεν είναι... αυτός.
5. Σύμφωνο - Μια ειδική
μελάνη.
6. Ηχεί... επαναλαμβανόμενο - Σκούρο το χρώμα
του (μία γραφή).
7. Παράβαση ηθικών κανόνων.
8. Γερμανός φιλόσοφος του
18ου αιώνα - Από την άκρη μία...
άκρη.
9. Αρχαίος Ελληνας ποιητής, ο
κατεξοχήν εκπρόσωπος του διδακτικού έπους.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Χαρακτηρισμός απόφασης.
2. Τμήμα του Ηνωμένου Βασιλείου - Ακολουθείται από ρήμα.
3. Δύο χειλεόφωνα - Διπλασιαζόμενο... επισπεύδει.
4. Εδωσε το όνομά του σε ένα
μήνα - Μουσική νότα.
5. Διακοπή, όταν αναφέρεται επί
συνομιλιών.
6. Δωρικός τύπος άρθρου - Ιδρυ-

Βύρωνος – Γαριβάλδη
2431020290
08:00 π.μ. – 23:00 μ.μ.
Μουργελάς Νίκος
Αμαλίας 12
2431023456

Παπαγεωργίου-Αρδάνι
Σκαρλέας-Αρδάνι
Τσιγάρας-Βαλτινό
Τσιώκας-Μικρό Κεφαλόβρυσο
Δευτέρα 28 Ιανουαρίου
Ιωάννου-Οδ. Κονδύλη
Παπαθανασίου Αφοί-Οδ. Μετεώρων
Ντάλας-8χλμ Τρικάλων-Πύλης
Σιούλης-Οδ. Καρδίτσης
Καλαμπανίδας-Αγ. Βησσαρίωνας
Καραντάκος-Δροσερό
Πανάγος-Πύλη
Πρεβέντας-Μεγ. Κεφαλόβρυσο
Οικονόμου-Γόμφοι
Τσόγιας-Ρίζωμα

escape room

Πώς παίζεται
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(κινούμενα σχέδια
-μεταγλωττισμένη) 85’
και σε 3D
12.00 μεσημέρι
(κανονική προβολή) 4 €
17.30 απόγευμα
3D προβολή 5 €

Eπιμέλεια
I. Tσιμπερδώνη

1 έως 9 και κάθε οριζόντια και κάθε κάθετη στήλη να
έχει όλους τους αριθμούς από 1 μέχρι 9.
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Tad: Το Μυστικό
του Βασιλιά Μίδα

Sudoku

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

2

Ψυχολογικό θρίλερ 100’
Πειστικό σασπένς,
χορταστικό θέαμα
απειλητική ατμόσφαιρα
μυστηρίου και ευφάνταστες σκηνές
Ώρες προβολών καθημερινά (εκτός Δευτέρας)
20.00 & 22.15.
Την Κυριακή μια
προβολή, στις 20.00.
Γενική είσοδος 5 €,
φοιτητικά –μαθητικάανέργων 4 €,
ΣΙΝΕΑΚ για τα παιδιά
την Κυριακή
27/1 & 3/2

τής μιας αυτοκρατορίας (αντιστρ.).
7. Συχνά ανακουφιστική.
8. Ετσι... λατινομαθών -Αναφέρεται και επί ψύχους ή καύσωνος.
9. Αγιος, όταν ακολουθείται από
το όνομά του -Είναι και το Μπούρτζι του Ναυπλίου.
ΛΥΣΗ (26-1-2019)
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΓΛΥΚΕΡΙΝΗ 2. ΑΙΠΟΛΟΣ 3. ΣΜΟΛΙΚΑΣ 4. ΤΗΣ ΑΑΡΩΝ 5. ΑΧΝΟ - ΙΚΑ 6. ΕΝΑΡΘΡΟ 7. ΝΟΣΟΚΟΜΑΣ 8. ΗΔΗ ΤΟΤΕ 9. ΣΟΣ-ΔΑΣΗ
ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ 2. ΛΙΜΗΝ-ΟΔΟ 3. ΥΠΟΣΧΕΣΗΣ 4. ΚΟΛΑΝΟ 5. ΕΛΙΑ - ΔΕΚΑ 6. ΡΟΚΑ ΡΟΤΑ 7. ΙΣΑΡΙΘΜΟΙ 8. ΣΩΚΡΑΤΗ
9. ΝΑΟΣ

Για να γυμνάζεται
το μυαλό σας

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

TELEMACHOS CINEMA

facebook/Δημοτικος

ΔIANYKTEPEYONTA ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
8 πρωί – 2 μεσημέρι και 5 απόγευμα
έως 8 πρωί επομένης
Κατσάνος Ευθυμιος
Σιδ. Μεραρχίας 19 κ Τσακάλωφ
2431026340
08:00 π.μ. – 23:00 μ.μ.
Τριανταφύλλου Λίλια

υπόλοιπα διλήμματα που τους βασανίζουν,
θα αποκτήσουν ακόμα ένα, αφού οι μνηστήρες είναι πλέον του ενός. Δε χρειάζεται βέβαια να βγάλετε τον Ωνάση από
μέσα σας για να γοητεύσετε, γιατί η επίδειξη
θα περάσει λάθος μηνύματα.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Την Κυριακή, θα πρέπει να είσαι προσεκτικοί, αφού φαίνεται πως είτε
εστιάζετε αποκλειστικά στα προσωπικά
σας θέματα, είτε η γκρίνια σας είναι ακατάπαυστη και αυτό δε βοηθάει το κλίμα στο
σπίτι.
ΤΟΞΟΤΗΣ: Δημιουργείτε λοιπόν αυτό το
τριήμερο, είτε με την κυριολεκτικά ερωτική έννοια, είτε με την όποια καλλιτεχνική
μπορεί να σας κάνει να εκφράσετε αυτά που
έχετε μέσα σας με τον πιο ιδανικό τρόπο.
Προσέχουμε μόνο μη χαλάσουμε το καλό
αυτό κλίμα με τη γκρίνια μας, ε;
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Μην πάρετε αέρα και βγάλετε τα απωθημένα σας ή αρχίσετε να κάνετε μεγαλεπήβολα όνειρα το Σαββατοκύριακο, γιατί ενδεχομένως να μην το σηκώνει η τσέπη σας.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Ιδιαίτερα την Κυριακή καλό θα
είναι να αποφύγεις να πιέσεις τα πράγματα και να προσπαθήσεις να αρμέξεις όλο
το γάλα από την αγελάδα, γιατί υπάρχει ο
κίνδυνος να φανείς χειριστικός ή να δημιουργήσεις λάθος εντυπώσεις.
ΙΧΘΕΙΣ: Κι επειδή όσο πιο ψηλά ανεβαίνεις,
τόσο περισσότεροι σε βλέπουν, είναι λογικό ανάμεσα τους να υπάρχουν και κάποιοι
που σε βλέπουν με μισό μάτι. Κοίτα μην
ασχοληθείς.
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το 8%, προσανατολίζεται, το
ποσοστό της αύξησης του
κατώτατου μισθού κυβερνητικός αξιωματούχος
δήλωσε το μεσημέρι της
περασμένης Παρασκευής ότι
αυτός το θέμα αποτελεί
«δικαιοδοσία» της ελληνικής
κυβέρνησης -, φτάνοντας τα 633
ευρώ από τα 586 που είναι
σήμερα. Η τελική απόφαση για το
ακριβές επίπεδο της αύξησης θα
ληφθεί τις επόμενες ημέρες πιθανόν την Τρίτη - καθώς
πρόκειται να υπογραφεί η
σχετική υπουργική απόφαση από
την ίδια την υπουργό Εργασίας.

Σ

Ο νέος κατώτατος μισθός θα ισχύσει
από 1η Φεβρουαρίου, χωρίς ηλικιακές
διακρίσεις, γεγονός που αυτόματα
οδηγεί στην κατάργηση του υποκατώτατου μισθού.
Παράλληλα, η αύξηση του κατώτατου θα οδηγήσει στην ενίσχυση 24 επιδομάτων και ειδικών παροχών που χορηγεί ο ΟΑΕΔ σε τουλάχιστον 300.000
δικαιούχους, όπως το επίδομα ανεργίας, οι παροχές μητρότητας, το ειδικό εποχικό επίδομα και η αποζημίωση
ασκουμένων σπουδαστών.
Το 2012, οι εργαζόμενοι πλήρους
απασχόλησης που αμείβονταν με τον
κατώτατο μισθό υπέστησαν μια σημαντική μείωση της τάξεως του 22%
καθώς είδαν το μισθό τους από 751
ευρώ να περικόπτεται και να φτάνει στα

«Κλειδώνει» αύξηση 8% στον κατώτατο
μισθό – Σε εφαρμογή από 1η Φεβρουαρίου
Θα φτάνει τα 633 ευρώ από τα 586 ευρώ που είναι σήμερα

586 ευρώ, ενώ για τους νέους έως 25
ετών ο μισθός μειώθηκε από τα 751
ευρώ στα 510 ευρώ, δημιουργώντας
έτσι «τον υποκατώτατο μισθό» και θέτοντας ηλικιακές διακρίσεις ανάμεσα
στους εργαζομένους.
Οι επιπτώσεις της μείωσης αυτής
επηρέασαν δραματικά τις εισοδηματικές κατανομές, καθώς το ποσοστό

των χαμηλόμισθων αυξήθηκε και το
φαινόμενο της εργασιακής φτώχειας
οδηγήθηκε σε έξαρση. Έπειτα από περίπου επτά χρόνια, με τη χώρα να έχει
ήδη βγει από τα μνημόνια, στις 19 Σεπτεμβρίου του 2018, κατατέθηκε στη
Βουλή η τροπολογία για την αύξηση
του κατώτατου μισθού, όπου όπως
αναφέρθηκε στην αιτιολογική έκθε-

ση, «με τις διατάξεις του άρθρου 103
του ν. 4172/2013 (Α' 167), καθορίζεται
η διαδικασία διαμόρφωσης του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου για
τους εργαζόμενους ιδιωτικού δικαίου
όλης της χώρας».
Για τέσσερις μήνες και στο πλαίσιο
της διαδικασίας που προβλεπόταν,
διεξάγονταν διαβουλεύσεις μεταξύ
των κοινωνικών εταίρων και της κυβέρνησης, με τη συμμετοχή εξειδικευμένων επιστημονικών, ερευνητικών
και συναφών φορέων και εμπειρογνωμόνων, σε θέματα οικονομίας και,
ιδίως, οικονομίας της εργασίας, κοινωνικής πολιτικής, καθώς και εργασιακών σχέσεων. Το πόρισμά των εμπειρογνωμόνων που διερευνά και μελετά τις επιπτώσεις της αύξησης του
μισθού στους θεμελιώδεις δείκτες της
οικονομίας, όπως στην παραγωγικότητα, την ανεργία, την ανταγωνιστικότητα και την εισοδηματική κατανομή,
πρότεινε αύξηση από 5% ως 10%.
Η ελληνική κυβέρνηση φαίνεται να
ακολουθεί τα παραδείγματα της Πορ-

τογαλίας και της Ισπανίας, χώρες που
παρότι βίωσαν κι αυτές με τη σειρά
τους τις πολιτικές λιτότητας και τα μνημόνια, πραγματοποίησαν αυξήσεις
στον κατώτατο μισθό των εργαζομένων. Συγκεκριμένα, η Πορτογαλία για
τέταρτη συνεχή χρονιά αυξάνει τον κατώτατο μισθό - κάθε αύξηση είναι της
τάξεως του 5%, και πλέον στο 2019
αναμένεται να σπάσει το φράγμα των
600 ευρώ.
Αλλά και ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέντρο Σάντσεθ προχώρησε στην
αύξηση του κατώτατου μισθού κατά
22% - το υψηλότερο ποσοστό αύξησης
στην ευρωζώνη, ο οποίος πλέον από
858 ευρώ τον μήνα θα ανέλθει στα
1.050 ευρώ.
Όπως έχει δηλώσει κι η ίδια η υπουργός Εργασίας Εφη Αχτσιόγλου στα
μέσα μαζικής ενημέρωσης, μετά την
έγκριση από το υπουργικό συμβουλίου και την υπογραφή της σχετικής απόφασης από την ίδια, ο νέος αυξημένος
κατώτατος μισθός θα τεθεί πλέον σε
εφαρμογή.

Κυβέρνηση εναντίον Τραπεζών για «κόκκινα» δάνεια, νόμο Κατσέλη και α’ κατοικία
Οι τρεις σημαντικότερες διαφορές
άσμα και τεράστια διαφορά απόψεων χωρίζει
Κυβέρνηση και διοικήσεις Τραπεζών αναφορικά με
τις λύσεις που προτείνονται από
την κάθε πλευρά και οι οποίες
έχουν να κάνουν με τα μέτρα
που θα πρέπει να ληφθούν για
τον δραστικό περιορισμό του όγκου των «κόκκινων» δανείων,
την αξία προστασίας της πρώτης κατοικίας, και τις αλλαγές
που πρέπει να περιλαμβάνει ο
νόμος Κατσέλη, για τους προ-

Χ

στατευόμενους δανειολήπτες.
Πρόκειται, σε ορισμένες περιπτώσεις, για ανυπέρβλητες
διαφορές οι οποίες για να γεφυρωθούν θα πρέπει και οι δύο
πλευρές να κάνουν σημαντικά
βήματα υποχωρήσεων ώστε να
επέλθει συμβιβασμός.
Οι τρεις σημαντικότερες διαφορές αφορούν:
1) Την αξία της πρώτης κατοικίας η οποία θα προστατεύεται από το νέο νόμο Κατσέλη. Επ’ αυτού η Κυβέρνηση

προκρίνει να διατηρηθούν σχεδόν στο ίδιο ύψος τα όρια προστασίας που ισχύουν σήμερα και
είναι 180.000 ευρώ αξία πρώτης
κατοικίας για τον άγαμο δανειολήπτη μέχρι αξία κατοικίας
280.000 ευρώ για ζευγάρι με

τρία παιδιά.
Η μείωση που προτείνεται
από πλευράς Κυβέρνησης είναι
150.000 ευρώ για τον άγαμο
δανειολήπτη μέχρι 250.000
ευρώ για ζευγάρι με τρία παιδιά.
Αντιθέτως οι διοικήσεις των

Τραπεζών, όπως και οι εκπρόσωποι των δανειστών, ζητούν να
πέσει σημαντικά το όριο προστασίας της πρώτης κατοικίας
στα 100.000 ευρώ για τον άγαμο δανειολήπτη και στα 150.000
ευρώ για ζευγάρι με τρία παιδιά.
2) Η Κυβέρνηση προκρίνει η
προστασία της πρώτης κατοικίας να μην αφορά μόνον δανειολήπτες στεγαστικών δανείων ,αλλά και δανειολήπτες π.χ
επιχειρηματικών δανείων που
έβαλαν υποθήκη, για τη λήψη
του δανείου, την πρώτη τους κατοικία.
Η πρόταση αυτή απορρίπτεται
από τις διοικήσεις των Τραπεζών, καθώς όπως λένε, με τον
τρόπο αυτό ανοίγει η βεντάλια
προστασίας της πρώτης κατοικίας σχεδόν για όλους τους δανειολήπτες.
Έτσι εάν σήμερα στον νόμο
Κατσέλη έχουν υπαχθεί 13 δισ.
ευρώ «κόκκινα» στεγαστικά δάνεια, εάν περιληφθεί στο νέο
νόμο ανάλογη διάταξη και για
προστασία ενυπόθηκης πρώτης

κατοικίας, το ύψος των προστατευόμενων μη εξυπηρετούμενων δανείων θα εκτιναχθεί
στα ύψη.
3) Η Κυβέρνηση προτείνει
στις διοικήσεις των Τραπεζών να
προχωρήσουν σε «κούρεμα»
στεγαστικών δανείων ανάλογα
με την σημερινή εμπορική αξία
του ακινήτου σε συνδυασμό με
το υπόλοιπο του στεγαστικού
δανείου.
Π.χ εάν η εμπορική αξία της
πρώτης κατοικίας είναι σήμερα
130.000 ευρώ και το υπόλοιπο
της οφειλής του δανείου είναι
100.000 ευρώ να διαγραφεί η
διαφορά των 30.000 ευρώ και το
υπόλοιπο του δανείου να ρυθμιστεί με την καταβολή πολλών
δόσεων σε βάθος 20ετίας.
Επ’ αυτού οι διοικήσεις των
Τραπεζών αντιπροτείνουν όχι
οριζόντιο «κούρεμα» δανείων
αλλά μόνον για συγκεκριμένο
αριθμό ευάλωτων δανειοληπτών
που αδυνατούν σήμερα να αποπληρώσουν το δάνειο τους.

Σε προσιτές τιμές

ΑΚρIβοΣ ΔημHτρηΣ

ΤΗΛ:

24310-29072
697-6670157
TPIKΑΛA

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

ANAΛAMBANOYME ΣYNTHPHΣEIΣ
ΠOΛYKATOIKIΩN

36 σελίδα

ΚΥΡΙΑΚΗ

27

τοπικά

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Στην αγαπημένη μας κι αείμνηστη

Κων/νιά Λάμπρου Μπαρμπαρούση
(από την Περιστέρα Καλ/κας)

για τις 40 μέρες από την κοίμησή της
Αγέρωχη κι ανυπόταχτη, γεμάτη σφρίγος και ζωντάνια,
ποτέ δεν έσκυβε κεφάλι, ούτε
έμπαινε σε καλούπια και περιθώρια. Στητή κι ολόρθη,
σαν δωρική κολόνα, με σθένος κι αισιοδοξία για τη ζωή,
διψούσε τόσο για ενέργεια
και δραστηριότητα, όσο και
για παρέα, που κυριολεκτικά
λάτρευε, δίνοντας τα πάντα
στον βωμό της φιλίας. Η
απουσία της αισθητή και το
τεράστιο κενό, που άφησε
πίσω της, δυσαναπλήρωτο.
Φιλόξενη και δοτική, είχε έντονα αναπτυγμένο το αίσθημα
της προσφοράς και της καλαισθησίας, χωρίς να περνά
απαρατήρητη στους χώρους
που σύχναζε.
Χαρακτήρας ατσάλινος,
ατσαλάκωτος μέσα στον χρόνο, ανέγγιχτος κι ανεπηρέαστος στα χαστούκια της πολυκύμαντης ζωής της, που
δεν ήταν και λίγα, κατόρθωσε
με τον τρόπο της να αντέχει
και να υπερέχει. Ποτέ και για
τίποτα δεν το 'βαζε κάτω. Δεν
λύγιζε, δεν κλαίγονταν, ούτε
μεμψιμοιρούσε. Τον ανελέητο
κι αδυσώπητο χρόνο του είχε
σύμμαχό της. Τη δουλειά δεν
τη φοβήθηκε ποτέ. Το σκληρό
μεροκάματο θεωρούσε διασκέδαση και πήγαινε σαν σε
πανηγύρι κι εκδρομή, που
τόσο λάτρευε κι ήταν το στοιχείο της.
Γεύτηκε αδιαμαρτύρητα το
πικρό ψωμί της ξενιτιάς για
ολόκληρες δεκαετίες, στις
φάμπρικες της Γερμανίας κι
απέκτησε σεβαστή περιουσία, γεγονός που όλοι αναγνώριζαν, βγάζοντάς της το
καπέλο. Δυνατό σκαρί, ατό-

φιο, από μέταλλο πολύτιμο,
υπότασσε τα πάντα στην ισχυρή της θέληση κι ο λόγος της
περνούσε πάντα και παντού.
Μ' άλλα λόγια δεν ακουμπούσε μύγα στο σπαθί. Χαρακτήρας ευθύς, ακέραιος, ντόμπρος και ειλικρινής, χωρίς περιστροφές κι υπεκφυγές,
ενεργούσε στα ίσια, σαν γνήσια αρχαία Σπαρτιάτισσα
“ήταν ή επί τας”.
Με βαθιά θρησκευτική κατάνυξη λάτρευε τα θεία, την
παράδοση, τα ιερά και όσια
της φυλής μας, τις ηθικές
αξίες. Κοντά στη νεολαία και
στους προβληματισμούς της
συμπαραστέκονταν και βοηθούσε δίνοντας τα πάντα.
Κι αν το νυστέρι άσπλαχνο
κι ανελέητα, σε χέρια ασυνείδητων κι ανεύθυνων έκοψε
άδικα και προ της ώρας το
νήμα της ζωής της, επισπεύδοντας το ταξίδι της προς
την αιωνιότητα, δεν στάθηκε
ικανό να σβήσει απ' τη μνήμη
μας κι απ' την καρδιά την ανεξίτηλη εικόνα της, που χαράχτηκε βαθιά μέσα μας, με τα

ΒΡΕΘΗΚΑΝ - ΧΑΘΗΚΑΝ
ΧΑΘΗΚΕ στις 22-1-2019 στη θέση Ξεροπόταμος (Μύκανη
Καλαμπάκας), Σέττερ, θυληκό, ασπρόμαυρο. Φοράει κίτρινο
μπίπερ με πορτοκαλί κολάρο. Όποιος το βρει παρακαλείται
να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 6974325126.
ΒΡΕΘΗΚΑΝ κλειδιά αυτοκινήτου, μάρκας SEAT, στην
οδό Βύρωνος 52. Όποιος τα έχασε παρακαλείται να τα παραλάβει από τα γραφεία της εφημερίδας μας.
ΒΡΕΘΗΚΕ πορτοφόλι χρώματος καφέ με κάρτα της Εθνικής Τράπεζας στο όνομα Ιωάννης Τριανταφύλλου στη γέφυρα
του Ασκληπιού. Όποιος το έχασε να περάσει από τα γραφεία
να το παραλάβει.
ΒΡΕΘΗΚΕ γατάκι χρώματος καφέ στην οδό Έλληνος. Όποιος το έχασε παρακαλείται να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο
6981907459.
ΧΑΘΗΚΕ σκουλαρίκι κρίκος στην περιοχή ΙΚΑ. Όποιος τα
βρήκε παρακαλείται να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο
6986942429
ΧΑΘΗΚΑΝ γυαλιά πρεσβυωπίας με θήκη. Όποιος τα βρήκε παρακαλείται να ειδοποιήσει στο τηλέφωνο 6944721241.
ΧΑΘΗΚΕ σκουλαρίκι χρυσό, στην Ενορία της Παναγίας Φανερωμένης. Όποιος το βρήκε παρακαλείται να ειδοποιήσει στο
τηλέφωνο 6988625918.
ΒΡΕΘΗΚΑΝ κλειδιά στην οδό Ασκληπιού έξω από το κατάστημα “Βλότζου”. Όποιος τα έχασε να επικοινωνήσει στο
τηλ.: 6976797806.
ΧΑΘΗΚΑΝ γυαλιά μυωπίας, στην Αμαλίας. Όποιος τα βρήκε παρακαλείται να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 6944443577,
θα δοθεί αμοιβή.
ΧΑΘΗΚΑΝ βιβλιάριο τραπέζης και αστυνομική ταυτότητα
στο όνομα Αντωνίου Κωνσταντίνος. Παρακαλείται όποιος το
βρήκε να επικοινωνήσει στο τηλ.: 24310 20768.
ΧΑΘΗΚΑΝ κλειδιά αυτοκινήτου, σπιτιού κ.λπ., κοντά στην
οδό Αβέρωφ, μέχρι την ΔΕΗ. Όποιος τα βρει παρακαλείται
να τα παραδώσει στα γραφεία της εφημερίδας μας ή στο
6978173416.

ωραιότερα χρώματα και τις
εντυπώσεις μιας ισχυρής κι
αξιόλογης φυσιογνωμίας και
προσωπικότητας. Και μπορεί
το βιολογικό ρολόι κάποτε να
σταματά, είναι η μοίρα των ανθρωπίνων, δεν παύει όμως να
μας στιγματίζει η μνήμη της,
όσων την αγαπήσαμε και μας
σημάδεψε με την παρουσία
της.
Οι εγκάρδιες κι ειλικρινείς
ευχές μας συνοδεύουν το σημαντικότερο ταξίδι της στη
χώρα των Μακάρων, με τους
καλύτερους οιωνούς για ευχάριστη κι ανέφελη διαμονή,
αιώνια, σε κήπους παραδείσου.
Με σεβασμό
στη μνήμη της
Κική Γκούμα

ΔΩΡΕΕΣ
-Η κ. Ουρανία και ο κ. Νικόλαος Σπανός προσέφερε
στην “Αγία Βαρβάρα” 30
ευρώ, εις μνήμην Μαρίας
Γκουλίτου.
1) Η οικογένεια Μιχάλη και
Καίτης Κοτρώνη προσέφερε
στις Φίλες της Αγάπης 100 €
2) Η οικογένεια Ελένης
Χρήστου Κοτρώνη στις Φίλες της Αγάπης 50 € και στο
Χαμόγελο του Παιδιού 50 €
3) Η οικογένεια Γιώργου
και Γεωργίας Μπαλοδήμου
στις Φίλες της Αγάπης 50€
4) Η οικογένεια Δημήτρη
και Νανώς Παππά στην Αγία
Βαρβάρα 50 €
Για τους σκοπούς του Ορθόδοξου Ιεραποστολικού Συλλόγου ο Άγιος Οικουμένιος
πρόσφεραν:
-Για την ανέγερση του Ιεραποστολικού Κέντρου στο
Καμερούν:
Η κ. Μαρίνα Παπαντωνίου
200 ευρώ
Η κ. Παππά Άννα 400 ευρώ
Ο κ. Παππάς Άγγελος 400
ευρώ
Η κ. Παππά Σεβαστή 200
ευρώ
Ανώνυμες Κυρίες 180 ευρώ
Η κ. Τζήμα Μήνα 300 ευρώ

Προτελευταίοι
οι Ελληνες
στη χρήση του
Internet στην
Ευρωπαϊκή
Ενωση
Προτελευταία, με τελευταία τη Ρουμανία, είναι
η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ενωση σε ό,τι αφορά
το ποσοστό του πληθυσμού που χρησιμοποιεί
το Διαδίκτυο, στοιχείο
που παραπέμπει σε τεχνολογική υστέρηση και
σχετίζεται σε σημαντικό
βαθμό και με τον μικρό
αριθμό ευρυζωνικών συνδέσεων στη χώρα μας.
Ειδικότερα, σύμφωνα
με τα στοιχεία της ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας (Eurostat), το 72%
των πολιτών στην Ελλάδα
δήλωσε ότι χρησιμοποίησε το Internet τους τρεις
προηγούμενους μήνες.
Πρόκειται για ποσοστό
αρκετά χαμηλότερο από
τον ευρωπαϊκό μέσο όρο,
που είναι 85%.
Στην τελευταία θέση
βρίσκεται η Ρουμανία με
το αντίστοιχο ποσοστό
να είναι 71%, ενώ δύο θέσεις πάνω από την Ελλάδα βρίσκονται ακόμη δύο
χώρες του ευρωπαϊκού
Νότου, η Ιταλία (74%) και
η Πορτογαλία.

Χαμηλά στο εμπόριο
Εξαιρετικά χαμηλή είναι
η χρήση του Διαδικτύου
στην Ελλάδα στο εμπόριο
και συγκεκριμένα για την
πώληση αγαθών (μόλις
το 3% αξιοποιεί το Internet για αυτόν τον σκοπό)
και για το κλείσιμο ραντεβού με κάποιον επαγγελματία (7%).

Οι πρόβες της χορωδίας
ενηλίκων ανδρών και γυναικών
Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκκης και Σταγών
Γίνεται γνωστό πως οι συναντήσεις και οι πρόβες της χορωδίας ενηλίκων αντρών και γυναικών της Ιεράς Μητροπόλεως
Τρίκκης και Σταγών θα πραγματοποιούνται κάθε Πέμπτη στις
4:00μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής Τρικάλων στο Βαρούσι.
Τη Χορωδία θα Διευθύνει η Μουσικός Δέσποινα Πλαστάρα.
Προσκαλούνται να προσέλθουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι.
ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

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

Εορτή για τις Μητέρες στην Γ.Ε.Χ.Α.
Με αφορμή την εορτή της Υπαπαντής του Κυρίου την Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 5:00μ.μ. στην αίθουσα
της “ΓΕΧΑ” οδός Βύρωνος 24, θα πραγματοποιηθεί εορταστική
εκδήλωση προς τιμή των Μητέρων. Θα εισηγηθεί η κα Σταυρούλα Πελέκη, Δασκάλα, με θέμα: «Η μητέρα ως παιδαγωγός
των παιδιών μας».
Προσκαλούνται οι μητέρες να την παρακολουθήσουν.

ΨΗΓΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ
«Πόθεν έρχεσαι και πού υπάγεις;» (Γεν.16:8)
Αυτή ήταν η ερώτηση του
αγγέλου στην Άγαρ τη δούλη
της Σάρας, όταν τη βρήκε να
περιπλανιέται στην έρημο. Αυτή
όμως είναι και μια διαχρονική
ερώτηση που γίνεται σε κάθε
άνθρωπο. «Από πού έρχεσαι
και πού πας;». Μη σηκώσεις
αδιάφορα τους ώμους σου και
δηλώσεις άγνοια. Μπορεί να
έχεις πολλές γνώσεις αλλά ως
προς την προέλευση και τον
προορισμό σου να έχεις τέλεια
άγνοια. Μη συγχωρήσεις όμως
να σφραγίσει την άγνοια σου η
ψυχρή ταφόπετρα. Υπάρχει
τόσο φως, που αν θέλεις μπο-

ρείς να βρεις την απάντηση
αλλά και τόσο σκοτάδι, αν θέλεις να ζήσεις μέσα σ' αυτό.
Πάρε ένα Ευαγγέλιο. Εκεί θα
μάθεις ότι ο Χριστός είπε: «Εγώ
είμαι το φως του κόσμου. Όποιος ακολουθεί εμέ δεν θα περπατήσει στο σκοτάδι αλλά θα
έχει το φως της ζωής»
(Ιωαν.8:12). Σε δημιούργησε
από αγάπη και όταν με την παρακοή σου έχασες τον προορισμό σου, σε έσωσε με τη θυσία
Του, σου έδειξε το Δρόμο, και
περιμένει να ζητήσεις τη σωτηρία Του για να σου χαρίσει την
αιώνια ζωή στη δόξα του ουρανού, γιατί Αυτός είναι η Οδός,
η Αλήθεια και η Ζωή (Ιωαν.14:6).

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

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

τΡΙΚΑΛΑ – ΒΟΛΟΣ

7.00, 10.00, 13.00, 15.30, 18.30,

7.00, 11.30, 15.00, 19.00

01.00 νυχτερινό (εκτός Σαβ. προς Κυρ.)

ΒΟΛΟΣ – τΡΙΚΑΛΑ

ΑΘΗΝΑ - τΡΙΚΑΛΑ

6.30, 11.00, 15.00, 19.00

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

7.00, 10.30, 13.30, 15.30, 18.00, 21.00

τΡΙΚΑΛΑ – ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΛΑΜπΑΚΑ – ΜΕτΕΩΡΑ

extra Παρασκευή & Κυριακή: 17.00

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

Καθημερινά: 9.00, 12.00, 15.00

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

ΛΑΡΙΣΑ – τΡΙΚΑΛΑ

8.30, 12.00, 15.15, 17.30, 21.00

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

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

τΡΙΚΑΛΑ – ΚΑΡΔΙτΣΑ

καθημερινά: 8.45, 15.30

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

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

ΚΑΡΔΙτΣΑ-τΡΙΚΑΛΑ

14.30 Δευτ., Τετ., Παρ., Κυρ.

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

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

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

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

πΑτΡΑ - τΡΙΚΑΛΑ

ΚΑΛΑΜπΑΚΑ – τΡΙΚΑΛΑ

Δευτέρα, Παρασκευή, Κυριακή: 15.15

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

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

εκδρομές

ΚΩΤΟΥΛΑΣ TOURS

Καποδιστρίου 24 Τρίκαλα. Τηλ. 24310 30500 •
www.kotoulastours.gr
Αρ. ΜΗ.Τ.E. 0727Ε60000016300
Απογευματινή εκδρομή στην Ι.Μ. Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην
Κονταριώτισσα Πιερίας για την παρακολούθηση του πανηγυρικού εσπερινού. Την Κυριακή 27 Ιανουαρίου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

σελίδα 37

Γραφείο Τουρισμού

RETOS tours
Aριθμός Μητρώου ΕΟΤ 0727Ε60-00592-1

Πληροφορίες στο Γραφείο μας, Κονδύλη 62
και στα τηλέφωνα 24310 31830, 35539, κιν. 6934708232
2ήμερη εκδρομή στην Ανδριανούπολη Τουρκίας.
Στις 2-3/2/2019 Σάββατο και Κυριακή.
Αναχώρηση: Παρασκευή 23.00

ΜΗ.ΤΕ 0727Ε60000017701

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

Ημερήσια εκδρομή στα Λουτρά Πόζαρ και στην Έδεσσα. Την
Κυριακή 3 Φεβρουαρίου.
Απογευματινή εκδρομή στην Ι. Μ. Αγίου Στεφάνου Μετεώρων
για την παρακολούθηση του πανηγυρικού εσπερινού προς Τιμήν
του Αγίου Χαραλάμπους. Το Σάββατο 9 Φεβρουαρίου.

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

KOYRENTAS TOYRS MAΣ ΤΑΞΙΔΕΥΕI!
Aρ. Αδ. ΕΟΤ: 0727Ε60000016800
Με τους στρατεύσιμους στα κέντρα παρουσιάσεως
σε Θήβα - Αυλώνα - Μεγάλο Πεύκο και Τρίπολη
στις 6 Φεβρουαρίου
και στην Κάλυσο Αλεξανδρούπολης στις 7 Φεβρουαρίου
Πληροφορίες & δηλώσεις συμμετοχής στα γραφεία μας
1. Κονδύλη 39 Τρίκαλα • Τηλ.: 24310 25043
Κιν. 6932317722, 6975541596

Η τιμή περιλαμβάνει μεταφορά- 2 Διανυκτερεύσεις με πρωινό & Ξεναγό.

ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ
(ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ) & ΣΤΗ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ (ΜΗΛΕΣΙ)
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 24/02, Τιμή: 20,00 ανά άτομο
ΕΚΔΟΣΗ ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΩΝ – ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡIΩΝ – ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Πληροφορίες & Δηλώσεις Συμμετοχής: 24310 73137 - 2432 22250
e-mail: kteltrik@otenet.gr - hypertourskalampaka@gmail.com

ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ –
ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ • ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 32 ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ.:2431 035577 - 22428• FAX: 2431 079293 • KIN.: 6977 589449
www.chictravel.com.gr | email: info@chictravel.com.gr
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 0727 Ε600000 17 100
«ΠΡΕΣΠΕΣ - ΚΑΣΤΟΡΙΑ»
Ψαράδες - Άγιος Aχίλλειος - Άγιος Γερμανός - Πανάγια
Μαυριώτισσα - Σπήλαιο Δράκου - Δισπηλιό. Από 9-10/02/29
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ»
Από 14-17/02/2019 (3 διανυκτερεύσεις)
«ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ»
Έδεσσα - Παλαιός Άγιος Αθανάσιος από 16-17/02/2019
«ΑΠΟΚΡΙΕΣ 2019 - ΔΑΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ»
ΤΙΡΑΝΑ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΜΠΟΥΤΒΑ – ΚΟΤΟΡ
Από 7-11/03/2019
«ΡΩΜΗ-ΝΑΠΟΛΙ-ΠΟΜΠΗΙΑ»
Από 14-19/03/2019
(Σε συνεργασία με το Σύλλογο Απόστρατων Πυροσβεστών)
«ΑΘΗΝΑ – ΑΚΡΟΠΟΛΗ»
Έκθεση LEONARDO DA VINCI
Θεατρική παράσταση «Έγκλημα στο Όριεντ Εξπρές»
στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Από 30-31/03/2019

«ΟΡΕΙΝΗ ΑΡΚΑΔΙΑ»
Τρίπολη – Βυτίνα – Δημητσάνα – Στεμνίτσα
Κρουαζιέρα στη διώρυγα Κορίνθου - Αρχαία Κόρινθος Καλάβρυτα (Οδοντωτός). Από 5 – 7 /04 /2019
«ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ»
Από 26-29/04/2019
«ΜΑΓΕΥΤΙΚΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ»
Από 2-5/05/2019
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ - ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΑ»
Από 2-5/05/2019

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

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

TΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Travel
Αριθμος μητρωου
ΕΟΤ 0727E60000037201

για κάθε προορισμό...

ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΑΣ. ΗΛ. ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ
ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΥΓΥΡΙΚΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ
27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019.
ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 7-10
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

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

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

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

Τηλ. 24310 23564-23646
Τσιτσάνη 21 - Τρίκαλα
Δρομολόγιο στις 8 Φεβρουαρίου για την κατάταξη
νεοσυλλέκτων στην Ξάνθη - Κομοτηνή- Αλεξανδρούπολη.

Τριήμερη εκδρομή στο Μπάνσκο της Βουλγαρίας
από 8-10 Φεβρουαρίου
Τετραήμερη εκδρομή στην ΚΩΝ/ΠΟΛΗ από
21-24 Φεβρουαρίου (βραδινή αναχώρηση σε ξενοδοχείο 4*)

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ:
Πενθήμερη εκδρομή Βελιγράδι-Βουδαπέστη-Βιέννη
από 7 έως 11 Μαρτίου
Τετραήμερη εκδρομή στην ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 8-11 Mαρτίου
(βραδινή αναχώρηση σε ξενοδοχείο 4*)
-Εκδόσεις αεροπορικών και ακτοπλοϊκών εισιτηρίων
- Μεταφορές και εκδρομές με σύγχρονα λεωφορεία

ΛΙΠΑΣ TRAVEL
ΜΗ.Τ.Ε.: 0727Ε60000015600

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

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

«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ»
4ήμερη εκδρομή 14-17 Φεβρουαρίου 2019
(2 διαν/σεις) ξενοδοχείο 4* με πρωινό (πλατεία ΤΑΧΙΜ), ξεναγός
ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: 110,00 €

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

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

ΜΗ.ΤΕ 0727Ε60000017701

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ
«ΚΕΑ (ΤΖΙΑ)»
Από 8 - 9/06/2019

Αναχωρήσεις από Αεροδρόμιο Μακεδονία, Θεσσαλονίκη

ΛΟΝΔΙΝΟ 4-ΗΜΕΡΕΣ
«ΧΙΟΣ»
Από 14 – 17/06/2019
«ΚΡΗΤΗ»
ΧΑΝΙΑ - ΡΕΘΥΜΝΟ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Από 26/06 - 03/07/2019
«ΠΑΡΟΣ»
Από 08 - 12/07/2019
«ΛΗΜΠΝΟΣ»
Από 20 - 26/07/2019

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

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

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

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

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

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

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

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

ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ
(ΔΑΡΔΑΝΕΛΙΑ-ΣΜΥΡΝΗ-ΑΪΒΑΛΙ-ΕΦΕΣΣΟ-ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ)
6ήμερη εκδρομή 30/4-5/5/2019
4 διαν/σεις με ημιδιατροφή (μία διαν/ση στο Αϊβαλί,
δύο στη Σμύρνη και μία στα Δαρδανέλια), ξεναγός
ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: 230,00 €
Τo γραφείο μας είναι συνεργάτης με την WESTERN UNION
(στείλτε και λάβετε εμβάσματα από όλα τα σημεία του κόσμου)
(πληρωμές: ΕΝΦΙΑ – ΕΦΚΑ – ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΔΕΗ - ΤΗΛΕΦΩΝΑ κλπ)

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

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

ΕΚΔΟΣΗ ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΩΝ – ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡIΩΝ –
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

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

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

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

38 σελίδα

ΚΥΡΙΑΚΗ

27

Η κίνηση στην Ιερά Μητρόπολη
Τρίκκης και Σταγών
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ.
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ σήμερα Κυριακή 27 Ιανουαρίου το πρωί θα
μεταβεί στην Πάτρα όπου θα
συμμετάσχει στις εόρτιες εκδηλώσεις για τα ονομαστήρια
του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρών κ. Χρυσοστόμου.
Αύριο Δευτέρα 28 Ιανουαρίου το απόγευμα και την Τρίτη
29 Ιανουαρίου το πρωί θα μεταβεί στο Βόλο όπου θα συμμετάσχει στις εόρτιες εκδηλώσεις για τα ονομαστήρια του
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Δημητριάδος και Αλμυρού κ.
Ιγνατίου.
Την Τρίτη 29 Ιανουαρίου το
απόγευμα στις 5:30 θα Χοροστατήσει κατά την κατά την
Ακολουθία του Εσπερινού στον
Πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Τρικάλων, επί τη μνήμη των Τριών Ιεραρχών, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου
και Ιωάννου του Χρυσοστόμου.
Εν συνεχεία και ώρα 7:30
θα παρακολουθήσει την εκδήλωση προς τιμή των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων στην
αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Μητροπόλεως
«ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΡΙΚΚΗΣ
ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ ΑΛΕΞΙΟΣ» (οδός
Όθωνος) με ομιλητή τον Ελλογιμώτατο κ. Βάϊο Κυρίτση Δρ.
Θεολογίας-Σλαβολόγο με
θέμα: «Περί Παιδείας αντιλήψεις των Τριών Ιεραρχών και η
σύγχρονη πραγματικότητα».
Την Τετάρτη 30 Ιανουαρίου
το πρωί θα Λειτουργήσει στον
Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου
Νικολάου Τρικάλων επί τη μνή-

τοπικά
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μη των Τριών Ιεραρχών, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου
του Θεολόγου και Ιωάννου του
Χρυσοστόμου.
Το βράδυ θα τελέσει Ιερά
Αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων. Στη διάρκεια της Ιεράς
Αγρυπνίας θα τεθεί σε προσκύνηση απότμημα Ιερού Λειψάνου του Αγίου Λουκά του Ιατρού, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κριμαίας. Στο
τέλος θα μνημονευθούν τα ονόματα των ασθενών σε σχετική
ευχή υπέρ υγείας.
Την Πέμπτη 31 Ιανουαρίου το
απόγευμα θα Χοροστατήσει
και θα ομιλήσει κατά την κατά
την Ακολουθία του Εσπερινού
στον Πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό
Αγίου Αθανασίου Μπάρας Τρικάλων, επί τη μνήμη του Αγίου
ενδόξου Μάρτυρος Τρύφωνος.
Το βράδυ θα τελέσει Ιερά
Αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίας
Μαρίνης Τρικάλων επί τη μνήμη του Αγίου ενδόξου Μάρτυρος Τρύφωνος.
Την Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου το βράδυ θα τελέσει Ιερά
Αγρυπνία στον Πανηγυρίζοντα
Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου
Διαλεκτού με την ευκαιρία της
Πανηγύρεως της Εφεστίου Ιεράς Εικόνος του αντιγράφου
της Παναγίας «ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΙΤΙΣΣΑΣ» και επί τη εορτή της
Υπαπαντής του Σωτήρος Χριστού.

ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ
ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΕΣ:
Ο π. Χαρίτων Μανιτάρας
σήμερα Κυριακή 27 Ιανουαρίου το πρωί θα λειτουργήσει
στη Φαρκαδόνα.

IEΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Πρόγραμμα

Ιερές Αγρυπνίες
στην πόλη και χωριά των
Τρικάλων από 27 Ιανουαρίου
έως 1 Φεβρουαρίου 2019
Τις προσεχείς ημέρες στην πόλη και σε χωριά των Τρικάλων θα τελεσθούν οι κάτωθι Ιερές Αγρυπνίες:
Σήμερα Κυριακή 27 Ιανουαρίου με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Εφραίμ του Σύρου, από 8:30-12:30 βραδινή στον Ιερό Ναό Αγίας
Παρασκευής Τρικάλων ο Εσπερινός, ο Όρθρος και εν συνεχεία η Θεία
Λειτουργία.
Την Τρίτη 29 Ιανουαρίου με την ευκαιρία της εορτής των Τριών Ιεραρχών, από 8:30-12:15 βραδινή στον Ιερό Προσκυνηματικό Ναό Αγίου Βησσαρίωνος Τρικάλων ο Εσπερινός, ο Όρθρος και εν συνεχεία
Θεία Λειτουργία. Κατά την διάρκεια της Αγρυπνίας θα τεθεί προς προσκύνηση Ιερό Απότμημα Λειψάνου του Αγίου Βασιλείου του μεγάλου
που φυλάσσεται στον Ιερό Ναό.
Την Τετάρτη 30 Ιανουαρίου το βράδυ από 9:00-12:30 βραδινή στον
Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου Τρικάλων ο Όρθρος και εν συνεχεία
Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσοστόμου. Στη διάρκεια της Ιεράς Αγρυπνίας θα τεθεί σε προσκύνηση απότμημα Ιερού Λειψάνου του Αγίου
Λουκά του Ιατρού, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κριμαίας. Στο
τέλος θα μνημονευθούν τα ονόματα των ασθενών σε σχετική ευχή
υπέρ υγείας.
Την Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου με την ευκαιρία της εορτής της Υπαπαντής του Κυρίου Ημών Ιησού Χριστού, από 8:00-12:15 βραδινή στον
Ιερό Ναό Παναγίας Επισκέψεως Τρικάλων ο Εσπερινός, ο Όρθρος και
εν συνεχεία Θεία Λειτουργία.
Την ίδια μέρα θα τελεσθεί Ιερά Αγρυπνία από 8:00-12:30 βραδινή
στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Διαλεκτού με την ευκαιρία
πανηγύρεως της Ιεράς Εικόνος της Παναγίας «ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΙΤΙΣΣΑΣ»
ο Εσπερινός, ο Όρθρος και εν συνεχεία η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία,
ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Χρυσοστόμου.

Ιερά Παράκληση
Αγίου Ιακώβου του εν Ευβοία στον Ιερό
Ναό Παναγίας Επισκέψεως Τρικάλων

Ιερές Πανηγύρεις
στην πόλη των Τρικάλων
έως 30 Ιανουαρίου 2019
Τις προσεχείς ημέρες στην πόλη των Τρικάλων πανηγυρίζουν οι κάτωθι Ιεροί Ναοί και Παρεκκλήσια:
30 Ιανουαρίου, Τριών Ιεραρχών: (Παρεκκλήσιο Ιερού
Ναού Παναγίας Φανερωμένης Τρικάλων).

Ομιλία στον Ελεήμονα Σαμαρείτη

???????

Αύριο Δευτέρα 28-1-19 στην ορθόδοξη Αδελφότητα του Ελεήμονος Σαμαρείτου Στουρνάρα 11 Τρίκαλα στις 5.30 μμ θα ομιλησει ο π. Χαρίτων Μανιτάρας ιεροκηρυξ της Μητροπόλεώς μας
με θέμα «Λειτουργικές εμπειρίες απο το μυστήριο της θείας ευχαριστίας».

ΜΗΝΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Όρθρος: 7:30 π.μ. - Εσπερινός: 5:00 μ.μ.
ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ: Συνάντηση Νέων: 8:30μ.μ
ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ: Ιερά Παράκληση: 6:00μ.μ.
ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ: Όρθρος-θεία Λειτουργία: 7:30-9:30 π.μ.

Ανακοινώνεται ότι με την ευκαιρία της εορτής της Υπαπαντής
του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού την Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου στον Ιερό Ναό Παναγίας Επισκέψεως Τρικάλων θα τελεσθεί Ιερά Αγρυπνία από ώρα 8 έως 12:30 βραδινή
με αρτοκλασία και Θείο Κήρυγμα.
ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

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

• ρολό κιμά γεμιστό με αυγό
• χοιρινά εσκαλόπ ψητά
• μοσχαρίσιες μπριζόλες γάλακτος στο φούρνο
• μοσχαρίσια φιλετάκια με ταλιατέλες
• σνίτσελ κοτόπουλο

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης καὶ Σταγῶν κ.
Χρυσόστομος Σᾶς προσκαλεῖ στήν κοπή τῆς Ἁγιοβασιλόπιτας τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Τρίκκης καί Σταγῶν τήν Κυριακή 10 Φεβρουαρίου
καί ὥρα 1 τό μεσημέρι στήν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ Κέντρου «Πολιτεία» (6ο χλμ. Ἐθνικῆς ὁδοῦ Τρικάλων-Καρδίτσης,
Ἁγία Κυριακή).
Τά ἔσοδα τῆς ὅλης ἐκδηλωσεως θα διατεθοῦν διά τήν ἐνίσχυσιν τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Τρίκκης καί Σταγῶν. Περιλαμβάνει δεξίωση καί
ὁμιλία τοῦ Σεπτοῦ μας Ποιμενάρχου καί μουσικό πρόγραμμα μέ ὁδηγό τήν δημοτική μας παράδοση.
Γιά τήν μεταφορά σας θά ὑπάρχουν λεωφορεία πού θά
ἀναχωρήσουν στίς 12:30 ἔμπροσθεν τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνηματικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Στεφάνου Τρικάλων, μέ ἐνδιάμεσες
στάσεις στήν Κεντρική Πλατεία (πρώην Κωστάρα) καί Ἱερό
Ναό Ἁγίου Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ Τρικάλων.
Πληροφορίες στό τηλέφωνο 2431027282 Δευτέρα ἕως Παρασκευή 9:30-13:00.
Προσκλήσεις διατίθενται ἀπό τούς Ἐνοριακούς Ναούς.
ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
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??????????
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???????? ???? ???

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ

7:30-10:30 π.μ.: Όρθρος-Θεία
Λειτουργία Ιερουργούντος του
Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου
ημών κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ ΚΑΘΕ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΡΩΙ 9.30π.μ.-12.30μ.μ.
ΑΠΟΓΕΥΜΑ 6.00-10.00μ.μ.

ἹερἹς Μητροπόλεως Τρίκκης καί ΣταγἹν

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

Ενοριακής και Μυστηριακής ζωής

ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
(Ανακομιδή Ιερών Λειψάνων
Αγίου Ιωάννου
του Χρυσοστόμου)
7:30-10:30 π.μ.: Όρθρος-Θεία
Λειτουργία
ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
(ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ)

Κοπή Ἁγιοβασιλόπιτας
Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου

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

Τηλ.: 24310 78278
CMYK

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

Κατσικάκι γάστρας με πατάτες ...................8,00 €
Αρνάκι γάστρας με πατάτες........................7,50 €
Μοσχαροκεφαλή με πατατούλες ................6,50 €
Σολομός με πορτοκάλι & εστραγκόν ..........8,00 €
Πέστροφα ψητή (Ασπροποτάμου) ...............6,50 €

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

•Δέχεται καθημερινά
με ραντεβού
•Επισκέψεις
φυσιοθεραπείας
κατ’ οίκον

Δεκτά ΕΟΠΥΥ
και λοιπά ταμεία

Bύρωνoς 9
Tηλ.: 24310 30335
Kιν.: 6932166067

•Μάρμαρα •γρανίτες
•πέτρες•σχιστόλιθοι

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

κοινωνικά
† ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν
καθ' οιονδήποτε τρόπο στο πένθος μας
για τον θάνατο της πολυαγαπημένης μας
μητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας

ΒΙΡΓΙΝΙΑΣ (ΜΙΝΑΣ)
ΙΩΑΝ.
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ
Συντ/χου Φαρμακοποιού
Ευχαριστούμε θερμά
Τρίκαλα 27-1-2019
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Μαρία Κουφοπούλου, Νίκος Κουφόπουλος και
Ράνια Οικονόμου. Η ΕΓΓΟΝΗ: Ελμίνα. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ. ΤΑ
ΑΝΗΨΙΑ.

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ
Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
(ΒΑΡΟΥΣΙΟΥ) ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Στις 28 Ιανουαρίου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Οσίου Εφραίμ του Σύρου.
Σήμερα Κυριακή 27 Ιανουαρίου το βράδυ από ώρα 8:30 μ.μ.
έως 12:00 νυχτερινή στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής (Βαρουσίου) Τρικάλων θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία, ήτοι:
Ο Εσπερινός, η Ακολουθία της Αρτοκλασίας, ο Όρθρος και
στη συνέχεια η Θεία Λειτουργία μετά θείου κηρύγματος.
Κατά τη διάρκεια της Ιεράς Αγρυπνίας θα τεθεί προς προσκύνηση τεμάχιο του Ιερού Λειψάνου του Οσίου Εφραίμ που
φυλάσσεται στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής (Βαρουσίου) Τρικάλων.
Το απόγευμα της Δευτέρας στις 5:00 μ.μ. θα ψαλεί ο μεθέορτος Εσπερινός και η Παράκληση στον όσιο Εφραίμ τον Σύρο.
Εκ του Ιερού Ναού

Kήρυγμα Ευαγγελίου

† ΤΕΛΕΣΕΙΣ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

Τελέσαμε χθες Σάββατο 26 Ιανουαρίου
2019, σε στενό οικογενειακό κύκλο, στον
Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου Τρικάλων,
40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση
της ψυχής του αγαπημένου μας συζύγου,
πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝ.
ΚΟΤΡΩΝΗ
ΣΥΝΤ/ΧΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Μαρίνα Κοτρώνη. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Κωνσταντίνος Κοτρώνης και Ιλιάδα Παπανικολάου, Κίμων Κοτρώνης και Μαρία
Ντόβα. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Βασίλειος, Γεώργιος, Παύλος, Μαρίνα,
Μάγια. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Δημοσθένης Κοτρώνης, Αριστείδης και
Ελένη Κοτρώνη, Μιχάλης και Καίτη Κοτρώνη, Ελένη Χρήστου
Κοτρώνη. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Στη μνήμη Βασιλείου Κοτρώνη, η οικογένειά του προσέφερε χρηματικά ποσά
1) Στις Φίλες της Αγάπης
2) Στην Αγία Βαρβάρα
3) Στην Τράπεζα Αγάπης του Ιερού Ναού Αγίου Κωνσταντίνου
4) Στο Χαμόγελο του Παιδιού
5) Στο Σύλλογο Γονέων Παιδιών με καρκίνο, η Φλόγα.

Τελέσαμε χθες Σάββατο 26 Ιανουαρίου
2019 στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου
Νικολάου Τρικάλων σε στενό οικογενειακό
κύκλο 40ήμερο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΓΟΥΛΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ

27

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

σελίδα 39

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ
ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
«Ἄν ἔχεις καθαρή συνείδηση, ἔχεις διαρκῶς γιορτή,
γιατί τρέφεσαι μέ καλές ἐλπίδες καί χαίρεσαι
μέ τήν ἀναμονή τῶν μελλόντων ἀγαθῶν»
(Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Τρίτη 29 Ἰανουαρίου:
Πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός στόν Ἱερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Τρικάλων στίς 5:30 μ.μ. Χοροστατοῦντος
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης καί Σταγῶν κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ. Ὁμιλήτρια κατά τόν Ἑσπερινόν θά εἶναι ἡ κ. Ἰωάννα Παπαναγιώτου, Νηπιαγωγός Νηπιαγωγείου Ἀμπελακίων Τρικάλων.
Ἐκδήλωση εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Τρίκκης καί Σταγῶν «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ ΑΛΕΞΙΟΣ» ἐπί τῆς ὁδοῦ Ὄθωνος (παραποταμίως), στίς 7:30 μ.μ. γιά τούς ἐκπαιδευτικούς ὅλων τῶν
βαθμίδων μέ ὁμιλητή τόν Ἐλλογιμώτατον κ. Βάϊον Κυρίτσην,
Διδάκτοραν Θεολογίας-Σλαβολόγον μέ θέμα: «Περί Παιδείας
ἀντιλήψεις τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν καί ἡ σύγχρονη πραγματικότητα».
Τετάρτη 30 Ἰανουαρίου:
Πανηγυρική Θεία Λειτουργία στόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Τρικάλων, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Τρίκκης καί Σταγῶν κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ. Ὁμιλήτρια θά εἶναι κ. Εὐαγγελία Τάσιου, Θεολόγος.
Θεία Λειτουργία καί ὁμιλίες ἀπό ἐκπαιδευτικούς θά πραγματοποιηθοῦν τήν Τετάρτη 30 Ἰανουαρίου σέ ὅλους τούς
Ἱερούς Ναούς.
ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Τέως Λυκειάρχου
Τρίκαλα 27-1-2019
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Νικολέτα. ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Ευθυμία Γούλα, Ελένη
Γούλα, Δήμητρα και Χρήστος Σβερώνης. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ. ΤΑ
ΑΔΕΛΦΙΑ. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ.

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

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

Τελετές

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

•Εκκλησιαστικά είδη • Είδη μνημείου
•Κηροπωλείο • Λουλούδια

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

KENTΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΚΡΕΑΤΟΣ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ: ΚΕΚ ΔΙΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ 25,
ΤΡΙΚΑΛΑ
Τηλ.: 2431025526
Κιν.: 6985906780
kekdias1@outlook.com

Δίπλωμα αναγνωρισμένο από το υπουργείο Αγροτικής
ανάπτυξης και τροφίμων, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, έναρξη επιχείρηση κρεοπωλείου ή εργασία με
επαγγελματικά δικαιώματα κρεοπώλη, απασχόληση σε
χώρους επεξεργασίας και παραγωγής προϊόντων
κρέατος, σε σούπερ μάρκετ, σε ξενοδοχειακές μονάδες κ.λπ.

Μόνο στον Μαλικιώση
τρέξτε όλοι
Μπριζόλα
χοιρινή
Πύλης

Λουκάνικα
μοσχάρι - χοιρινό
Τρικάλων

Φτερούγες
κοτόπουλο
Κατερίνης

Φέτα ΤΡΙΚΚΗ

μόνο
το κιλό

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

«ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ»

μόνο
το κιλό

3,49

μόνο
το κιλό

4,40

μόνο
το κιλό

1,49

5,65

Γάλα Όλυμπος
μόνο

0,80

Παιδής Θεόδωρος

ΓΑΜΒΕΤΑ 15 ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ:

2431071936
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