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Επικρατεί στον κλάδο των εκπαιδευτικών

Αρχίζει
να φλεβίζει…
ΣΕΛ. 6

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ-ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

Πρόγραμμα
βιολογικής γεωργίας
Ο Αγροτικός Γαλακτοκομικός Συν/σμός ΜΕΤΕΩΡΩΝ ενημερώνει όλους τους ενεργούς γεωργούς να υποβάλουν αιτήσεις στήριξης στο
πλαίσιο του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020 (Βιολογική Γεωργία) από
19 Φεβρουαρίου 2019 έως και 21 Μαρτίου
2019.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στα γραφεία του Συνεταιρισμού μας για ενημέρωση και υποβολή αιτήσεων.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 24320 2242624320 22507.
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟ.ΓΑΛ. ΜΕΤΕΩΡΩΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΟΤΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Το γραφείο μας είναι στη διάθεση των παραγωγών όλο το χρόνο για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους. Σας ενημερώνουμε ότι έχει
ανοίξει το σύστημα για:
•Ηλεκτρονική Υποβολή Δηλώσεων Εφαρμογής έτους 2018 για ΔΑΣΩΣΗ ΓΑΙΩΝ
έως τις 28/02/2019
Επίσης, αναλαμβάνουμε τη διεκπεραίωση:
•ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ
Η εταιρία μας σας περιμένει με τους γεωπόνους της, στη Σωκράτους 33, για την έγκυρη πληροφόρησή σας. Τηλ.: 24310 78128
και fax: 24310 78129.

«Δεν είμαστε κατά, αλλά θα πρέπει να εφαρμοστεί με άλλους
όρους και όχι με τη λογική της τιμωρίας» ανέφερε ο κ. Τρικάλης

ΣΕΛ.
4

Αγροτικός Συνεταιρισμός
Μεταποίησης και Εμπορίας
Αγροτικών Προϊόντων Τρικάλων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Δηλώσεις Βιολογικής Γεωργίας και παραλαβή
τιμολογίων από την ΕΑΣ Τρικάλων
Η ΕΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ενημερώνει τους παραγωγούς ότι θα ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα της ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ από 19 Φεβρουαρίου 2019 έως
και 21 Μαρτίου 2019. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στα γραφεία της ΕΑΣ
στο Μεγαλοχώρι για ενημέρωση και υποβολή
αιτήσεων.
Επίσης η ΕΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ άρχισε να παραλαμβάνει τιμολόγια για επιστροφή ΦΠΑ του
έτους 2018.
Για περισσότερες πληροφορίες
Τμήμα ΟΣΔΕ
Τηλ.: 24310 56513, 24310 56514

Αρ. Πιστ. 506925 QM08
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ΥΑΡΙΟΥ
ΦΕΒΡΟ

Σαν Σήμερα
1956
Κατά τη διάρκεια μαχητικής διαδήλωσης των μαθητών του Γυμνασίου Αμμοχώστου, σκοτώνεται από
αγγλικά πυρά ο δεκαοκτάχρονος μαθητής της ΣΤ' Τάξης, Πετράκης Γιάλλουρος,
σημαιοφόρος της διαδήλωσης και υπεύθυνος των μαθητικών ομάδων του Γυμνασίου. Είναι ο πρώτος μαθητής νεκρός του αγώνα.
1990
Καταρρέει η Σοβιετική
Ένωση. Η Κεντρική Επιτροπή του Κομουνιστικού Κόμματος συμφωνεί να παραδώσει το μονοπώλιο της
εξουσίας που κατείχε για
73 χρόνια.
1992
Τα 12 μέλη της ΕΟΚ
υπογράφουν τη συνθήκη
του Μάαστριχτ, με την οποία
ανοίγει ο δρόμος για την
υιοθέτηση του κοινού νομίσματος, του ευρώ. Με τη
συνθήκη η ΕΟΚ μετονομάζεται σε Ευρωπαϊκή Ένωση.
Από ελληνικής πλευράς, τη
συνθήκη του Μάαστριχτ
υπογράφει ο Υπουργός
Εξωτερικών, Αντώνης Σαμαράς.

Ό

σοι θέλουν
να τιμήσουν
τον Ανδρέα
Παπανδρέου,
μπορούν να κάνουν
κάτι πιο ουσιαστικό
από το να
καυγαδίζουν για το
ποιος θα
διοργανώσει την
καλύτερη εκδήλωση.

Οι αγχωμένοι κληρονόμοι του Ανδρέα

Το γεγονός της συµπλήρωσης 100 ετών από
τη γέννηση του Ανδρέα
Παπανδρέου, δεν θα
µπορούσε να µείνει έξω
από την πολιτική αντιπαράθεση.
Οι διεκδικητές της ψήφου των πολιτών, που
αυτοπροσδιορίζονται ως
κεντροαριστεροί
ή
απλώς νοσταλγούν τις
µέρες του λεγόµενου
"παλαιού ΠΑΣΟΚ του ορθόδοξου", οµνύουν ξανά
στο όνοµά του πολιτικού,
που ήξερε να κινητοποιεί
τις λαϊκές µάζες.
Εκδηλώσεις, οµιλίες,
αναφορές, αντεγκλήσεις
για το ποιοι είναι οι πραγµατικοί κληρονόµοι της
πολιτικής του πορείας
και των πολιτικών του
επιλογών.
Τόσες αναφορές και
τόσες κόντρες, που ανα-

ρωτιέται κανείς αν µιλάµε
για τον ίδιο πολιτικό, ο
οποίος αν και πέθανε 14
χρόνια πριν τη χρεοκοπία
της ελληνικής οικονοµίας, κατονοµάστηκε ως
ο κύριος υπεύθυνος γι'
αυτήν. Χωρίς υπεράσπιση, αφού σιώπησαν για
πολύ καιρό, µε ελάχιστες
εξαιρέσεις, ακόµα και αυτοί που αν δεν τους είχε
ευεργετήσει, "δεν θα
τους ήξερε ούτε ο θυρωρός τους".
Αν γυρίσουµε µια δεκαετία πίσω, θα θυµηθούµε ότι πολλοί, στα
πρώτα χρόνια των µνηµονίων, βρήκαν την ευκαιρία να αποδώσουν τον
εκτροχιασµό της ελληνικής οικονοµίας και τον
εκµαυλισµό του λαού,
στις φιλολαϊκές πολιτικές
του Ανδρέα Παπανδρέου.
Οι πολιτικοί του επίγονοι φρόντισαν γι' αυτό.
Το κόµµα που ίδρυσε,
έφερε το 2010 στη χώρα
το ΔΝΤ, κάτι που θα τον
εξαγρίωνε ως οικονοµο-

λόγο και στη συνέχεια
συµµετείχε σε κυβέρνηση συνεργασίας µε τη
Νέα Δηµοκρατία, κάτι
που θα τον εξαγρίωνε
ως πολιτικό. Η επόµενη
κίνηση τιµής στη µνήµη
του ήταν η εξαφάνιση
του ΠΑΣΟΚ, λόγω του
"Pasokification", αλλά και
λόγω χρεών.
Πώς όµως ένας πολιτικός ηγέτης που λοιδορήθηκε όσο κανείς, γίνεται σήµερα αντικείµενο
έντονης αντιπαράθεσης
µεταξύ πολιτικών που θέλουν να παρουσιάζονται
ως συνεχιστές του έργου
του;
Η απάντηση είναι
απλή. Ο Ανδρέας Παπανδρέου έκλεινε "συµβόλαια µε τον λαό", µε τρόπο που ελάχιστοι πολιτικοί µπόρεσαν να το κάνουν στην Ελλάδα.
Κάποιοι νοµίζουν ότι
µε το να τον επικαλούνται και να τον τιµούν, θα
µπορέσουν να κινητοποιήσουν µε αντίστοιχο τρόπο τις µάζες στο δρόµο

προς τις κάλπες. Δεν είναι τόσο απλό.
Όσοι θέλουν πραγµατικά να τιµήσουν την πολιτική παρακαταθήκη του
Ανδρέα Παπανδρέου,
αντί να καυγαδίζουν για
το ποιος θα διοργανώσει
την καλύτερη εκδήλωση,
θα µπορούσαν να κάνουν
κάτι πολύ πιο ουσιαστικό.
Να σκεφθούν ριζοσπαστικές λύσεις προς όφελος των πολλών και να
βάλουν στο κέντρο των
πολιτικών τους επιδιώξεων τη βελτίωση της
ζωής των µη προνοµιούχων.
Να δώσουν τη µάχη
για κοινωνική δικαιοσύνη,
εθνική ανεξαρτησία και
ενίσχυση της δηµοκρατίας στη χώρα. Με επιµονή και σχέδιο.
Δύσκολα πράγµατα,
αλλά έτσι κλείνονται τα
"συµβόλαια µε τον λαό".
Του Μάνου
Χωριανόπουλου
από το news247.gr

Το Άγγελμα

της ημέρας

Τουρκικός Τύπος:
“Η ολιγάρκεια είναι κόρη

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ Α.Ε.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

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

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

Κωστής Χρήστος
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

Σωτηρίου Ευαγγελία
Κάκια Ευαγγελία
Παπαθανασίου Χριστόφορος
Μπίνας Ματθαίος
ΑΘΛΗΤΙΚΟΓΡΑΦΟΙ

Γιδόπουλος Παναγιώτης
Kόντας Άρης
ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΟΙ

Κουτρούκα Αθανασία
Aυγέρη Δήμητρα

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

Πολάκης προς
Ευρωπαίο
Επίτροπο:

```
Μη γίνεστε
καταφύγιο
τρομοκρατών
```
(Ο καθένας το…
χαβά του!)

της σύνεσης, αδελφή

Το τσιγάρο θα το κόψω όταν θέλω εγώ
```
(Για πέρνα από τα Τρίκαλα για
κανένα… πρόστιμο!)

της εγκράτειας, μητέρα της ελευθερίας”.

Το ανέκδοτο της ημέρας
Ήταν μια επιτροπή , τα παλιά χρόνια , που γυρνάγανε
από γειτονιά σε γειτονιά και ρωτάγανε ποιος κάνει
κουμάντο στο κάθε σπίτι . Ανάλογα με την απάντηση
, έδιναν κι ένα δώρο . Αν έκανε ο άντρας κουμάντο
έδιναν ένα άλογο και μια κότα , αν η γυναίκα είχε το
πάνω χέρι !
Στο πρώτο σπίτι :
- Ποιος κάνει εδώ κουμάντο ;
- Ξέρετε , χμ ... η γυναίκα μου ασχολείται περισσότερο ...
- Καλά , πάρε μια κότα !
Στο δεύτερο σπίτι :
- Ποιος κάνει εδώ κουμάντο ;
- Εγώ ( λέει η γυναίκα ) !

- Μπράβο , πάρε μια κότα !
Στο τρίτο σπίτι
βγαίνει ένας άντρας , θεόρατος .
- Ποιος κάνει
κουμάντο εδώ ;
- ΤΙ ΠΟΙΟΣ ; εμένα
δεν με βλέπεις ; εγώ κάνω
κουμάντο !
- Πολύ ωραία , έχετε
κερδίσει ένα άλογο ! Τι
χρώμα το θέλετε ;
- Γυναίκα , γυναίκα , τι χρώμα
να πάρουμε το άλογο ;

Γενική πρόγνωση για σήμερα

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Σ Η Μ Ε Ρ Α

Πέμπτη 7/2/2019
ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΜΕ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ. ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΘΑ ΣΗΜΕΙΩΘΟΥΝ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΑΙΡΑ ΣΤΑ ΗΜΙΟΡΕΙΝΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. ΑΠΟ ΤΙΣ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΘΑ
ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΟΥΝ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4
ΜΕ 6 ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΠΙΚΑ 7 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 06 ΕΩΣ 12 ΒΑΘΜΟΥΣ
ΚΕΛΣΙΟΥ.
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Δημοψήφισμα
υψηλού κινδύνου
σχεδιάζει ο Μακρόν
Δηµοψήφισµα ταυτόχρονα µε
τις ευρωεκλογές φέρεται να σχεδιάζει ο Μακρόν σύµφωνα µε
δηµοσίευµα.
Το ερώτηµα θα αφορά
θεσµικές µεταρρυθµίσεις, όπως
η µείωση του αριθµού των βουλευτών και η θέσπιση ορίου συνεχόµενων θητειών.
Αν τα παραπάνω επιβεβαιωθούν, θα είναι µια ξεκάθαρη
οµολογία του Μακρόν ότι χρειάζεται νέα λαϊκή νοµιµοποίηση
στο τέλος της πρώτης διετίας
της πενταετούς θητείας του.
Ανεξάρτητα από το αν ο ένοικος του Μεγάρου των Ηλυσίων
συνδέσει την παραµονή στο
αξίωµά του µε την έκβαση του
δηµοψηφίσµατος, είναι σαφές
ότι πολύ δύσκολα θα µπορέσει
να ασκήσει τα καθήκοντά του αν
η πλειοψηφία ψηφίσει όχι.
Ούτως ή άλλως το δηµοψήφισµα είναι πάντοτε ένα εγχείρηµα υψηλού κινδύνου, καθώς
οι ψηφοφόροι στη συντριπτική
τους πλειοψηφία δεν απαντούν
Ναι ή Οχι στο ερώτηµα που τους
τίθεται, αλλά επιδοκιµάζουν ή
αποδοκιµάζουν αυτόν που θέτει
το ερώτηµα.
Υψηλού κινδύνου απόφαση θα
είναι και η ταυτόχρονη διεξαγωγή
των ευρωεκλογών µε το δηµοψήφισµα. Προφανώς για τον Μακρόν το ζητούµενο είναι να µη
λειτουργήσει η χαλαρή ψήφος
των ευρωεκλογών και η διπλή
ψηφοφορία να πάρει τον διληµµατικό χαρακτήρα «ή ο πρόεδρος ή το χάος».
Τη µέθοδο αυτή χρησιµοποίησε
ο Ντε Γκολ µε επιτυχία τη δεκαετία 1958-68 µε µόνη ήττα
αυτή στο δηµοψήφισµα της άνοιξης του 1969, που είχε ως ερώτηµα τη µεταρρύθµιση της Γερουσίας και την περιφερειακή
αποκέντρωση. Παραιτήθηκε,
όπως είχε δεσµευθεί προεκλογικά ότι θα πράξει.
Οι Γάλλοι ψηφοφόροι δεν ενδιαφέρονται για τη µείωση των
βουλευτών ούτε για την ανανέωση του πολιτικού προσωπικού
µέσω του ορίου συνεχόµενης
επανεκλογής σε αιρετό αξίωµα.
Αυτό το οποίο απορρίπτουν
είναι η µόνιµη δηµοσιονοµική λιτότητα στην Ευρωζώνη από την
οποία απέκλινε τακτικά και συγκυριακά ο Μακρόν υπό την πίεση
των «Κίτρινων Γιλέκων» µε κύρια
µέτρα την αύξηση του κατώτατου
µισθού και φορολογικές περικοπές.
Μπορεί ο Μακρόν να εγγυηθεί,
µε δεδοµένη την περιχαράκωση
της Γερµανίας, µια ευρωπαϊκή
στρατηγική που να εγγυάται την
ανάπτυξη;

Του Γιώργου Καπόπουλου
από το «ΕΘΝΟΣ»

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

ΠΕΜΠΤΗ

∫Ε.Κ.

Εγκύκλιος για τη γρίπη
Πολλοί είναι οι μικροί μαθητές και όχι μόνον που ταλαιπωρούνται το τελευταίο διάστημα, εξαιτίας των εποχικών ιώσεων, ενώ εδώ και πολλές ημέρες καταγράφεται έξαρση του φαινόμενου.
Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Παιδείας απέστειλε εγκύκλιο σε όλα τα σχολεία της χώρας σχετικά με την αντιμετώπιση της γρίπης. Μεταξύ των άλλων, υπογραμμίζεται ότι τα παιδιά που εμφανίζουν συμπτώματα γρίπης αναμένουν, σε χώρο όπου δε θα έρχονται σε επαφή με άλλα άτομα, μέχρι να τα παραλάβουν οι γονείς ή
οι κηδεμόνες τους, οι οποίοι θα πρέπει να ειδοποιούνται αμέσως, ενώ συστήνεται για την αποφυγή της εξάπλωσης της εποχικής γρίπης να τηρούνται οι κανόνες
ατομικής υγιεινής.

∫
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Έρχεται
ο ευρωβουλευτής
Δημ. Παπαδημούλης

Θύμα ηλεκτρονικής
απάτης ένας στους 10 Έλληνες
Ένας στους δέκα Έλληνες έχει υπάρξει θύμα ηλεκτρονικής απάτης, ενώ δεν αλλάζει ποτέ τον κωδικό πρόσβασής του (password). Αυτό αποκαλύπτει, με αφορμή
χθεσινή ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου, έρευνα της
Google.
Οι Έλληνες ερωτηθέντες δήλωσαν ότι το 9% έχει πέσει θύμα ηλεκτρονικής απάτης, το 49% έχει λάβει μηνύματα ηλεκτρονικού «ψαρέματος» (phishing), το 23%
έχει εκτεθεί σε κακόβουλο λογισμικό και το 13% έχει πέσει θύμα μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα προφίλ
που διατηρεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Στις διαδικτυακές ρυθμίσεις, το 34% χρησιμοποιεί τον
ίδιο κωδικό πρόσβασης (password) για μερικές ή και όλες
τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που χρησιμοποιεί, ενώ το
11% δεν τον αλλάζει ποτέ.
Τέλος, το 20% δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ ένα δεύτερο επίπεδο προστασίας στον λογαριασμό του, όπως
η επαλήθευση σε δύο στάδια, ενώ το 38% τη χρησιμοποιεί μόνο σε μερικούς λογαριασμούς αλλά όχι σε όλους.
Η ασφάλεια στο διαδίκτυο είναι σημαντική, αλλά αρκετοί Έλληνες μάλλον δεν κάνουν ούτε τα βασικά για να
προστατευθούν.
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“Βαρύ χαρτί” φέρνει η ΝΕ Τρικάλων
του ΣΥΡΙΖΑ στον τόπο μας στις 24 Φεβρουαρίου. Πρόκειται για τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Παπαδημούλη, ο οποίος θα επισκεφτεί τον
Νομό μας την συγκεκριμένη ημέρα,
ωστόσο το πρόγραμμα της επίσκεψής
του δεν έχει καθοριστεί ακόμη.
Ασφαλώς αποτελεί βαρύνουσας σημασίας επίσκεψη στον Νομό μας, τόσο
λόγω της ιδιότητας του κ. Παπαδημούλη, όσο και της παρουσίας του στην πολιτική. Μπορεί να συνδέεται η έλευσή
του με την προεκλογική περίοδο που
διανύουμε, όμως μάλλον αυτό αποτελεί
ένα ακόμη πλεονέκτημα για τον Νομό
μας.

∫ Μ.Α.Μπ.

Τρεις ασθενείς νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση στην Λάρισα
Τέσσερα άτομα νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας με τον ιό της γρίπης Η1Ν1, σύμφωνα με τον πρόεδρο των γιατρών στο νοσηλευτικό ίδρυμα Λάμπρο Καραγιώργο. Όπως εξήγησε ο κ. Καραγιώργος,
τα τρία από αυτά, είναι σε κρίσιμη κατάσταση αφού οι ασθενείς νοσηλεύονται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του
νοσοκομείου.
Εξ’ αυτών πάντως, μόλις το ένα είναι από το νομό Λάρισας και πιο συγκεκριμένα από την περιοχή των Φαρσάλων,
ενώ τα υπόλοιπα είναι από άλλες περιοχές.
Μιλώντας στο onlarissa.gr ο κ. Καραγιώργος εξήγησε πως «υπάρχει μία γενικότερη ανησυχία. Ο φετινός ορότυπος
του ιού τους «πιάνει» όλους. Η Λάρισα ωστόσο δεν έχει ακόμη δώσει περιστατικό, δεν ξέρουμε με τι δύναμη θα έρθει.
Είναι σαν μία καταιγίδα, από κάπου περνάει και από κάπου όχι. Δεν γνωρίζουμε τι εμβολιαστικό ποσοστό έχουμε για
παράδειγμα… Αν έχουμε ένα καλό επίπεδο εμβολιαστικής κάλυψης μπορεί να λάβει ελάχιστη έκταση».
Χθες, ο γενικός γραμματέας Δημόσιας Υγείας, Γιάννης Μπασκόζος, ανήρτησε ξανά εγκύκλιο για την εποχική γρίπη
και τον αντιγριπικό εμβολιασμό. Σε αυτή αναφέρεται ότι η χορήγηση αντιικών φαρμάκων, όταν υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες, πρέπει να ξεκινά το νωρίτερο δυνατό, ακόμη και πριν την εργαστηριακή επιβεβαίωση, ιδιαίτερα στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.
Επίσης, ο γ.γ. Δημόσιας Υγείας συστήνει τον εμβολιασμό των ευπαθών ομάδων, ακόμη και τώρα όπως και σε όλη
τη διάρκεια του χειμώνα.
Δεδομένου, όπως αναφέρει, ότι η δραστηριότητα της γρίπης θα συνεχιστεί για τουλάχιστον 10 εβδομάδες ακόμη,
συστήνει την αυστηρή τήρηση των μέτρων αναπνευστικής υγιεινής και υγιεινής των χεριών, όπως η κάλυψη του βήχα
και του φτερνίσματος με χαρτομάντιλο αλλά και το σχολαστικό πλύσιμο των χεριών. Συστήνεται, ακόμη, η αποφυγή
συγχρωτισμού σε κλειστούς χώρους και για τους ασθενείς η πλήρης ανάρρωση πριν την επιστροφή στις δραστηριότητές τους.

∫χρ.πΑπ.

Ε.Κ.

Λογιστικά - Φοροτεχνικά

ΖΟΥΡΜΠΑΣ Ν. - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ν. Ο.Ε.
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ον προβληματισμό
και την αντίθεση
των εκπαιδευτικών
έχει προκαλέσει η
απόφαση του
Υπουργείου Παιδείας
για την αυτοαξιολόγηση
των σχολικών μονάδων
που αναμένεται να
εφαρμοστεί από την
ερχόμενη σχολική
χρονιά.

Τ

«Είναι σαφές ότι με τον ν.
4547/2018 ο κλάδος κεφαλαιοποιεί τον αγώνα που
έδωσε τα προηγούμενα χρόνια για την κατάργηση του
Π.Δ. 152/2013 της αξιολόγησης – χειραγώγησης καθώς και των σχετικών άρθρων του ν.3848/2010, κάτι
που αποτελεί δικαίωση για
τον κλάδο και ενισχύει την
πίστη μας στις συλλογικές
διεκδικήσεις. Είναι, όμως,
εξίσου σαφές ότι όλα όσα
θεσμοθετούνται με τον ν.
4547 σε σχέση με την αξιολόγηση των στελεχών της
εκπαίδευσης διαλύουν την
ψευδαίσθηση ότι η κατάργηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου θα σήμαινε
και κατάργηση της αξιολόγησης – χειραγώγησης,
αφού αυτό που φέρνουν δεν
διαφέρει σε τίποτα απ’ αυτήν» αναφέρει σε σχετική
ανακοίνωση της, η Διδα-
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Επικρατεί στον κλάδο των εκπαιδευτικών

Προβληματισμός για την αξιολόγηση
των σχολικών μονάδων
• «Δεν είμαστε κατά, αλλά
η αξιολόγηση θα πρέπει
να εφαρμοστεί
με άλλους όρους και όχι
με τη λογική της τιμωρίας»
ανέφερε ο κ. Τρικάλης

σκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ).
Όπως εξηγεί στον «Π.Λ.» ο
πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Τρικάλων κ.
Χρήστος Τρικάλης ο προβληματισμός υφίσταται στο
γεγονός ότι αυτή η απόφαση ενδέχεται να ανοίξει και
την κερκόπορτα της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών.

«Δεν είμαστε κατά, αλλά η
αξιολόγηση θα πρέπει να
εφαρμοστεί με άλλους
όρους και όχι με τη λογική
της τιμωρίας» πρόσθεσε.
Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι αυτή την Παρασκευή
8 Φεβρουαρίου θα υπάρξει
συνάντηση στη Θεσσαλονίκη όλων των αιρετών από τη
Θεσσαλία για το συγκριμένο
ζήτημα. Σύμφωνα με τη ΔΟΕ

«η έκδοση της Υπουργικής
Απόφασης με την οποία καθορίζονται οι θεματικοί άξονες αναφοράς του προγραμματισμού και της αποτίμησης, καθώς και ο τύπος
των σχετικών εκθέσεων εμπεριέχει το θετικό στοιχείο
ότι δεν εισάγει χαρακτηριστικά ποσοτικών δεικτών
που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν σε άμεση σύνδεση

με μια διαδικασία αξιολογικής καταγραφής με χαρακτηριστικά χειραγώγησης
και κατηγοριοποίησης των
σχολικών μονάδων. Από εκεί
κι έπειτα είναι οφθαλμοφανές ότι οι εκθέσεις που
έχουν καθαρά ποιοτικά χαρακτηριστικά (εκτός από τα
σημεία του παραρτήματος ΙΙΙ
που αναφέρονται στα σχέδια
δράσης), είναι σε πολλά σημεία βερμπαλιστικές και
ανούσια «απαιτητικές», δεν
αποτυπώνουν εύστοχα τις

ανάγκες προγραμματισμού
και ανατροφοδότησης του
σοβαρότατου έργου που
επιτελούν οι εκπαιδευτικοί
στις σχολικές μονάδες κάτι
που μεταφράζεται σε απομάκρυνση από την ουσία
και, με βάση την πικρή εμπειρία του παρελθόντος, εμπεριέχει τον κίνδυνο να βρεθούν και πάλι οι εκπαιδευτικοί στο στόχαστρο για όλες
τις κακοδαιμονίες του εκπαιδευτικού συστήματος».
Ε.Κ.

Με ικανοποιητική συμμετοχή η χθεσινή εκλογοαπολογιστική συνέλευση της ΕΛΜΕ Τρικάλων

Στο επίκεντρο τα προβλήματα
Η συνέλευση έλαβε χώρα στην αίθουσα του 2ου ΓΕΛ Τρικάλων ενώ οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 19 Φεβρουαρίου
α προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος
των εκπαιδευτικών και
οι δράσεις που θα γίνουν το
επόμενο χρονικό διάστημα,
απασχόλησαν την χθεσινή
εκλογοαπολογιστική συνέλευση της τοπικής ΕΛΜΕ.
Η συνέλευση έλαβε χώρα
στην αίθουσα του 2ου ΓΕΛ
Τρικάλων με την συμμετοχή να
κρίνεται άκρως ικανοποιητική,
ενώ οι εκλογές θα διεξαχθούν
την Τρίτη 19 Φεβρουαρίου,
στα γραφεία της ΕΛΜΕΤ.
Αναφορικά με την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των υποψηφιοτήτων αυτή ορίστηκε για την ερχόμενη Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου.
Κατά τη διάρκεια της εκλογοαπολογιστικής συνέλευσης
έγιναν τοποθετήσεις από τους
εκπροσώπους των παρατάξεων που συμμετέχουν στην Διοίκηση της Ένωσης, καθώς
και από καθηγητές.

Τ

Αυτό που τονίσθηκε είναι
ότι οι εκλογές των εκπαιδευτικών διεξάγονται σε μια κρίσιμη
περίοδο, καθώς οι μνημονιακές
πολιτικές που έχουν εφαρμοστεί τα τελευταία χρόνια έχουν
υποβαθμίσει την εκπαίδευση
με κυριότερα χαρακτηριστικά
τη μείωση των δαπανών, τους
μηδενικούς διορισμούς εκπαιδευτικών κ.ο.κ.

Τι διεκδικούν
Οι καθηγητές διεκδικούν αυξήσεις στους μισθούς και τις

συντάξεις. Υπολογισμό της
διετίας 2016 και 2017 στη μι-

σθολογική εξέλιξη. Νέο μισθολόγιο για το 2019 που θα

αποκαθιστά σταδιακά τα εισοδήματα, θα αίρει τις αδικίες και θα επαναφέρει το 13ο
και 14ο μισθό, την κατάργηση
του Νόμου Κατρούγκαλου (ν.
4387/16) για το ασφαλιστικό
και όλων των αντιασφαλιστικών
– αντισυνταξιοδοτικών νόμων.
Σταδιακή αποκατάσταση όλων
των συντάξεων, να σταματήσει
η φορολογική επιδρομή και η
καταλήστευση του εισοδήματός μας. Αφορολόγητο στα
12.000 ευρώ. Κατάργηση του
ΕΝΦΙΑ. Μείωση των συντελεστών του ΦΠΑ στο 15%.
Επίσης, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, για να καλυφθούν όλα τα οργανικά κενά
(Παιδεία, Υγεία, Αυτοδιοίκηση, Ασφαλιστικά Ταμεία, Κοινωνικές Υπηρεσίες κτλ). Κατάργηση της ελαστικής, ενοικιαζόμενης και εκ περιτροπής
εργασίας. Μόνιμη και σταθερή
εργασία για όλους. Όχι στις
απολύσεις συμβασιούχων συ-

ναδέλφων, επέκταση, αύξηση
και μη περικοπή από κανέναν
εργαζόμενο του επιδόματος
επικίνδυνης και ανθυγιεινής
εργασίας, που το λαμβάνει σήμερα. Επέκταση του θεσμού
των Βαρέων – ανθυγιεινών στο
Δημόσιο με ευνοϊκές ρυθμίσεις στα όρια συνταξιοδότησης και το χρόνο εργασίας.
Λήψη μέτρων Υγιεινής και
Ασφάλειας στους εργασιακούς
χώρους και την κατάργηση
της τροπολογίας Γεροβασίλη
(άρθρο 24Α Ν. 4396/2016) για
την αξιολόγηση. Συνέχιση της
απεργίας – αποχής, όχι στις
ιδιωτικοποιήσεις δημοσίων οργανισμών, κοινωνικών υπηρεσιών και στην εμπορευματοποίηση των κοινωνικών αγαθών, την κατάργηση της διάταξης για το 50%+1 για τη
λήψη απόφασης για απεργία,
καθώς και την κατάργηση
όλων των μνημονιακών νόμων.
Ε.Κ.

τοπικά
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Για τους μικρούς και μικρομεσαίους εμπόρους

• Η συνεργασία
είναι το “κλειδί” επιβίωσης
• Επιβάλλεται προσαρμογή στις απαιτήσεις κοινωνίας και αγοράς

«Η

συνεργασία και η συνεργατικότητα μεταξύ
των μικρών και μικρομεσαίων εμπόρων για δραστηριοποίηση στο ηλεκτρονικό εμπόριο (eshopping) είναι ο δρόμος που οφείλουμε να ακολουθήσουμε οι μικροί
και μικρομεσαίοι επιχειρηματίες για
να επιβιώσουμε, τόσο ατομικά, όσο
και ως κλάδος» τονίζουν έμποροι.
«Ως κλάδος έχουμε χάσει την νεολαία, διότι την πλειονότητα των
αγορών της την πραγματοποιεί
μέσω του διαδικτύου, αποφεύγοντας την παραδοσιακή προμήθεια
αγαθών από τα καταστήματα» σημειώνουν έμποροι και επισημαίνουν

«το έργο έχει ξαναπαιχτεί στο παρελθόν με διαφορετική μορφή και
λιγότερης επιρροής αποτελέσματα
σε μας: Όταν εμφανίστηκαν τα πολυκαταστήματα, απέσπασαν σημαντικό μερίδιο αγοράς από τα παραδοσιακά καταστήματα, δημιουργώντας σοβαρό θέμα, που ακόμη αντιμετωπίζουμε, όμως καταφέραμε να
επιβιώσουμε. Τώρα έχουμε την ηλεκτρονική αγορά, την οποία δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε».
«Και αυτό διότι αφενός πρόκειται
στις περισσότερες των περιπτώσεων
για πολυεθνικούς κολοσσούς και
αφετέρου και κυρίως, διότι είμαστε
εκτός τεχνολογίας και επιπρόσθετα

Η

πρώτη δόση για το 2019 εκτιμάται ότι θα δοθεί τον
Μάρτιο για τους δικαιούχους του επιδόματος παιδιού.
Μόλις ανοίξει η πλατφόρμα η αίτηση θα πρέπει να γίνει
από όλους τους δικαιούχους εκ νέου για να καταστεί δυνατό
να πραγματοποιηθεί η πληρωμή για το επίδομα παιδιού Α21
του ΟΠΕΚΑ ενώ θα βασιστεί στο εισόδημα που δηλώθηκε
στις φορολογικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν το 2018 αλλά
αφορούσαν τα εισοδήματα του προηγούμενου έτους.
Το επίδομα παιδιού χορηγείται:
- για τέκνα γεννημένα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους υποβολής της αίτησης, από την 1η Ιανουαρίου του έτους υποβολής της αίτησης,
- από την 1η του επόμενου μήνα από αυτόν της γέννησής
τους για τέκνα γεννημένα εντός του έτους υποβολής της αίτησης,
- από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους εγγραφής
τους σε σχολή ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης, στο
«Μεταλυκειακό έτος Τάξη Μαθητείας» των Επαγγελματικών
Λυκείων (ΕΠΑΛ), σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης
(ΙΕΚ) καθώς και σε Κολέγια,
- για τα τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, από
την 1η του επόμενου μήνα εκείνου της επέλευσης της αναπηρίας.

δρούμε ατομικά» υπογραμμίζουν καταστηματάρχες, για να επισημάνουν
στην συνέχεια «και δεν είναι μόνο
το μερίδιο αγορά που χάνουμε, αλλά
το μείζον, το κρίσιμο, είναι πως χάνουμε την νεολαία, τους μελλοντικούς καταναλωτές, με εύλογα συμπεράσματα για τις συνέπειες αυτού
του γεγονότος».
«Μόνη λύση για μας τους μικρούς
και μικρομεσαίους εμπόρους είναι
η προσαρμογή στις σύγχρονες και
στις μελλοντικές απαιτήσεις της κοινωνίας και της αγοράς» δηλώνουν
έμποροι, εξηγώντας «ασφαλώς ο
καθένας από μόνος του δεν έχει
την δυνατότητα να μετατραπεί σε

εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου.
Μπορούμε ωστόσο να συνεργαστούμε, να συνεταιριστούμε πολλά καταστήματα, ομοειδή ή και διάφορων
κατευθύνσεων, ώστε να προβαίνουμε σε μαζικές αγορές κατευθείαν
από τις “πηγές”, παρακάμπτοντας
τους μεσάζοντες και διαθέτοντας
μεγάλη ποικιλία προϊόντων, που θα
εκπληρώνουν και την σωστή σχέση

τιμή – ποιότητα, τόσο στα καταστήματά μας, όσο και ηλεκτρονικά, στο
internet όπως είναι ευρέως γνωστό».
Κλείνοντας έμποροι σημειώνουν
«οι καιροί είναι δύσκολοι και έχουμε
να αντιμετωπίσουμε πολλές προκλήσεις. Η συνεργασία μεταξύ των
εμπόρων είναι το “κλειδί” της επιβίωσής μας».
Ματθαίος Μπίνας

Δεν αλλάζουν τα κριτήρια
Τον Μάρτιο θα γίνει η πρώτη πληρωμή για το επίδομα παιδιού για το 2019

Ποσά
Επίδομα παιδιού – δεύτερη κατηγορία είκοσι οκτώ (28)
ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο, επιπλέον
είκοσι οκτώ (28) ευρώ ανά μήνα για το δεύτερο εξαρτώμενο
τέκνο, επιπλέον πενήντα έξι (56) ευρώ ανά μήνα για το τρίτο
και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου.
Επίδομα παιδιού – τρίτη κατηγορία σαράντα δύο (42)
ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο, επιπλέον
σαράντα δύο (42) ευρώ ανά μήνα για το δεύτερο εξαρτώμενο
τέκνο, επιπλέον ογδόντα τέσσερα (84) ευρώ ανά μήνα για
το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου.
Επίδομα παιδιού – πρώτη κατηγορία – πληρωμή εβδομήντα
(70) ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο,
επιπλέον εβδομήντα (70) ευρώ ανά μήνα για το δεύτερο
εξαρτώμενο τέκνο, επιπλέον εκατό σαράντα (140) ευρώ
ανά μήνα για το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν
του τρίτου.

Καταβολή
Το επίδομα παιδιού καταβάλλεται στους δικαιούχους κάθε
έτους ανά δίμηνο, από τον ΟΓΑ, με πίστωση σε ενεργό τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου από την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε διμήνου και εντός είκοσι πέντε (25) ημερών.
Σε περίπτωση που ο δικαιούχος έλαβε διαφορετικό ποσό
επιδόματος από αυτό που δικαιούται τότε αυτό συμψηφίζεται
με το ποσό των επόμενων πληρωμών.
Η καταβολή του επιδόματος στους δικαιούχους γίνεται
βάσει συγκεντρωτικής κατάστασης με το πλήθος των δικαιούχων και το συνολικό ποσό, ανά κατηγορία, που συντάσσει
η ΗΔΙΚΑ και αποστέλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΓΑ.
Επίσης, από την ΗΔΙΚΑ δημιουργείται και τηρείται αναλυτικό
ηλεκτρονικό αρχείο των πληρωμών, το οποίο είναι προσβάσιμο
από τους χρήστες του ΟΓΑ.
ΧΡ. ΠΑΠ.
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ι βροχές, οι καταιγίδες και το χιόνι
στα ορεινά είναι τα κυριότερα
χαρακτηριστικά του καιρού από
χθες στο ν. Τρικάλων, εξαιτίας του νέου
κύματος κακοκαιρίας που πλήττει την
περιοχή.
Χθες χιόνισε στα ορεινά του Δήμου Πύλης
και Δήμου Μετεώρων, ενώ 15 μηχανήματα της
Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων προσπαθούσαν να διατηρούν το οδικό δίκτυο καθαρό.
Επίσης, λόγω της έντονης και συνεχιζόμενης
βροχόπτωσης καταγράφηκε αύξηση στη στάθμη του νερού, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ανησυχία σύμφωνα με το Αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων κ. Χρήστο Μιχαλάκη.
Για σήμερα προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά
τόπους ισχυρά στη Θεσσαλία, τις Σποράδες
και τις πρωινές ώρες στις υπόλοιπες περιοχές.
Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά καθώς
και στα ημιορεινά της Θεσσαλίας και της κεντρικής στέρεας κατά τόπους πυκνές.
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 13
βαθμούς Κέλσιου και στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.
Από την πλευρά της, η Γενική Γραμματεία
Πολιτικής Προστασίας ζητά από τους πολίτες
να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί.
Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται
η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων:
Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα
ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή
τραυματισμούς.

Βροχές στα πεδινά και χιόνια στα ορεινά το σκηνικό του καιρού

Aρχίζει να φλεβίζει…
Δεκαπέντε μηχανήματα της Π.Ε. Τρικάλων διατηρούν το ορεινό δίκτυο καθαρό
Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και
λειτουργούν κανονικά.
Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους
και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια
καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για
αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής
τους. Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου
και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες
περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων.
Να προφυλάσσονται αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφεύγουν σε
κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν
τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν
ότι η καταιγίδα πέρασε.
Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.
Να αποφεύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες
και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κ.λπ.)
μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο
έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).
Ε.Κ.

e-mail: kalliagra.avgeri@gmail.com

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

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

Συσκευασμένες Ζωοτροφές για όλα τα ζώα

Πώληση λιανική και χονδρική
CMYK

τοπικά
τον ν. Τρικάλων
έρχεται η
υφυπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης
Ολυμπία Τελιγιορίδου,
την Δευτέρα 11
Φεβρουαρίου 2019.
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Στο επίκεντρο ο πρωτογενής τομέας
Τρίκαλα, Καλαμπάκα και Πλάτανος στο πρόγραμμα της επίσκεψης
θώς ο αγροτικός Νομός μας
χρήζει στήριξης από την πολιτεία.
Η κ. Τελιγιορίδου θα ακούσει και θα δεχθεί αιτήματα
και παράπονα, αλλά και διαμαρτυρίες από τον αγροτικό
κόσμο του τόπου, ωστόσο,
σημασία έχουν οι απαντήσεις που θα δώσει, οι οποίες αναμένονται εναγωνίως,
καθώς τα προβλήματα των
μικρών και μικρομεσαίων
παραγωγών είναι διαχρονικά και μεγαλώνουν στην πορεία του χρόνου
Πρόκειται για ακόμη μία
πρωτοβουλία της ΝΕ Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ η έλευση
στον Νομό μας της Υφυ-

Α

Επιλέξιμες
καλλιέργειες
Οι καλλιέργειες που μπορούν να ενταχθούν στο εν
λόγω μέτρο είναι οι εξής:
- αροτραίες (αραβόσιτος
κτηνοτροφικός, αραβόσιτος
εδώδιμος, χειμερινά σιτηρά,

Με περίοδο μετατροπής

ΔΑΠΑΝΕΣ
ευρώ/Ha/έτος
Εργαστηριακές αναλύσεις
(πρόσθετο κόστος)

629
669
850
795
550
513
72
535
380
406

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

550
850

50
50

ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Χωρίς περίοδο μετατροπής

Ελαιοκομία
Σταφίδα
Επιτραπέζια σταφύλια
Σταφύλια οινοποιήσιμα
Αραβόσιτος κτηνοτροφικός
Αραβόσιτος εδώδιμος
Χειμερινά σιτηρά
Μηδική , τριφύλλι
Άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή
Όσπρια
Φυλλώδη Λαχανικά
– Σταυρανθή / Βολβώδη /
Καρότο / Πατάτα
Ακρόδρυα

τουρισμό, στον σχεδιασμό
ανάπτυξης του τόπου μας
για την τοπική οργάνωση
του εν λόγω κόμματος.
Ματθαίος Μπίνας

Έρχεται η βιολογική γεωργία

Το μέτρο, όπως ενημερώνουν γεωπόνοι, θα περιλαμβάνει δύο δράσεις:
-11.1.1: Ενισχύσεις για τη
μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην γεωργία
- 11.2.1: Ενισχύσεις για τη
διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην γεωργία

ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

πουργού, στο πλαίσιο της
πολιτικής αναβάθμισης του
πρωτογενούς τομέα της περιοχής μας, που αποτελεί
βασικό πυλώνα, μαζί με τον

Προκηρύσσεται το πρόγραμμα από 19/2/2019 μέχρι 21/3/2019

νοίγει το μέτρο
βιολογικής
γεωργίας από τις
19 Φεβρουαρίου 2019,
ενώ αιτήσεις ένταξης θα
μπορούν να υποβάλλουν
οι ενδιαφερόμενοι
παραγωγοί μέχρι 21
Μαρτίου 2019.

Ελαιοκομία
Σταφίδα
Επιτραπέζια σταφύλια
Σταφύλια οινοποιήσιμα
Αραβόσιτος κτηνοτροφικός
Αραβόσιτος εδώδιμος
Χειμερινά σιτηρά
Μηδική , τριφύλλι
Άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή
Όσπρια
Φυλλώδη Λαχανικά –
Σταυρανθή / Βολβώδη
/ Καρότο / Πατάτα
Ακρόδρυα

7

Στο νομό μας έρχεται η υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Ολυμπία Τελιγιορίδου

Το πρόγραμμα της επίσκεψής της περιλαμβάνει
συναντήσεις με αγρότες και
φορείς του πρωτογενούς
τομέα και συγκεκριμένα:
-Στις 11 το πρωί, επίσκεψη
στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Καλαμπάκας και συνάντηση με τη διοίκηση του
Συνεταιρισμού και αγρότες
της περιοχής
-Στις 5:30 μμ, συνάντηση
με τα μέλη της Ν.Ε. και του
αγροτικού τομέα του ΣΥΡΙΖΑ Τρικάλων
-Στις 7:30 μμ, επίσκεψη
στο χωριό Πλάτανος και ομιλία στους αγρότες της περιοχής
Πρόκειται για μία επίσκεψη μείζονος σημασίας, κα-

ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Πιστοποίηση (κόστος συναλλαγής)
Με περίοδο μετατροπής
679
719
900
845
600
563
122
585
430
456

600
900

415
483
735
499
516
452
51
506
353
353

ΔΑΠΑΝΕΣ
Εργαστηριακές αναλύσεις
(πρόσθετο κόστος)
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ευρώ/Ha/έτος
Πιστοποίηση
Χωρίς περίοδο
(κόστος συναλλαγής)
μετατροπής
40
505
103
636
115
900
108
657
34
600
42
544
19
120
18
574
88
491
88
491

488
506

50
50

62
60

600
616

μηδική, τριφύλλι, άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή) ή/και
- μόνιμες (ελαιοκομία, σταφίδα, επιτραπέζια σταφύλια
και οινοποιήσιμα σταφύλια,
ακρόδρυα)
- όσπρια
- Φυλλώδη Λαχανικά – Σταυρανθή / Βολβώδη / Καρότο /
Πατάτα
Εξαιρούνται οι καλλιέργειες
τα προϊόντα των οποίων χρησιμοποιούνται για ενεργειακούς σκοπούς, καθώς και οι
υδροπονικές καλλιέργειες.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα αγροτεμάχια για τα
οποία υποβάλει αίτηση ο ενδιαφερόμενος να έχουν δηλωθεί στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του 2018.

Κριτήρια ένταξης
Στην νέα πρόσκληση δίνεται
προτεραιότητα με επιπλέον
μοριοδότηση στις παρακάτω
κατηγορίες υποψηφίων και
εντασσόμενων εκτάσεων, ανά
δράση:
Δράση 11.1.1 «Ενισχύσεις
για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους

παραγωγής στην γεωργία»
(νέοι βιοκαλλιεργητές)
α) γεωργοί νεαρής ηλικίας
β) αγροτεμάχια σε ορεινές
περιοχές
γ) αγροτεμάχια σε περιοχές
με φυσικούς περιορισμούς
εκτός των ορεινών
δ) αγροτεμάχια που έχουν
δηλωθεί το 2018 για την παραγωγή ζωοτροφών από δικαιούχους της βιολογικής κτηνοτροφίας
ε) ποσοστό εντασσόμενης
έκτασης σε σχέση με το σύνολο της γεωργικής εκμετάλλευσης του υποψηφίου (εξαιρουμένων των βοσκοτόπων)
Δράση 11.2.1 «Ενισχύσεις
για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους
παραγωγής στην γεωργία»
(παλαιοί βιοκαλλιεργητές):
α) παλαιότητα υποψηφίου
βιοκαλλιεργητή

β) αγροτεμάχια σε ορεινές
περιοχές
γ) αγροτεμάχια σε περιοχές
με φυσικούς περιορισμούς
εκτός των ορεινών
δ) αγροτεμάχια που έχουν
δηλωθεί το 2018 για την παραγωγή ζωοτροφών από δικαιούχους της Βιολογικής
Κτηνοτροφίας
ε) μέλος Συνεταιρισμού ή
Οργάνωσης Παραγωγών ή
Ομάδας Παραγωγών
στ) κατά κύριο επάγγελμα
αγρότης

Ενισχύσεις
Τα μέγιστα ετήσια ύψη ενίσχυσης ανά είδος καλλιέργειας έχουν ως εξής, ανά καλλιέργεια:
Μέγιστο ύψος ενίσχυσης
σε ευρώ/Ha/έτος για τη δράση 11.1.1
Ματθαίος Μπίνας
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Και ηλεκτροφωτισμός
στο γήπεδο Ριζαριού
•Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις του Δήμου Τρικκαίων στον οικισμό

Το βράδυ, πλέον, οι αγώνες
ή απλώς η άθληση του κάθε
κατοίκου, θα γίνονται πιο εύκολα υπό το φως των προβολέων που τοποθετήθηκαν
στον αθλητικό αυτόν χώρο.
Ο Δήμος Τρικκαίων προχώρησε στις εργασίας και ο Σύλ-

•Αναρτήθηκε το banner πληροφόρησης της ΕΕ
με πρακτικές πληροφορίες για πολίτες και επιχειρήσεις

Μ

ια νέα
πληροφορική
δράση για τους

πολίτες
πραγματοποίησε ο
Δήμος Τρικκαίων.
Πρόκειται για το banner
«Η Ευρώπη σου», που
αναρτήθηκε από την
Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου
2019 στην ιστοσελίδα
του Δήμου,
www.trikalacity.gr, στην
ενότητα ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ.

Μ

ια ακόμη
σημαντική
παρέμβαση
βελτίωσης των συνθηκών
διαβίωσης στο Ριζαριό. Ο
Δήμος Τρικκαίων με τη
συνεχή και άψογη
συνεργασία με τον
Σύλλογο Νέων και Γονέων
«Αγιος Γεώργιος» του
οικισμού, προχώρησε
στον ηλεκτροφωτισμό του
γηπέδου.

«Η Ευρώπη σου» στην ιστοσελίδα
του Δήμου Τρικκαίων

λογος, συνεργαζόμενος με
ιδιώτες, συμπλήρωσε κάποιες
πρόσθετες παρεμβάσεις που
έπρεπε να γίνουν.
Ο Δήμος Τρικκαίων εξάλλου, έχει ήδη προγραμματίσει
την αναβάθμιση του χώρου,
με τη δημιουργία πάρκου για
τους πολίτες, καθαρίζοντας
ήδη τον χώρο. Το δεύτερο
βήμα ήταν ο ηλεκτροφωτι-

σμός, ώστε όλοι να μπορούν
να χρησιμοποιούν τον χώρο
και τις νυχτερινές ώρες.
Υπενθυμίζεται ακόμη ότι ο
Δήμος Τρικκαίων έχει επιλύσει
και το χρόνιο πρόβλημα της
αποχέτευσης του οικισμού,
ολοκληρώνοντας το σχετικό
έργο και αναβαθμίζοντας τις
συνθήκες για όλους τους κατοίκους.

Το banner ανακατευθύνει
τον επισκέπτη σε διαδικτυακή πύλη της ΕΕ με τίτλο «Η
Ευρώπη σου». Η πύλη αυτή
παρέχει στους πολίτες και
στις επιχειρήσεις πρακτικές
πληροφορίες σχετικά με τα
δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στο
εσωτερικό της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Ετσι οι πολίτες μπορούν,
πριν αpό συγκεκριμένες δραστηριότητές τους, να ενημερώνονται για τυχόν έγγραφα, πράξεις ή ενέργειες
που θα τον ενδιαφέρουν.
Οι ενότητες, για τις οποίες παρέχοντα πληροφορίες
σε πολίτες, είναι:
•Ταξίδια
•Εργασία και συνταξιοδότηση
•Οχήματα

•Διατυπώσεις διαμονής
•Εκπαίδευση και Νεολαία
•Υγεία
•Οικογένεια
•Καταναλωτές
Οι ενότητες για τους επιχειρηματίες, είναι:
•Διαχείριση επιχείρησης
•Φορολογία
•Πωλήσεις στην ΕΕ
•Ανθρώπινοι πόροι
•Προδιαγραφές προϊόντων
•Χρηματοδοτήσεις και
χρηματοδοτικά μέσα
•Συναλλαγές με πελάτες
Οπως αναφέρει το σχετικό
ενημερωτικό δελτίο του
υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, στην πύλη
«παρουσιάζονται κυρίως
πραγματικές καταστάσεις
διασυνοριακού χαρακτήρα,

όπως π.χ. Ευρωπαίοι πολίτες
που επιθυμούν να εργαστούν
ή να σπουδάσουν σε άλλη
χώρα της Ένωσης, ή ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που επιθυμούν να μεταφερθούν ή
να ανοίξουν υποκατάστημα
σε κάποιο άλλο κράτος μέλος της Ένωσης».
Το Τμήμα Διαδικασιών του
Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης που έχει ως
αρμοδιότητα το συγκεκριμένο ζήτημα, πραγματοποιεί
καμπάνια επικοινωνίας και
ενημέρωσης. Με τη σειρά
του ο Δήμος Τρικκαίων, μεταφέρει αυτήν την καμπάνια
και τις διευκολύνσεις της
διαδικτυακής πύλης στους
πολίτες και τις επιχειρήσεις,
που ενδιαφέρονται για σειρά
ενεργειών εντός της Ε.Ε.

Υποψηφιότητες Πιαλείας

Κ

αι η Τοπική Κοινότητα Πιαλείας
της Δημοτικής Ενότητας
Πιαλείων ψηφίζει Κώστα
Μαράβα.

Ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κωνσταντίνος Μαράβας συναντήθηκε με την ομάδα στήριξης
της Κοινότητας Πιαλείας και συμφώνησαν
σε όλα.
Χωρίς αστερίσκους, απεναντίας με σιγουριά και αυτοπεποίθηση για καθαρή και
περήφανη ΝΙΚΗ στις εκλογές της 26ης
Μαϊου 2019.
Η Δημοτική παράταξη «ΠΡΩΤΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ» δυναμώνει.
Ενώνει έμπειρους και νέους υποψήφιους.
Με όπλο την συλλογικότητα, με βάση το
«εμείς» και όχι το «εγώ», βαδίζουν στον
δρόμο της δεύτερης θητείας διοίκησης του
Δήμου από την πρώτη Κυριακή.
Ως υποψήφιοι Κοινοτικοί Σύμβουλοι Πιαλείας κατέρχονται με αλφαβητική σειρά οι
παρακάτω:
Ζορμπά Χριστίνα του Βασιλείου - ελεύθερος επαγγελματίας
Νάκος Νικόλαος του Δημητρίου - έμπορος ζώων, κτηνοτρόφος
Νάκος Νικόλαος του Σωτηρίου - Ηλεκτρολόγος
Νικάκη Γεωργία του Κωνσταντίνου - Οικιακά
Πατσιούρας Κωνσταντίνος του Αχιλλέα
- κτηνοτρόφος.
Ως υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, προερχόμενοι από την Πιαλεία, κατέρχονται οι:
Νάκος Χρήστος του Δημητρίου – Δασοπόνος Τ.Ε. Δασαρχείο Τρικάλων
Νίκου Μαρία του Βασιλείου – Νοσηλεύτρια, Υπάλληλος Κέντρου Υγείας Πύλης και

Πατσιούρας Βασίλειος του Κωνσταντίνου
– Επιχειρηματίας κτηνοτρόφος
Ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κωνσταντίνος Μαράβας, τους καλωσόρισε λέγοντας:
«Πρώτα ευχαριστώ τον νυν Πρόεδρο της
Κοινότητας κ. Νικόλαο Λεμονά για την εποικοδομητική μας συνεργασία.
Δεν θα συνεχίσει για προσωπικούς λόγους,
ξέρω όμως ότι είναι δίπλα μας στην μεγάλη
μάχη.
Υποδέχομαι με ικανοποίηση στους κόλπους της ομάδας μας, την καθεμία και τον
καθένα από τους υποψήφιους Συμβούλους.
Όλοι τους είναι άνθρωποι που ζουν και
αναπνέουν τον αέρα της Πιαλείας. Είναι
άνθρωποι με κοινωνική δράση, που αγαπούν
την γη του ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ, το Μουσείο, τον
Βοτανικό Κήπο, τον πολιτισμό και την Ιστορία
της Πιαλείας.
Τους ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη που
δείχνουν στο πρόσωπό μου.
Τους προτρέπω να δώσουν ένα πολιτισμένο και έντιμο αγώνα, έτσι ώστε να μην
πάει καμία ψήφος χαμένη.
Για τον συνδυασμό μας «ΠΡΩΤΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ», για τον τόπο μας, για την μεγάλη
ΝΙΚΗ».

τοπικά

Θυρανοίξια παρεκκλησίου
Αγίου Παρθενίου
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Παρουσία του ΔΙΕΚ Τρικάλων στην
κοπή πίτας του Συλλόγου Ελπίδα

•Πραγματοποιήθηκε χθες στον Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων, όπου έγινε
και υποδοχή λειψάνου του αγίου που είναι προστάτης των καρκινοπαθών
θες το απόγευμα
στα Σαράγια έγινε η
υποδοχή λειψάνου
του Αγίου Παρθενίου,
προστάτου των
καρκινοπαθών, και στη
συνέχεια θυρανοίξια και
πανηγυρικός εσπερινός
στο νέο παρεκκλήσιο στο
υπόγειο του ναού της
Ζωοδόχου Πηγής.

Χ

του Χριστόφορου

Παπαθανασίου
Την υποδοχή του λειψάνου
έκανε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσόστομος και παρά
την βροχή πολλοί ήταν οι τρικαλινοί που βρέθηκαν στα Σαράγια. Το νέο παρεκκλήσιο
στο υπόγειο του ναού σίγουρα θα αποτελεί ένα «λιμάνι»
για πολλούς ανθρώπους που
δοκιμάζεται η υγεία τους και
θα έχουν ανάγκη την παρηγοριά.
Ο Άγιος Παρθένιος βοηθά
πολύ τους καρκινοπαθείς, η
κάρα του φυλάσσεται στη
Μονή Μακρυμάλλης στην Εύβοια ενώ από χθες τεμάχιο
λειψάνου βρίσκεται στο ναό
της Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων με την ευκαιρία της πανήγυρης του νέου παρεκκλησίου επ' ονόματι του Αγίου
Παρθενίου.

Στην κοπή πίτας του συλλόγου ΑμΕΑ Ελπίδα παρερεύθηκε ο Διευθυντής του ΔΙΕΚ Τρικάλων, κ. Γκιμούσια
Πρ. οι εκπαιδεύτριες κ. Σταμάτη Ε., κ. Μουστάκα Μ., κ.
Κωστοπούλου Στ. και ομάδα καταρτιζομένων του τμήματος Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων όπου προσφέρθηκε,
στο σύλλογο, ένα μικρό ποσό από το baazar που πραγματοποιήθηκε τα Χριστούγεννα.

Κοπή πίτας του Συλλόγου
Νεφροπαθών
Ο Σύλλογος Νεφροπαθών Ν. Τρικάλων καλεί
όλους τους φίλους και γνωστούς στην κοπή πίτας που
θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο ΑΕΤΟΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ στις 10/02/2019 στις 11.30 το πρωί. Η παρουσίας σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.

Κοπή πίτας του Συνδέσμου
Εφέδρων Αξιωματικών Ν. Τρικάλων
Ο Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Ν. Τρικάλων
σας προσκαλεί στην κοπή της πίτας που θα γίνει την
Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 11 το πρωί,
στην αίθουσα “ΑΙΓΛΗ”, του ξενοδοχείου Πανελλήνιο.

Κοπή πίτας του Ομίλου Φίλων
Σκοποβολής Τρικάλων
Ο Όμιλος Φίλων Σκοποβολής Τρικάλων καλεί τα
μέλη και τους φίλους του
στην κοπή της πίτας που
θα γίνει την Κυριακή 17
Φεβρουαρίου 2019 και
ώρα 5 το απόγευμα στο
ξενοδοχείο “Αετών Μέλαθρον”.

Κοπή πίτας ΣΦΜΤ και ΣΟΝΤ

Κοπή πίτας του Συλλόγου
Τουριστικών Γραφείων Ν. Τρικάλων

λαβε χώρα χθές, Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2019, η ετήσια κοπή πίτας του Συλλόγου Τουριστικών Γραφείων Ν. Τρικάλων. Η εκδήλωση έγινε σε ζεστό και
συναδελφικό κλίμα, παρουσία πολλών μελών του συλλόγου
και των οικογενειών τους.
Την πίτα έκοψε ο πρόεδρος του συλλόγου, κ. Ευθυμίου Δημήτριος, ευχόμενος καλή χρονιά, με υγεία και πολλά ταξίδια,
σε όλα τα μέλη του συλλόγου και το ταξιδιωτικό κοινό.

Έ

Ο Σύλλογος Φίλων της Μουσικής (ΣΦΜΤ) και η Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Τρικάλων (ΣΟΝΤ) προσκαλούν όλα τα μέλη, τους φίλους και τους γονείς των
παιδιών που μετέχουν στην Ορχήστρα στην εκδήλωση
που θα γίνει την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2019 και
ώρα 12:15 στην Δωροθέα Σχολή (κτήριο Φιλαρμονικής, οδός Στρ. Σαράφη).
Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει:
α) Την καθιερωμένη κοπή της πίτας του Συλλόγου
και της Συμφωνικής Ορχήστρας,
β) Την παρακολούθηση μικρής συναυλίας με παλιά
και νέα έργα από το ρεπερτόριο της ΣΟΝΤ.
Εκ του Δ.Σ. του Συλλόγου

10 σελίδα
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Στην κοπή της βασιλόπιτας της Διεύθυνση Δασών ν. Τρικάλων

Γιορτή και συναίσθημα
Σ

ε γιορτινό, αλλά
και έντονα
συναισθηματικό
κλίμα έκοψε την
βασιλόπιτα η Διεύθυνση
Δασών ν. Τρικάλων,
χθες το μεσημέρι στην
ταβέρνα “Κυρατσούλα”
στο Φλαμούλι.
Ήταν η τελευταία “υπηρεσιακή” βασιλόπιττα του επιτυχημένου διευθυντή Δασών
Χρήστου Κουτσονάσιου, ο
οποίος σε λίγο καιρό συνταξιοδοτείται και η τύχη τον φιλοδώρησε με το φλουρί, το
οποίο όμως χάρισε στους συνεργάτες του, μαζί με τις ευχές του.
Στον χαιρετισμό του ο κ.
Κουτσονάσιος απηύθυνε
στους συνεργάτες του ευχές
για το νέο έτος και αναφέρθηκε στο έργο που έχει παραχθεί το 2018 από την Υπηρεσία: «Θετικό ήταν το έργο
που παρήχθη από την Υπηρεσία μας στους τομείς της
προστασίας και διαχείρισης
των δασικών οικοσυστημάτων.
Το 2018 καταφέραμε να αναρτήσουμε τον Δασικό Χάρτη
του Νομού μας, μία εργασία
εξαιρετικά δύσκολη, που

Ο Δ/ντης Διεύθυνσης Δασών ν. Τρικάλων Χρ. Κουτσονάσιος
έκοψε την βασιλόπιτα της υπηρεσίας

όμως φέραμε σε πέρας επιτυχώς, χάρη στις φιλότιμες
προσπάθειες των εργαζομένων στην Διεύθυνσή μας. Εύχομαι, αν και είμαι σίγουρος

πως θα γίνει, και το νέο έτος
να επιδειχθεί ο ίδιος ζήλος
στην άσκηση των καθηκόντων
των στελεχών της Υπηρεσίας
μας, συμβάλλοντας έτσι στην

CMYK

βελτίωση και ανάπτυξη της
δασοπονίας στον Νομό μας,
προς όφελος των πολιτών και
της τοπικής οικονομίας».
Μ.Α.Μπ.

τοπικά
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Κοπή πίτας του Συλλόγου Απανταχού
Κουμπουριανιτών Αργιθέας
ην Κυριακή 3
Φεβρουαρίου 2019
και ώρα 11.00 π.μ ο
Σύλλογος μας έκοψε την
πρωτοχρονιάτικη πίτα
στο κέντρο ΑΡΟLIS
(πρώην πισίνα) στο
Μουζάκι Καρδίτσας,
μέσα σε μια ζεστή
ατμόσφαιρα αντάλλαξαν
ευχές για το νέο έτος τα
μέλη και οι φίλοι του
Συλλόγου.

Τ

Την βασιλόπιτα ευλόγησαν
ο ιερέας κ. Νικόλαος Δήμος
, και ο ιερέας κ. Ευάγγελος
Χαντούμης. Το φλουρί βρήκε η μικρή Νικολέτα Κίσσα.
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου
κ. Δημήτριος Κίσσας, ευχαρίστησε τους παρευρισκόμε-

νους και ευχήθηκε καλή χρονιά με υγεία . Επίσης ευχαρίστησε και τους χορηγούς της
εκδήλωσης. Το Σούπερ Μάρκετ Αδελφών Τασιού ΟΕ στο
Μουζάκι, τους Αδελφούς Θανασιά - Λάζαρου Κωτούλα
Οικοδομικές εργασίες στο

Μουζάκι.
Μας τίμησαν με την παρουσία τους η πρώην βουλευτής
Καρδίτσας κ. Ασημίνα Σκόνδρα. ο Δήμαρχος Μουζακίου
κ. Γεώργιος Κωτσός, ο Δήμαρχος Αργιθέας κ. Λάμπρος
Τσιβόλας, ο Αντιδήμαρχος

CMYK

Δήμου Αργιθέας κ. Νικόλαος
Τουραλιάς, η Αντιδήμαρχος
Μουζακίου κ. Τσιούφη -Γκικα
Ευαγγελία,ο Αντιδήμαρχος
Δήμου Μουζακίου Αθανάσιος
Μπαλατσός, ο Δημοτικός
Σύμβουλος και πρώην Αντιδήμαρχος Δήμου Αργιθέας κ.

Γεώργιος Παλαμάς, η Δημοτική Σύμβουλος Δήμου Μουζακίου κ. Σοφία Τόλια, η Δημοτική Σύμβουλος Δήμου Αργιθέας κ. Ζαχαρούλα Τόλου Τουραλιά, ο πρόεδρος του
Συλλόγου Αργιθεατών Μουζακίου κ. Ηλίας Κλάρας, ο

σελίδα 11

πρόεδρος των Πολυτέκνων
Μουζακίου κ. Αναστάσιος Τόλος, ο εκπρόσωπος τοπικής
Κοινότητας Κουμπουριανών
κ. Δημήτριος Γραββάνης, η
εκπρόσωπος τοπικής Κοινότητας Πετροχωρίου κ. Νίκη
Γυφτογιάννη, από το Ράδιο
Ζυγό Τρικάλων ο κ. Αγγελος
Βλάχος, και άλλοι εκπρόσωποι φορέων και Συλλόγων.
Τηλεγράφημα μας έστειλε με
τις ευχές του ο Ηγούμενος
της Ιεράς Μονής Σπηλιάς Αρχιμανδρίτης κ. Νεκτάριος Μητρόπουλος.
Ευχαριστούμε το κέντρο
ΑΡΟLIS για την εξυπηρέτηση,
και όλους που παραβρέθηκαν στην εκδήλωσή μας. Ευχόμαστε σε όλα τα μέλη και
τους φίλους καλή χρονιά γεμάτη υγεία, αγάπη.
Η επόμενη εκδήλωσή μας
θα είναι ο χορός του Συλλόγου στις 30 Μαρτίου 2019
στο Κέντρο ΕΝΑΣΤΡΟΝ στο
Μαυρομμάτι Καρδίτσας.

12 σελίδα
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ΠΡΙΝ ΜΕΡΙΚΕΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ

Γεγονότα που συγκλόνισαν τα Τρίκαλα
ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΑ,ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ,ΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1919
Έπειτα από την μικρή διακοπή, που επιβλήθηκε
για λόγους ανεξάρτητους από την θέληση. Επαναλαμβάνεται από σήμερα η συχνή κάθε εβδομάδα μεταφορά στην σελίδα ετούτη, της ειδησεογραφίας και του σχολιασμού της ιστορικής εφημερίδας των Τρικάλων «Θάρρος», που αναβιώννουν
την εικόνα της πρό εκατονταετίας τοπικής, εθνικής
και παγκόσμιας επικαιρότητας, την αντίστοιχη
ημεροχρονολογίας.
Αρχής γενομένης από την Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 1919, όπως καταγράφονται στο φύλλο της
επομένης ημέρας. Κυριαρχούν οι ανακοινώσεις για
θέματα τροφοδοσίας του πληθυσμού σε είδη
πρώτης ανάγκης, καθώς και οι Τρικαλινοί βίωναν
τις συνέπειες της τοτινής οικονομικής κρίσης,
ανάλογης με την σημερινή που βιώνουμε.
Δεν λείπουν βέβαια και τα εξωτερικά, όπως η
απόπειρα δολοφονίας του τότε Γάλλου πρωθυπουργού Κλεμανσώ, αλλά και τα κονωνικά, με τα
αγγελτήρια μνημοσύνων, για γνωστούς συμπολίτες, που εγκατέλειψαν τα εγκόσμια, μεταξύ των
οποίων και του Κωνσταντίνου Θεοδοσίου, που
υπήρξε ο πιο υποδειγματινός Ταμίας του Δήμου
Τρικκαίων, σε αντίθεση σημερινών διαχειριστών δημόσιου χρήματος, που συχνά απασχολούν την δημοσιότητα με τα σκάνδαλά τους.
ΘΥΜΙΟΣ ΓΡ. ΛΩΛΗΣ

Ο περιβόητος Θεσσαλικός «καρβούνης», που
καθημερινά δέσχιζε και τον κάμπο των Τρικάλων,
μοναδικό μέσον μεταφοράς προϊόντων κι’ ανθρώπων

Κρασοβάρελα, με τα καινούργια γιοματάρια,
για τους φίλους του «γεννήματος» της αμπέλου
Ντόπια αυγά, που
το 1919, διατίθονταν
και από την Αστυνομία,
η οποία έκανε το
σχετικό παρακράτημα,
επί των εξαγωμένων
από τον Νομό μας,
προς άλλες περιοχές

Εκλεκτά Τρικαλινά τυριά, που συχνά αποκρύπτονταν.
δημιουργώντας τεχνητή έλλειψη, για λόγους
κερδοσκοπείας των εμπόρων του είδους

Λαχταριστά
καρβέλια
φούρνου,
έτοιμα
για διάθεση
στους
πολίτες

CMYK

στη σέντρα των
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ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ

ΘΕΛΕΙ ΕΓΩΙΣΜΟ

ΕΧΟΥΝ ΜΕΡΑΚΙ

Το δικό της χρώμα θα έχει η 15η αγωνιστική
της Α1 ΕΣΚΑΘ και οι ομάδες μας ετοιμάζονται
για καυτό διήμερο (σελ. 3)

Παρότι ο ΑΟΤ έχει δύσκολο παιχνίδι
μπροστά του πρέπει να ανοίξει έγκαιρα
την βαθμολογική κάνουλα (σελ. 5)

Οι πρωταγωνιστές στο εργασιακό
μπάσκετ και στο πρωτάθλημα παλαιμάχων
κάνουν κατάθεση ψυχής (σελ. 2, 4)

4 Τα ταλέντα των παίδων και των νέων της ΕΠΣΤ έκαναν
φιλότιμη προσπάθεια απέναντι στα ιδιαίτερα ποιοτικά
συγκροτήματα της Λάρισας (σελ 6-7)
CMYK
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Ο

σοι είναι έξω
από τον
αθλητικό χορό
νομίζουν
ορισμένες φορές ότι η
απόσπαση ενός
αποτελέσματος είναι
εύκολη υπόθεση.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Ωστόσο η πράξη άλλα δείχνει.
Πολύ απλά για να ανοίξει η κάνουλα θα πρέπει να συντρέξουν
αρκετές προϋποθέσεις. Ακόμη
και ένας κρίκος αν λείψει από
την αλυσίδα μπορεί να γίνει η
ζημιά.
Πρώτα και κύρια συνεπώς οι
εκπρόσωποί μας καλούνται να
πιστέψουν στην προσπάθεια
που κάνουν αναδεικνύοντας τα
δυνατά χαρτιά.
Ακολούθως οφείλουν να διαβάσουν όλα τα στοιχεία που
θα απλωθούν στο παρκέ για να
έχουν άμεση και ενδεδειγμένη
απάντηση.
Μεγάλο ρόλο παίζει και ο παράγοντας τύχη, που όμως σε
μεγάλο βαθμό τον διαμορφώνει
η ίδια η ομάδα. Να μνημονεύσουμε ακόμη και την ημέρα
στην οποία εμφανίζονται τα τμήματα αλλά και την τύχη.
Στην 12η αγωνιστική της Β’
ΕΣΚΑΘ τα φώτα στράφηκαν
στην Πράσινη Γωνιά, που κατάφερε να επιστρέψει στεγνή
από μια δύσκολη έδρα στην
Λάρισα.
Οσο για την Φούντας ΒΑ το
πάλεψε αλλά είχε απέναντί της
έναν άκρως ποιοτικό αντίπαλο.
Πάντως οι φίλαθλοι δεν πρέπει να έχουν παράπονα από
την εικόνα και την διάθεση των
πρωταγωνιστών.
Γιατί οι παίκτες ανεξαρτήτως
αποτελέσματος δίνουν πάντα
αυτό που μπορούν και αποχωρούν με ψηλά το κεφάλι.
Διότι μέσα τους νιώθουν την
πληρότητα ότι εκτελούν την
αποστολή που τους ανέθεσε ο
προπονητής τους. Βέβαια δεν
παίζουν μόνοι τους στα παιχνίδια και πολλές φορές τα αποτελέσματα είναι ανοιχτά.
Όλα όμως ξεκινούν από την
διάθεση που έχουν οι παίκτες
οι οποίοι θέλουν να δικαιώνουν
όσους πιστεύουν στις αρετές
τους
Το φιλότιμο λοιπόν έχει την
τιμητική του και στην φετινή Β’
ΕΣΚΑΘ. Το γεγονός δεν απο-

Oρθωσε ανάστημα
Με ψυχραιμία η Πράσινη Γωνιά πέρασε από τον Αγιο
Κωνσταντίνο. Λύγισε η Φούντας ΒΑ με τον Ν. Κεραυνό

τελεί έκπληξη, αφού οι γνώστες
του είδους ξέρουν ότι οι παίκτες
είναι μαχητές και παλεύουν μέχρι την ύστατη ώρα.
Ηδη έχουν πραγματοποιηθεί
αρκετά αμφίρροπα και εξαιρετικά παιχνίδια, που έπεισαν τους
φιλάθλους ότι αξίζει τον κόπο
η παρακολούθηση των αναμετρήσεων.
Από την πλευρά τους τα επιτελεία των ομάδων προσπαθούν
να διατηρούν τα δυνατά τους
στοιχεία και να καταθέτουν και
νέες προτάσεις σε πρώτη ευκαιρία. Μην φανταστεί κανείς
ότι κάτι τέτοιο είναι και το πιο
εύκολο πράγμα στον κόσμο,
αφού τα σωματεία έχουν διασταυρώσει τα ξίφη τους αρκετές φορές και κατά συνέπεια
αθλητές και προπονητές γνωρίζονται πολύ καλά μεταξύ
τους.
Ωστόσο στο παρκέ πάντα
υπάρχουν περιθώρια για διαφορετικά σχήματα και συστήματα, οπότε είναι λογικό άπαντες να ψάχνουν τις ανατροπές.
Όπως και να’χει σε μια ακόμη
αγωνιστική επιβεβαιώθηκαν τα
ιδιαίτερα στοιχεία της φετινής
Β’ ΕΣΚΑΘ.
Φαίνονται βέβαια οι ομάδες
που έχουν αποκτήσει σημαντικό
βαθμολογικό και ψυχολογικό
προβάδισμα αλλά είναι τέτοια
η φύση της κατηγορίας, που
κανείς δεν μπορεί να υποστηρίξει ότι υπέγραψε συμβόλαιο
με τις επιτυχίες.

Γιατί στο τοπικό μπάσκετ δεν
θέλει και πολύ για να στραβώσει
η δουλειά ή για να μην βρεθούν
τα ποιοτικά σωματεία στην μέρα
τους, οπότε καθένας έχει δικαίωμα στο όνειρο και σπεύδει
να εξαντλήσει τις πιθανότητες
που του αναλογούν.
Προς τιμήν τους πάντως οι
πρωταγωνιστές δεν χάνουν το
μέτρο ακόμη και μετά από εξαιρετικές εμφανίσεις, οπότε υποκλίνονται στην ομαδική προσπάθεια αλλά και στην χημεία
και στο κλίμα.
Πάντως οι ομάδες διαθέτουν
ξεχωριστές αρετές και αν λειτουργήσουν σωστά όλα μαζί
μπορούν να προκύψουν αποτελεσματικές παρουσίες.
Οσο για τους φιλάθλους κρατούν το ανεβασμένο επίπεδο
της κατηγορίας και πραγματικά
απολαμβάνουν τα παιχνίδια. Αρκετά μάλιστα ισορροπούν σε
τεντωμένο σχοινί και κρίνονται
στις λεπτομέρειες.
Επί της ουσίας η Τρικαλινή
παρουσία χαρακτηρίζεται ως
ιδιαίτερα δυναμική τα τελευταία
χρόνια.
Γενικά είναι σημαντικό σε μια
ομάδα να πιστεύουν οι αθλητές
της σ’ έναν στόχο. Οι πρωταγωνιστές λοιπόν προσπαθούν
να καταθέσουν ενέργεια και να
μελετήσουν σωστά τους αντιπάλους προκειμένου να κινηθούν με άνεση και να γείρουν
την ζυγαριά στο μέρος τους.
Ετσι από την στιγμή που χτί-

ζουν μια σημαντική διαφορά
ξέρουν πώς να την κρατήσουν
ή ακόμη καλύτερα πώς να την
επαυξήσουν.
Το ζητούμενο βρίσκεται φυσικά για όλους στο κομμάτι
της αποτελεσματικότητας. Ετσι
κρατούν τα θετικά στοιχεία και
δουλεύουν στις ατέλειες προκειμένου να επιστρέψουν δριμύτεροι και να πουν τον τελευταίο λόγο.
Ο καθένας αντιλαμβάνεται
ότι μια αλυσίδα θετικών αποτελεσμάτων δίνει ιδιαίτερη ώθηση.

Με ψηλά το κεφάλι
Οι ειδικοί της καλαθοσφαίρισης σημειώνουν ότι είναι σημαντικό οι ομάδες να ξεπερνούν
γρήγορα ορισμένες άτυχες εμφανίσεις και να επιστρέφουν
δριμύτερες.
Αυτό έπραξε και η Πράσινη
Γωνιά που ήθελε να κάνει ένα
νέο ξεκίνημα την Κυριακή.
Από ένα διάστημα και μετά
μίλησαν ο αθλητικός εγωϊσμός
και η δίψα για το ροζ φύλλο.
Χωρίς υπερβολή όλοι οι Τρικαλινοί έβαλαν τα χέρια τους
στην φωτιά και δικαιώθηκαν
πλήρως.
Ετσι ολοκλήρωσαν με ψηλά
το κεφάλι σε ματς με έντονα
συναισθήματα.
Η ιστορία έγραψε διπλό με
70-71 στην έδρα του Αγιου Κωνσταντίνου.
Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν πιο
δυνατά και έκλεισαν το πρώτο
δεκάλεπτο με μικρή διαφορά.
Στην σύγχρονη καλαθοσφαίριση όμως η απόσταση καλύπτεται γρήγορα. Ο εκπρόσωπός
μας έσφιξε την άμυνα , ενώ
είχε αρκετούς παίκτες σε καλή
μέρα με τον Μαντά να σκοράρει
ακατάπαυστα.
Στο δεύτερο μέρος το ματς
περιλάμβανε όλα τα στοιχεία
του ντέρμπι.
Στις εμπνεύσεις του ενός
απαντούσε ο άλλος. Ωστόσο
οι πράσινοι δεν ήθελαν να πε-

τάξουν την ενέργεια που ξόδεψαν στον κάλαθο των αχρήστων
και με τιτάνια προσπάθεια στα
τελευταία λεπτά απέδρασαν με
το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Τα δεκάλεπτα: 20-14, 32-29,
49-49, 70- 71
Διαιτητές: Χριστοδούλου Αγγελής
Αγ. Κωνσταντίνος Λαρ (Νιαβής): Τζαβέλλας 11(1), Καλτσίδης , Καριπίδης Θ. 3, Καριπίδης
Κ. 15, Δαρδούμπας , Λαγωνικάκος 2, Μυλωνάς , Μαντζιαρής
8, Λαζαρίδης 15(3), Χατζηγεωργιάδης 16.
Πράσινη Γωνιά (Τσάτσος Θεόδωρος) Μπάρδας 14, Καρμάλης 3, Μπάλτος 1, Μπέντας
Α.2, Γιαννόπουλος 15(2), Μαντάς 31, Παπαθανασίου 5(1).
Αντίθετα η Φούντας ΒΑ έπεσε πάνω στην καλή μέρα του
σωστά δομημένου Νέου Κεραυνού και έχασε 54-69. Οι φιλοξενούμενοι αν και δεν είχαν
γεμάτο ρόστερ είδαν αυτούς
που έπαιξαν να έχουν σπουδαία
στατιστικά και έφτασαν στην
επικράτηση.
Πάντως οι αθλητές της Φούντας είναι μέσα στο πνεύμα και
αξίζει να συνεχίσουν ανάλογα.
Τα δεκάλεπτα: 10-25, 20-47,
43-52, 54- 69
Διαιτητές:Τζιατζιάς - Κουτιβής
Φούντας B.C. (Γ. Φούντας):
Αναγνωστόπουλος 8, Μοιριώ-

ρης 2, Αργυρόπουλος , Μπέκος
, Σπάθης 8, Οικονόμου 2, Μπατατόλης 2, Μπουντούρης 22(1),
Αφενδρής 1, Γκιόκας 3(1), Τσιχτής 6, Καλαπανίδας
Νέος Κεραυνός (Ζαχαρέλης)
Τσόγιας 17, Χριστιανός 12(1),
Αγοραστός 6, Ζαφειρούλης
15(2), Νταής 19(3), Ζαγανίδης
.
Τέλος ο Κρόνος Τυρνάβου
φρόντισε να διατηρεί το προβάδισμα και πέρασε με 59-62
από την Ελπίδα Καρδίτσας σε
ενδιαφέρον ματς.
Τα δεκάλεπτα: 15-18, 27-34,
40-48, 59- 62
Διαιτητές: Κυρίτσης - Γεωργούλας
Ελπίδα Καρδίτσας (Γανιάς):
Κωστής 4, Ντεβές 4, Αντωνίου
6(1), Παγγαφίλης 9, Γιαννακάκης 2, Παπανικολάου 11(1),
Τσιάκαλος 9(1), Αλεξανδρής
14.
Κρόνος Τυρνάβου (Σαμαντζής): Καλόγηρος 19(2), Δερπάνης , Μπουγατσιάς 8, Ξενόφως , Κότσιρας 1, Τριανταφύλλου 11, Ρουσιτάι 4, Πρόντα ,
Παπαγεωργίου 13, Γκαρλόφτης
1, Γκουντελίτσας 4.

Τα αποτελέσματα
Φούντας ΒΑ - Νέος Κεραυνός
54-69
Γ.Σ.Φαλάνης - Φαρκαδόνα
(Αναβολή)
Αγ. Κωνσταντίνος – Πρ. Γωνιά
70-71
Ελπίδα. Κ – Κρόνος.Τυρν 5962
Ρεπό:ΓΑΣ Παλαμά

Η επόμενη αγωνιστική(13η)
Πρ. Γωνιά- Ελπίδα. Κ
Φαρκαδόνα- Αγ. Κωνσταντίνος
Ν. Κεραυνός- Φαλάνη
Παλαμάς- Φούντας ΒΑ
Ρεπό: Κρόνος Τυρνάβου
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Βροχή τα γκολ
Ενδιαφέροντα παιχνίδια πραγματοποιήθηκαν
στο πρωτάθλημα παλαιμάχων

Μ

ιλούν στην
μπάλα,
κόβουν,
ράβουν στον
αγωνιστικό χώρο και
κυρίως σκοράρουν με
χαρακτηριστική άνεση.
Αυτό το δείχνουν οι πρωταγωνιστές σε πρώτη ευκαιρία, οπότε οι φίλαθλοι υποκλίνονται στην ποδοσφαιροσύνη τους.
Ο καθένας αντιλαμβάνεται
ότι το ποδόσφαιρο είναι στο
αίμα τους, οπότε κάθε συνάντηση ξεκινάει από μηδενική βάση και αναδεικνύει την
ομορφιά του είδους.

Στην 2η αγωνιστική του
πρωταθλήματος παλαιμάχων
λοιπόν που διοργανώνει το
επιμελητήριο η ομάδα των
Δασκάλων έκανε το δύο στα
δύο επικρατώντας με 5-1 της
ομάδας των πολυτέκνων στο
γήπεδο της Αγίας Κυριακής.
Για τους πολύτεκνους ήταν ο
πρώτος αγώνας.
Από την πλευρά τους οι Φίλου του Νοσοκομείου είχαν
πολλές εμπνεύσεις και έφτασαν στο ευρύ 5-0 επί των παλαιμάχων Βασιλικής.
Όπως φαίνεται τα καλύτερα
είναι μπροστά, αφού ζεσταίνονται οι μηχανές και οι εμπνεύσεις δεν λείπουν.

Οι Δάσκαλοι αποτελούν σταθερή αξία στον χώρο

Παραγωγικοί οι φίλοι του νοσοκομείου

Καθαρή νίκη

Το δικό τους στίγμα δίνουν οι Πολύτεκνοι

Με νίκη συνέχισαν οι Παγκορασίδες του Ασκληπιού κερδίζοντας το Μουζάκι με 3-0. Καλύτερες σε όλη τη διάρκεια
του αγώνα οι μικρές του Ασκληπιού δεν άφησαν περιθώρια
αντίδρασης στην φιλοξενούμενη ομάδα. Με πίεση στο σερβίς
και με επιθετικές επιλογές από όλες τις θέσεις κέρδισαν εύκολα.
Τα σετ, 25-7, 25-12, 25-08.
*Στους άνδρες: Αργώ- Αμιλλα 0-3
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Μ

ε ιεροτελεστία
μοιάζει η
προετοιμασία
κάθε ομάδας
μέσα στην εβδομάδα,
ενώ είναι να μπουν
αρκετά πράγματα στην
σωστή σειρά της
αλυσίδας.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Γιατί ακόμη και ένας κρίκος
αν λείψει μπορεί να γίνει η ζημιά. Πρώτα και κύρια γίνεται
ανάλυση της προηγούμενης
αγωνιστικής για να διορθωθούν θέματα.
Αμέσως μετά τα επιτελεία
πέφτουν με τα μούτρα στον
εντοπισμό των δυνατών στοιχείων, που χαρακτηρίζουν τους
προσεχείς αντιπάλους.
Μέλημα των εκπροσώπων
μας είναι να διαβάσουν όσο
καλύτερα μπορούν τα μυστικά
και ντοκουμέντα προκειμένου
να μιλήσουν την κατάλληλη
στιγμή. Πολύ σωστά επίσης
οι προπονητές ρίχνουν το βάρος τους στην ανόρθωση της
ψυχολογίας θέλοντας να πάρουν το καλύτερο από κάθε
παίκτη.
Βέβαια όλα αυτά πρέπει να
αποτυπωθούν στο παρκέ αφού
υπάρχουν πολλά παραδείγματα ομάδων, που ενώ έβγαλαν
σωστά τον σχεδιασμό στις
προπονήσεις εντούτοις στα
επίσημα στέρεψαν από εμπνεύσεις.
Πάντως τα Τρικαλινά τμήματα προσπαθούν να βελτιώνουν τους δείκτες τους, αφού
έχουν μπροστά τους νέο κύκλο
δύσκολων παιχνιδιών.
Όπως και να’χει για μια ακόμη αγωνιστική οι συμπολίτες
φίλοι της Α1 ΕΣΚΑΘ τρίβουν
τα χέρια τους, αφού υπάρχουν
στο πρόγραμμα παιχνίδια με
τεράστιο ενδιαφέρον.
Η επερχόμενη 15η ημέρα
έχει το δικό της χρώμα και οι
εκπρόσωποί μας καλούνται να
λάβουν τα μέτρα τους.
Φυσικά δεν πρέπει να μείνουν στα δεδομένα της τελευταίας αγωνιστικής αλλά μέλημά τους είναι να κάνουν σωστή
προσέγγιση και να φέρουν τις
συναντήσεις στα μέτρα τους
αναδεικνύοντας όλα τα χαρί-
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Μελέτη σε βάθος
Στον σχεδιασμό του πλάνου ρίχνουν το βάρος τους οι τοπικές
ομάδας Α1 ΕΣΚΑΘ, για να εντοπίσουν το κουμπί των αντιπάλων

Γόμφοι και Δαναοί έχουν μπροστά
τους πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια
σματα.
Εννοείται ότι τα φώτα πέφτουν στις αποστολές Γόμφων
και Δαναών, που παρουσιάζουν ειδικό βάρος, οπότε η
λογική υπαγορεύει ότι το σκηνικό θα είναι πλούσιο.
Ετσι το δίδυμο θα πρέπει
να κάνει το καθήκον του με
τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Εύκολο παιχνίδι δεν υπάρχει
για τα Τρικαλινά χρώματα και
τέτοιο μπορούν να το κάνουν
οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές με
τον τρόπο που θα αγωνιστούν.
Διότι ομάδες με βλέψεις
πρέπει να δείχνουν σε πρώτη
ευκαιρία τις αρετές τους, ενώ
δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι
ανταγωνιστές όλων των βαθμίδων περιμένουν πάντα στην
γωνία για να κάνουν την ζημιά.
Η τοπική τριάδα λοιπόν θέλει
να ανταποκρίνεται πάντως στις
προσδοκίες. Ετσι δουλεύει όσο
καλύτερα μπορεί προκειμένου
να βάζει θετικό πρόσημο παρά
τον έντονο συναγωνισμό.
Σε κάθε περίπτωση εδώ και

μεγάλο διάστημα οι φίλοι του
Τρικαλινού μπάσκετ παρακολουθούν με μεγάλο ενδιαφέρον τα τεκταινόμενα στην Α1
ΕΣΚΑΘ.
Ηδη βγήκαν αρκετά συμπεράσματα, οπότε οι εκπρόσωποί
μας ξέρουν τι να αναδείξουν
και τι να διορθώσουν.
Ασφαλώς πρέπει να επιμείνουν περισσότερο για να εμφανιστούν ανταγωνιστικοί και
να πετύχουν τις περισσότερες
δυνατές προσπεράσεις.
Κανείς δεν είπε ότι η αποστολή τους είναι εύκολη. Κάθε
άλλο μάλιστα.
Αρκετοί αντίπαλοι κάνουν
τα δικά τους όνειρα και αποδεικνύονται σκληροτράχηλοι,
ενώ ξεδιπλώνουν και αυτοί την
ποιότητά τους.
Συνεπώς η Τρικαλινή τριάδα
θα πρέπει να προχωράει βήμαβήμα κάνοντας τις απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις.
Για κάθε αγωνιστική πάντως
οι άνθρωποι των ομάδων μας
εμφανίζονται με ρεαλισμό. Ξέρουν λοιπόν τις ιδιαιτερότητες

των αναμετρήσεων , αλλά και
το κίνητρο των ανταγωνιστών.
Ωστόσο όλα περνούν μέσα
από την δική τους δουλειά.
Από την στιγμή που έχουν όλο
το πακέτο θα φτάσουν στο τέλος του δρόμου.
Πάντως αρκετά σωματεία
παρουσιάζουν πολλά σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή
τους. Ετσι αναζητούν αντίδοτο.
Καλές και άγιες φυσικά οι
μεγάλες νίκες αλλά αλίμονο
αν τα σωματεία χαλαρώσουν.
Διότι οι αντίπαλοι δεν χαρίζονται. Από την πλευρά τους
οι συμπολίτες στηρίζουν τις
τοπικές ομάδες, αφού αναγνωρίζουν ότι κάνουν φιλότιμη
προσπάθεια σε δύσκολη εποχή.
Πόσο μάλλον όταν το συγκεκριμένο πρωτάθλημα είναι
ανεβασμένο.
Εννοείται ότι οι φίλαθλοι
σπεύδουν μετά την λήξη των
αγώνων να συλλέξουν όσο το
δυνατόν περισσότερα στοιχεία
για τα ζευγάρια. Πάντα υπάρχουν αποτελέσματα που συζητούνται και οι λάτρεις του
είδους ψάχνουν τις αιτίες που
οδηγούν σε συγκεκριμένο αποτέλεσμα.
Ασφαλώς κοιτάζουν τα έργα
και τις ημέρες των τοπικών
συγκροτημάτων τα οποία ξόδεψαν αρκετές δυνάμεις για
να φτάσουν μέχρι εδώ αλλά
αξίζει τον κόπο να συνεχίσουν
με την ίδια δυναμική, αφού
πλέον δεν υπάρχει αρκετός
χρόνος για διορθωτικές κινήσεις αν προκύψουν αποτελέσματα εκτός προγράμματος.

Μεγάλη συγκέντρωση
Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία τους μπάσκετ
είναι η μεγάλη συγκέντρωση.
Γιατί μέσα σε ελάχιστο χρόνο
οι παίκτες πρέπει να λαμβά-

Σε ζεστό κλίμα

νουν τις ιδανικές αποφάσεις.
Το ζητούμενο πάντως είναι
στην καινούργια σειρά αγώνων
άπαντες να δώσουν το 100%.
Κάθε συγκρότημα βέβαια
έχει την δική του φιλοσοφία
την οποία υπηρετεί σωστά,
ευελπιστώντας να δρέψει καρπούς.
Στο χέρι των προπονητών
λοιπόν είναι να πάρουν το καλύτερο από το έμψυχο δυναμικό και να παρουσιάσουν βελτιωμένες εκδόσεις.
Όπως και να’χει πέρα από
το ταλέντο και την σοβαρή
δουλειά θα μετρήσουν και οι
λεπτομέρειες και οι αστάθμητοι παράγοντες.
Όλα αυτά πρέπει να τα λάβουν υπόψιν τους όσοι θέλουν
να κάνουν το μεγάλο βήμα.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε πάντως ότι κάθε παιχνίδι έχει τους
δικούς του νόμους.
Συνεπώς οι παίκτες πρέπει
να είναι τύπος και υπογραμμός
για να πετύχουν τις υπερβάσεις που θέλουν.
Όμως οι ομάδες είναι αυτές
που κερδίζουν, οπότε οι αθλητές οφείλουν να ψάξουν τις
σωστές συνεργασίες για να
ξεκλειδώσουν τις αντίπαλες
άμυνες.
Φαίνεται πάντως ποιες ομάδες το έχουν μέσα τους και
παίζουν με ωριμότητα. Από
την στιγμή που ισχύσουν όλα
αυτά τότε θα αυξηθούν οι πιθανότητες επιτυχίας.
Εννοείται ότι το έμψυχο δυναμικό των σωματείων μας
χρειάζεται να καταγράφει πολυδιάστατη παρουσία. Γιατί οι
αντίπαλοι είναι και αυτοί ψαγμένοι και υποψιασμένοι.
Πάντως πέραν όλων των άλλων προπονητές και παράγοντες δίνουν μεγάλη βαρύτητα
και στην ψυχολογική προετοιμασία. Θέλουν λοιπόν να δουν
τους παίκτες τους να πάνε
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πρώτοι στις μπάλες και γενικά
να κυνηγούν κάθε φάση.
Από την στιγμή που το ηθικό
είναι ανεβασμένο αυξάνονται
οι πιθανότητες επιτυχίας.
Γενικά στα κρίσιμα παιχνίδια
οι βασικοί χρειάζεται να δίνουν
τον τόνο, ενώ το σύνολο του
έμψυχου δυναμικού χρειάζεται
να δώσει ποιότητα στον χρόνο
που θα αγωνιστεί.
Υπάρχουν άλλωστε πολλά
παραδείγματα παικτών που
συμμετείχαν για συγκεκριμένες
φάσεις αλλά αυτές είναι αρκετές να αλλάξουν την ροή
των αγώνων.
Στην 15η αγωνιστική λοιπόν
ξεχωρίζει το ντέρμπι των Γόμφων με τους Σοφάδες.
Ο εκπρόσωπός μας διάγει
περίοδο παρατεταμένης φόρμας αλλά και οι αντίπαλοι ανέβασαν στροφές. Οδηγό θα
αποτελέσει τα διπλό στον πρώτο γύρο αλλά τα «βουβάλια»
ξέρουν ότι πρέπει να κάνουν
το τέλειο παιχνίδι και να μην
μείνουν στις δάφνες του παρελθόντος.
Από την πλευρά τους οι Δαναοί που χαμογέλασαν την
προηγούμενη αγωνιστική θα
παίξουν στην έδρα της ΑΕΛ.
Σίγουρα ο αντίπαλος είναι
σκληρό καρύδι αλλά οι γαλάζιοι διαθέτουν παίκτες που ξέρουν να παίρνουν τις ευθύνες
πάνω τους και να τραβούν το
σκοράρισμα κρατώντας γερά
και στην άμυνα.
Ολοι αφήνουν χώρο στο
μυαλό για κάτι καλό ενώ αναγνωρίζουν την διαδρομή των
αντιπάλων.
Τέλος η Φαλώρεια θα υποδεχτεί την αήττητη Αναγέννηση Καρδίτσας, οπότε ξέρει ότι
πρέπει να κάνει τρελό παιχνίδι
αν και ο ρεαλισμός χαρακτηρίζει τους πάντες. Διότι οι φιλοξενούμενοι κινούνται σε
άλλο επίπεδο και δεν δίνουν
δικαιώματα. Όμως τέτοια ματς
θα γεμίσουν εμπειρίες τους
πιτσιρικάδες.
• Την πίτα της κόβει την
Κυριακή (11:00) η ακαδημία
του Αιόλου.

Διακρίσεις στην Κύπρο
Μεγάλη αγκαλιά στο όμορφο
νησί εισέπραξαν οι αθλητές του ΣοΑΤ

Στιγμιότυπα από την κοπή πίτα της Κρύας Βρύσης

Β

ρέθηκε εκτός γραμμών και το απόλαυσε.Η ομάδα
της Κρύας Βρύσης έκοψε τη βασιλόπιτα την
Τρίτη στο Καφε-Ουζερί «Ρακαριό» στην

Καλαμπάκα, παρουσία των μελών της διοίκησης, της
τεχνικής ηγεσίας και των ποδοσφαιριστών της.

Ο πρόεδρος της ομάδας Βασίλης Θώμος, αφού έκοψε τη
βασιλόπιτα, έδωσε τις καθιερωμένες ευχές για καλή χρονιά
και επιτυχίες στο πρωτάθλημα, αλλά και προσωπικές για τον
καθένα.
Το φλουρί έπεσε στο κομμάτι του προπονητή Βασίλη Γκούμπλια.

Στο χθεσινό φύλλο γράψαμε για την επιτυχία της Φ. Τζέλη.
Όμως και τα υπόλοιπα παιδιά του ΣΟΑΤ έκαναν φιλότιμη
προσπάθεια. Το δελτίο αναφέρει:
Η Ευαγγελία Τότσιου αφού πέρασε μπάι τον 1ο αγώνα
κέρδισε εύκολα τον 2ο μια αθλήτρια από Κύπρο και ηττήθηκε
στις λεπτομέρειες στον ημιτελικό από την Ιταλίδα.
Πέμπτη θέση για την Κωνσταντίνα Τζέλη στην νέα της κατηγορία, έως 62, κερδίζοντας στον 1ο αγώνα την εξαιρετική
αθλήτρια από Εθνική Ουγγαρίας και ηττήθηκε πριν τα μετάλλια
από την αθλήτρια της Εθνικής Βελγίου που έφτασε τελικό
στις λεπτομέρειες. Απέδειξε ότι και στην νέα της κατηγορία
θα πρωταγωνιστήσει. Επίσης αγωνίστηκε η Λίνα Σαρρή που
προπονείται στον ΣΟΑΤ αφού σπουδάζει στην πόλη μας απέναντι στην Πρωταθλήτρια Ευρώπης από το Βέλγιο και
ηττήθηκε οριακά πραγματοποιώντας σπουδαία εμφάνιση.
Εκτός των αγώνων έγινε η μεγάλη τιμή να μας βραβεύσει
το Δημοτικό σχολείο της Χοιροκοιτίας για το Ολυμπιακό Μετάλλιο.Οι μαθητές έκαναν ερωτήσεις στην Ολυμπιονίκη μας
Φανή Τζέλη και της δώρισαν σκίτσα που έκαναν ειδικά γι
αυτήν. Θύελλα συναισθημάτων όταν αντικρίσαμε μέσα στο
σχολείο εικόνες από την εισβολή και παιδικά χαμόγελα για
την επίσκεψη μας. Η φιλοξενία των αδερφών μας Κυπρίων
ήταν συγκινητική και θα μας μείνει χαραγμένη στην μνήμη.

CMYK
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ίναι φως φανάρι
ότι το εργασιακό
πρωτάθλημα
μπάσκετ ήρθε για
να μείνει στην τοπική
καθημερινότητα. Αυτή η
εκτίμηση δεν είναι τυχαία
αλλά επιβεβαιώνει τα
πράγματα η ανταπόκριση
των πρωταγωνιστών και των
ομάδων.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Μέσα σε λίγους μήνες ο αριθμός
αυξήθηκε από τις 10, που αγωνίστηκαν στην προηγούμενη σύναξη
στις 14.
Και όπως έλεγε και έμπειρο στέλεχος με την φόρα που πήραν οι
λάτρεις του αθλήματος το σκηνικό
θα γίνει πιο πλούσιο, αφού οι συμμετοχές δεν έπιασαν ταβάνι. Οσοι
φορούν τις φανέλες βιώνουν έντονα
συναισθήματα και είναι λογικό να
τα μεταφέρουν και στους φίλους
τους.
Ως εκ τούτου μπαίνουν και άλλοι
στο μεράκι. Γιατί όχι λοιπόν να μην
μπουν και άλλα τμήματα στον μπασεκτικό χορό, αφού η αγάπη για
το συγκεκριμένο άθλημα είναι δεδομένη.
Αλλωστε δεν υπάρχει καλύτερο
φάρμακο για την υγεία από την
αθλητική δραστηριότητα. Λέτε να
την συνιστούν τυχαία οι ειδικοί;
Επιπρόσθετα τα κόλπα με την
πορτοκαλί μπάλα ενέχουν και έντονο αγχολυτικό ρόλο.
Είναι γνωστό πως η καθημερινότητα γεννά ιδιαίτερη πίεση, οπότε
σε πρώτη ευκαιρία οι εργαζόμενοι
πρέπει να αλλάζουν παραστάσεις.
Ετσι βρίσκονται στο στοιχείο
τους και στο παρκέ πια τα δίνουν
όλα για να χαρούν το παιχνίδι βοηθώντας την ομάδα τους να κάνει
θετικό ταμείο.
Οι περισσότεροι μπήκαν στον
θεσμό χωρίς να καίγονται για το
αποτέλεσμα. Μέλημά τους είναι να
αφήσουν στην άκρη την ρουτίνα
και να κάνουν κάτι παραγωγικό και
χρήσιμο.
Βέβαια τρώγοντας έρχεται η όρεξη, οπότε από την στιγμή που ανοίξει η κάνουλα των αποτελεσμάτων
και φτιαχτεί η διάθεση κανείς δεν
έχει διάθεση να κάνει πίσω. Ενας
όμιλος ομάδων πάντως κινείται με
μεγάλη αυτοπεποίθηση, ενώ διαθέτει και εμπειρία μετά την προηγούμενη συμμετοχή στον θεσμό.
Κατά διαστήματα οι ομάδες αυτές αποδίδουν πολύ καλό μπάσκετ,
ενώ οι παίκτες ξέρουν να κλειδώνουν τα αποτελέσματα.
Ο πρώτος κύκλος αγώνων δείχνει
ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο στην
αθλητική ζωή και στο συγκεκριμένο
κομμάτι, οπότε η συνέχεια αναμένεται με ακόμη μεγαλύτερη ενδιαφέρον.
Εννοείται πάντως πως η ενδεδειγμένη τακτική είναι η βήμαβήμα πορεία. Στο θέμα αυτό τα

Ε

χουν το βόλεϊ στο
αίμα τους, ξέρουν
άριστα τα μυστικά
του, οπότε ξεκίνησαν με
το δεξί.
Το ενημερωτικό κείμενο
αναφέρει: Την πρώτη τους
νίκη, στην παρθενική τους
εμφάνιση, πέτυχαν οι ενήλικες γυναίκες του Ασκληπιού
στο νεοσύστατο πρωτάθλημα
ενηλίκων γυναικών Κεντρικής
Ελλάδας.
Οι προετοιμασίες για τον
πρώτο αυτό αγώνα ήταν εντατικές όπως και οι προπονήσεις. Το κέφι και η διάθεση
ξεχείλιζε και δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι περίμεναν
με μεγάλη ανυπομονησία τον
πρώτο επίσημο αγώνα (ίσως
και μεγαλύτερη από των μι-

Χαίρονται την δράση
•Τα δίνουν όλα στελέχη που μετέχουν στο εργασιακό
πρωτάθλημα μπάσκετ και προκύπτουν ωραίες εικόνες

Κέφια είχαν τα Πράσινα Πουλιά Ράξας

Το Εργοστάσιο Τρίκκη καταθέτει την δική του μπασκετική πρόταση

Η Διεθνής Ενωση Αστυνομικών επιβεβαίωσε την ποιότητά της

Χάρηκαν την συμμετοχή τα στελέχη του Βοτανικού Κήπου

Στιγμιότυπο από την αναμέτρηση «Τρίκκη»- Πρ. Πουλιά Ράξας

Ο Ζήσης Ράντος άφησε για λίγο την διαιτητική στολή στην άκρη και
φωτογραφήθηκε ως παίκτης με τους κκ. Νίκο και Χρήστο Χλωρό

επιτελεία κάνοντας τις σχετικές
αναλύσεις μπορούν να ανεβάσουν
κι άλλο το επίπεδο εστιάζοντας
σε συγκεκριμένους τομείς.

Από την πλευρά τους οι διοργανωτές προσπαθούν να καταγράφουν με άγρυπνο μάτι την
ροή κάποιων στοιχείων για να κυ-

λούν όλα ρολόϊ.
Είναι σημαντικό να βρίσκονται
δίπλα στους πρωταγωνιστές για
να διευθετούν άμεσα όποιο ζη-

τηματάκι ανακύπτει.
Πάντως στα μέχρι τώρα παιχνίδια ακόμη και το αίμα εκείνων
των αθλητών, που το αίμα τους

βράζει εμφανίζονται ιδιαίτερα πειθαρχημένοι, αφού αντιλήφθηκαν
πλήρως τον σκοπό και το νόημα
της πρωτοβουλίας.

Στο άνετο
Με θρησκευτική ευλάβεια ετοιμάζονται τα μέλη των ομάδων
για την κάθε συνάντηση που
έχουν μπροστά. Μάλιστα από την
στιγμή που έχουν φίλους παντού
μαθαίνουν εύκολα στοιχεία για
τους αντιπάλους.
Την ώρα της δράσης όμως κοιτάζουν την δική τους δουλειά,
οπότε προκύπτουν όμορφες φάσεις που κερδίζουν το χειροκρότημα όλων. Η ίδια η πράξη δείχνει
ότι οι συμμετέχοντες παίζουν στα
δάχτυλα τα συστήματα και τις
ορολογίες του μπάσκετ.
Από την στιγμή που λάβουν
συγκεκριμένες οδηγίες από τους
προπονητές θα σπεύσουν να τις
υλοποιήσουν στο έπακρο.
Και μην φανταστεί κανείς ότι
όσοι αγωνίζονται είναι αμιγώς
μπασκετικοί. Στην παρέα τους
μετέχουν εκπρόσωποι από το ποδόσφαιρο και άλλα σπορ.
Ολοι κινούνται στο άνετο και
δείχνουν ότι έχουν την καλαθοσφαίριση στο αίμα τους. Αλλωστε
όποιος διαθέτει γερές βάσεις και
την απαραίτητη αθλητική παιδεία
μπορεί να προσαρμοστεί παντού.
Ποιος λοιπόν είπε ότι υπάρχουν
όρια όσον αφορά την ενασχόληση
με τα διάφορα αθλήματα;
Επιπρόσθετα μέσα από την
συγκεκριμένη δράση ευνοείται η
καλλιέργεια σχέσεων. Πολλοί που
είχαν ένα απλό γεια πλέον έρχονται ακόμη πιο κοντά και δημιουργούν φιλίες.
Αυτό το σκηνικό είναι ένα από
τα πιο μαγικά κομμάτια του αθλητισμού, αφού δίνει το δικαίωμα
στους μετέχοντες να φεύγουν
αγκαλιασμένοι παρότι φαινομενικά φαίνεται να έχουν διαφορετικές καταβολές.
Να σταθούμε επίσης και στην
ωραία ατμόσφαιρα. Τι θέλουμε
να βλέπουμε στους αγωνιστικούς
χώρους; Μα πολύ απλά οικογενειακά στιγμιότυπα.
Παιδιά και σύζυγοι λοιπόν μπαίνουν στο κλίμα και δίνουν τον
τόνο σε όλες τις προσπάθειες.
Ετσι μένουν μακριά καταστάσεις που προκαλούν μελαγχολία.
Στο αγωνιστικό σκέλος να θυμίσουμε ότι τα Πράσινα πουλιά
Ράξας επικράτησαν 31-48 του
Εργοστασίου Τρίκκη.
Οσο για την Διεθνή ένωση
Αστυνομικών κέρδισε 33-52 επιβεβαιώνοντας όσα καλά είχε δείξει
στην προηγούμενη διοργάνωση.
Με την ευκαιρία να σημειώσουμε ότι οι συμμετέχοντες στην
«Τρίκκη» ευχαριστούν τον πρόεδρο κ. Αχιλλέα Λιούτα, τον κ.
Ιακωβάκη εκ μέρους της διοίκησης, τον διευθυντή Γιάννη Πολύζο
και τους προϊσταμένους κ.κ. Σκυλοδήμο, Ευαγγέλου για την συνδρομή τους ώστε να συμμετάσχει
η ομάδα στο πρωτάθλημα.

Ιδανική αρχή
•Οι ενήλικες του Ασκληπιού έδειξαν
με το καλημέρα το ταλέντο τους στο βόλεϊ
κρών παιδιών που περιμένουν
να ανοίξουν τα δώρα των
Χριστουγέννων).
Βέβαια υπήρχε και το άγχος
της πρώτης συμμετοχής (αυτό
δεν ξεπερνιέται όσο κι αν θες
να το κρύψεις) και κάποιες
απουσίες της τελευταίας στιγμής, αλλά οπλισμένες με το
κέφι και το καλύτερο χαμόγελο τους ξεκίνησαν για τη

Λάρισα όπου αντιμετώπισαν
τον Φιλαθλητικό Λάρισας.
Στο 1ο σετ τα κορίτσια μας
δεν ξεκίνησαν καλά, άργησαν
να βρουν ρυθμό και σε συνδυασμό με το υπερβολικό
(λόγω πρώτης εμφάνισης) άγχος έχασαν το σετ με 25-22.
Στα υπόλοιπα σετ αφού ξεπέρασαν το άγχος, τα χέρια
και το μυαλό λύθηκαν και ακοCMYK

λουθώντας τις οδηγίες της
προπονήτριας ξεκίνησαν την
αντεπίθεση ισοφαρίζοντας σε
1-1 (15-25) και κερδίζοντας τα
υπόλοιπα 2 σετ με 16-25 και
20-25 κατάφεραν τελικά να
κερδίσουν το παιχνίδι με 1-3.
Το γλέντι ξεκίνησε μέσα
στο γήπεδο με ξέφρενους
πανηγυρισμούς, οι φωτογραφίες κατέγραψαν τα πάντα,

Οι ενήλικες του Ασκληπιού ξεκίνησαν με εξαιρετική παράσταση
τα μηνύματα διαδέχονταν το
ένα το άλλο και το ταξίδι της
επιστροφής ήταν ένα ατέλειωτο πάρτι.
Φιλαθλητικός (Κούγκα):
Παπαγεωργίου, Χριστοπούλου, Κουτσούγκουλου, Μήτσιου, Μπάρμπα, Γκαραβέλα,

Περίφανου, Παναγιωτοπούλου, Λεβέντη, Ζαχαράκη,
Κοκκίνου, Πλίτση.
Α Σ Ασκληπιος (Ραντόμσκα): Θεοδώρου, Μαυρογεώργου, Μαυρικίου, Κορομπλή, Καραπαπάζογλου, Αγαπίου, Σκέμπη.
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Απάντηση στο γήπεδο
•Ο ΑΟ Τρίκαλα φουλάρει για το παιχνίδι με τη Δόξα Δράμας, ελπίζοντας στην έκπληξη

Ε

δώ που έχουν φτάσει
τα πράγματα στον ΑΟ
Τρίκαλα θα πρέπει να
δώσουν απαντήσεις
στο γήπεδο αν θέλουν να
ανατρέψουν τη μέχρι τώρα
άσχημη παρουσία στο πρώτο
μισό του πρωταθλήματος. Η
τρικαλινή ομάδα κινδυνεύει με
υποβιβασμό, έτσι αν δεν θέλει
να χάσει τα πάντα θα πρέπει να
σηκώσει… μανίκια και να
αφήσει τα λόγια και να πιάσει
τις πράξεις!

Του ΧΡιΣτοΦοΡοΥ
πΑπΑΘΑΝΑΣιοΥ
xristoforospap@gmail.com

Για την αναμέτρηση με τη Δόξα
Δράμας στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της Football League προετοιμάζεται ο ΑΟ Τρίκαλα. Ο Θωμάς
Γράφας είδε τους Ζακουανί και Ράντι
να παραμένουν εκτός, αν και για
τον πρώτο υπάρχει η ενημέρωση
πως από Παρασκευή (8/2) θα μπει
στο πρόγραμμα, δίχως να έχει πιθανότητες να παίξει με τους Μαυραετούς.
Αντίθετα, ο Ντόσης ενσωματώθηκε
σε κανονικό ρυθμό προπονήσεων
και υπολογίζεται για το προσεχές
ματς της ομάδας του. Yπενθυμίζεται
ότι είναι τιμωρημένοι οι Συμελίδης
και Γκότοβος.

ο Σιδηρόπουλος
στο Δόξα Δράμας – Αο τρίκαλα
Mε τη διεξαγωγή της 16ης αγωνιστικής συνεχίζεται η δράση στην
Β’ Εθνική το τριήμερο 9-11 Φεβρουαρίου και η ΚΕΔ/ΕΠΟ γνωστοποίησε
τους διαιτητές που θα σφυρίξουν

Στο παιχνίδι με την Δόξα Δράμας έχει στρέψει την προσοχή του ο ΑΟ Τρίκαλα
στα ματς.
Με τον Σάββα Σιδηρόπουλο
(Έβρου) να σφυρίζει στο Δόξα Δράμας – Τρίκαλα. Αναλυτικά οι ορισμοί:

Σάββατο (9/2)
15:00 Δόξα Δράμας - Τρίκαλα
Διαιτητής: Σιδηρόπουλος (Έβρου)
Βοηθοί: Τερζόπουλος (Έβρου),
Διαμαντης (Έβρου)
4ος: Δραγούσης (Κιλκίς)

Κυριακή (10/2)
15:00 ΑΟΧ-Κισσαμικός - Σπάρτη
Διαιτητής: Τσουκαλάς (Αθηνών)
Βοηθοί: Δασκαλάκης (Ηρακλείου),

Μπουρτζοβίτης (Κορινθίας)
4ος: Κολύτας (Λασιθίου)
15:00 Ηρόδοτος - Ηρακλής
Διαιτητής: Ντάουλας (Δυτικής Αττικής)
Βοηθοί: Οικονόμου (Δυτικής Αττικής), Κομισοπούλου (Χανίων)
4ος: Βάτσιος (Δυτικής Αττικής)
15:00 Αήττητος Σπάτων - Πλατανιάς
Διαιτητής: Θεοχάρης (Θεσσαλίας)
Βοηθοί: Μάνος (Λάρισας), Μανασης (Τρικάλων)
4ος: Γκαμαρης (Αθηνών)
15:00 Α.Ε. Καραϊσκάκης – Βόλος

Διαιτητής: Πουλικίδης (Δράμας)
Βοηθοί: Τσακίρης (Δράμας), Κουβαλάκης (Δράμας)
4ος: Ματσούκας (Αιτ/νίας)
15:00 Κέρκυρα - Απόλλων Λάρισας
Διαιτητής: Αγγελάκης (Μακεδονίας)
Βοηθοί: Τοροσιάδης (Μακεδονίας),
Στεφουλης (Γρεβενών)
4ος: Τσακαλίδης (Χαλκιδικής)
15:00 Αιγινιακός – Παναχαϊκή
Διαιτητής: Μπεκιάρης (Καρδίτσας)
Βοηθοί: Στεφανής (Καρδίτσας),
Βογιατζής (Καρδίτσας)
4ος: Θεοδωρόπουλος (Φλώρινας)

Δευτέρα (11/2)
15:00 Απόλλων Πόντου – Εργοτέλης
Διαιτητής: Τσοπουλίδης (Ξάνθης)
Βοηθοί: Έμπλιουκ (Ξάνθης), Κηλικιώτης (Ξάνθης)
4ος: Καραντώνης (Ημαθίας)

Δυο απουσίες για Δόξα
Ο σκόρερ του τρίτου γκολ της
Δόξας στον αγώνα του πρώτου γύρου (2-3) Ισπανός Κρουθ, θα απουσιάσει από τον αγώνα του Σαββάτου
για την Δόξα κόντρα στα Τρίκαλα
λόγω τραυματισμού. Για τον ίδιο
λόγο δεν είναι διαθέσιμος και ο Τσαμόρο.

Πρώην παίκτης του ΑΟΤ σκόραρε στην… Αλβανία!!!

Ο

Δημήτρης
Κοτσώνης που
αγωνιζόταν πέρυσι
στον ΑΟΤ έγινε ο
πρώτος Έλληνας
ποδοσφαιριστής που
σκοράρει στο αλβανικό
πρωτάθλημα. Το πέτυχε στο
ντεμπούτο του, με ψαλιδάκι,
δύο λεπτά μετά τη σέντρα.
Η αλβανική ομάδα Luftetari συνεχίζει να ενισχύεται με Έλληνες
ποδοσφαιριστές. Πέρυσι είχε απο-

δάκι, δύο λεπτά μετά τη σέντρα
στο παιχνίδι με την Λάτσι.
Ο 29χρονος στόπερ Κοτσώνης
έχει αγωνιστεί παλαιότερα σε Πανηλειακό, Άρη, Εργοτέλη, Απόλλωνα Σμύρνης, Λαμία, Τρίκαλα και
Παναχαϊκή.
Η Luftetari είναι ομάδα που
εδρεύει στο Αργυρόκαστρο και
στόχος της είναι να επιστρέψει
ξανά στο Europa League. Ύστερα
από 20 αγωνιστικές, βρίσκεται στην
8η θέση με 20 βαθμούς (5 νίκες, 1
ισοπαλία και 14 ήττες).

κτήσει τον τερματοφύλακα Χρήστο
Αθανασόπουλο (επίσης πρώην παίκτη του ΑΟΤ) , ο οποίος επέστρεψε
στην Ελλάδα (Κέρκυρα). Φέτος
πήρε τον κεντρικό αμυντικό Δημήτρη Κοτσώνη και τον μεσοεπιθετικό Άγγελο Χαντί.
Ο Κοτσώνης (αριστερά στην κεντρική φωτ.), στο ντεμπούτο του
με τη Luftetari κατάφερε να σκοράρει και έγινε ο πρώτος Έλληνας
ποδοσφαιριστής που το κάνει στο
αλβανικό πρωτάθλημα. Το τέρμα
του μάλιστα προήλθε από ψαλι-

ΜΠΑΚΩΣΗΣ
EΞΑτΜιΣΕιΣ

ΥΔΡΑΥΛιΚΑ
ΧΡΩΜΑτΑ
ΣιΔΕΡιΚΑ
ΗΛΕΚτΡιΚΑ ΕΡΓΑΛΕιΑ
οιΚοΔοΜιΚΑ ΥΛιΚΑ

ΚΑτΑΛΥτΕΣ

τΖΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛοΣ
ΖΑππΑ 9 - τΡιΚΑΛΑ
τΗΛ.: 24310 25442
ΚιΝ.: 6977 246 233

3ο χλμ. Τρικάλων-Πύλης • Τηλ. 24310 24735
Άρης • 6977 231 913
www.bakosis.gr
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Σχόλια από τον «βούρκο»
του Μεγαλοχωρίου

Ανώτεροι οι φιλοξενούμενοι
•Φυσιολογική η ήττα των Νέων (Κ 16) με 0-3 από την ΕΠΣ Λάρισας

Ο Αποστόλης
Γκαραγκάνης
με τον σκάουτερ
του Παναθηναϊκού
κ. Μακρή στα
χθεσινά παιχνίδια
της ΕΠΣΤ
με τη Λάρισα

παιξαν για το γόητρό
τους αλλά δεν
μπόρεσαν να
φτάσουν μέχρι εκεί
που ήθελαν οι Νέοι (Κ 16)
της ΕΠΣΤ. Ηττήθηκαν στο
γήπεδο του Μεγαλοχωρίου
με 3-0 από το αντίστοιχο
συγκρότημα της Λάρισας το
οποίο έχει κερδίσει δίκαια
το πρώτο εισιτήριο
πρόκρισης στην επόμενη
φάση του πρωταθλήματος.

Ε

Του ΠANOΥ
ΓIΔOΠOYΛOΥ
gidopoulosp@yahoo.gr

Στο τέλος των αγώνων οι παίκτες και των δύο ομάδων
έφυγαν ως φίλοι από το γήπεδο.
Αυτή και αν είναι η ουσία της προσπάθειας!

Σαφώς ανώτεροι οι φιλοξενούμενοι είχαν την ουσία στην τελική
τους προσπάθεια και αν δεν αντιδρούσε σωστά ο τερματοφύλακας Σαδραζάμης σε κάποιες περιπτώσεις και σε κάποιες άλλες αν
η Τρικαλινή ομάδα δεν είχε σύμμαχο τη… λάσπη κοντά στην
εστία, τότε το σκορ θα είχε πάρει
μεγαλύτερες διαστάσεις.
Ωστόσο και η Τρικαλινή ομάδα
θα μπορούσε να είχε σκοράρει,
έστω και αν αυτό ήταν το γκολ της
τιμής, κάτι που δεν έγινε εξαιτίας
της αδυναμίας στην τελική προσπάθεια. Επειδή γνωρίζουμε τις
δυνατότητες όλων αυτών τν παιδιών που συνθέτουν την Κ 16 της
ΕΠΣΤ αβίαστα μπορούμε να πούμε πως αδικούνται από την γενικότερη εικόνα τους και σίγουρα
θα μπορούσαν περισσότερα.

Οι Νέοι θα μπορούσαν περισσότερα στην α’ φάση του πρωταθλήματος

Ο Μπενεχούτσος, παρά
την προσπάθεια των Τρικαλινών
πέτυχε δύο γκολ

Ο Βασιλείου έκανε επικίνδυνες «κούρσες»
αλλά δεν είχε το επιθυμό αποτέλεσμα η προσπάθειά του

Ο αγώνας
Ο Αχιλλέας Ζήρας
«πολυεργαλείο»
και στα χθεσινά
παιχνίδια…

Με Τρικαλινό
αρχηγό τον
Θόδωρα Θεοχάρη
η Μικτή (Κ 16)
της ΕΠΣ Λάρισας.
Στο χθεσινό
παιχνίδι «έφαγε»
λάσπη και αυτός
όπως και όλοι που
αγωνίστηκαν

Και που
να «ζεσταθούν»
οι παίκτες στο
χθεσινό χάλι του
Μεγαλοχωρίου;

Ο υπεύθυνος της ΕΠΟ
κ. Μιχαηλίδης τα λέει
με τον Δημήτρη
Κουτσώνα (υπεύθυνο
των Μικτών της
ΕΠΣΤ) και φυσικά το
χάλι του γηπέδου
ήταν ένα από τα
θέματα συζήτησης

Λόγω του κάκιστου αγωνιστικού
χώρου, οι δύο ομάδες άργησαν
να βρουν δρόμο για να απειλήσουν τις εστίες καταναλώνοντας
αρκετή ενέργεια προκειμένου να
κουβαλήσουν τη μπάλα ή να την
διώξουν σε ασφαλείς επιλογές.
Όταν όμως αυτό έγινε σήμανε
και το πρώτο γκολ των φιλοξενούμενων στο 16’. Σε μια αδράνεια της Τρικαλινής ομάδας αλλά
και σε μια δημιουργική αντεπίθεση των φιλοξενούμενων, ο Τσιγγάνης έβγαλε από αριστερά τη
συρτή σέντρα και ο Μπενεχούτσος από κοντά δεν δυσκολεύτηκε να πετύχει το 0-1.
Στο 28’ από προσπάθεια του
Ζησούλη και μακρινή μεταβίβαση
προς τον σκόρερ της Λάρισας ο
Σαδραζάμης «διάβασε» τη φάση
και μπλόκαρε τη μπάλα.
Στο 30’ ο Τρικαλινός γκολκήπερ
απέκρουσε σωτήρια το σουτ του
Γκαντούλα από κοντινή απόσταση.
Το επόμενο λεπτό ο Κατόπης
προσπάθησε να απαντήσει στο
γκολ των φιλοξενούμενων με
σουτ, αλλά η μπάλα κόλλησε και
ο τερματοφύλακας της Λάρισας
μπλόκαρε.
Στο 35’ η ομάδα του κ. Τσέτσιλα αύξησε το σκορ βάζοντας επί
της ουσίας τις βάσεις για τη νίκη.
Ο Μπενεχούτσος έβγαλε τη σέντρα από δεξιά, ο Τσιγγάνης γύρισε τη μπάλα με το κεφάλι από
το δεύτερο δοκάρι, εκεί που ο
Βλησαρούλης δεν δυσκολεύτηκε
από κοντά να πετύχει το 0-2.
Στο ξεκίνημα της επανάληψης,
από έμμεσο ο Τάμπος σούταρε
αλλά η μπάλα κατέληξε ελάχιστα
άουτ.
Στο 49’ από εκπληκτική προσπάθεια του Βασιλείου από αριστερά ο Καρακώστας από κοντά
σούταρε και ο Πατέτσιος απέκρουσε σωτήρια.
Στο 58’ ο Ζησούλης σούταρε, η
μπάλα πέρασε από τον Σαδραζάμη με κατεύθυνση προς τα δίκτυα,
νέα προσπάθεια του παίκτη της
Λάρισας, αλλά είχε την ίδια…
ατυχία με αποτέλεσμα να διώξουν

Κόντρα στο γήπεδο, στα νερά
και στην ανωτερότητα της
Λάρισας οι Τρικαλινοί παίκτες
Στο 64’ σουτ του Μπενεχούτσου η μπάλα πάνω από την εστία
του Σαδραζάμη.
Στο 66’ από πάσα του Ζαμπέτα
ο Μπενεχούτσος πέτυχε το 0-3.
Στο 78’ ο Σκρέτας δεν μπόρεσε
από κοντά να σκοράρει.

Λασπομαχία στο γήπεδο του Μεγαλοχωρίου

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Τάμπος και Καρακώστας παλεύουν
με τους αντιπάλους τους για τη μπάλα
οι Τρικαλινοί αμυντικοί στη συνέχεια.
Στο 62’ ξανά η μπάλα κόλλησε

στη λάσπη πριν καταλήξει σε
γκολ, από προσπάθεια του Ζησούλη.

ΕΠΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ: Σαδραζάμης,
Καμέας, Βραχνός (50’ Σακαρίκος), Σκρέτας, Ξάνθος, Μπαλτάς
(62’ Κωστόπουλος), Κατόπης (62’
Παπαδογεώργος), Καρακώστας
(58’ Σημιτσής), Βάλλας (56’ Αναστασόπουλος), Τάμπος, Βασιλείου.
ΕΠΣ ΛΑΡΙΣΑΣ: Πατέτσιος, Καραγκιόζης, Γκαντούνας (68’ Μητάκος), Αθανασιάς, Μπάγκας, Θεοχάρης, Μπενεχούτσος, Ζιάρρας
(59’ Μπουλασίκης), Βλησαρουλης (50’ Ζαμπέτας), Ζησούλης
(68’ Καραγιάννης), Τσιγγάνης (59’
Μπέκας).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ K-14

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ K-16

ΕΠΣ Καρδίτσας-ΕΠΣ Γρεβενών ............4-0
ΕΠΣ Τρικάλων-ΕΠΣ Λάρισας .................0-0

ΕΠΣ Καρδίτσας-ΕΠΣ Γρεβενών ............7-0
ΕΠΣ Τρικάλων-ΕΠΣ Λάρισας .................0-3

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΕΠΣ Λάρισας
2. ΕΠΣ Τρικάλων
3. ΕΠΣ Καρδίτσας
4. ΕΠΣ Γρεβενών

9-3
18-5
12-8
2-25

11
10
7
0

1. ΕΠΣ Λάρισας
2. ΕΠΣ Καρδίτσας
3. ΕΠΣ Τρικάλων
4. ΕΠΣ Γρεβενών

13-0
14-7
8-8
1-21

15
9
4
1

Επόμενη αγωνιστική
ΕΠΣ Τρικάλων ...............................................-............................................. ΕΠΣ Καρδίτσας
ΕΠΣ Λάρισας .................................................- .............................................. ΕΠΣ Γρεβενών
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Ισοπαλία πρόκρισης
•Χωρίς γκολ αλλά με το εισιτήριο της επόμενης φάσης στις αποσκευές τους
ολοκλήρωσαν το χθεσινό παιχνίδι οι Παίδες (Κ 14) των Τρικάλων και της Λάρισας

Ο Παπαδημητρίου σε μια προσπάθειά του

Από τους πιο δραστήριους της ΕΠΣΤ
ο αρχηγός της Βασίλης Αγγέλης

Ο Γερεντές, όπως και οι υπόλοιποι συμπαίκτες
του έβγαλαν πάθος στο χθεσινό παιχνίδι

Ο Πρεκατές προσπαθεί να αποφύγει τους αντιπάλους του

αθηματικά δεν
έχουν
εξασφαλίσει
την πρόκριση
οι Παίδες της ΕΠΣ
Τρικάλων, αφού απομένει
ο αγώνας με την
Καρδίτσα. Ωστόσο, για να
μην συμβεί αυτό θα
πρέπει να ηττηθούν στα
Τρίκαλα στην τελευταία
αγωνιστική και μάλιστα
με 3 γκολ διαφορά, ώστε
να μην πανηγυρίσουν την
πρόκριση στην επόμενη
φάση του θεσμού.

Μ

Ο Ρούτσι απείλησε την αντίπαλη ομάδα

Του ΠANOΥ
ΓIΔOΠOYΛOΥ
gidopoulosp@yahoo.gr

Λογικοί λοιπόν οι πανηγυρισμοί των παικτών του Χρήστου Μόρφου στο Μεγαλοχώρι, εκεί όπου χθες αναδείχθηκαν ισόπαλοι 0-0 με το
αντίστοιχο συγκρότημα της
Λάρισας.
Και για την ακρίβεια, την
«λευκή» ισοπαλία πανηγύρισαν και οι φιλοξενούμενοι καθώς τερματίζουν πρώτοι στον
όμιλο αφού στην τελευταία
αγωνιστική της α’ φάσης θα
αντιμετωπίσουν τα Γρεβενά,
ένα παιχνίδι για σκορ και μόνο.
Οσοι βρέθηκαν στο γήπεδο
(λίγοι ήταν αυτοί) μπορεί να
ταλαιπωρήθηκαν από την κακοκαιρία και τη συνεχόμενη
βροχή, αποζημιώθηκαν όμως
από την προσπάθεια των παιδιών, τα οποία αν και τράβηξαν… κουπί για να παρουσιάσουν αυτό που μπορούσαν, τα
κατάφεραν με το παραπάνω
δείχνοντας πως αξίζουν την
προσοχή των υπεύθυνων, οι
οποίοι σημείωσαν αρκετά στο
μπλοκάκι τους.
Με τέτοιο γήπεδο που θύμιζε βούρκο οι απαιτήσεις περιορίστηκαν στο πάθος, στη
ψυχή και στη σκέψη, αφού οι
τεχνική… βούλιαξε. Χαρακτηριστικά άλλωστε τα λόγια του
σκάουτερ της ΕΠΟ κ. Μιχαηλίδη ο οποίος δεν έκρυψε

Η ομάδα των Παίδων, όπως όλα δείχνουν θα τερματίσει
στην 2η θέση και θα πάρει το εισιτήριο της πρόκρισης
πως σε τέτοιο γήπεδο και με
τέτοιες συνθήκες δύσκολα
μπορεί να μην αδικήσει κάποιος ορισμένα παιδιά. Δεν ξεχνάμε όμως πως στην Ελλάδα
βρισκόμαστε. Στα Τρίκαλα
Στην «έξυπνη», επίπεδη πόλη,
η οποία πάσχει από γήπεδα
και μαζί τους όλα αυτά τα
παιδιά που παίζουν σ’ αυτά.
Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν
δυνατά το παιχνίδι τους με
αποτέλεσμα η μπάλα να ανεβοκατεβαίνει. Οι παίκτες
ωστόσο αναγκάστηκαν να κάνουν διπλές και τριπλές προσπάθειες προκειμένου να την
οδηγήσουν μπροστά από τις
δύο εστίες, αφού με δυσκολία
ξεκολλούσε από τον βούρκο.
Το γκολ ήταν μια δύσκολη
υπόθεση, με τους τερματοφύλακες να στέκονται καλά.
Οι φιλοξενούμενοι στάθηκαν
άτυχοι σε δύο περιπτώσεις
με τον Πατρίκαλο να γλιτώνει
τα χειρότερα έχοντας ως σύμμαχο τα νερά της εστίας.

Ο αγώνας
Οι Τρικαλινοί παίκτες προσπάθησαν να αιφνιδιάσουν
στα πρώτα λεπτά της αναμέ-

τρησης.
Στο 7’ από κόρνερ του
Γραμματικού ο Αγγέλης πήρε
την κεφαλιά αλλά αστόχησε.
Στο 10’ οι παίκτες του κ. Φώλλα αντέδρασαν. Ο Αρσενίδης
από πλάγια αριστερά σούταρε, απέκρουσε ο Πατρίκαλος
και στη συνέχεια έδιωξε η
άμυνα των Τρικάλων.
Στο επόμενο λεπτό ο Γραμματικός από καλή θέση σούταρε αλλά η μπάλα βρήκε σε
αμυντικούς και δεν κατέληξε
στο στόχο της.
Στο 10’ από γύρισμα αμυντικού της ΕΠΣΤ, ο Πατρίκαλος
προσπάθησε να διώξει τη μπάλα, αυτή κόλλησε στη λάσπη
ο Νότας επωφελήθηκε και
σούταρε προς την Τρικαλινή
εστία αλλά και πάλι η λάσπη
βοήθησε ώστε να μην επιτευχθεί γκολ. Στο 11’ κόρνερ
του Γραμματικού κεφαλιά του
Αγγέλη η μπάλα κατέληξε
άουτ.
Στο 12’ ο Αγγέλης δοκίμασε
τη σέντρα σουτ από αριστερά
αλλά ο Νικολακούλης μπλόκαρε. Δύο λεπτά αργότερα
από κόρνερ του Γραμματικου

από δεξιά ο Παπαδημητρίου
πήρε την κεφαλιά αλλά έστειλε τη μπάλα άουτ. Οι φιλοξενούμενοι αντέδρασαν κάνοντας πιο αισθητή την παρουσία τους στη συνέχεια.
Στο 17’ ο Αρσενίδης προσπάθησε με μακρινή μεταβίβαση να βρει τον Νότα, αλλά
ο Πατρίκαλος «διάβασε» τη
φάση και πρόλαβε τον επιθετικό της Λάρισας πριν κάνει τη
ζημιά.
Η ίδια φάση βγήκε και στο
21’. Στο 28’ ο Νότας πραγματοποίησε παλικαρίσια ατομική
προσπάθεια από αριστερά,
σούταρε περνώντας τη μπάλα
από τον Πατρίκαλο, η μπάλα
κόλλησε στα νερά, νέα προσπάθεια του παίκτη της ΕΠΣΛ,
αυτή τη φορά έσωσε ο Πατρίκαλος.
Στο 29’ ο Ρούτσι βρέθηκε σε
θέση τετ-α-τετ με τον Νικολακούλη αλλά σούταρε βιαστικά με αποτέλεσμα να αστοχήσει για λίγο.
Στο 32’ νέα συνεργασία Αρσενίτη – Νότα ο Πατρίκαλος
πρόλαβε την εξέλιξη της προσπάθειας.

«Κολώνα» ο Τσάτσος στις προσπάθειές του
Στην επανάληψη η κούραση
αλλά κυρίως ο αγωνιστικός
χώρος ο οποίος γινόταν όλο
και πιο δύσβατος «φρέναρε»
τις δύο ομάδες, παρότι προσπάθησαν για το καλύτερο.
Στο 47’ ο Τσάτσος δοκίμασε το πόδι του από μακριά
αλλά ο Νικολακούλης μπλόκαρε.
Στο 68’ ο Νότας από καλή
θέση σούταρε ελάχιστα άουτ.
Στο επόμενο λεπτό ο Πινάκας
δεν μπόρεσε από κοντά να
σκοράρει, ενώ στο 72’ σουτ
του Γερεντέ μπάλα κόντραρε
και απομακρύνθηκε από τον

αρχικό της στόχο.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΕΠΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ: Πατρίκαλος, Τσιούκας, Αγγέλης (71’
Μάνος), Παπαδημητρίου, Γαλάνης, Στρωματάς, Γραμματικός (71’ Σουφλάκης), Τσάτσος, Γερεντές, Ρούτσι (71’
Μπίλο), Πρεκατές (71’ Βατής)
ΕΠΣ ΛΑΡΙΣΑΣ: Νικολακούλης, Γκίτσας, Μπαγιώτας, Λάζος, Μπόρος, Αρσένης, Μπαλαμώτης (70’ Φετάου), Φώλιας
(70’ Πινάκας), Νότας (71’ Ιορδανίδης), Αρσενίδης, Χατζής
(36’ Κωνσταντίνου).

CMYK

28

ΤΟΠΙΚΑ-ΣΧΟΛΙΑ

_8 ΠΕΜΠΤΗ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Δίκαιο αίτημα
•Μια ομάδα παλαιμάχων κίνησε διαδικασίες
για να τιμηθεί ο Χρήστος Πουλιάνας

Σε μια κίνηση αυξημένης ευαισθησίας ομάδα παλαιμάχων αιτήθηκε να τιμηθεί ο Χρήστος Πουλιάνας

Τ

ο δέσιμο των
ιερών τεράτων
του Τρικαλινού
ποδοσφαίρου
είναι κάτι το μοναδικό.
Ξέρουν λοιπόν να
αναγνωρίζουν όλους
εκείνους που έβαλαν
πλάτη για να μπει το
νερό στο αυλάκι.

Ξεκίνησε λοιπόν μια πρωτοβουλία καρδιάς. Ασφαλώς
συζητήθηκε στα στέκια και
έτυχε ήδη θετικής αποδοχής,
αφού οι Τρικαλινοί και οι αρχές ξέρουν να αναγνωρίζουν
αξίες και ήθος.
Ο Χρήστος Πουλιάνας που
έφυγε πριν λίγο καιρό από
την ζωή δεν ήταν μόνο μία
εμβληματική φυσιογνωμία του
ΑΟ Τρίκαλα αλλά και ο άνθρωπος που οραματίστηκε
την δημιουργία του καθώς
ήταν ο επικεφαλής της προσπάθειας συγχώνευσης Αχιλλέα και ΑΕΤ το καλοκαίρι του
1963.
Μία ομάδα παλαιμάχων και
συμπαικτών του Πουλιάνα με
επικεφαλής τον Σωτήρη Καλαντζή συγκρότησε μία επιτροπή η οποία και συνέταξε
μία επιστολή που παραδόθηκε
στον Δήμαρχο Δημήτρη Παπαστεργίου με το αίτημα να
τιμηθεί ο αξέχαστος συμπαίκτης τους.
Η αρχική πρόταση των παλαιμάχων ήταν να μετονομαστεί η οδός Κωλέττη στην
οποία διέμεινε ο Χρήστος
Πουλιάνας στο όνομα του αρχηγού αλλά αυτό έχει αρκετές
τεχνικές και πρακτικές δυσκολίες.

Μία πρώτη αντιπρόταση του
Δημάρχου ήταν να πάρει το
όνομα του Χρήστου Πουλιάνα
το νέο αθλητικό κέντρο στην
Σωτήρα ενώ θα γίνουν και άλλες προτάσεις με την Δημοτική Αρχή να συμφωνεί πάντως
στο αίτημα των Παλαιμάχων.
Αναλυτικά η επιστολή της
επιτροπής των παλαιμάχων
ποδοσφαιριστών προς τον Δήμαρχο Δημήτρη Παπαστεργίου:
«Κύριε Δήμαρχε,
Συγκροτήσαμε μία επιτροπή
παλαιμάχων ποδοσφαιριστών
που είχαν συντελέσει στην
δημιουργία του ΑΟΤ το έτος
1963. Μία εποχή που η ανάταξη του ποδοσφαίρου στην
πόλη μας είχε ως αφορμή να
πάρει μεγάλες διαστάσεις και
γι’ αυτό ονομάστηκε ΧΡΥΣΗ
ΕΠΟΧΗ. Αυτό επιτεύχθηκε με
την πρωτοβουλία των ποδοσφαιριστών οι οποίοι συμφώνησαν και ταυτόχρονα αποφάσισαν να γίνει η συνένωση
των δύο σωματείων ΑΕΤ και
Αχιλλέως ώστε να δημιουργηθεί η υπερομάδα, ο ΑΟΤ.
Κύριος συντελεστής αυτής
της διαδικασίας ήταν ο Χρήστος Πουλιάνας.
Κύριε Δήμαρχε,
Σκοπός της επίσκεψης μας
είναι να σας εκθέσουμε το
αίτημα μας που όπως θα διαπιστώσετε είναι δίκαιο και σωστό. Απευθυνόμαστε σε εσάς
που με την ιδιότητας του πρώτου πολίτη της πόλης μας
αλλά και με τα αγνά και υγιή
αισθήματα που σας διακρίνουν για τον αθλητισμό και
ιδιαίτερα για το ποδόσφαιρο,
είμαστε βέβαιοι πως θα εκτι-

μήσετε θετικά την πρόταση
μας αρκεί να κυριαρχήσει το
στοιχείο της βούλησης σας.
Κύριε Δήμαρχε,
Εννοούμε για τον συμπαίκτη
μας και αρχηγό μας Χρήστο
Πουλιάνα που έφυγε πρόσφατα από την ζωή. Και επειδή ο
Χρήστος είχε ως ιδιαιτερότητα
τον άριστο χαρακτήρα του ο
οποίος συνοδευόταν με την
λατρεία του προς την πόλη
των Τρικάλων που γεννήθηκε
και μεγάλωσε αλλά και με την
μεγάλη αγάπη που έτρεφε
προς την ομάδα του ΑΟΤ
αφού αυτός ήταν ο κύριος
εμπνευστής της συγχώνευσης. Για τους λόγους αυτούς
θα θέλαμε η πρόταση μας να
ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν.
Προτείνουμε και συγχρόνως
απαιτούμε στην μνήμη του να
γίνει μία τιμή αναγνώρισης
από τον Δημοτική Αρχή γιατί
του αξιζει.
Σας δίδεται η ευκαιρία κύριε
Δήμαρχε να καλύψετε ένα
κενό δεκαετιών απαξίας προς
τον ευαίσθητο χώρο μας από
τις εκάστοτε διοικήσεις της
Δημοτικής Αρχής τιμώντας
αυτόν τον θρύλο.
Εδώ θα μας επιτρέψετε ως
συμπαίκτες του να κάνουμε
μία μικρή αναφορά στον αρχηγό μας. Του το οφείλουμε.
Ο Χρήστος κατά γενική ομολογία είχε μία ξεχωριστή προσωπικότητα και παρά το θαυμαστό γιγάντιο ανάστημα του
είχε καρδιά μικρού παιδιού.
Ήταν πράγματι τοπικιστής,
λάτρευε την πόλη που τον
γέννησε. Φανταστείτε πως
εμείς οι συμπαίκτες του, σεβόμενοι την ηλικία του καθ’
CMYK

ότι ήταν μεγαλύτερος μας,
και με γνώμονα τον εξαίρετο
χαρακτήρα που τον διέκρινε,
τον ανακηρύτταμε πάντα δια
βοής αρχηγό της ποδοσφαιρικής ομάδας.
Στην διαδρομή της ζωής
του είχε να επιδείξει σε όλες
τις δραστηριότητες του ήθος
και εντιμότητα, όπως στο ποδοσφαιρικό του τομέα, στον
επαγγελματικό του, στον κοινωνικό του και ιδιαίτερα στο
οικογενειακό του περιβάλλον
ήταν υπόδειγμα και ομολογουμένως η προσωπικότητα
του αποτελούσε κεφάλαιο για
την κοινωνία μας.
Γι’ αυτό έχαιρε την εκτίμηση
όλων μας.
Κύριε Δήμαρχε.
Με όλον τον σεβασμό προς
εσάς αιτούμεθα να δοθεί στον
Χρήστο το όνομα του στην
Οδό Κωλέττη, όπου διέμεινε,
δηλαδή η οδός Κωλέττη να
μετονομαστεί σε οδός Χρήστου Πουλιάνα με το κριτήριο
πάντα ως πρώτου αρχηγού
της ιστορικής ομάδας μας
αλλά και του άριστου χαρακτήρα του εκτός εάν έχετε
εσείς κάτι καλύτερο να μας
προτείνετε όπου θα μας βρείτε σύμφωνους».
Εξάλλου μιλώντας χθες
στην αθλητική εκπομπή «Στα
γήπεδα η Ελλάδα αναστενάζει» ο Σωτήρης Καλαντζής
έκανε λόγο για την επιβεβλημένη τιμή που έπρεπε να γίνει
στον Χρήστο Πουλιάνα, που
τίμησε την φανέλα και ξεχώρισε και στην κοινωνία.
Στάθηκε δε στην ανταπόκριση που εισέπραξε από
τους φορείς.

* Βάσει αποτελεσμάτων οι πιο παραγωγικές ομάδες στο ποδόσφαιρο, που συμμετέχουν σε εθνικές κατηγορίες είναι οι
εκδόσεις των γυναικείων συγκροτημάτων των Τρικάλων. Οι
μεγάλες ξέχασαν να χάσουν και εδραιώθηκαν στην πρώτη
τριάδα. Αναμφίβολα προκύπτει μια αξιοσημείωτη σταθερότητα, που οφείλεται στην μεθοδική προσπάθεια που γίνεται.
* Παίζουν πολύ όμορφη μπάλα, ενώ προσαρμόζονται άμεσα
στις ιδιαιτερότητες κάθε συνάντησης. Παράλληλα διαθέτουν
την απαραίτητη πολυφωνία στο σκοράρισμα. Διότι ομάδες
που τα περιμένουν όλα στο κομμάτι αυτό από μια και δυο
παίκτριες κάποια στιγμή γίνονται προβλέψιμες. Τέτοιος κίνδυνος όμως δεν υφίσταται για τον εκπρόσωπό μας.
* Με το σκηνικό αυτό τα αντίπαλα τμήματα έχουν αρκετούς
πονοκεφάλους να αντιμετωπίσουν, αφού δεν ξέρουν ποια
παίκτρια των Τρικάλων να πρωτοφυλάξουν, καθώς όλες
σχεδόν είναι εν δυνάμει σκόρερ.
* Να σταθούμε όμως και στο κλίμα των αγώνων που είναι
απίστευτα φιλικό, οπότε οι γονείς έχουν αρκετούς λόγους
να μεταβαίνουν στα γήπεδα με τα παιδιά τους προκειμένου
να βιώσουν από μέσα ένα σκηνικό που τους γεμίζει.
* Εδώ και καιρό το κοινό του γυναικείου ποδοσφαίρου στην
περιοχή μας γλυκάθηκε και συζητάει και την προοπτική
εξόδου στην Ευρώπη. Κάτι τέτοιο πριν από κάποια χρόνια
θα θεωρούνταν μέγα θαύμα αλλά στο διάβα του χρόνου η
πρόοδος των κυανέρυθρων κοριτσιών είναι εντυπωσιακή.
* Πολύ σωστά πάντως ο κόουτς και οι αθλήτριές τους δεν
αλλάζουν φιλοσοφία και επιμένουν να κοιτάζουν κάθε
παιχνίδι ξεχωριστά, αφού στο επίπεδο της Α’ Εθνικής τίποτα
δεν χαρίζεται, ενώ η μέρα παίζει σημαντικό ρόλο.
* Ακρως ενθαρρυντικές όμως είναι και οι εμφανίσεις των
νέων κοριτσιών των Τρικάλων, που απολαμβάνουν αυτό
που κάνουν βγάζοντας εικόνα υγείας. Αξιοποιούν λοιπόν
τις στέρεες βάσεις που διαθέτουν και το ταλέντο τους,
οπότε επιχειρούν συνέχεια βαθμολογικά άλματα. Εχουν 5
στα 5 και θέλουν να συνεχίσουν με την ίδια ταπεινότητα
και διάθεση σεβόμενες τις αντιπάλους.
* Δεν τελειώνουν με τίποτα οι φιλοφρονήσεις για τον Κώστα
Φορτούνη στα κεντρικά ΜΜΕ. Ο περίφημος «Τιραμόλα» του
Ελληνικού ποδοσφαίρου, Νίκος Βαμβακούλας έσταζε μέλι
μιλώντας στο «Φως» για τον δικό μας άσο.
* Ανέφερε μεταξύ άλλων ότι ο Καλαμπακιώτης ποδοσφαιριστής
διαθέτει απίστευτη τεχνική, έχει γερά πόδια και μοναδικές
ικανότητες στο «ένας με έναν». Επιπρόσθετα σκοράρει και
με χαρακτηριστική άνεση. Κοινώς ο Κώστας διαθέτει το
πακέτο όλο κατέληξε ο ευρηματικός στις ατάκες παλιός
αμυντικός.
* Γενικά αρκετοί συμπολίτες ποδοσφαιριστές αγωνίζονται σε
ομάδες εκτός των τειχών και δείχνουν σε πρώτη ευκαιρία
τα ηγετικά τους προσόντα. Σε αρκετές περιπτώσεις μάλιστα
πετυχαίνουν και καθοριστικά τέρματα που διαμορφώνουν
αποτελέσματα
* Για τις νέες αγωνιστικές συνάξεις ετοιμάζονται οι ερασιτεχνικές
ομάδες, που την άλλη εβδομάδα θα έχουν και εμβόλιμη
δράση. Συνεπώς τα επιτελεία θα σπεύσουν να μοιράσουν
σωστά τις δυνάμεις για να έχουν την απαραίτητη φρεσκάδα
οι παίκτες τους. Αλλωστε το καθαρό μυαλό είναι απαραίτητο
στοιχείο και στον βασιλιά των σπορ.
* Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται το Πανελλήνιο κλειστού
στίβου στο ΣΕΦ. Φυσικά δυναμική θα είναι η συμμετοχή Τρικαλινών αθλητών, που είναι σε καλή φόρμα. Αναλυτικά
στο επόμενο φύλλο.

03.30: FOX Sports
Georgetown - Providence
NCAA College Basketball
03:00 COSMOTE SPORT 4 HD
Milwaukee Bucks-Washington Wizards
NBA Regular Season
07:30 Eurosport 2
Six-day Track Championship, Κοπεγχάγη, Ποδηλασία
11:15 Eurosport 1
Αλπικό σκι, Παγκόσμιο Κύπελλο Άρε
14:55 Eurosport 1
Σνούκερ: Παγκόσμιο GP
15:00 Eurosport 1
Volta a la Comunitat Valenciana
Ποδηλασία
17:00 COSMOTE SPORT 2 HD
Εργοτέλης ΓΣΣ-Αστέρας Τρίπολης
ΑΓΣ, Κύπελλο Ελλάδας
19:30 Novasports 1HD
Αναντολού Εφές - Γκραν Κανάρια
EuroLeague

19:30 COSMOTE SPORT 1 HD
Ατρόμητος Αθ. 1923-ΑΕΚ
Κύπελλο Ελλάδας
20:00 Novasports 5HD
Μπούντουτσνοστ - Χίμκι, EuroLeague
20:55 Eurosport 1
Σνούκερ: Παγκόσμιο GP
21:05 Novasports 2HD
Μακάμπι - Ολυμπιακός, EuroLeague
21:30 Novasports 3HD
Λάτσιο - Έμπολι, Serie A
21:45 COSMOTE SPORT 7 HD
Ναντ-Παρί Σεν Ζερμέν
VELUX EHF Champions League
Χάντμπολ
22:00 Novasports 4HD
Γκινγκάμπ - Λιόν
Κύπελλο Γαλλίας
22:00 Novasports 1HD
Μπαρτσελόνα - Ζάλγκιρις

τοπικά
ΑΠ’ ΟΣΑ ΔΙΑΒΑΖΩ

Κλειτσός: Εκεί που
φυλάσσεται το Ιερό Λείψανο
του Αποστόλου και Ευαγγελιστή Λουκά
Του Αντώνη Νικολάου

(Επιμέλεια Νικ. Κατοίκου)
Εκατό χιλιόμετρα περίπου από την Καρδίτσα και ελάχιστα από τη
Φουρνά, βρίσκεται ο Κλειτσός Ευρυτανίας. Ένα χωριό, δημοτικό διαμέρισμα της Φουρνάς σήμερα, πραγματικά πανέμορφο, από το οποίο
κατάγονται πολλοί, που κατοικούν κι έχουν αναπτυχθεί επαγγελματικά στην Καρδίτσα. Στον Κλειτσό δεν σε μαγεύει μονάχα η φυσική
ομορφιά, δεν σε συγκινεί η απλότητα και η φιλοξενία τών ντόπιων,
αλλά σε συνεπαίρνει το θρησκευτικό μυστήριο, ο ανεκτίμητος θησαυρός που φυλάσσεται στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου τού Νέου,
που βρίσκεται στον συνοικισμό τής Κορίτσας.
Στον ίδιο χώρο που το 1282 είχε κτιστεί στο Μοναστήρι τής Κορίτσας, που όμως καταστράφηκε με το πέρασμα των χρόνων. Σ’ αυτόν τον Ιερό Ναό λοιπόν φυλάσσεται ένα σπάνιο και εντυπωσιακό Ιερό
Λείψανο, που προκαλεί δέος. Πρόκειται για το Ιερό Λείψανο του Αποστόλου και Ευαγγελιστή Λουκά από τον αγκώνα μέχρι το μετακάρπιό του, μαζί με τον όνυχά του. Παράξενο πραγματικά, που αμέσως
γεννά το ερώτημα: Πως μπορεί να βρέθηκε στον Κλειτσό ένα Ιερό
Λείψανο του Αποστόλου Λουκά;
Από τις πληροφορίες που συγκέντρωσε ο Κλειτσιώτης Λουκάς Διαμαντής, μαθαίνουμε τα εξής:
«Η ιστορία και η παράδοση μας λένε πως μετά τον θάνατο του Αυτοκράτορα Ανδρόνικου του Γ’ Παλαιολόγου, το 1341, ο Νικηφόρος
ο Β’ το 1357 ξεκίνησε να πολεμήσει τους Τουρκαλβανούς, που λεηλατούσαν την Ευρυτανία και τα Άγραφα. Μαζί του έφερνε πάντοτε και το Ιερό Κειμήλιο του Ευαγγελιστού Λουκά, που το πήρε βέβαια από το Πατριαρχείο. Είναι αλήθεια ότι τα Βυζαντινά στρατεύματα κατά τις εκστρατείες έφεραν μαζί τους εικόνες ή Ιερά Λείψανα Αγίων· έτσι και στην προκειμένη περίπτωση. Αλλά σε μάχη κοντά στο Αγγελόκαστρο Αιτωλοακαρνανίας σκοτώθηκε ο Νικηφόρος
και το στράτευμα διαλύθηκε άτακτα. Ο αξιωματικός που είχε ως σκοπό να φυλάει τον θησαυρό αυτό, πέρασε από τα μέρη τού Κλειτσού,
και συγκεκριμένα από τη θέση Παναγία, όπου υπήρχε Σταυροπηγιακός Ιερός Ναός τής Μεγαλόχαρης. Φαίνεται ότι αυτός ο Ναός ήταν
μετόχι τής Ιεράς Μονής τού Αγίου Νικολάου του Νέου τού εν Βουναίνοις στην Κορίτσα. Αυτή η Μονή ήταν η μοναδική στην περιοχή
την εποχή εκείνη, διότι πουθενά δεν αναφέρουν οι ειδικοί ερευνητές, όπως ο αείμνηστος Πάνος Βασιλείου, που ερεύνησε κάθε ιστορική πτυχή τής ιστορίας τού τόπου μας, άλλη Ιερά Μονή πριν το 1500,
και μάλιστα Σταυροπηγιακή, όπως αυτή της Κορίτσας. Αν η Μονή αυτή
δεν ήταν περίλαμπρη και ιστορική, το Πατριαρχείο δεν θα άφηνε το
χαριτόβρυτο αυτό Αποστολικό Λείψανο ως κτήμα αυτής της Ιεράς
Μονής. Έτσι, το σεπτό Λείψανο φυλάσσεται στον Κλειτσό από το 1357
και μεταφέρθηκε από το μετόχι τής Παναγίας στο Μοναστήρι μετά
την καταστροφή τού μετοχίου από αλβανική επιδρομή ασυντάκτων
μπουλουκιών. Σχετικά με την θαυματουργή δύναμη του Ιερού Λειψάνου ο Επίσκοπος Λιτζάς και Αγράφων Ιάκωβος το 1797 μεταξύ άλλων γράφει στο έγγραφο που φυλάσσεται στον Ιερό Ναό: «Ως δη θησαυρός, όπου προσεκλήθη και ευλαβώς ετιμήθη και προσεκινήθη,
ιάσεις και θαύματα αναρίθμητα επετέλεσε, δαίμονες απηλάθησαν,
νόσοι χαλεπαί εφυγαδεύθησαν, κρεατοί ηφανίσθησαν, κεφαλαλγίαι δειναί έληξαν, ακρίδες λυμαντικαί διεφθάρησαν και άλλα πλείστα
θαύματα και σημεία εγένοντο τη του Αποστόλου χάριτι και αγιότητι».
Στην συγκεκριμένη εκκλησία όμως φυλάσσονται και άλλα Ιερά Λείψανα, όπως τα δύο τεμάχια του Αγίου Νικολάου τού εν Βουναίνοις,
που μυροβολούν, του Αγίου Ιωάννη του Βραχωρίτη, του Αγίου Χαραλάμπους, του Αγίου Τρύφωνος, δύο τεμάχια του Αγίου Παντελεήμονος και της Αγίας Παρασκευής, ενώ σε μια μικρή λειψανοθήκη
φυλάσσονται λείψανα αγνώστων Αγίων. Όλα αυτά λοιπόν βρίσκονται σε μια μικρή εκκλησία τού οικισμού τής Κορίτσας, και όχι μόνο
αυτά, αφού εκεί διατηρούνται ακόμη εντυπωσιακές εικόνες, βιβλία,
χειρόγραφα και σταυροί. Δυστυχώς, από το αρμόδιο τμήμα τής Αρχαιολογικής Υπηρεσίας δεν έχει γίνει ώς τώρα επιστημονική συντήρηση, και πολλά από αυτά τα σπάνια Κειμήλια κινδυνεύουν να φθαρούν.

την Αβάνα ένας
άνδρας χαζεύει τους
περαστικούς, στον
Καναδά μια γυναικεία
φιγούρα στέκεται στην
άκρη του ωκεανού, σε μια
παραλία στη Ν. Ζηλανδία
σκοτεινιαζει.....

Σ
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Έκθεση φωτογραφίας
του Ιωάννη Γρίβα
τέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και αποφοίτησε το
2000. Έκτοτε έχει πραγματοποιήσει ατομικές εκθέσεις, με
πιο πρόσφατες τη διετία 201718 με τίτλο "Στου δρόμου τα
μισά" που παρουσιάστηκαν
από τον Δήμο Καλαμαριάς, τη
ΧΑΝΘ και το Δημαρχείο Θεσσαλονίκης. Έχει λάβει μέρος
σε ομαδικη εκθέση ζωγραφικης η οποια παραγματοποιηθηκε στο χατζηγιαννειο πνευματικο κεντρο στη Λαρισα με
τιτλο “περιηγησεις” ενω σημαντικό ρόλο στην ενασχόληση του με την τέχνη της φωτογραφίας έπαιξε αρχικά η γενέθλιος γη και η συναρπαστική φύση του θεσσαλικού τοπίου, που αποτέλεσαν πηγή
έμπνευσης αλλά και γόνιμου
προβληματισμού στην προσπάθεια απόδοσής τους με
ένα φωτογραφικό "κλικ". “Κάθε
εικόνα είναι ένας κόσμος, και
κάθε ζευγάρι μάτια που την
κοιτά αντιδρά διαφορετικά
ανάλογα με το δικό του συναισθηματικό φορτίο”, λέει ο
ίδιος. “Αυτή η εταιρότητα είναι
που συγκινεί και παρακινεί τον
καλλιτέχνη να δημιουργήσει.”
Και καταλήγει:
“Εύχομαι να μεταφέρουν
στον θεατή την αίσθηση που
ένιωσα όταν τις αντίκρισα ή
ακόμα καλύτερα, να τον φέρουν σ' επαφή με τα δικά του
εσώτερα συναισθήματα”.
Διάρκεια έκθεσης : 7 Φεβρουαρίου 2019 έως 28 Φεβρουαρίου 2019
Ώρες λειτουργίας: πρωί απογευμα
Στοιχεία επικοινωνίας: Ιωάννης Γρίβας κιν. 6977996615
στο facebook: Grivas Giannis
e-mail: igri77@gmail.com.
Μουσείο Τσιτσάνη (Τρίκαλα)

Το μουσείο α Τσιτσάνη σας
καλεί στην έκθεση φωτογραφίας του Ιωάννη Γρίβα, που εγκαινιάζεται τη Πέμπτη 7 Φεβρουάριου 2019 στο χώρο του.
Αμέτρητες ταυτόχρονες
στιγμές στα διαφορετικά μήκη
και πλάτη της γης…
Ο εικαστικός Ιωάννης Γρίβας
παρουσιάζει μία σειρά φωτογραφιών – εικόνων καθώς και
στιγμές αποτυπωμένες με φωτογραφικό αλλά ταυτόχρονα
και ζωγραφικό τρόπο. Ο ίδιος
γράφει για τη θεματική αυτής
της δουλειάς : “Αγαπώ τα ταξίδια. Είναι, για εμένα, ίσως ο
μόνος τρόπος για να απεγκλωβιστεί κανείς από τον προσωπικό του μικρόκοσμο και
να μπορέσει - πραγματικά- να
δει τι υπάρχει γύρω του, τι βρίσκεται πέρα από τις οικίες εικόνες της καθημερινότητας.
Γνωρίζοντας
καινούρια
μέρη, ζώντας - έστω και για
λίγο - την ανάσα άλλων τόπων,
καταφέρνοντας να βλέπουμε κι
όχι απλά να κοιτούμε, πιστεύω
πως μαθαίνουμε και γνωρίζουμε καλύτερα τον ίδιο μας
τον εαυτό.
Πολλές φορές οι εικόνες με
συνεπαίρνουν!
Με κάθε ανοιγοκλείσιμο των
βλεφάρων θα ήθελα να μπορούσα να τις αποθηκεύσω στο
μυαλό μου και να τις κρατήσω
εκεί. Όμως η μνήμη αλλοιώνει
τα πράγματα και τις καταστάσεις. Κι έτσι σηκώνω τον φωτογραφικό φακό και με αποφασιστικά '' κλικ'' κρατώ τη
στιγμή αλώβητη από τον χρόνο”.
Λίγα λόγια για τον καλλιτέχνη: Ο Ιωάννης Γρίβας γεννήθηκε στη Λάρισα. Σπούδασε
ζωγραφικη στην ανωτατη σχολή καλών τεχνών του Αριστο-

ΜΙΑ ΣΗΜΑΔΙΑΚΗ ΗΜΕΡΑ
Υπάρχει όμως και κάτι ακόμη, επίσης πάρα πολύ σημαντικό για τη
συγκεκριμένη εκκλησία και για τα Ιερά Λείψανα που βρέθηκαν εκεί
το 1997. Ο Κλειτσιώτης ερευνητής Ν. Φραγκάκης σε μια ανέκδοτη
μελέτη του μεταξύ άλλων γράφει για έναν άλλο θησαυρό, που έχει
τη θέση του μετά τον Ευαγγελιστή Λουκά:
«Η ημερομηνία 22 Ιουλίου 1997 θα είναι πάντα σημαδιακή για το
χωριό μας, για την κληρονομιά που του άφησε το χαμένο Μοναστήρι
τού Αγίου Νικολάου τού Νέου». Δεν είναι άραγε μεγάλη κληρονομιά
τα Άγια Λείψανα του Μεγάλου Αθανασίου, του Αγίου Γεωργίου τού
Τροπαιοφόρου και της Αγίας Μαρίνας, που το 1520 ο Ηγεμόνας τής
Μολδοβλαχίας Νεάγκος Βασσαράβας (που όπως γράφει ο αγαπητός και εξαίρετος φίλος και εκπαιδευτικός Γεώργιος Κων/νου Ντεληθέος, ανήκε στη διασημότερη και αρχαιότερη οικογένεια της Βλαχίας) τα δώρησε στο Κάστρο αυτό της Ορθοδοξίας, και ποιος ξέρει
για πόσα χρόνια έμειναν θαμμένα στον περίβολο της Εκκλησίας, για
να τα παρουσιάσει η Θεία Πρόνοια τη σημαδιακή εκείνη μέρα του
Ιουλίου;
Όλα τα Ιερά Λείψανα υπάρχουν σ’ έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο,
που επικοινωνεί με τον Ιερό Ναό τού Αγίου Νικολάου τού Νέου και
φυλάσσονται με ευλάβεια από τους κατοίκους τής περιοχής. Ο Κλειτσός, αποτελείται τώρα από τέσσερις ενεργούς οικισμούς, τον Πλάτανο, τις Μουσκιάδες, το Μεσοχώρι και την Κορίτσα, και οι μόνιμοι
κάτοικοί του ξεπερνούν τους 200.
Πρόεδρος του Μορφωτικού Συλλόγου είναι ο Φώτης Παπαστάθης,
ο οποίος κατοικεί στην Καρδίτσα και μέσα από τον Σύλλογο προσπαθεί ν’ αναδείξει το χωριό αυτό και για άλλους λόγους, και κυρίως
για το σημαντικό θρησκευτικό ενδιαφέρον που παρουσιάζει. Ο Κλειτσός επικοινωνεί με τον Νομό Καρδίτσας και από άλλη διαδρομή, πλην
της Φουρνάς. Από εκείνη της Νεράιδας, που μάλιστα είναι πιο σύντομη. Αυτό το μικρό ορεινό χωριό, που κρύβει έναν τόσο μεγάλον
θησαυρό, αξίζει τον κόπο να το επισκεφθεί κανείς. Οι εμπειρίες του
θα είναι πραγματικά σημαντικές.
Εφημ. «Νέος Αγών», 20-8-2000

Από την Πέμπτη θα προβάλλεται στην αίθουσα
του Δημοτικού Κινηματογράφου στον Μύλο Ματσόπουλο, η
ταινία Κτήνος
Μυστηρίου 107’
Ώρες προβολών καθημερινά
(εκτός Δευτέρας) 20.00 & 22.15
Την Κυριακή μια προβολή,
στις 20.00.
Πληροφορίες: Τηλ. 24310
20090,
http://cine-mylos.
blogspot.com facebook/Δημοτικος Κινηματογραφος Τρικαλων
Σε μια μικρή νησιωτική κοινότητα, μια νεαρή γυναίκα ερωτεύεται ένα μυστηριώδη ξένο, ο
οποίος την προτρέπει να δραπετεύσει από την καταπιεστική
οικογένειά της. Όταν θα βρεθεί

Στον Δημοτικό Κινηματογράφο

Κτήνος
ύποπτος για μια σειρά βίαιων δολοφονιών, εκείνη θα τον υπερασπιστεί με πάθος. Σύντομα θα
μάθει και ο ίδιος μέχρι που μπορεί να φτάσει εκείνη.
Είδος:Δράμα, Μυστηρίου
Χώρα:Ην. Βασίλειο
Σκηνοθέτης:Michael Pearce
Πρωταγωνιστούν:Johnny Flynn, Jessie Buckley, Geraldine
James, Trystan Gravelle
Διάρκεια:107
ΚΡΙΤΙΚΕΣ:
Love story, τρομακτικό παραμύθι, ψυχολογικό δράμα και ιστο-

ρία ενηλικίωσης, σκηνοθετημένα
με έναν βαθιά ανησυχητικό τρόπο, που αγγίζει την καρδιά του
σκοταδιού. Χρήστος Μήτσης
αθηνόραμα.gr
Με την πρόφαση του whodunit θρίλερ, υπνωτική ατμόσφαιρα και δύο καθηλωτικές ερμηνείες, ο πρωτοεμφανιζόμενος
Μάικλ Πιρς χτίζει μία σκοτεινή,
φροϋδική διατριβή για το τέρας
που όλοι κρύβουμε μέσα μας.
Πόλυ Λυκούργου
FLIX
Σε ένα από τα καλύτερα βρε-

τανικά ντεμπούτα των τελευταίων ετών, ο Μάικλ Πιρς συνδυάζει οργανικά τη λογική του ερωτικού θρίλερ με το οικογενειακό
μελόδραμα και το ενήλικο παραμύθι. Νεκτάριος Σάκκας
CINEMAGAZINE

30 σελίδα
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Κυρ. Μητσοτάκης:

Στρεβλή η τακτική των προσλήψεων
στη Δημόσια Διοίκηση και την Υγεία

Κ

ριτική στην
κυβέρνηση για την
τακτική των
προσλήψεων που
ακολουθεί στην Δημόσια
Διοίκηση και ειδικότερα
στον χώρο της Υγείας,
άσκησε ο πρόεδρος της
ΝΔ, Κυριάκος
Μητσοτάκης, κατά την
συνάντηση που είχε με το
Διοικητικό Συμβούλιο της
Ένωσης Νοσηλευτών
Ελλάδος.

Ο πρόεδρος της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης

Συγκεκριμένα και απαντώντας στον πρόεδρο
της Ένωσης που επισήμανε τις ελλείψεις που
υπάρχουν στον χώρο τους, ο κ. Μητσοτάκης
ανέφερε ότι «η σημερινή κυβέρνηση επέλεξε
να κάνει τις περισσότερες προσλήψεις τακτικού
προσωπικού στον τομέα της καθαριότητας.
Και μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό προσλήψεων
τακτικού προσωπικού αφορούσε προσωπικό
πανεπιστημιακής και τεχνικής εκπαίδευσης.
Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μια τελείως στρεβλή
αντίληψη για το πού χρειάζεται το Δημόσιο
συνολικά και προφανώς και το Σύστημα Υγείας
τακτικό προσωπικό και ποιες τρύπες καλύπτονται με έκτακτο προσωπικό ή με προσλήψεις
εμβαλωματικού χαρακτήρα».
Ξεκινώντας την συνάντηση που έγινε στο
πλαίσιο της προετοιμασίας που κάνει η ΝΔ
για την παρουσίαση του προγράμματός της,
ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε: «Ξέρω ότι είστε
ένας κλάδος που αντιμετωπίζει πολλές αντιξοότητες και που κρατάει όρθιο το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Δεν υπάρχει περίπτωση να επισκεφθούμε νοσοκομείο και να μην ακούσουμε
μονίμως την ίδια συζήτηση για τις ελλείψεις

που υπάρχουν στο νοσηλευτικό προσωπικό.
Βέβαια, αντιλαμβάνομαι ότι τα προβλήματα
δεν περιορίζονται μόνο εκεί, αλλά θέλουμε να
ακούσουμε με πολύ μεγάλη προσοχή τις απόψεις σας. Να σημειώσουμε ότι η προηγούμενη
Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είχε θέσει
ως προτεραιότητα την πρόσληψη τακτικού νοσηλευτικού προσωπικού. Το τι έγινε στη συνέχεια νομίζω το γνωρίζετε και εσείς καλύτερα
από εμάς».
Ο πρόεδρος της Ένωσης Νοσηλευτών, σύμφωνα με πηγές της ΝΔ, επιβεβαίωσε τις μεγάλες ελλείψεις που υπάρχουν στο νοσηλευτικό
προσωπικό. Ελλείψεις που τα τελευταία χρόνια
έχουν ενταθεί εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν
αντικαθίστανται οι νοσηλευτές που συνταξιοδοτούνται. Σημείωσε ότι έχουν αποχωρήσει
6.000 την τελευταία πενταετία χωρίς να έχουν
αναπληρωθεί.
Πρόσθεσε επίσης ότι οι έκτακτες προσλήψεις
δεν λύνουν το πρόβλημα καθώς μέχρι οι νέοι
νοσηλευτές να εξοικειωθούν με τη δουλειά,
αναγκάζονται να αποχωρήσουν από τη θέση
τους.

ΝΔ: Σοβαρές ανησυχίες από την «κακά
προετοιμασμένη» συνάντηση Τσίπρα στην Τουρκία
«Τώρα που και το ανεπίσημο μέρος της επίσκεψης
του κ. Τσίπρα στην Τουρκία τελείωσε, είναι η στιγμή
μιας πρώτης αποτίμησης της», αναφέρουν στην
Νέα Δημοκρατία. Στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης επισημαίνουν ότι πριν ακόμα αυτή η
επίσκεψη ξεκινήσει, η τουρκική πλευρά φρόντισε
με δηλώσεις και ενέργειες να καθορίσει εκείνη το
πλαίσιο της συνάντησης.
Συγκεκριμένα σημειώνουν τα εξής:
Υπήρξε μπαράζ 31 παραβιάσεων του εθνικού
εναερίου χώρου της Ελλάδας την αμέσως προηγούμενη ημέρα της επίσκεψης Τσίπρα. Ίσως ο
μεγαλύτερος αριθμός παραβιάσεων που έχει πραγματοποιηθεί πριν την επίσκεψη ανώτατου Έλληνα
αξιωματούχου στην Τουρκία.
Ο εκπρόσωπος της τουρκικής Προεδρίας με
άκρως προβληματικές δηλώσεις του έθεσε την
προηγούμενη ημέρα της επίσκεψης το πλαίσιο και
το περιεχόμενο της συνάντησης Τσίπρα- Ερντογάν,
τονίζοντας ότι θα συζητηθούν: α) θέματα «τουρκικής
μειονότητας στην Θράκη», το οποίο συνιστά ευθεία
αμφισβήτηση της Συνθήκης της Λωζάνης και «Νησιών»—δηλαδή θέμα γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο—
που συνιστά ευθεία αμφισβήτηση της ελληνικής
κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιοτητας.
Η Αγκυρα επικήρυξε τους οκτώ στρατιωτικούς,
την ώρα που ο κ. Τσίπρας έμπαινε στο αεροπλάνο,
αγνοώντας επιδεικτικά τις τελεσίδικες αποφάσεις
της ελληνικής ανεξάρτητης δικαιοσύνης που έχει
χορηγήσει άσυλο.
Την ημέρα της άφιξης Τσίπρα, η Τουρκία εξέδωσε
NAVTEX που δεσμεύει περιοχή εντός της ελληνικής
υφαλοκρηπίδας νοτιοδυτικά του Καστελόριζου για
άσκηση με χρήση πυρών, στα πλαίσια της άσκησης
«Γαλάζια Πατρίδα».
«Όλα τα παραπάνω, δηλώνουν σαφώς ότι υπήρξε
κακή προετοιμασία της επίσκεψης, αφού δόθηκε
στην Τουρκία η δυνατότητα να καθορίσει εκείνη το
πλαίσιό της», λένε στη ΝΔ ενώ προσθέτουν ότι
απο τις δηλώσεις Τσίπρα- Ερντογάν προκύπτει
σειρά κρίσιμων ερωτημάτων για το τι συζήτησε ή
και συμφώνησε ο κ.Τσίπρας.
Η ΝΔ συμπληρώνει τα εξής:
«-Ανακοινώθηκε ότι θα υπάρξουν νέα πρόσθετα
μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Το ζήτημα δεν

είναι να συμφωνηθούν πρόσθετα μέτρα, αλλά να
εφαρμοσθούν πλήρως από την Τουρκία τα ηδη
υπάρχοντα που διαμορφώνουν μια στέρεη βάση
για οικοδόμηση εμπιστοσύνης. Στο πλαίσιο αυτό,
θα πρέπει να διευκρινισθεί ποια ακριβώς είναι τα
νέα μέτρα που έρχονται να προστεθούν στα ήδη
υπάρχοντα και σε τι αφορούν. Εν προκειμένω υπενθυμίζεται ότι επιδίωξη της Τουρκίας είναι δια της
συνεχούς διεύρυνσης των Μέτρων Οικοδόμησης
Εμπιστοσύνης να περιορισθεί η άσκηση κυριαρχικών
δικαιωμάτων της Ελλάδας στο Αιγαίο.
-Ο κ. Τσίπρας φαίνεται να έχει αποδεχτεί ότι θα
υπάρξει πεδίο συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο, ειδικά σε ό,τι αφορά τα ενεργειακά θέματα.
Πώς μπορεί αυτό να γίνει όταν είναι η ίδια η Τουρκία
που έχει αυτοαποκλεισθεί από τις ενεργειακές εξελίξεις και εφαρμόζει πολιτική διαρκούς έντασης
καθώς δεν αναγνωρίζει τη Διεθνή Σύμβαση του
ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), και
δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία και τα
δικαιώματά της που απορρέουν από την UNCLOS,
όπως η οριοθέτηση Κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης.
-Αναφορικά με τον εκσυγχρονισμό της Τελωνειακής Ένωσης ΕΕ-Τουρκίας, ο κ. Τσίπρας φάνηκε
να συναινεί στην τουρκική επιδίωξη να υπάρξει
αναθεώρησή της, κάτι στο οποίο αντιδρούν πολλά
κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 'Αποψη της
Νέας Δημοκρατίας είναι ότι στη νέα Τελωνειακή
Ένωση ΕΕ-Τουρκίας, θα πρέπει να εξετασθεί σοβαρά
το ενδεχόμενο να ενταχθούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις και προαπαιτουμένα, δηλαδή να υπάρχουν στοιχεία νέας «αιρεσιμότητας» (conditionality).
Και αυτό γιατί η υπάρχουσα αιρεσιμότητα στην ενταξιακή διαδικασία δεν παράγει αποτελέσματα, καθώς η διαδικασία έχει παγώσει.
-Προβληματισμό προκαλεί η πρόθεση συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας σε θέματα εσωτερικής ασφάλειας, που αφορά και σε ανταλλαγή
πληροφοριών μεταξύ των αρμοδίων κρατικών υπηρεσιών, δεδομένου ότι ο ισχύον στην Τουρκία αντιτρομοκρατικός νόμος αντιμετωπίζεται αρνητικά
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς θέτει σε αμφισβήτηση ή έρχεται σε ευθεία αντίθεση με θεμελιώσεις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες.

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

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

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

Κέντρο Διάγνωσης &
Θεραπείας Διαταραχών

“ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ”

Σκυλοτροφή συντήρησης 20kg

από

Σκυλοτροφή ενέργειας 20kg

από

Γατοτροφή Premium από 24,99

μόνο

Αλεύρι τύπου πολυτελείας 5kg

από

Αλεύρι τύπου 70% 25kg

από

Hλιέλαιο 10λίτρα

από

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

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

Ώρες Λειτουργίας: 11.00-21.30

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

email: diatrofis@gmail.com

εσωτερικά

Ο τουρκικός Τύπος
για τη συνάντηση
Τσίπρα - Ερντογάν
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Ομοψυχία Τσίπρα - Βαρθολομαίου
για την επαναλειτουργία της
Θεολογικής Σχολής της Χάλκης
ο μήνυμα ότι ο
σεβασμός των
θρησκευτικών
ελευθεριών «δεν
αποτελεί αντικείμενο
διαπραγμάτευσης», αλλά
«αυτόβουλη υποχρέωση»
των κυβερνήσεων,
έστειλε ο Αλέξης
Τσίπρας προς την
Άγκυρα, κατά την ομιλία
του στη Θεολογική Σχολή
Χάλκης, παρουσία του
Οικουμενικού Πατριάρχη
Βαρθολομαίου.

Τ

Τίτλο από τη δήλωση του Τούρκου προέδρου περί «εξεύρεσης ειλικρινών και δίκαιων λύσεων σε όλα τα ζητήματα»
έβγαλαν τα περισσότερα μέσα ενημέρωσης στην Τουρκία
για τη συνάντηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, προχθές, στην Άγκυρα.
Στη δυνατότητα επίλυσης διμερών διαφορών μέσω του
διαλόγου, με επίκεντρο τη διαμάχη Άγκυρας – Αθήνας για
τους οκτώ Τούρκους αξιωματικούς που κατηγορούνται ότι
συμμετείχαν στην απόπειρα πραξικοπήματος στην Τουρκία και έχουν λάβει πολιτικό άσυλο στην Ελλάδα, αναφέρονται στο ίδιο ακριβώς δημοσίευμα που έχουν αναρτήσει στις αγγλικές εκδόσεις τους το πρακτορείο Anadolu και
η «Hurriyet».
«Η Θεολογική Σχολή (της Χάλκης) αντάλλαγμα για
τους μουφτήδες», είναι ο τίτλος της «Cumhuriyet». «Όπως
γνωρίζετε, η Θεολογική Σχολή της Χάλκης είναι κλειστή από
το 1971, δεν φταίμε εμείς», ανέφερε χθες ο Τούρκος πρόεδρος και πρόσθεσε πως «όποτε μου λέτε για τη Σχολή,
εγώ απαντώ να λυθεί και το θέμα των Μουφτήδων».
«Η δουλειά της πολιτικής είναι να κάνεις φίλους και όχι
εχθρούς», υπογραμμίζει στο πρωτοσέλιδό της η «Aksam»,
ενώ η «Gunes» εστιάζει το ενδιαφέρον της στο ότι ο Ερντογάν «Ζήτησε τους γκιουλενιστές από τον Τσίπρα».
«Μη γίνετε καταφύγιο για τους τρομοκράτες», αναφέρεται στο πρωτοσέλιδο της «Sabah», επίσης αναφερόμενη στα λεγόμενα του Τούρκου προέδρου για τους «οκτώ».
Ομοίως και η «Yeni Safak»: «Μη γίνετε λιμάνι για τους τρομοκράτες». Στους υπότιτλους του βασικού της θέματος,
η ίδια εφημερίδα κάνει λόγο για έκκληση Τσίπρα για κοινό αγώνα κατά της τρομοκρατίας, πράγμα που ζήτησε και
ο Ερντογάν. Αναφέρεται όμως και στην φράση του Έλληνα
πρωθυπουργού, «λύνουμε τα προβλήματα με επικοινωνία».
Από τους δύο προηγούμενους τίτλους, δεν διαφέρει εκείνος της εφημερίδας «Star»: Η Ελλάδα δεν πρέπει να γίνει
καταφύγιο τρομοκρατών, ενώ λίγο πιο επιθετικός είναι ο
τίτλος της «Turkiye»: «Εκδώστε τους προδότες της FETO».
Σε άλλο θέμα εστιάζει από την πλευρά της η «Yenicag»:
«Δήλωση-έκπληξη από τον Τσίπρα:
Η Ομόσπονδη Κύπρος πρέπει να πάρει τη θέση της ως
κανονικό κράτος της Ε.Ε».
Η «Akit» απλώς αναφέρεται στο γεγονός της συνάντησης των δύο ηγετών: «Ο Ερντογάν δέχθηκε τον Τσίπρα στο
Προεδρικό Μέγαρο».

«Το μήνυμα που θέλω να
αναδείξω από τον ιστορικό
αυτό τόπο είναι ότι η επαναλειτουργία της Θεολογικής
Σχολής της Χάλκης δεν θα
αποτελέσει αντικείμενο ή μήνυμα διενέξεως αλλά μήνυμα
φιλίας, αλληλοκατανόησης
και αδελφοσύνης ανάμεσα
στους λαούς» είπε ο Πρωθυπουργός εκφράζοντας τη «μεγάλη συγκίνηση και χαρά»
του για την επίσκεψή του.
Ο κ. Τσίπρας εξέφρασε την
πεποίθησή του ότι οι θρησκείες των δύο λαών, αλλά και
οι δύο μειονότητες, η μουσουλμανική στην Ελλάδα και
η ελληνική στην Τουρκία,
«πρέπει να αποτελέσουν όχι
πεδίο διαμάχης, αλλά γέφυρες» ανάμεσα στις δύο χώρες.
«Το λέω αυτό διότι δεν αποτελεί αντικείμενο διμερούς
συμφωνίας, διαπραγμάτευσης, συναλλαγής ή ανταλλαγής η αυτόβουλη υποχρέωση
των κυβερνήσεών μας να προασπίζουν τα συμφέροντα και
τα δικαιώματα των μειονοτήτων σε κάθε μία χωρα ξεχωριστά» υπογράμμισε για να
προσθέσει: «Δεν αποτελεί αντικείμενο διμερούς διαπραγμάτευσης, αλλά αυτόβουλη
υποχρέωση και απόδειξη ότι
είμαστε κράτη που σεβόμαστε
την αρχή της ισοπολιτείας και
των θρησκευτικών ελευθεριών».
«Θεωρώ ότι η σημερινή
μέρα δίνει τα σωστά μηνύματα. Υπάρχουν ζητήματα διαφωνίας ανάμεσα στις δύο
χώρα που όμως μόνο μέσα
από τον διάλογο μπορούσε να
επιλύσουμε» συνέχισε. Αναγνώρισε παράλληλα πως η

ΤΩΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
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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

τουρκική κυβέρνηση έκανε
βήματα στο ζήτημα της περιουσίας του Πατριαρχείου και
εξέφρασε την ελπίδα ότι «είμαστε κοντά στη μέρα που σε
αυτές τις αίθουσες θα ακουστούν και πάλι χαρούμενα γέλια φοιτητών και σπουδαστών».
Δήλωσε επίσης χαρούμενος γιατί διαπίστωσε ότι η
παρουσία του στη Χάλκη «δεν
υπήρξε αντικείμενο διχόνοιας,
αλλά αντικείμενο ελπίδας,
χαράς και θετικής ανταπόκρισης από τους απλούς πολίτες
του ιστορικού αυτού τόπου,
τους Τούρκους πολίτες που
έσπευσαν να μας χαιρετίσουν,
να μας σφίξουν το χέρι, να
μας εκφράσουν την αγάπη
τους, αγάπη που είναι ειλικρινής και είναι η καρδιά της
ελληνοτουρκικής φιλίας που
θέλουμε να οικοδομήσουμε».
Αναφερόμενος τόσο στη
Θεολογική Σχολή Χάλκης, όσο
και στην Αγία Σοφία, στην
οποία ξεναγήθηκε νωρίτερα
είπε πως πρόκειται για «σημαντικότατα μνημεία του Ελληνισμού και της Ορθοδο-

ξίας» που «ανήκουν πια σε
όλη την ανθρωπότητα» και είναι οικουμενικά. Ωστόσο, πρόσθεσε, «δεν παραβλέπουμε
το γεγονός ότι είναι μνημεία
του Ελληνισμού και μιας ελληνικής κοινότητας, μιας ελληνικής και ορθόδοξης μειονότητας, εδώ στην Κωνσταντινούπολη, που πέρασε
πολύ μεγάλες δυσκολίες, πληγώθηκε, κυνηγήθηκε, αποδεκατίστηκε, αλλά δεν έχασε
τις ρίζες της».
Σημείωσε ακόμη ότι στη Θεολογική Σχολή Χάλκης φοίτησαν σπουδαίοι λόγιοι άνθρωποι, θεολόγοι, ιερείς με σπουδαίες γνώσεις και σημαντική
προσφορά, αλλά και μεγάλες
προσωπικότητες, που αργότερα έγιναν σπουδαίοι ιεράρχες, ενώ χαρακτήρισε «κιβωτό σοφίας και γνώσης» τη βιβλιοθήκη της Σχολής.
Κλείνοντας την ομιλία του ο
Πρωθυπουργός δήλωσε αισιόδοξος ότι την επόμενη
φορά, θα διαβεί το κατώφλι
της Σχολής μαζί με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν «για να κηρύξουμε μία

νέα μέρα για τη φιλία των
λαών μας με την επαναλειτουργία της».
Βαρθολομαίος: Σαρξ εκ της
σαρκός του Οικουμενικού Πατριαρχείου
Την ελπίδα του για την επαναλειτουργία της Θεολογικής
Σχολής της Χάλκης διατύπωσε και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, στην
ομιλία του.
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης χαρακτήρισε «σαρξ εκ
της σαρκός» του Οικουμενικού Πατριαρχείου την Θεολογική Σχολή και πρόσθεσε
πως η παρουσία του Έλληνα
πρωθυπουργού «χαροποιεί τα
μέγιστα τη μητέρα Εκκλησία
και την πολύπαθη ομογένεια».
Υπογράμμισε ακόμη τον
«υψηλό συμβολισμό» της επίσκεψης του Έλληνα πρωθυπουργού και σημείωσε ότι η
Ελλάδα υποστήριζε πάντα την
άρση της αδικίας εις βάρος
της Σχολής και του Οικουμενικού Πατριαρχείου, για να
ευχηθεί να μην αργήσει η
μέρα που η Σχολή θα ανοίξει
πάλι τις πύλες της.

32 σελίδα
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Το 1894 ιδρύθηκε στη Σόφια
από μία ομάδα διανοουμένων η
O.R.I.M. (Εσωτερική Μακεδονική
Επαναστατική Οργάνωση), με
σκοπό να εξοντώσει το ελληνικό
στοιχείο στη Μακεδονία και έτσι
να αλλοιώσει την εθνολογική σύνθεσή της. Ο Στρατιωτικός βραχίονας επανδρώνεται και ονομάζεται κομιτάτο. Το κομιτάτο, Εταιρεία Ανώνυμη ληστείας, εκβιασμού και φόνου, …είχε ως έδρα
κεντρική το Κιουστεντήλ με υποκαταστήματα στο Πετρίτσι, το
Μελένικο, στα Πορρόια, στην
Τζουμαγιά, στον Όρβηλο, στο
Μπέλες. Αρχηγός ο Μιχαηλόφσκι.
Υπαρχηγός της ο συνταγματάρχης Αναστάσι Γιάγκωφ. Γενικός
Επιθεωρητής ο Στρατηγός Ζούτσεφ. Επιτελείς καπεταναίοι πολλοί: ο Βόρις Σαράφωφ (επτακόσια
παλικάρια όλα του σχοινιού και
του παλουκιού…). Ο Σαντάσκι
(διακόσια πενήντα). Ο έφεδρος
Αντισυνταγματάρχης Νικολέφ
(ήταν στον πολιτικό του βίο γυμνασιάρχης! εκατό). Ο Ρίζωφ
(εκατόν πενήντα). Ο Δόντζος (εκατόν είκοσι). Ο Αποστόλωφ (εβδομήντα). Ο Στογιάνοφ (εκατόν
εξήντα). Ο Αλέξιεφ (εβδομήντα).
Ο Κώτε (τριάντα) κλπ. Τα πολυάριθμα αυτά σώματα ήταν εξοπλισμένα με τα δεινότερα όπλα της
εποχής.
Οι κομιτατζήδες περιτρέχουν
τη Μακεδονία με το κουμπούρι
στο χέρι, πολεμάνε να ξηλώσουν
από το χώμα της ό,τι δικό μας οι
αιώνες έσπειραν αξερίζωτα. Η
προπαγάνδα τους είναι έντεχνη,
πανούργα. Δεν λέει «Η Μακεδονία
στον Βούλγαρο», λέει «Η Μακεδονία στον Μακεδόνα»! Μετατοπίζει μακιαβελικά το δόγμα και
γυρεύει τάχατες αυτονομία. Πίσω
όμως από το πέπλο το απατηλό
κρύβει την επιδίωξη για προσάρτηση (Να είναι άραγε σύμπτωση
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Ο Μακεδονικός αγώνας
και ο Παύλος Μελάς
«Να ξέρετε πως αν τρέξουμε να σώσουμε τη Μακεδονία,
η Μακεδονία θα μας σώσει».
Ίων Δραγούμης
η ομιλία του σκοπιανού Ζάεφ για
μακεδονική ιθαγένεια και γλώσσα;).
Οι κομιτατικοί εξαπολύονται με
την ανοχή της σουλτανικής συγκυβέρνησης, από προαιώνιο μισελληνισμό ή γερό «μπαχτσίσι»
και η Μακεδονία μας ολάκερη γίνεται γιγαντιαία σαρκοφάγος! Το
Δεκέμβριο του 1900 σκοτώνουν
δίχως αφορμή το γιατρό Άγγελο
Σακελλάριο στη Γουμένιτσα. Ο
φόνος αυτός άνοιξε πόρτα σε
νέα περίοδο βουλγαρικών εγκλημάτων. Σε διάστημα 50 μηνών
εξόντωσαν χιλιάδες Ελλήνων.
Στον Ίωνα Δραγούμη, πρόξενο
τότε στο Μοναστήρι, που τ’ αποκάλυπτε η κυβέρνησή μας απαντούσε: «του λοιπού να μη γεννά
ζητήματα…»!
Ο δόκτωρ …Αριστοτέλεφ (υφηγητής στο Πανεπιστήμιο της Σόφιας) φυτεύει το μαχαίρι του στα
σπλάχνα του γυρολόγου Γιώργη
Χατζηγιώργη, κατόπιν ήσυχα-ήσυχα γυρίζει στο σπουδαστήριό του
και σχολιάζει τον Ηρόδοτο. Ο
Σαντάνσκι σκοτώνει τον παπάΣωτήρη στην Τραπέζιτσα, ξετσιτσιδώνει τη μονάκριβη θυγατέρα
του και τη ζορίζει να του χορέψει
ξεκάλτσωτη με γυμνά τα πέλματα

πάνω σε γαϊδουράγκαθα. Ύστερα
με φούρια βαρβάτου ουρακοτάγκου ρίχνεται πάνω σε αυτό το
καταβασανισμένο και αιμόφυρτο
κορμί να το γλεντήσει. Είναι λίγα
παραδείγματα από τα χιλιάδες
μαρτύρια των Ελλήνων Μακεδόνων. Αυτή ήταν η κατάσταση στη
γη μας αυτή την προαιώνια, την
πανάρχαια από το μύθο και την
ιστορία.
Τότε ένα παλικάρι παίρνει πάνω
του να ξεκουνήσει τη φυλή μας
από την αδράνεια, να της αποτινάξει το λήθαργο κι από τη στείρα
απαντοχή να τη ρίξει και πάλι
στη γόνιμη περιπέτεια, στην εθνική δράση. Ο ανθυπολοχαγός του
πυροβολικού Παύλος Μελάς,
ήρως ηρώων, Αχιλλέας εξορισμένος από την «Ιλιάδα» στην εκφυλισμένη μας εποχή. Πρόσωπο μελαχρινό, γλυκύτατο, μάτι σπινθηροβόλο, μαύρο φρύδι γαϊτάνι,
κορμί λυγερό, σπαθάτο, πανύψηλο, παράστημα αρειμάνιο…
Ένα βράδυ κοιμάται Παύλος
Μελάς αλλά ξυπνάει Μίκης Ζέζας
(= Μαύρος) οπλαρχηγός, αντάρτης. Και σαλπίζει: «Οι Βούλγαροι
στη Μακεδονία σφάζουνε τον Έλληνα. Κι εμείς εδώ τι κάνουμε σ’
απάντηση; Το μοιρολόι, το μνη-

μόσυνο του σφαγμένου και τίποτα
άλλο. Ντροπή μας! Η γυναίκα
κλαίει τους νεκρούς, ο άντρας
τους εκδικιέται. Η ΛΕΥΤΕΡΙΑ κερδίζεται με το όπλο και όχι με την
αγιαστούρα! Λοιπόν αδέρφια, σηκωθείτε! Αρματωθείτε! Κι όσοι
νοιώθετε αίμα ζωντανού στη φλέβα σας, ελάτε μαζί μου ν’ αποκριθούμε στο μαχαίρι με μαχαίρι,
στο βόλι με βόλι, στη βόμβα με
βόμβα, σύμφωνα με τον αδυσώπητο νόμο του πολέμου … και να
παστρέψουμε τη Μακεδονία μας
από την πληγή της … απ’ την
ακρίδα της … από τη μάστιγα».
Το κήρυγμα αυτό το πικραμένο
κι έξαλλο, βρίσκει πρόσφορο
χώμα, ριζοβολά και καρπίζει. Και
σε λίγο, σώμα από σαράντα λεοντόθυμα παλικάρια (όλοι κρητικοί
και μακεδόνες) σκιάζεται γύρω
από την αντάρτισσα σημαία του.
Ο Μελάς ή Ζέζας οργανώνει το
σώμα του, το κατηχά, το φροντίζει, του μπολιάζει την ιερή του
φλόγα. Και το Φλεβάρη του 1904
αποχαιρετά με συντριβή τη γυναίκα του (Ναταλία, κόρη του
Στέφανου Δραγούμη), τα παιδιά
του, κάνει το σταυρό του, περνά
τα σύνορα και χύνεται στη Μακεδονία τιμωρός, εκδικητής.
Αμέσως αλλάζει η κατάσταση.
Οι Βούλγαροι βάζουν τώρα λίγο
νεράκι στο κρασί τους. Ξέροντας
ότι παύει η ασυδοσία τους …ότι
υπάρχει τώρα κάποιο σπαθί που
κολάζει τ’ ανομήματα …κι ότι κάπου σε μια σάρα, σ’ ένα ρουμάνι,
σε μια σύδενδρη λαγκάδα του
Μακεδονικού δρυμού αόρατα παραμονεύει η ανταπόδοση, τ’ αντίποινο. Και οι Μακεδόνες απ’ το
άλλο μέρος ανασαίνουνε, ψυχώνονται, νοιώθοντας ότι τώρα διαφεντεύει το είναι τους ένα μπράτσο ρωμαλέο κι άτρομο… παίρνουν θάρρος από το θέαμα αυτού
του πανέμνοστου παλικαριού, παρακολουθάνε μ’ ανείπωτη συγκίνηση τ’ άθλα του, γροικάνε μ’
έξαρση το βαρύγδουπο ντουφέκι
του να βροντά κι ορκίζονται στ’
όνομα του Ζέζα.
Περνάνε μήνες. Ο Ζέζας άλλοτε
με βάση τη Νεγόβανη κι άλλοτε
το Λέχοβο ξεκαθαρίζει το έδαφος
από τον κομίτη. Η Μακεδονία μας
αναπνέει, ξαλαφρώνει κάπως από
τον ασήκωτο βραχνά. Ωστόσο ο
Ζέζας αρχίζει τώρα να τα βρίσκει
δύσκολα. Τον αφανίζει η πείνα,
τον κόβει η θέρμη κι ο χειμώνας
έρχεται… Δίχως ούτε ψίχουλο
στον ντορβά, δίχως οδηγούς, έτσι
περιπλανιέται με τα ξεθεωμένα
παλικάρια του στο βρόντο, πότε
σε βάλτα, πότε σε κατσάβραχα.
Κι οι Τούρκοι που τον πήραν από
κακό μάτι, γιατί δεν ετσιμπολογήσανε ποτέ ρεγάλα και κολόκουρα από τα χέρια του, τον κυνηγάν επίμονα, δεν τον αφήνουν
πάνω σε χλωρό κλαρί, τον αποκλείουνε, κινούν απάνω του πανίσχυρα αποσπάσματα.
Και το χειρότερο… Να που τον
ξέχασε τώρα και η Αθήνα! Μάταια
γυρεύει παλικάρια και εφόδια για
ν’ αναπληρώσει τα κενά και ν’
ανασυντάξει την ομάδα του. Εδώ
κάνουν όλοι τον κουφό ή τ’ απαντούνε σε ύφος ενοχλημένο ότι
θα φροντίσουνε και δεν φροντίζουνε…
Στην πρωτεύουσα βλέπεις ο
ζήλος επέρασε. «Το άστυ νυν
περί άλλα τυρβάζει». Η Μακεδονία
παύει να είναι επίκαιρη, φλέγουσα. Άλλα ζητήματα παίρνουν εγωιστικά κι αυθαίρετα στο προσκήνιο

τη θέση της. Η Μεγάλη Ιδέα νυστάζει, ναρκώνεται, βυθίζεται και
πάλι στην έλλειψη συνεχούς προσπάθειας και συνοχής. Κι ο Ζέζας
έχει μείνει τώρα δίχως ενίσχυση,
μόνος απάνω σε μέρη δύσβατα
κι απότομα, γιομάτα από κίντυνο
κι ενέδρα. Θεοί και δαίμονες είναι
εναντίον του. Στέρηση, κακουχία
κι αρρώστια γίνονται τώρα αχώριστοι σύντροφοί του. Τούρκοι
και Βούλγαροι συνασπισμένοι σε
μέτωπο κοινό πλέκουνε δίχτυ θανάτου γύρα στα πόδια του. Ο χάρος ενεδρεύει με γυναικείο νάζι
και παιχνίδιασμα, σε κάθε συστάδα και σε κάθε ξέφωτο, πότε τον
ακολουθεί και πότε προηγείται.
Μα δεν απογοητεύεται. Παλεύει
μόνος του, ένας απέναντι χιλιάδων. Από λόγγο σε λόγγο, από
βάραθρο σε βάραθρο, πρωί, γιόμα κι απόγιομα περήφανα αντηχεί,
με την ίδια αθάνατη κίνηση, το
μεγάλο βήμα του καπετάνιου.
Όμως ό,τι δεν κατορθώνει η
μάχη, το κατορθώνει η προδοσία.
Ένα ανταριασμένο και βροχερό
σύθαμπο τ’ Οκτώβρη, μια σκρόφα
σταλμένη πίτηδες από την κομίσσια (συμμορία) του Μήτρου
Βλάχου, μπαίνει στο καρακόλι τ’
αρβανίτη γιούσμπαση (Λοχαγού)
των αποσπασμάτων Αλή Σιλιχτάρη:
Μπέη μου, ξέρω το λημέρι του
Μίκη Ζέζα. Κι ήρθα για να σου
δώσω το χαμπέρι…
Ο αρβανίτης αναπηδά με κίντυνο να σπάσει τον αργιλέ του.
Πω, πω… μίλα καλά ορέ! Ξέρεις
εσύ πού να χώνεται το σεϊντάνι…
το πεζεβέγγη… το Μίκη Ζέζα;
Ξέρω, μπέη μου.
Αφερίμ (εύγε)! Ε.. και πού να
χώνεται ορέ για να το πιάκω…
Στη Στάτιστα. Στο κονάκι του
μουχτάρη (Δημάρχου).
Η καταδότισσα χάνεται σαν
άτιμη σκιά μέσα στο σκοτάδι. Κι
ο γιούσμπασης, αφού νοερά κατάστρωσε έτσι που χρειάζεται το
σχέδιο, μονολογεί μ’ άγριο χαμόγελο: «Θα γίνω μπίμπασης
(Ταγματάρχης) ορέ… Ναι, μα τα
γένια του προφήτη…». Και μακάρια χαϊδεύει τα δικά του.
Στις 13 Οκτώβρη 1904 ο Ζέζας
όντως έχει για κατάλυμα τ’ αρχοντικό του δημάρχου στη Στάτιστα κι είναι μέσα με δώδεκα
αντάρτες όλους κι όλους. Έξι
μερόνυχτα τώρα βρέχει, δίχως
ανάπαυλα. Αυτό το ανιαρό, το
μουντό ψιχάλισμα του δίνει πια
στα νεύρα, του λασπώνει την
ψυχή. Κι ένα δυσοίωνο προαίσθημα ταράζει σήμερα το πνεύμα
του.
Μεσημεριάζει, κάθεται στο τραπέζι με τον υπαρχηγό του Νίκο
Πύρζα, το Στρατινάκη, τον Αντρουλή, το Λαμπρινό, τον ψυχογιό
του Ντίνο κι άλλα παλικάρια. Μα
το ψωμί σβολιάζει στο λαιμό του,
δεν πάει κάτω. Πάνω στο φαΐ,
μπαίνει μέσα αλαφιασμένη μια
γερόντισσα:
Καπετάνιε στρατός εμπήκε στο
χωριό!
Καμιά παγάνα (περίπολος) θάναι και θα φύγει βάβω… Και σηκώνει τους ώμους του αδιάφορα.
Η γριά κουνάει το κεφάλι της
απελπισμένα:
Καπετάνιε μου τι λες; Είναι
ολάκερος ορτάς (λόχος) οι Τούρκοι και ροβολάνε κατά δώθενε.
Το ψυχοπαίδι του σα να τα χάνει λίγο. Μουρμουρίζει:
Προδοσία στη μέση. Μας εφάγανε μπαμπέσικα.

Τ’ αποπαίρνει φιλικά, με τον
αιώνιο μαλακό του τρόπο.
Σκάσε χάχα… Πρώτη φορά δεν
είναι που τη σκαπουλάραμε…
Σηκώνεται κι ετοιμάζει την άμυνα μ’ όσα μέσα διαθέτει. Ανοίγει
πολεμίστρες, οχυρώνει την οξώπορτα, βάζει καραούλια, μοιράζει
πολεμοφόδια τους άντρες του
αλλά τους απαγορεύει να πυροβολήσουν πρώτοι. Κι ύστερα με
χριστιανική γαλήνη περιμένει την
επίθεση. Δεν αργεί. Ένα τραχύ
πρόσταγμα ακούγεται:
Ανοίχτε την πόρτα! (Ατς καπύι
– τούρκικα).
Καμιά απάντηση.
Ανοίχτε την πόρτα γκιαούρηδες
ή βάζουμε φωτιά στο σπίτι!
Ο Ζέζας είναι τώρα στο χαγιάτι.
Σηκώνει το βραχύκαννο μάουζερ
αγάλια-αγάλια… Σημαδεύει στο
σωρό και σέρνει τη σκανδάλη.
Πέφτει κάποιος τ’ ανάσκελα. Οι
άλλοι νιζάμηδες (στρατιώτες)
αραιώνουν συνετά, πιάνουνε θέσεις ολόγυρα κι αρχίζουνε θρεμμένο ντουφεκίδι. Βραδιάζει και η
κατάσταση είναι κρίσιμη. Οι Τούρκοι, έχοντας εμπιστοσύνη στον
αριθμό τους, είναι επιθετικοί. Κι
αόρατοι στο μπούσι στην αντάρα,
πετάνε βόμβες ή βάλλουν ομαδόν,
έτσι που το σπίτι κιντυνεύει να
γίνει πυροτέχνημα.
Αίφνης, ειδοποιεί το καραούλι:
Στήσανε κι ένα τόπι (κανόνι)! Τετέλεσται… Το σπίτι καλά-καλά
δεν αντέχει στη μπάλλα, πού ν’
αντέξει στην οβίδα… Ο Ζέζας
είναι αρχηγός, έχει ψυχών ευθύνη.
Τι να πράξει; Σουφρώνει τα σμιχτά
του φρύδια… δαγκώνει νευρικά
το μουστάκι του… σκέπτεται… κι
αποφασίζει: Πάνω τους! Ορμά σ’
ένα παράθυρο, κρεμά μιαν ανεμόσκαλα, σαλτάρει στην αυλή
πάλλοντας επικά το ντουφέκι του
στον άνεμο. Κι οι Τούρκοι υποχωρούνε σα ν’ αντιμετωπίζουνε
τον εξολοθρευτή τους άγγελο…
κι όσοι τον είδανε την ώρα εκείνη
την υπέρτατη, δεν ξεχάσανε ποτέ
το σχήμα του.
Όμως απάνω στο πήδημα αναχαιτίζεται, κλονίζεται, παραπατά… Κι ακούεται να λέει μ’ αλλοιωμένο τόνο:
Στη μέση με πέτυχε παιδιά!
Μα δε σωριάζεται στο πλακόστρωτο. Κρατιέται με τα δόντια
στα ποδάρια του και σιγά-σιγά
μα σταθερά διευθύνεται δίπλα,
σ’ ένα στάβλο. Ξεζώνεται, πετά
πιστόλι και παλάσκες, απλώνει
του μάκρους απάνω στ’ άχυρα
το λιγνό κορμί του, που σα να λιγνεύει τώρα ακόμα πιο πολύ. Του
σκίζουνε τον ντουλαμά του να
δείξει η λαβωματιά και χύνεται
αίμα… αίμα πορφυρό και πολύτιμο, που το γλύφει με τη διψαλέα
γλώσσα της η γη. Τον κοιτάνε.
Σβήνει… κι αρθρώνει με κόπο:
Το χαϊμαλί μου να το δώσετε
στη γυναίκα μου… το ντουφέκι
στο γιο μου… και να τους πείτε
πως έκανα το χρέος μου.
Βήχει. Κι ύστερα:
Πονώ, παιδιά, πονώ!
Οι αντάρτες όλοι κλαίν’ απαρηγόρητα. Έξω δυο-τρεις άλλοι
βαστάν ακόμα ντουφέκι με τον
Τούρκο, που δεν κοτάει να ζυγώσει, για νάχει υπόκρουση πολέμου
το ψυχομάχημα του πολεμιστή.
Κι αυτός έχει πεθάνει σχεδόν
όλος …έχει φύγει …κι απ’ το
κορμί του δεν απομένει ζωντανό
παρά το στόμα του που τρυαλίζει:
Νίκο …δε σε βλέπω πια… Πού
είσαι;
Κοντά σου καπετάνιε.
Μη μ’ αφήσεις εδώ στον Τούρκο… Σκότωσέ με… σκότωσέ με…
Ο Πύρζας είναι τυφλωμένος
από τα δάκρυα. Κι αντί να σκοτώσει τον ήρωα, σκύβει μ’ ευλάβεια απελπισμένη και του φιλεί
τα χέρια, που ‘ναι παγωμένα από
το χειμώνα θάνατο.
Ο Ζέζας ατενίζει για στερνή
φορά τα γονατισμένα παλικάρια
του, με βλέμμα τυλιγμένο στην
ομίχλη του άλλου κόσμου προφέρει ξέψυχα: «Μακεδονία μας…
Ελλάς…».
Χρήστος Γκούμας
Ιστορικός

τοπικά
ο οφθαλμοφανές
(ηλίου
φαεινότερον) από
αρχαιοτάτων χρόνων
προσπαθεί να εξηγήσει
με γραμμική σκέψη
ομάδα ερευνητών σε
άρθρο στο JAΜΑ
(περιοδικό της
Αμερικανικής Ιατρικής
Εταιρείας).

Τ

Οι Ronala Glaier PhD, Bruce
Robin MD, PhD, Margaret Chesney PhD, Shelaon Cohen
Pha και Benja-min Natelson.
MD στο τεύχος Ιουνίου 23/30
του 1999 αναφέρουν ότι
υπάρχει επικοινωνία μεταξύ
του κεντρικού νευρικού συστήματος και του ανοσοποιητικού συστήματος μέσω αμφίδρομων σημάτων που ενώνουν το νευρικό, το ενδοκρινικό και το ανοσοποιητικό σύστημα. Ψυχολογικά stress
επηρεάζουν το ανοσοποιητικό
σύστημα διακόπτοντας αυτά
τα δίκτυα.
Σε μοριακό επίπεδο, η ανθρώπινη ανοσία εκφράζεται
με την απελευθέρωση κυτοκινών, (δηλαδή μη αντισωματικών μηνυματικών μορίων
από μια κατηγορία κυττάρων
του ανοσοποιητικού συστήματος, και από άλλα κύτταρα,
όπως ενδοθηλιακά κύτταρα).
Οι κυτοκίνες διεγείρουν την
κυτταρική απελευθέρωση ει-

ΠΕΜΠΤΗ

7

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

σελίδα 33

Stress και ανοσοποιητικό σύστημα

Του
Τσιουτσια Βασιλείου,
φαρμακοποιού

δικών ουσιών που παίρνουν
μέρος στην φλεγμονώδη αντίδραση. Τέτοιες βιοχημικές
μετατροπές στο ανοσοποιητικό σύστημα εν μέρει καθοδηγούνται από ορμονικές
συγκεντρώσεις στο πλάσμα,
που ελκύονται από έναν στρεσογόνο παράγοντα ως αποτέλεσμα ενεργοποίησης του
συμπαθητικού νευρικού συστήματος και των συνδέσεων
συμπαθητικού-μυελού επινεφριδίων και υποθαλάμου. Για
παράδειγμα μερικές από τις
αλλαγές του ανοσοποιητικού,
μπορούν να βελτιωθούν με

ΕΔΕ για δεκάδες περιπτώσεις
οδηγών που πήραν δίπλωμα
χωρίς εξετάσεις

προφυλακτική-θεραπεία με βαδρενεργικούς ανταγωνιστές.
Έτσι, η ορμονική συγκέντρωση του πλάσματος, που σε
πολλές περιπτώσεις καθορίζεται από την λειτουργία συγκεκριμένων περιοχών του εγκεφάλου (για παράδειγμα, τον
υποθάλαμο ή τον υπο-μελα
τόπο) μπορεί να επηρεάσει τη
λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.
Οι ορμονικές αλλαγές που
δημιουργούνται από το stress
είναι υπεύθυνες για τις αλλαγές συγκεντρώσεων σε κυτοκίνες επειδή οι ορμόνες του
stress τροποποιούν την σύνθεση και απελευθέρωση των
κυτοκινών από τα λεμφοκύτταρα. Το τι συμβαίνει φυσικά
in vivo (σε ζωντανούς οργανισμούς) είναι τελείως διαφορετικό από τις in vitro (σε δοκιμαστικούς σωλήνες, στο εργαστήριο) μελέτες. Εχει αποδειχθεί ότι ψυχολογικά stress
σε ποντίκια με φυματίωση επιδρούν στην πορεία της νόσου.
Το stress επίσης έχει αποδειχθεί ότι επιτείνει την επανενεργοποίηση του λανθά-

νοντα ιού του έρπητα όπως ο
ιός Εpstein Barr σε ανθρώπους. Αυτές οι πληροφορίες
δείχνουν ότι το stress έχει σημαντικές επιδράσεις στην
υγεία. Μια πλατιά βιβλιογραφία δείχνει επίσης ότι το ψυχολογικό stress αναστέλει
πολλές παθήσεις του ανοσοποιητικού συστήματος, όπως
συγγενής ανοσία (π.χ. λύση
φυσικών κυττάρων φονιάδων),
αντίδραση Τ- κυττάρων και
αντισωματική παραγωγή in
vivo και in vitro.
Σε ασθενείς που παρακολουθούσαν και περιέθαλπαν
συγγενείς με νόσο Alzneimer
και σε αντίστοιχους που δεν
έχουν stress παράγοντες δόθηκε εμβόλιο του ιού γρίπης.
Παρά το κοινό ιστορικό των
ασθενών σ' αυτή τη μελέτη
όπως ιστορικό εμβολιασμών,
συχνότητα χρονιών νόσων και
χρήση φαρμακευτικών ουσιών, οι νοσηλεύοντες βαριά
ασθενείς είχαν φτωχότερη
ανοσοποιητική αντίδραση κυτταρική και ορμονική στο εμβόλιο.
Ενδείξεις δείχνουν ότι φτω-

ευαισθησίας για φλεγμονώδεις νόσους. Οι πληροφορίες
ως τώρα υποστηρίζουν την
υπόθεση ότι η πτώση - δυσλειτουργία διαφορετικών στοιχείων του ανοσοποιητικού συστήματος που έχουν σχέση με
στρεσσογόνους παράγοντες
πιθανά έχουν σημασία πρόγνωσης σε φλεγμονώδεις νόσους.
Επίσης μελέτες δείχνουν τη
βαρύτερη εξέλιξη και πιο μακροχρόνια προσβολή σε ασθενείς με φλεγμονές ή αυτοάνοσους νόσους όταν υπάρχει
stress. Οι γιατροί πρέπει να
κατανοήσουν το ρόλο του
stress στην παθογένεια των
νόσων και να προτείνουν τροποποιητικούς παράγοντες
συμπεριφοράς στους ασθενείς τους για να βελτιωθεί η
υγεία τους.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Αριθμ. Πρωτ.:
Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας
Ταχ. Δ/νση:Παπάγου 49, 41500, Γιάννουλη
Τηλέφωνο: 2413 503 900
FAX: 2410 592 053
E-mail: kkpthessaly@gmail.com
Website: http://kkppthessaly.gr/
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Αριθμ. Πρωτ.: 9157
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Τμήμα: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ταχ.Δ/νση: Εθν. Αντίστασης 8-Άλιμος
Τ.Κ.: 17456
Πληροφορίες: Μ.Βιτζηλαίου-Ι.Ρέππας
Τηλέφωνο: 210-9989412, 9989348

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ1/2019
(Αναριθμηθείσα από ΣΟΧ3/2018)
Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού για την αντιμετώπιση
Απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες καθαριότητας
των κτιρίων που στεγάζονται οι υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ.
(άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 4430/2016
και 25 παρ. 9, του Ν. 4440/2016)
Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ο.Α.Ε.Δ.)

Πενήντα έξι περιπτώσεις παραποίησης - αλλοίωσης του
περιεχομένου φακέλων αδειών οδήγησης έχουν εντοπιστεί
έως τώρα στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών ΠΕ
Πειραιώς και Νήσων.
Οι συγκεκριμένες υποθέσεις είχαν ως αποτέλεσμα να
δοθεί η δυνατότητα σε υποψηφίους οδηγούς να συμμετέχουν σε πρακτική εξέτασή τους και να λάβουν στη συνέχεια την προβλεπόμενη άδεια οδήγησης χωρίς προηγουμένως να προσέλθουν και να κριθούν στις θεωρητικές εξετάσεις (Κ.Ο.Κ).
Η Περιφερειακή Αρχή Αττικής προχώρησε άμεσα, μεταξύ άλλων, στις ακόλουθες ενέργειες:
- Εντολή για διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης
(ΕΔΕ) σε υπαλλήλους της Περιφέρειας Αττικής, από τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας.
- Εντολή για εκτεταμένο έλεγχο για παρόμοιες υποθέσεις στις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών όλων
των Περιφερειακών Ενοτήτων της Αττικής, από τη Γενική
Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών και το Αυτοτελές
τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου.
- Διενέργεια έρευνας για τυχόν ατέλειες του συστήματος που επέτρεψαν να συμβούν τα εν λόγω περιστατικά,
από τη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών και
το Αυτοτελές τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου – αναμένεται
σχετικό πόρισμα.
- Ανάθεση σε επιτροπή υπαλλήλων, από Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών άλλων Περιφερειακών Ενοτήτων, της διενέργειας ελέγχου της εμπλεκόμενης σχολής
οδηγών και των εκπαιδευτών της, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας.
Παράλληλα ενημερώθηκε άμεσα η Εισαγγελική Αρχή
Πρωτοδικών Πειραιά για την ποινική διερεύνηση της
υπόθεσης.

χότερη αντίδραση σε εμβολιασμό έχει ιατρικές επιπτώσεις (όπως πιο συχνή γρίπη σε
μεγάλα άτομα ή ιώσεις).
Σε άλλες μελέτες ψυχικά
stress όπως, χρόνιες κοινωνικές συγκρούσεις και υποαπασχόληση ή ανεργία είχαν
σχέση με την ευαισθησία για
ιούς κρυολογημάτων ενώ αντιθέτως άλλοι παράγοντες
όπως η ηλικία, sex, εκπαίδευση και χαρακτηριστικά της
προσωπικότητας όπως αυτοπεποίθηση και αυτοκυριαρχία δεν είχαν σχέση μ' αυτό.
Σε άλλη μελέτη στο San Frencisco, η κατάθλιψη επηρέασε
την πτώση των CD4-7 λεμφοκυττάρων και την θνητότητα
σε ασθενείς με ΑΙDS.
Συμπερασματικά, υψηλά
επίπεδα χρόνιου stress έχουν
σχέση με την αύξηση της

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πεντακοσίων (500)* ατόμων τετράωρης απασχόλησης
24/μηνης διάρκειας (και όχι πέραν της 2/7/2021) για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων καθαριότητας των κτιρίων του
Ο.Α.Ε.Δ. εντός του Νομού Αττικής και των Νομών Αιτωλ/νίας, Αργολίδας,
Αρκαδίας, Άρτας, Αχαΐας, Βοιωτίας, Δράμας, Δωδεκανήσου, Έβρου, Ευβοίας, Ευρυτανίας, Ζακύνθου, Ηλείας, Ημαθίας, Ηρακλείου, Θεσπρωτίας
Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Καβάλας, Καρδίτσας, Καστοριάς, Κέρκυρας,
Κιλκίς, Κοζάνης, Κορινθίας, Κυκλάδων, Λακωνίας, Λάρισας, Λασιθίου, Λέσβου, Λευκάδας, Μαγνησίας, Μεσσηνίας, Ξάνθης, Πέλλας, Πιερίας, Πρεβέζης, Ρεθύμνης, Ροδόπης, Σάμου, Σερρών, Τρικάλων, Φθιώτιδας,
Φλώρινας, Φωκίδας, Χαλκιδικής, Χανίων και Χίου.
*Η επί μέρους κατανομή των ατόμων, εντός εκάστου Νομού, αναγράφεται στην οικεία ανακοίνωση -πίνακας Α- (ΣΟΧ1/2019) που είναι αναρτημένη στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ: www.oaed.gr

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
«Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.2 Ν. 2527/1997».

201 έως και 402

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών
Πότε και πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις:
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά την αίτηση -υπεύθυνη δήλωση μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας
μας,στα καταστήματα αυτής,όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των δήμων,στους οποίους αυτά εδρεύουν,εφόσον η ανάρτηση είναι μεταγενέστερη
της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι,κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την
επόμενη εργάσιμη ημέρα.
-Υποβολή αιτήσεως μετά την καταληκτική ημερομηνία που θα ορισθεί με
Ανακοίνωση της Διοικήτριας του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) δεν είναι δυνατή.
-Αιτήσεις που υποβάλλονται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο και όχι μέσω
των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ δεν εξετάζονται.
Αθήνα 1 / 2 /2019
Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΟΑΕΔ
ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας
Ανακοινώνει
Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δέκα (10) άτομα για
την κάλυψη αναγκών των Παραρτημάτων του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας, που
εδρεύει στη Γιάννουλη Λάρισας, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου:
«Παροχή Υπηρεσιών Ιατρών, Κουρέων και Τεχνικού Ασφαλείας και παροχή υπηρεσιών φροντίδας περιθαλπομένων» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο
εκτέλεσης και ειδικότητα ο εξής αριθμός ατόμων:
Ειδικότητα/ Τόπος εκτέλεσης

Αριθμός Ατόμων

ΠΕ Ιατρών Ψυχιάτρων (Παράρτημα ΑμεΑ Λάρισας
«Ο ΑΡΙΣΤΕΥΣ Λάρισας», Αμπελώνας Λάρισας)

1

ΠΕ Ιατρών Ψυχιάτρων (Παράρτημα Αποθεραπείας και
Αποκατάστασης παιδιών με Αναπηρίες Καρδίτσας,
Καρδίτσα)

1

ΠΕ Ιατρών Ψυχιάτρων (Παράρτημα ΑμεΑ Τρικάλων,
Μεγάλο Κεφαλόβρυσο Τρικάλων)

1

ΠΕ Ιατρού Εργασίας (Όλα τα Παραρτήματα)

1

ΔΕ Κουρέων (Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης παιδιών με Αναπηρίες Καρδίτσας, Καρδίτσα)

1

ΔΕ Κουρέων (Παράρτημα ΑμεΑ Τρικάλων, Μεγάλο Κεφαλόβρυσο Τρικάλων)

1

ΠΕ ή ΤΕ Τεχνικού Ασφαλείας (Όλα τα Παραρτήματα)

1

ΠΕ Ιατρών Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας (Παράρτημα ΑμεΑ Λάρισας «Ο ΑΡΙΣΤΕΥΣ Λάρισας», Αμπελώνας
Λάρισας)

1

ΠΕ Ιατρών Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας (Παράρτημα ΑμεΑ Τρικάλων, Μεγάλο Κεφαλόβρυσο Τρικάλων)

1

ΠΕ Ιατρού Παιδιάτρου (Παράρτημα Αποθεραπείας και
Αποκατάστασης παιδιών με Αναπηρίες Καρδίτσας,
Καρδίτσα)

1

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως
65 ετών.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό
εντυπο ασεπ ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο
εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει
την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κέντρο κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας, Παπάγου 49,
Τ.Κ. 41500, Γιάννουλη Λάρισας, απευθύνοντάς την στο Διοικητικό Τμήμα /
Γραφείο Προσωπικού υπόψιν κου Δεμερτζή Αθανασίου (τηλ. επικοινωνίας:
2413503900 και 2413503923).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο
των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των
υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο,
εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Ολόκληρη η ανακοίνωση και τα παραρτήματα αυτής βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας (www.kkppthessaly.gr) καθώς και στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής και
στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των δήμων Βόλου, Λαρισαίων, Τυρνάβου, Καρδίτσας και Τρικκαίων, στους οποίους
εδρεύουν οι αναφερόμενες υπηρεσίες μας.
Γιάννουλη Λάρισας
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΤΟΥ Κ.Κ.Π.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Ριζούλη Δήμητρα

34 σελίδα

ΠΕΜΠΤΗ

09:50 Απευθείας
12:00 ΕΡΤΕιδήσεις-ΑθλητικάΚαιρός
12:50 ΆλληΔιάσταση
15:00 ΕΡΤΕιδήσεις-ΑθλητικάΚαιρός
16:00 ΔεύτερηΜατιά
18:00 ΕΡΤΕιδήσεις-Δελτίοστη
Νοηματική-Αθλητικά-Καιρός
18:15 ΗΆλληΠλευράE3
19:15 Sportify
20:40 ΟΚαιρόςΣτηνΏραΤου
20:55 ΚεντρικόΔελτίοΕιδήσεωνΑθλητικά-Καιρός
22:00 ΗΖωήενΤάφωE2
23:00 Focus
00:30 IndianSummersE5(Ε)
01:35 ΗΆλληΠλευράE2(Ε)
02:25 Sportify
03:50 IndianSummersE6(Ε)
04:40 ΗΖωήενΤάφω
05:30 ΣανΣήμερατον20όΑιώνα(Ε)
05:50 ΠρώτηΕίδηση

06:00
10:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:15
17:30
18:30
19:30
20:45
21:45
22:45
23:45
02:00
03:00

ΚαλημέραΕλλάδα
ΤοΠρωινό
ANT1News
ΚωνσταντίνουκαιΕλένης(Ε)
ΡουκΖουκ
ΚάτιΨήνεται
ΑΝΤ1News-Δελτίοστη
ΝοηματικήΓλώσσα
StillStanding
ΓυναίκαΧωρίς'OνομαE94
ANT1News
ΗΕπιστροφήE72
ΕλληνικόΠρόγραμμα
ΜιαΖωήΚ2Ε20
Τhe2nightShowΚ3
VICEΚ6(Ε)
ΜημουΛεςΑντίο(Ε)

06:00
07:30
09:00
12:00
14:00
15:00
16:00
17:40
18:40
19:50
21:00
23:30
01:45
03:30

ΑλήθειεςμετηΖήνα(Ε)
ShoppingStar(Ε)
ΣτηΦωλιάτωνΚουΚου
ΑλήθειεςμετηΖήνα
ΝτετέκτιβΜονκΚ5Ε14
StarNews
ShoppingStar
ElifΚ2Ε268
ΤροχόςτηςΤύχης
StarNews
Kong:ΗΝήσοςτουΚρανίου
Colombiana
ΓείτονεςσεΠεριπολία
Imagine:JohnLennon

06:00
06:30
07:20
07:45
10:30
12:15

ΘυρίδαΤηλεπώλησης
ΟιΦίλοιΜουΤίγρηςκαιΓουίνι
ΗΜικρήΓοργόνα
HappyDayστονAlpha
AlphaΡεπορτάζ
Ειδήσεις

7

τηλεόραση

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019
13:00 Ελένη
15:00 ΤιΛέει;
17:00 ΔελτίοΕιδήσεωνστηΝοηματική
Γλώσσα
17:10 ΤοΣόισουΚ3Ε10(Ε)
18:00 Deal
19:00 ΚεντρικόΔελτίοΕιδήσεων
20:00 'EλαστηΘέσημουΚ3Ε89
21:00 ΜηνΑρχίζειςτηΜουρμούραΚ6
Ε31
21:50 ΤοΤατουάζΚ2Ε145
00:10 360o
01:20 Σχεδόν'Eρωτας
03:00 ΑυτέςΕίναιοιKardashiansΚ12
Ε15
04:00 ΘυρίδαΤηλεπώλησης
04:30 Deal(Ε)
05:10 Εικόνες(Ε)

06:00
10:00
11:30
14:00
15:00
18:10
18:20
19:30
21:00
23:30
02:15
05:00

Σήμερα
Αταίριαστοι
ΜαζίΣου
ΟιΕιδήσειςτουΣΚΑΪ
PowerofLove
ΔελτίοστηΝοηματική
SurvivorΠανόραμα
ΤαΝέατουΣΚΑΪ
ΟΠόλεμοςτωνΚόσμων
Η'EνατηΠύλη
PowerofLove(Ε)
ΜαζίΣου(Ε)

06:15
07:00
08:00
09:00
14:00
15:00
17:00
18:00
18:05
19:00
20:00
21:00
21:30
22:30
23:30
00:30
01:00
02:00

News(Ε)
BeaPredator(Ε)
ΚοινωνίακαιΠολιτισμός(Ε)
Τηλεαγορές
ΗΝύφη
ΚεντρικήΕλλάδαΚαλησπέρα
Τηλεαγορές
ΔελτίοΕιδήσεων
Τηλεαγορές
ΗΝύφη
News
ΔελτίοΕιδήσεων
ΚόντρακαιΡήξη
Αγροτόραμα
ΔυνατάκαιΕλληνικά
ΔελτίοΕιδήσεων(Ε)
ΠολιτιστικόΗμερολόγιο
ΚεντρικήΕλλάδαΚαλησπέρα

00.50«ΤοΜαγκαζίνοτηςΘεσσαλίας»
02.10«ΗΩρατηςΜαγνησίας»
03.00Ξένηταινία«Vengeanceismine»
04.30Ξένηταινία«Convictwoman»
06.00«ΑρωμαΕλλάδος»
07.45Γεγονότα-Δελτίοειδήσεων
08.20«ΚαλημέραΘεσσαλία»
09.30Τελεμάρκετινγκ
10.30Παιδικόπρόγραμμα«Οδούρειος
σκύλος»,«Ηωραίακοιμωμένη»
12.00«Μημουπεις»
13.00ΤΕΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
14.00Ντοκυμαντέρ«ΟναόςΠόρταΠαναγιάστηνΠύληΤρικάλων»
14.40ΤοΜαγκαζίνοτηςΘεσσαλίας
16.00Τελεμάρκετινγκ

ΔIANYKTEPEYONTA ΦAPMAKEIA
8 πρωί – 2 μεσημέρι και 5 απόγευμα
έως 8 πρωί επομένης
Βασδέκης Σπύρος
25ης Μαρτίου 22, 2431077297
08:00 π.μ. – 23:00 μ.μ.
Ζυγουράκης Κων.
Έναντι Νοσοκομείου ,2431079140
Από τις 5 το απόγευμα έως τις 10 βράδυ
Κοντός Νικόλαος
Ασκληπιού 17, 2431034412
Σιμορέλης Βασιλης, Κονδύλη 6
2431070669

ΠPATHPIA ΔIANYKTEPEYONTA
ΚόσσυβαςΒασ. ----------------------------------------οδόςΚαρδίτσης
Τσιόγκας ----------------------------------------------------------Φωτάδα
ΤζάρτζοςΒαγ. --------------------------------------------οδόςΛαρίσης
Νταιλιάνης -------------------------------------------οδόςΚαλαμπάκας
Βότσιος ---------------------------------------------------------Μέλιγκος
Καλκαντέρας --------------------------------------------------------Φήκη
Κωλέτσιος -----------------------------------------------------------Πύλη
Κωτούλας ---------------------------------------------------Μεγαλοχώρι
Ρέππας---------------------------------------------------------------Νομή
Οικονόμου--------------------------------------------Μικ.Κεφαλόβρυσο

17.00«ΗΩρατηςΜαγνησίας»
18.00Γεγονότα-Δελτίοειδήσεων
18.40Τελεμάρκετινγκ
19.00«Καρέ-καρέμαθήματασκίτσου»
(Ε)
19.30Ελληνικήταινία«Οκαλόςμας
άγγελος»
20.40Ντοκυμαντέρ«Χοροίκαιλέξεις»
21.00Γεγονότα-Δελτίοειδήσεων
21.45Δεξιάκαιαριστερά
23.00Γεγονότα-Δελτίοειδήσεων
23.40«ΚαλημέραΘεσσαλία

08.30
10.00
10.30
14.00
15.00
17.00
18.00
19.00
20.00
20.30
22.30
24.00
01.30
02.00
05.00
06.30
07.00

ΠΡΩΙΝΗΑΤΖΕΝΤΑ
ΜΥΣΤΙΚΑΤΩΝΓΕΥΣΕΩΝ
ASTRAMARKET
ΚΟΝΤΡΑΚΑΙΡΗΞΗ
ΠΑΡΑΘΥΡΟΣΤΗΘΕΣΣΑΛΙΑ
ASTRAMARKET
ΚΕΝΤΡΙΚΟΔΕΛΤΙΟΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΚΟΝΤΡΑΚΑΙΡΗΞΗ
ΔΕΛΤΙΟΕΙΔΗΣΕΩΝ
ASTRAMARKET
ΘΕΛΩΤΗΝΥΓΕΙΑΜΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΤΑΙΝΙΑ
ΔΕΛΤΙΟΕΙΔΗΣΕΩΝ
NIGHTZONE
ΠΑΡΑΘΥΡΟΣΤΗΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΔΕΛΤΙΟΕΙΔΗΣΕΩΝ
ASTRAMARKET

07.00-08.00ΚινούμεναΣχέδια
08.00–09.00ΧρώματαΕλλάδας
09.00–10.00ΌλοΥγεία
10.00–12.00Τηλεπωλήσεις
12.00–13.00ΔρόμοιτηςΠαράδοσης
13.00–15.00Τηλεπωλήσεις
15.00–16.00Ορθά–Κοφτά
16.00–18.00Τηλεπωλήσεις
18.00–18.30ΔελτίοΕιδήσεων
18.30–19.30ΚόντρακαιΡήξη
19.30–20.00Κοινωνικήσειρά
20.00–20.30ΔελτίοΕιδήσεων
20.30–21.30ΠολιτιστικόΗμερολόγιο
21.30–22.00Ζούμεόμορφα,ζούμε
Ελλάδα
22.00–23.00ΑνατρεπτικόΔελτίο
23.00–00.00ΚόντρακαιΡήξη
00.00–00.30ΔελτίοΕιδήσεων
00.30–02.00Ταάστρακαιταζώδια

07:00
09:45
13:00
14:00
15:00
16:40
17:40
17:50
19:00
20:00
21:00
23:10
00:10
02:10
04:00

ΏραΕλλάδος07:00
Ευτυχείτε!
ΓιαΠάνταΠαιδιάΚ1(Ε)
OpenNews-Μεσημεριανό
Δελτίο
ΓιατηνΠαρέα
ΠοιοςΡωτάει;
OpenNewsστηΝοηματική
ΕλεύθερηΣχέσηΚ1Ε30
OpenNews
ΟΠρίγκιπαςτηςΦωτιάςΚ1Ε69
ΟΔασκαλάκοςΉτανΛεβεντιά
ΟυΦονεύσεις
CriminalMindsΚ10Ε10
ΟΡοζΠάνθηρας
ΓιατηνΠαρέα

ΚΡΙΟΣ: Αυτόπουχρειάζεταινακάνετεείναι
ναασχοληθείτεμετοπαρασκήνιοπουυπάρχειείτετοέχουνδημιουργήσειοιάλλοι,είτε
τοέχετεδημιουργήσειεσείςκαιειδικάμετο
δεύτερο, αφού αυτό είναι πιο πιθανό να
μπορέσετενατοδιαχειριστείτε.
ΤΑΥΡΟΣ: Έναταξιδάκι,ακόμακαιεπαγγελματικό,μεφίλους,συναδέλφουςήάλλααγαπημένασαςπρόσωπαθαμπορούσενααποδειχτεί«ταμάμ»(σ.σ.ό,τιπρέπει!)γιατηνπερίπτωσησας.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Είναι μια καλή ευκαιρία να διαπραγματευτείτεγιακαλύτερεςαποδοχέςή
ακόμακαιβελτίωσητωνσυνθηκώνκάτωαπό
τιςοποίεςεργάζεστε.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Σήμεραείναιμιαμέραπουκαλό
θαήτανναεπιδιώξετεναδείτεφίλουςπουγια
τον οποιονδήποτε λόγο μπορεί να μη βρίσκεστεσυχνά,αλλάείναιαπόεκείνουςτους
φίλουςπουαπότημίαόταντουςσυναντάςείναισαννατοξαναπιάνετεαπόεκείπουτο
αφήσατεσανναμηνπέρασεμιαμέρα.
ΛΕΩΝ: Τομυαλόσαςείναισταλεφτάκαιαυτό
απόμόνοτουδενείναιπρόβλημα,γιατίπώς
νατοκάνουμε,τοχρήμαείναιμιασημαντική
παράμετροςτηςζωήςμας.Πρόβλημαείναιο
τρόποςπουτοαντιμετωπίζετεαφούθεωρείτε
ότιηφάσηείναιόλαήτίποτα,νααρμέξουμε
τηναγελάδαόσογίνεταιγιαναείμαστεσίγουροι.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Εσείςείστεαπότουςπλέονεπιρρεπείςστηντάσηπουέχειημέραγιαπροσαρμογήτωνσυναισθημάτωνσαςβάσειτων
άλλωνκαιειδικάότανμιλάμεγιατιςσημαντικέςσχέσειςτιςζωήςσας,όχιμόνοτιςερωτικέςπουεκείσήμεραδενμπορείτενακρατήσετεχαρακτήρα,αλλάκαιτιςσυνεργασίες

ΔPOMOΛOΓIA OΣE τηλ.: 24310 27529

ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ: 05.55ανταπ.17.48απευθ.ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: 08.27απευθ.14.18ανταπ.16.15απευθ.23.55ανταπ.ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:22.04απευθ.19.46.ΑΠΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 05.11 ανταπ. 10.22 ανταπ. 16.17
απευθ.18.04ανταπ.ΠΡΟΣ ΛΑΡΙΣΑ:08.35απευθ.21.14
απευθ.ΠΡΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ:06.11.08.35.17.48.21.14
ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ: 05.30. 07.56. 13.03. 19.10.
20.30

TELEMACHOS CINEMA
Αυτή τη βδομάδα προβάλλονται

ΑΙΘΟΥΣΑ 1:

“ΨΥΧΡΗ ΚΑΤΑΔΙΩΞΗ”
Με τον μοναδικό
ΛΙΑΜ ΝΙΣΟΝ
ΑΙΘΟΥΣΑ 2:
Σάββατο-Κυριακή
η παιδική ταινία

“ΑΣΤΕΡΙΞ-ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ
ΤΟΥ ΜΑΓΙΚΟΥ ΖΩΜΟΥ”
Επίσης προβάλλεται
το νέο καθηλωτικό θρίλερ

“Ο ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΟΣ”
Για τις ώρες στο 78775

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
CINE –ΜΥΛΟΣ
στο Μύλο Ματσόπουλου

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

facebook/Δημοτικος
Κινηματογραφος
OΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Αναφέρεται επί πλειστηριασμού, αλλά και...
προδοσίας.
2. Αγροτικό εργαλείο Αρχαίο κτητικό.
3. Στον αιώνα αυτό πέθανε ο Βιβάλντι - Ορισμένες φορές κληρονομείται.
4. Χρήματα τα αποτελούν.
5. Η αιτιατική πληθυντικού προσωπικής αντωνυμίας της καθαρεύουσας Θεός των Φοινίκων, που απεκαλείτο και Ηλιος.
6. Ποταμός της Ισπανίας - Μορφή
του είναι η ερυθρά άργιλος (αντιστρ.).
7. Τα αναφερόμενα σε πολυάνθρωπο κράτος.
8. Λίγοι οι κάτοικοι της.
9. Για να την πάθει συνήργησε και
η Ρεβέκκα -Θέλει αντιπάλους (καθ.).
ΚΑΘΕΤΑ
1. Θυμίζει τον Σωκράτη.
2. Συναισθηματικά φορτισμένος.
3. Οπτικά... δοκάρια -Τίτλος πεζογραφήματος του Νίκου Καββαδία.
4. Ανατολίτικο... δωμάτιο - Το
αιχμηρό άκρο του αρότρου (αντιστρ.).
5. Από τη λέξη αυτή προέρχεται
ο «συνδαιτυμών» - Τουρκική η προ-

Κτήνος

ΛΥΣΗ (6-2-2019)
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 2.
ΗΓΕΜΟΝΙΚΗ 3. ΡΟΚ 4. ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ
5. ΡΙΣΕ -ΑΝΤΙ 6. ΑΓΙΟΣ - ΙΟΝ 7. ΤΩ
- ΠΡΟΚΑΣ 8. ΙΣΤΟΣ 9. ΣΑΒΟΪΑ - ΟΚ
ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΔΗΜΑΡΑΤΟΣ 2. ΙΓ ΘΙΓΩ 3. ΚΕΡΑΣΙ -ΙΒ4.ΕΜ- ΝΕΟΣΣΟ
5. ΦΟΡΑ - ΣΑΤΙ 6. ΑΝΟΣΑ - ΚΟΑ 7.
ΛΙΚΙΝΙΟΣ 8. ΟΚ- ΡΟΤΑ 9. ΚΑΠΝΙΣΤΗΣ

Sudoku

Πώς παίζεται
Συμπληρώστε τους αριθμούς ώστε κάθε τετράγωνο με τα εννέα κουτάκια να έχει τους αριθμούς από
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H λύση του προηγούμενου
5

6

7

1 έως 9 και κάθε οριζόντια και κάθε κάθετη στήλη να
έχει όλους τους αριθμούς από 1 μέχρι 9.
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Eπιμέλεια
I. Tσιμπερδώνη
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1
3

Μυστηρίου 107
Love story, τρομακτικό
παραμύθι, ψυχολογικό
δράμα,
ιστορία ενηλικίωσης, καθηλωτικές ερμηνείες
Ώρες προβολών καθημερινά (εκτός Δευτέρας)
20.00 & 22.15. Την Κυριακή μια προβολή, στις
20.00.
Γενική είσοδος 5 €, φοιτητικά –μαθητικά- ανέργων 4 €,
ΣΙΝΕΑΚ για τα παιδιά
την Κυριακή
Σέρλοκ Ζουμπόμς
(κινούμενα σχέδια-μεταγλωττισμένη) 86’ σε 3D
12.00 μεσημέρι κανονική
προβολή 4 €,
17.30 απόγευμα 3D 5 €

έλευσή της (αντιστρ.).
6. Μέρη ενός συνόλου.
7. Χρησιμοποιόταν παλαιότερα
από τις κυβερνήσεις για την ενημέρωση του κόσμου (αιτ.) - Το τραγούδι της συνέθεσε ο Μάλερ (αντιστρ.).
8. Υπονοεί και την ουσιαστική αλλαγή (αντιστρ.) - Ανάλογα με τον τονισμό του, ρήμα ή επιφώνημα.
9. Ελαιούχοι σπόροι -Συντάσσεται
με υποτακτική.

Για να γυμνάζεται
το μυαλό σας

ΔHMOTIKEΣ KAI ΔHMOΣIEΣ APXEΣ Ν. TPIKAΛΩN
Nοσοκομείο 2431350100,Δήμου Tρικκαίων: 24313 51100110,Nομαρχία 27445,Nομάρχης 27938,Αναγγελία Πυρκαγιών 1591,KTEO 35852,Tμήμα Yγιεινής 46248,Tμήμα
Kοιν. Πρόνοιας 46233,OAEΔ 27459,A’ βάθμια Eκ/ση 46314,
B’ βάθμια Eκ/ση 46320,ΔEH 27281,1050,ΔEYAT 7671113,Aστικό KTEΛ 76651,ΡΑΔΙΟ Tαξί 18300(απόσταθερά
ήκινητάτηλέφωναχωρίςναπροστεθείκωδικός)ισχύουν
καιταεξής:22111,33111,TAXI Πύλης 2434022446, Φορτοταξί 70222, Tρίκυκλα 25111. KAΛAMΠAKAΣ
(24320): Δημαρχείο 22346,Kέντρο Yγείας 22222,Tαξί
2431022022, KTEΛ 22432, OΣE 22451, Πυροσβεστική
22999, ΔEH 22288, Aστυνομία 76100.ΠYΛHΣ
(24340): Δημαρχείο 22313, Kέντρο Yγείας 22870,
Aστυνομία 22277, ΔEH 41255. ΦAPKAΔONAΣ
(24330): Δημαρχείο 29023, Kέντρο Yγείας 22570,
Aστυνομία 63030, OTE 22099, Πυροσβεστική 61199,
61166.

ήτιςσημαντικέςφιλίεςσας.
ΖΥΓΟΣ: Ημέραμπορείναείναιλίγοαπαιτητική στη δουλειά, γιατί κι εσείς θα δυσκολεύεστενασυγκεντρώσετετομυαλόσας,θα
έχετε όμως την ευκαιρία να απολαύσετε
αρκετάτοχρόνοπουθαπεράσετεσπίτιμόνοιήμαζίμετααγαπημένασαςπρόσωπα.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Ημέραευνοείτιςνέεςγνωριμίες
καιειδικάαυτέςπουσχετίζονταιμεταερωτικάθέματα.Μπορείτεεπίσηςναμιλήσετεμε
τοταίρισαςγιαζητήματαπουσαςαπασχολούν
καιναεκφράσετετιςαπόψειςσαςχωρίςπεριστροφές,αρκείναεστιάσετεσεαυτέςκαι
όχιστοτιαντίκτυπομπορείναέχουν.
ΤΟΞΟΤΗΣ: Θέλετενακάνετεκινήσειςγιατις
οποίεςείτεδεννιώθετετηναπαραίτητηαυτοπεποίθηση,είτενιώθετεότιχρειάζεστετην
υποστήριξητωνδικώνσαςανθρώπων,όποια
μορφήκιανέχειαυτή,υλικήήψυχολογική.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Ότανείστεκαλάμέσασαςδεν
κρύβεταικαιγιαποιολόγονακρυφτείάλλωστε.Είναιμιαμέραπουμπορείτεναμιλήσετεεπίπαντόςεπιστητού,χωρίςναθίξετεπρόσωπακαικαταστάσεις,γιατίέχετετοντρόποκαιτοτακτνατοκάνετε.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Σεαυτήτηνπερίοδοεσωστρέφειαςπουέχουμεπειότιδιανύετε,ταπάντααξιολογούνταιβάσειπρακτικότητας.Αυτά
πουέχετεκαιαυτάπουθέλετεκρίνονταιβάσειτουτισαςπροσφέρουνπραγματικά.
ΙΧΘΕΙΣ: Ημέραείναιαυστηρώςπροσωπική.
Εκείέξωπουγυρνάτενιώθετεότιταβλέμματα
είναιστραμμέναπάνωκαιαλήθειαείναιδηλαδή.Απότημίαείναιμιαπερίοδοςπουγοητεύετεπολύκόσμοκαιαπότηνάλληπουκρίνεστεαπόπολύκόσμο.
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Μικρή άνοδος στο Χρηματιστήριο
Με μικρή άνοδο έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά, κινούμενη σε ανοδική τροχιά για τέταρτη συνεχή συνεδρίαση, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης έχει καταγράψει συνολικά κέρδη 3,11%.
Υπεραπέδωσαν οι μετοχές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, του ΟΛΠ,
της Ελλάκτωρ, της ΔΕΗ και της Πειραιώς.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 654,39 μονάδες,
σημειώνοντας άνοδο 0,26%.
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 659,20
μονάδες (+0,99%).
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 42,222 εκατ. ευρώ,
ενώ διακινήθηκαν 31.529.854 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε οριακή
πτώση σε ποσοστό 0,01%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σημαντικά σε ποσοστό
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
2,29%.
Από τις μετοχές της υψη. 654,39
λής κεφαλαιοποίησης, τη
μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της ΓΕΚ
0,26%
ΤΕΡΝΑ(+5,58% στα 4,9200
ευρώ), του ΟΛΠ(+3,66%
στα 15,300 ευρώ), της
ΕΧΑΕ(+3,66% στα 3,8250
ευρώ), της Ελλάκτωρ
ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
(+3,58% στα 1,4480 ευρώ),
της ΔΕΗ (+2,65% στα
1,3950 ευρώ) και της Πειραιώς (+2,14% στα 0,7640 ευρώ).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές
της Motor Oil(-2,74% στα 21,300 ευρώ), της Eurobank(1,43% στα 0,5500 ευρώ) και της Τιταν(-1,01% στα 19,5600
ευρώ).
Από τους επιμέρους δείκτες, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι δείκτες των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών
(+4,33%) και των Βιομηχανικών Προϊόντων (+1,40%), ενώ
τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν οι δείκτες του Πετρελαίου(-2,11%) και της Ακίνητης Περιουσίας(-1,08%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 10. 515.597 και
5.793.591 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 5,791 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 5,557 εκατ.
ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 55 μετοχές, 40 πτωτικά και 36 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Εβροφάρμα+10,14%, Τζιρακιάν+9,80%, Ιντραλότ+9,67% και Ιατρικό+9,32%.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Βιοτέρ15,38%, Unibios-8,67%, Creta Farm-7,95% και Προοδευτική -6,82%.

Ê

Γ.Δ

ην απόφαση της
κυβέρνησης να
καταθέσει εντός του
μήνα την διάδοχη
κατάσταση του νόμου
Κατσέλη για την προστασία
της Α’ Κατοικίας, μετέφερε
στη Βουλή, ο υπουργός
Οικονομίας, Γιάννης
Δραγασάκης.

Τ

Μιλώντας στην Ολομέλεια και
με αφορμή τροπολογία της ΔΗΣΥ,
για την παράταση του νόμου Κατσέλη για ένα χρόνο, λόγω της
απροθυμίας των τραπεζών να παραδώσουν στοιχεία στους δανειολήπτες προκειμένου να ενταχθούν στην ρύθμιση, ο κ. Δραγασάκης, δεσμεύτηκε πως η νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης θα ρυθμίζει αυτές τις περιπτώσεις. Σημείωσε δε πως επιδίωξη της κυβέρνησης είναι η
δόση του δανείου να είναι «δραστικά» μικρότερη αλλά και να
επεκταθεί η προστασία της Α’
κατοικίας και σε κατηγορίες όπως
οι μικρέμποροι.

Δραγασάκης:

Μέσα στον μήνα ο νέος νόμος
για την προστασία της α' κατοικίας
Μικρότερες δόσεις και ένταξη μικρέμπορων

Ο υπουργός Οικονομίας,
Γιάννης Δραγασάκης
Ο κ. Δραγασάκης αναφέρθηκε
ακόμα και στην κατάσταση που

παράλληλα δηλαδή που θα μπορούσαν να απαντήσουν στο κενό
αυτό! Αυτό δημιουργείται από
προγράμματα του ΥΠΟΙΚ και την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων,
μια δέσμη επενδυτικών ταμείων
που επενδύουν σε καινοτόμες
επιχειρήσεις», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Τέλος αναφέρθηκε σε πέντε
διαφορετικά χρηματοδοτικά εργαλεία (εκτός του ΕΣΠΑ) με τα
οποία θα μπορούν να βοηθηθούν
επιχειρήσεις που δεν έχουν πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό ή
τη δυνατότητα έκδοσης ομολόγων ή άντλησης κεφαλαίων από
το χρηματιστήριο.

έχει διαμορφωθεί με τα κόκκινα
δάνεια λέγοντας πως η στοχοθεσία για τη μείωσή τους δεν ήταν
απόφαση της κυβέρνσηης αλλά
πρωτοβουλία της ΤτΕ σε συνεργασία με τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς και τις τράπεζες. « Αυτό
που συζητιέται είναι η ανάγκη
επιτάχυνσης αυτής της μείωσης»,
δήλωσε χαρακτηριστικά.
Ωστόσο, ο αντιπρόεδρος της
κυβέρνησης παραδέχθηκε πως
υπάρχει χρηματοδοτικό κενό που
δεν μπορεί να καλυφθεί από το
τραπεζικό σύστημα. «Είχαμε μιλήσει για την ανάγκη ενός συμπληρωματικού, παράλληλου χρηματοδοτικού συστήματος. Μέσα

Πάνω από 20.000 ακίνητα άλλαξαν χέρια το 2018 λόγω των αυξημένων αντικειμενικών τιμών
Κατά 30% αυξήθηκαν τα φορολογικά έσοδα από τις μεταβιβάσεις ακινήτων
«Μπουμ» στα φορολογικά έσοδα
καταγράφηκε κυρίως τους τελευταίους μήνες του 2018, καθώς χιλιάδες αγοραστές ακινήτων έσπευσαν στα τμήματα κεφαλαίου των
εφοριών, με τα συμβόλαια ανά χείρας, προκειμένου να αποπληρώσουν το φόρο μεταβίβασης και να
ολοκληρωθεί έτσι η όλη διαδικασία
μεταβίβασης του ακινήτου πριν
από την εκπνοή του 2018. Αιτία το
γεγονός ότι από τις αρχές του
2019 οι αντικειμενικές αξίες ακινήτων θα αυξάνονταν έως και 50%,
όπως και έγινε, σε 3.792 τιμές ζώνης σε όλη τη χώρα, συμπαρασύροντας προς τα πάνω και τους
αναλογούντες φόρους μεταβίβασης.
Σύμφωνα με στοιχεία του Λογιστηρίου του Κράτους και της
ΑΑΔΕ, στο 11μηνο (Ιανουάριος Νοέμβριος 2018) τα φορολογικά
έσοδα από τις μεταβιβάσεις ακινήτων που εισέπραξαν τα τμήματα
κεφαλαίου των εφοριών αυξήθηκαν
κατά 32,2% και σε απόλυτους αριθμούς σε 308 εκ. ευρώ από 233,1 εκ.
ευρώ το αντίστοιχο 11μηνο του
2017.
Οι μεγαλύτερες εισπράξεις καταγράφηκαν τους τελευταίους μήνες του 2018, καθώς τον Οκτώβριο

η αύξηση ήταν 70,6% και το Νοέμβριο 62,4%,και όπως εκτιμάται (δεν
έχουν ακόμη συγκεντρωθεί τα στοιχεία) ανάλογη αύξηση στις αγοραπωλησίες ακινήτων, άρα και
στην καταβολή φόρων,καταγράφηκε και το Δεκέμβριο.
Συνολικά καθ' όλη τη διάρκεια
του 2018 συγκεντρώθηκαν στα ταμεία των τμημάτων κεφαλαίου των
εφοριών, από φόρους μεταβίβασης
ακινήτων, 356 εκ. ευρώ, έναντι 273
εκ.ευρώ το 2017 (αύξηση 70%).
Οσον αφορά τον αριθμό των
ακινήτων (διαμερισμάτων,γραφείων κλπ) που άλλαξαν πέρυσι χέρια
αυτός φτάνει τα 20.000 εκ των
οποίων οι 5.804 αγοραπωλησίες
ακινήτων έγιναν στο Δήμο Αθηναίων και αφορούν κυρίως παλαιά
διαμερίσματα,τα οποία απέκτησαν
ξένοι υπήκοοι για να τα εκμισθώνουν μέσω των ηλεκτρονικών πλατφορμών διαμοιρασμού τύπου
Airbnb σε τουρίστες.
Ωστόσο, τα φορολογικά έσοδα
από γονικές παροχές, δωρεές,
κληρονομιές κλπ παρουσίασαν μείωση τους τελευταίους μήνες του
2018 καθώς,όπως φαίνεται,οι ενδιαφερόμενοι έσπευσαν να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητες από
το 2017 ή μέχρι στα μέσα του

πλήρωνε μέχρι στα τέλη του 2018
φόρο μεταβίβασης 1842 ευρώ,για
το ίδιο διαμέρισμα από 1/1/2019
πληρώνει 2.720 ευρώ,ενώ ταυτόχρονα το ακίνητο θα επιβαρύνεται
αναλογικά στο εξής και με αυξημένους άλλους 18 φόρους
(ΤΑΠ,ΕΝΦΙΑ κλπ).
Μάλιστα, για τα ακίνητα που
βρίσκονται στις 3.792 παραπάνω
περιοχές η αναπροσαρμογή των
νέων αντικειμενικών τιμών,ώστε
αυτές να εξισωθούν με τις εμπορικές,θα ολοκληρωθεί με επιπλέον
αυξήσεις σε δύο ακόμη δόσεις τον
Ιούνιο του 2019 και 2020.

2018, ώστε να αποφύγουν επιπλέον φόρους. Σχεδόν όλες οι αγοραπωλησίες ακινήτων, τους τελευταίους μήνες του 2018, έγιναν
στις 3.792 περιοχές της χώρας
όπου από τις αρχές του 2019 θα
αυξάνονταν έως και 50% οι παλαιές αντικειμενικές αξίες των ακινήτων και άρα αναλογικά και ο φόρος
μεταβίβασης του 3% που χρεώνεται ο αγοραστής του ακινήτου, καθώς η εφορία θα τον υπολογίζει
πλέον επί τη βάσει των νέων αντικειμενικών τιμών.
Ετσι αν για παράδειγμα για ένα
διαμέρισμα 100 τ.μ στην Καλλιθέα
(όπου αυξήθηκαν από 1/1/2019 οι
αντικειμενικές αξίες) ο αγοραστής

ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΩΤ. Ι. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ

ΓOPΓOΓYPI - TPIKAΛA
THΛ.: 24310 53555

Με συνέπεια εκεί
που μας χρειάζεστε

Έγκριτο μέλος συνδέσμου
ταπητοκαθαριστηρίων

“ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ”

Σε προσιτές τιμές

ΑκρIβοΣ ΔημHτρηΣ

ΤΗΛ:

24310-29072
697-6670157
TPIKΑΛA

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

ANAΛAMBANOYME ΣYNTHPHΣEIΣ
ΠOΛYKATOIKIΩN
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«Περιφέρεια – πρότυπο στην
υλοποίηση του ΕΣΠΑ η Θεσσαλία»
•Τόνισε η Επίτροπος Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ Κορίνα Κρέτσου
στον Περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστό στις Βρυξέλλες
εριφέρεια –
πρότυπο στην
υλοποίηση του
ΕΣΠΑ», χαρακτήρισε τη
Θεσσαλία η Επίτροπος
Περιφερειακής
Ανάπτυξης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης κα
Κορίνα Κρέτσου σε
συνάντηση που είχε με
τον Πρόεδρο της
Ένωσης Περιφερειών
Ελλάδας, Περιφερειάρχη
Θεσσαλίας κ. Κώστα
Αγοραστό στις
Βρυξέλλες.

«Π

«Συγχαρητήρια για όσα έχετε κάνει στην Περιφέρεια, είμαι
σε θέση να γνωρίζω ότι κάνετε την καλύτερη χρήση των
πόρων των Ευρωπαϊκών Ταμείων προς όφελος των πολιτών της Θεσσαλίας», επισήμανε η Επίτροπος της ΕΕ και
πρόσθεσε: «Είμαι ευτυχής που
επισκέφθηκα και εγκαινιάσαμε
αυτό το τόσο σημαντικό έργο,
την ανασύσταση της λίμνης
Κάρλας».
«Σας ευχαριστούμε για την
υποστήριξή σας όλα αυτά τα

ρίων ευρώ, διασώσαμε εκατοντάδες έργα που κινδύνευαν
να τιναχθούν στον αέρα, διασώσαμε – το κυριότερο - χιλιάδες πολύτιμες θέσεις εργασίας που θα χάνονταν καθώς το Ελληνικό δημόσιο δεν
είχε να καταβάλλει την εθνική
συμμετοχή στο ΕΣΠΑ.
Ο καθένας αντιλαμβάνεται
τη σπουδαιότητα για την εθνική οικονομία και την κοινωνία
και η δική σας συμβολή ήταν
καθοριστική», επισήμανε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.
«Το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας είναι

χρόνια και ιδίως το 2015, σ’ αυτήν την κρίσιμη περίοδο για
την πατρίδα μου, την Ελλάδα,
όταν ως Ένωση Περιφερειών
πήραμε πρωτοβουλία και σε
συνεργασία με τον Πρόεδρο
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
κ. Ζαν Κλωντ Γιούνκερ και
εσάς καταφέραμε να αλλάξουμε τη χρηματοδοτική αρχιτεκτονική του ΕΣΠΑ», αντέτεινε ο κ. Κώστας Αγοραστός
και συνέχισε:
«Καταφέραμε και διασώσαμε πολύτιμους κοινοτικούς πόρους εκατοντάδων εκατομμυ-

ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα στο οποίο διεισδύουν οι
επιθυμίες όλων των ανθρώπων
της παραγωγής, της ανάπτυξης και της κοινωνίας. Είναι
υγιές πρόγραμμα με έργα που
υλοποιήθηκαν, υλοποιούνται
και δρομολογούνται συνολικής
δημόσιας δαπάνης 423,8 εκατομμύρια ευρώ», ανέφερε ο κ.
Κ. Αγοραστός.
«Έχουμε – πρόσθεσε – εξειδικεύσει προγράμματα και
έργα σε ποσοστό 109%, δηλαδή 460,8 εκατ. ευρώ, ενώ
έχουμε βγάλει προσκλήσεις
προς τους τελικούς δικαιούχους για έργα και προγράμματα σε ποσοστό 123%, δηλαδή 520 και πλέον εκατομμύρια ευρώ».
«Απ’ όλα τα προγράμματα
του ΕΣΠΑ στην Ελλάδα από το
2015 μέχρι σήμερα, η Θεσσαλία έχει εντάξεις έργων σε
όλους τους τομείς συνολικού
προϋπολογισμού άνω των 2
δις ευρώ», υπογράμμισε ο κ. Κ.
Αγοραστός, ο οποίος προσκάλεσε την κα Κρέτσου να
επισκεφθεί τη Θεσσαλία.
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ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Ταξίδια εκδρομές Εσωτερικού & Εξωτερικού / Private Group / Συλλόγων-Σωματεία
Κρατήσεις Ξενοδοχείων με σύστημα οn line / Transfer airport
Το γραφείο μας διαθέτει σύστημα POS για όλες τις συναλλαγές σας με κάρτα

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΜΠΑΝΣΚΟ - ΚΡΕΣΝΑ - ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ
23-24-25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 (πρωινή αναχώρηση)
Τριήμερη οργανωμένη εκδρομή στο Μπάνσκο της Βουλγαρίας
Περιλαμβάνει: Μεταφορά, περιηγήσεις / ξεναγήσεις, διαμονή σε σουίτες, πρωινό &
ημιδιατροφή (γεύμα) σε πλούσιο μπουφέ, Ξενοδοχείο 4* COMPLEX & SPA RESORT (αποκλειστικότητα του γραφείου μας)

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

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΣΟΦΙΑ- ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΡΙΛΑ-ΒΙΤΟΣΑ-ΚΡΕΣΝΑ-ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ
ΕΚΔΡΟΜΗ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ
23-24-25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 (πρωινή αναχώρηση)
Τριήμερη οργανωμένη εκδρομή στη Σόφια της Βουλγαρίας
Περιλαμβάνει: Μεταφορά, περιηγήσεις / ξεναγήσεις,διαμονή σε ξενοδοχείο 4*, πρωινό & ημιδιατροφή (γεύμα).

ΤΗΝΟΣ - ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ - ΜΥΚΟΝΟΣ
ΕΚΔΡΟΜΗ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
15 -16 -17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 (βραδινή αναχώρηση)
Τριήμερη οργανωμένη εκδρομή στην ΤΗΝΟ-ΑΠΑ ΠΕΛΑΓΙΑ-ΜΥΚΟΝΟΣ
Περιλαμβάνει: Μεταφορά με το λεωφορείο καθ' όλη την διάρκεια της εκδρομής, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, ακτοπλοϊκά εισιτήρια Ραφήνα-Τήνος-Μύκονος-Ραφήνα, Διαμονή σε ξενοδοχείο με πρωινό.

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

ΒΡΕΘΗΚΑΝ - ΧΑΘΗΚΑΝ

Π. Ρήγας: Οι δίαυλοι επικοινωνίας
με την Τουρκία η ενδεδειγμένη οδός
επίσκεψη του πρωθυπουργού στην Τουρκία αποτελεί την
καλύτερη απάντηση σε αυτό που η αξιωματική
αντιπολίτευση αδυνατεί εδώ και καιρό να αποδεχθεί, το
γεγονός δηλαδή ότι οι δίαυλοι επικοινωνίας και οι συναντήσεις με τη
γείτονα χώρα αποτελούν την ενδεδειγμένη οδό, ακόμη περισσότερο
όταν υπάρχουν εντάσεις, είτε σε επίπεδο ρητορείας, είτε σε
επίπεδο πράξεων» δήλωσε από την Ξάνθη ο αναπληρωτής
υπουργός Εθνικής Άμυνας, Παναγιώτης Ρήγας.

«Η

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

Όπως σημείωσε, η σημερινή παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στη Χάλκη «συνιστά μια
ιστορική στιγμή για τη χώρα
μας, την Εκκλησία και το Πατριαρχείο, καθώς αποτελεί την
πρώτη αντίστοιχη επίσκεψη
από την εποχή του Ελευθέριου Βενιζέλου. Η δε παρουσία
του στην Αγία Σοφία είναι και
αυτή μια στιγμή υψηλού συμβολισμού».
Κατά τον κ. Ρήγα, το σημαντικότερο από την επίσκεψη
του Πρωθυπουργού στην
Τουρκία είναι το μήνυμα που
δόθηκε από την Ελλάδα στις
συζητήσεις Ερντογάν-Τσίπρα.
«Ένα μήνυμα τήρησης των
διεθνών συμβάσεων και επιδίωξης της ειρηνικής συνύπαρξης. Η χώρα μας αποτελεί
πυλώνα σταθερότητας για την
περιοχή και οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις παραμένουν
αφοσιωμένες στο αμυντικό
δόγμα τους, πλήρως έτοιμες
ωστόσο, διατηρώντας ψηλά
τον αποτρεπτικό ρόλο τους
απέναντι σε κάθε επιδίωξη,
απ’ όπου κι αν προέλθει.
Επιδιώκουμε την ειρήνη
στην περιοχή και αυτό το μήνυμα στέλνουμε σε όλους
τους λαούς» τόνισε ο κ. Ρήγας.

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.

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

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

ΠΕΜΠΤΗ
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TΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Travel
Αριθμος μητρωου
ΕΟΤ 0727E60000037201

για κάθε προορισμό...

ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΑΣ. ΗΛ. ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΑΙΓΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΡΥΠΙΤΗ ΚΑΙ
ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΑΝΔΡΕΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΦΕBΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

ΜΗ.ΤΕ 0727Ε60000017701

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

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

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής
στο γραφείο μας ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 1 (ΕΝΑΝΤΙ ΜΑΣΟΥΤΗ ΠΑΛΙΟ ΔΕΣΠΟΤΙΚΟ)
και στα τηλ. 2431300422, 2431033570 • Κιν. 6932206098
Η τιμή περιλαμβάνει μεταφορά- 2 Διανυκτερεύσεις με πρωινό & Ξεναγό.

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

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

Τηλ. 24310 23564-23646
Τσιτσάνη 21 - Τρίκαλα

«ΠΡΕΣΠΕΣ - ΚΑΣΤΟΡΙΑ»
Ψαράδες - Άγιος Aχίλλειος - Άγιος Γερμανός - Πανάγια
Μαυριώτισσα - Σπήλαιο Δράκου - Δισπηλιό. Από 9-10/02/29

Ημερήσια εκδρομή στην Αθήνα Ι.Μ. Χρυσοβαλάντου και Μουσείου ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ. Κυριακή 10 Φεβρουαρίου.

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

Δρομολόγιο στις 8 Φεβρουαρίου για την κατάταξη
νεοσυλλέκτων στην Ξάνθη - Κομοτηνή- Αλεξανδρούπολη.

«ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ»
Έδεσσα - Παλαιός Άγιος Αθανάσιος 16-17/2/2019
«ΑΡΤΑ - ΚΟΡΩΝΗΣΙΑ»
Κυριακή 24/2/2019
«ΑΠΟΚΡΙΕΣ 2019 - ΔΑΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ»
ΤΙΡΑΝΑ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΜΠΟΥΤΒΑ - ΚΟΤΟΡ
(Hotel Continental Vora 4*TIΡΑΝΑ - Valamar Collection
President Hotel 5* DUDROVNIK Hotel Moskva 4* BUDVA)
Από 07 -11/03/2019
«ΡΩΜΗ-ΝΑΠΟΛΙ-ΠΟΜΠΗΙΑ»
Από 14-19/03/2019
(Σε συνεργασία με το Σύλλογο Απόστρατων Πυροσβεστών)

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

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

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

ΜΗ.ΤΕ 0727Ε60000017701

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

Καποδιστρίου 24 Τρίκαλα. Τηλ. 24310 30500 •
www.kotoulastours.gr
Αρ. ΜΗ.Τ.E. 0727Ε60000016300
•Aπογευματινή εκδρομή στην Ι.Μ. Αγίου Στεφάνου Μετεώρων
για την παρακολούθηση του πανηγυρικού εσπερινού προς Τιμήν
του Αγίου Χαραλάμπους. Το Σάββατο 9 Φεβρουαρίου.

•Ημερήσια εκδρομή στο Χ.Κ. Καϊμακτσαλάν και στον Παλαιό
Άγιο Αθανάσιο. Την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου.
•Εκδρομή στην Ι.Μ. Αγίας Τριάδας στην Άνω Γατζέα Πηλίου.
Το Σάββατο 16 Φεβρουαρίου.

ΛΙΠΑΣ TRAVEL

ΛΟΝΔΙΝΟ 4-ΗΜΕΡΕΣ

Όπως και αν το φανταστείτε… μ’ εμάς θα το ζήσετε !!!

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

Το γραφείο Γενικού Τουρισμού ΛΙΠΑΣ TRAVEL διοργανώνει τις
παρακάτω οδικές εκδρομές:

ΠΑΡΙΣΙ 5-ΗΜΕΡΕΣ

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

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

ΡΩΜΗ 3-ΗΜΕΡΕΣ

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

ΒΕΡΟΛΙΝΟ 4-ΗΜΕΡΕΣ

ΟΙ ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

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

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

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

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

ΕΚΔΟΣΗ ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΩΝ – ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡIΩΝ –
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

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

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

«ΠΑΡΟΣ»
Από 08 - 12/07/2019
«ΛΗΜΠΝΟΣ»
Από 20 - 26/07/2019

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

ΚΩΤΟΥΛΑΣ TOURS

ΜΗ.Τ.Ε.: 0727Ε60000015600

«ΚΕΑ (ΤΖΙΑ)»
Από 8 - 9/06/2019

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

e-mail: kteltrik@otenet.gr - hypertourskalampaka@gmail.com

Αναχωρήσεις από Αεροδρόμιο Μακεδονία, Θεσσαλονίκη

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 14/02
ΑΝGLOAMERICANO 4*: από 199€

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

Πληροφορίες & Δηλώσεις Συμμετοχής: 24310 73137 - 2432 22250

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

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

«ΧΙΟΣ»
Από 14 – 17/06/2019

ΕΚΔΟΣΗ ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΩΝ – ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡIΩΝ – ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

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

«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

ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ
(ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ) & ΣΤΗ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ (ΜΗΛΕΣΙ)
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 24/02, Τιμή: 20,00 ανά άτομο

ΠΑΣΧΑ στην «ΚΕΡΚΥΡΑ»
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)

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

Τα πάντα για το παιδί
από παιχνίδια έως γραφική ύλη

Κάθε Τετάρτη αναχώρηση λεωφορείου για την «ΓΕΡΜΑΝΙΑ»

28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 87 - ΤΡΙΚΑΛΑ - ΤΗΛ.: 24310 27357

Πληροφορίες, προγράμματα & δηλώσεις συμμετοχής στο γραφείο μας,
Κονδύλη 18 – Τρίκαλα και στα τηλ. 2431036588-30168 •e-mail: lipastr@otenet.gr

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

38 σελίδα

ΠΕΜΠΤΗ

7

τοπικά

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Θείες Λειτουργίες στον Ι. Ν.
Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων και
από ώρα 7:00π.μ. έως 9:15π.μ.
ΠΕΜΠΤΗ 7-2-2019 εορτή του Αγίου ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ επισκόπου
Λαμψάκου και Αγίου ΛΟΥΚΑ του εν Στειρίω.
ΣΑΒΒΑΤΟ 9-2-2019 Απόδοση της εορτής της Υπαπαντής του
Κυρίου και Αγίου ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ επισκόπου.
Εκ του Ιερού Ναού

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

Για την Εορτή του Αγίου Μεγαλομάρτυρος
Θεοδώρου του Στρατηλάτου

Ιερά Αγρυπνία
στον Ιερό Προσκυνηματικό
Ναό Αγίου Στεφάνου Τρικάλων
Με την ευκαιρία της Εορτής του ΑΓΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΛΑΤΟΥ σήμερα ΠΕΜΠΤΗ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 και από ώρα 21:15 έως 00:15 βραδινή στον
Ιερό Προσκυνηματικό Ναό Αγίου Στεφάνου Τρικάλων θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία.
Κατά την διάρκεια της Ιεράς Αγρυπνίας θα τεθούν προς προσκύνηση Ιερά Λείψανα Αγίων της Εκκλησίας μας. Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε και λάβετε την ευλογία του Αγίου Θεοδώρου του Στρατηλάτου.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΤΑΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

Ἱερά Ἀγρυπνία
Αύριο Παρασκευή τό βράδυ 8 Φεβρουαρίου πρός Σάββατο
εἰς τόν Ἱ. Ναό Ἀγίου Ἀθανασίου Θεόπετρας θά τελεσθεῖ Ἱερά
Ἀγρυπνία ἐπί τῇ Ἀνακομιδῆ τῶν ἱερῶν Λειψάνων τοῦ Ὁσίου
πατρός ἡμῶν Γεωργίου τοῦ νέου Ὁμολογητοῦ (Καρσλίδη) τοῦ
ὁποίου τεμάχιο ἱ. Λειψάνου φυλάσσεται στο Ἱ. Ναό μας.
Ὥρα ἐνάρξεως Ἑσπερινοῦ 8:30 μ.μ., Ὄρθρου 10:00 περίπου καί πέρας Θείας Λειτουργίας 12:45 μεταμεσονύκτιον.
ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Ιερά Αγρυπνία
Σήμερα Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου με την ευκαιρία της εορτής
του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου του Στρατηλάτου, από 8:30-12:30 βραδινή στον Ιερό Προσκυνηματικό
Ναό Αγίου Στεφάνου Τρικάλων, ο Εσπερινός, ο Όρθρος και εν
συνεχεία Θεία Λειτουργία.

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

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

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

ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετ' Αρτοκλασίας και εγκωμίων: 6:00 μ.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
(ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ)
Όρθρος-θεία Λειτουργία: 7:30-10:30π.μ.
Κατά τη διάρκεια των Ιερών Ακολουθιών θα τεθεί σε προσκύνηση απότμημα Ιερού Λειψάνου του Αγίου Ιερομάρτυρος
Χαραλάμπους

ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
(ΤΕΛΩΝΟΥ & ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ)
ΑΡΧΕΤΑΙ ΤΟ ΤΡΙΩΔΙΟΝ
Όρθρος-Θεία Λειτουργία: 7:30-10:30π.μ.
(Την παρούσα εβδομάδα κατάλυσις εις πάντα)

ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
(ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ)
Ορθρος-Θεία Λειτουργία: 7:30-10:30π.μ.

ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ
π. Λάμπρος
Κάθε Τετάρτη: Πρωί
9:00π.μ.-12:30μ.μ.
Απόγευμα:
6:00μ.μ.10:00μ.μ. ή κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως

π. Απόστολος
Κάθε Σάββατο 10:00 π.μ.11:00π.μ.
π. Παρθένιος
Κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως 6973283245

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

KΥΠΡΙΑΝΟΣ
ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ

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

• παϊδάκια κοτόπουλο σαγανάκι
• χοιρινό κοκκινιστό μπεκρί μεζέ
• παστίτσιο
• γιουβαρλάκια σούπα
• ρεβύθια φούρνου • αρακά

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

Τηλ.: 24310 78278
CMYK

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

Κοπή Ἁγιοβασιλόπιτας
Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Τρίκκης καί Σταγῶν
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

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

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

Ζωγράφου 1 πεζόδρομος (έναντι Δημοτικής Βιβλιοθήκης)
τηλ.: 24310 78435 • what’s up: 6986 835 554
ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Ουρά μοσχαριού, γιουβέτσι στην πήλινη γάστρα........................6,50€
Συκώτι μόσχου ψημένο σε χυμό ροδιού με ρύζι ή πουρέ ..........5,00€
Χοιρινό πρασοσέλινο .................................................................5,00€
Μουσακά ή παπουτσάκια ...........................................................5,00€
Κοτόπουλο με μπάμιες...............................................................5,00€
Μπιφτεκάκια κοτόπουλου με βραστά λαχανικά .........................5,50€
Κεφτεδάκια με πατατούλες ή με κρέμα τυριού..........................5,00€
Μπακαλιάρο σκορδαλιά .............................................................6,00€
Κοτόπιτα ή κρεατόπιτα ..............................................................6,00€

ΣΑΛΑΤΕΣ
Μαρούλι, καρότο, κρεμμυδάκι φρέσκο, άνηθος ........................3,00€
Κοτοσαλάτα με ζυμαρικά (λευκά ή ολικής) και λαχανικά...........5,00€
Μανιτάρια πλευρώτους ψητά, κρέμα βαλσαμικού .....................5,00€
Χόρτα εποχής ...........................................................................3,00€
Κρεατικά της ώρας, θαλασσινά και ψάρια καθημερινά

•Μάρμαρα •γρανίτες
•πέτρες•σχιστόλιθοι

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

κοινωνικά
† ΠΕΝΘΗ
Την πολυαγαπημένη μας σύζυγο,
μητέρα, κόρη, αδελφή και θεία

ΣΩΤΗΡΙΑ ΓΕΩΡ.
ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ
Ετών 48
Θανούσα κηδεύσαμε χθες Τετάρτη
6 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 2 μ.μ. εκ
του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων.
Όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν καθ' οιονδήποτε τρόπο
στο βαρύτατο πένθος μας
Ευχαριστούμε θερμά
Τρίκαλα 7-2-2019
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Βασίλειος Λιάκος. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Νικόλαος Λιάκος, Τζωρτζίνα Λιάκου, Μελίνα Λιάκου. ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: Γεώργιος
και Φανή Καραμήτρου, Νικόλαος και Σταυρούλα Λιάκου. ΤΑ
ΑΔΕΛΦΙΑ: Αλεξάνδρα Καραμήτρου και Σπύρος Γούσης, Κώστας Λιάκος και Γεωργία Κόντου. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Την τελετή επιμελήθηκε το γραφείο τελετών “Παναγιώτου”.

Την πολυαγαπημένη μας σύζυγο,
μητέρα, γιαγιά και αδελφή

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ
Ετών 72
Θανούσα κηδεύσαμε χθες Τετάρτη
6 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 4μ.μ. εκ
του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής
Φλαμουλίου Τρικάλων.
Όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν καθ' οιονδήποτε τρόπο
στο πένθος μας
Ευχαριστούμε θερμά
Τρίκαλα 7-2-2019
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Χρήστος. ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Βασίλειος και Αναστασία Περιστέρη, Αλέξανδρος και Πηνελόπη Περιστέρη, Αναστάσιος και Χρύσα Περιστέρη. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Χρήστος, Ηλιάνα, Δημήτρης, Άγγελος. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Την τελετή επιμελήθηκε το γραφείο τελετών “Άρχων Μιχαήλ”.

Ομιλία στην Γ.Ε.Χ.Α.
Σήμερα Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 5:30 μ.μ. στην
αίθουσα της “Γ.Ε.Χ.Α.”, οδός Βύρωνος 24, θα γίνει ομιλία από
τον Πανοσ. Αρχιμανδρίτη π. Αθανάσιο Αναστασίου Προηγούμενο της Ιεράς Μονής Μεγάλου Μετεώρου, με θέμα: «Ο θάνατος και τα μετά θάνατον».
Προσκαλείσθε να την παρακολουθήσετε.

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

ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΨΗΦΙΣΜΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Αστικού ΚΤΕΛ Τρικάλων μετά
τη θλιβερή είδηση του θανάτου της συζύγου του φίλου και
συνεργάτη Βασιλείου Λιάκου, Σωτηρίας Καραμήτρου,
εκφράζοντας τη βαθιά θλίψη για την απώλειά της, συνεδρίασε εκτάκτως και αποφάσισε τα εξής:
•Να παραστεί σύσσωμο το Δ.Σ στη νεκρώσιμη ακολουθία
•Να εκφράσει τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά
της
•Να διαθέσει ένα ποσό σε ευαγή ιδρύματα, στη μνήμη
του.
Τρίκαλα 06.01.2019
Για το Δ.Σ του Αστικού ΚΤΕΛ Τρικάλων
Ο Πρόεδρος
Ο Αντιπρόεδρος
Δημήτρης Ιωάννου
Στέργιος Βουτσελάς

O Άγιος Ζήνων προστάτης
των Ταχυδρόμων
Την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου τα Ελληνικά Ταχυδρομεία εορτάζουν τον Προστάτη τους Άγιο Ζήνωνα τον Ταχυδρόμον στον
Ιερό Προσκυνηματικό Ναό του Αγίου Βησσαρίωνος Τρικάλων.
Το Σάββατο 9-2-2019, το απόγευμα και ώρα 5.00 μ.μ. θα ψαλλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετ' αρτοκλασίας και Θείου Κηρύγματος, τη δε Κυριακή το πρωί 7-10 π.μ. ο Όρθρος και
η Θεία Λειτουργία μετά Κηρύγματος. Θα εκτεθεί δε προς προσκύνησιν απότμημα Λειψάνου του Αγίου Χαραλάμπους που συνεορτάζει.

ΠΕΜΠΤΗ
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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΛΛΑΣ του Ηλία και της Ελευθερίας,
το γένος Γκούμα, που γεννήθηκε και κατοικεί στα Τρίκαλα και
η ΜΑΡΙΑ ΜΗΛΙΩΝΗ του Χρήστου και της Ευγενίας, το γένος
Γαλέα, που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στα Τρίκαλα
πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει
στα Τρίκαλα.

ΨΗΓΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ
«Χάρις δε εις τον Θεόν δια
την ανεκδιήγητον αυτού δωρεάν» (Β' Κορ. 9:15)
Η δωρεά είναι μια σύμβαση
που προϋποθέτει τον δωρητή
και τον δωρεοδόχο, αυτόν
δηλ. που δέχεται το δώρο, και
δεν ισχύει, αν ο δωρεοδόχος
αρνηθεί να την δεχθεί. Αυτό
συμβαίνει και με την «ανεκδιήγητη δωρεά» της σωτηρίας που ο Θεός προσφέρει
στον άνθρωπο. Το κόστος της
ήταν ανυπολόγιστο για τον
Θεό. Ο θάνατος του μονογενούς Υιού Του! Πολλοί όμως
άνθρωποι δεν ενδιαφέρονται
να γνωρίσουν αυτή τη δωρεά
ενώ άλλοι, εθελούσια την αρ-

νούνται, και ο Θεός δεν παραβιάζει την ελευθερία μας.
Μας προσφέρει το δώρο Του,
μας προσκαλεί να το δεχθούμε τώρα, όσο ζούμε, (Β' Κορ.
6:2) αλλά περιμένει την απόφαση μας. Όμως, η ζωή μας
στη γη είναι προσωρινή και
μετά τον θάνατο η δωρεά δεν
ισχύει αλλά ακολουθεί η κρίση και από αυτήν, μόνο η σωτηρία του Χριστού μπορεί να
μας σώσει. «Κατά χάριν είστε
σωσμένοι δια της πίστεως και
αυτό δεν είναι από σας. Είναι
δώρο του Θεού»! (Εφεσ.2:8).
Ποιος λοιπόν σοφός άνθρωπος θα μπορούσε να αρνηθεί
μια τέτοια δωρεά;

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΤΕΛΕΤΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

•Εκκλησιαστικά είδη • Είδη μνημείου
•Κηροπωλείο • Λουλούδια

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

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

Την ερχόμενη εβδομάδα η πρώτη συζήτηση
στην Ολομέλεια για την Αναθεώρηση του Συντάγματος
ε δύο συνεδριάσεις, που θα
διεξαχθούν την ερχόμενη Τρίτη
και Τετάρτη, 12 και 13
Φεβρουαρίου, θα ολοκληρωθεί στην
Ολομέλεια της Βουλής η πρώτη
συζήτηση για τη λήψη απόφασης επί
των προτάσεων για την Αναθεώρηση
του Συντάγματος.

Συντάγματος, θα ξεκινήσει και τις δύο μέρες

Σ

στις 10:00 το πρωί, ενώ την Τρίτη θα ολοκληρωθεί στις 12:00 τα μεσάνυχτα και την
Τετάρτη στις 10:00 το βράδυ.
Σημειώνεται ότι οι αποφάσεις για το ποιες τελικά διατάξεις του Συντάγματος θα κριθούν αναθεωρητέες θα ληφθούν από την

Όπως αποφάσισε η Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, η συζήτηση, που θα γίνει επί του πορίσματος που κατέθεσε η Επιτροπή της Βουλής για την Αναθεώρηση του

Ολομέλεια της Βουλής σε δύο διαδοχικές
ψηφοφορίες, που πρέπει να απέχουν μεταξύ τους ένα μήνα.

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

«ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ»
Παιδής Θεόδωρος

ΓΑΜΒΕΤΑ 15 ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ:

2431071936
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Η ελευθερία του κλαδέματος

45 χιλ.

35 χιλ.

Ψαλίδια μπαταρίας
για δενδροκομικά &
αμπελουργικά

Δετικό μπαταρίας
Μέχρι και 15.000
δεσίματα την ημέρα

για χρήση σε
αμπέλια
ακτινίδια κ.λ.π.

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

CMYK

