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Με τη συμμετοχή των υπουργείων Οικονομικών, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, Περιβάλλοντος και Εργασίας
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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

CMYK

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

ΤΕΤΑΡΤΗ
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Σαν Σήμερα
1867
Το εμβληματικό βαλς
του Γιόχαν Στράους «Ο Γαλάζιος Δούναβης» κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη.
1894
Οι αδελφοί Λιμιέρ εφευρίσκουν μία συσκευή που
την ονομάζουν κινηματογράφο. Λειτουργεί ως κάμερα
και ως μηχανή προβολής.
1914
Οι Μεγάλες Δυνάμεις
αποφασίζουν ότι τα νησιά
του Ανατολικού Αιγαίου θα
κατακυρωθούν στην Ελλάδα,
εάν αυτή αποχωρήσει από
τη Βόρειο Ήπειρο. Οι αντιδράσεις που ξεσπούν στην
Ήπειρο προκαλούν την παρέμβαση του πρωθυπουργού,
Ελευθέριου Βενιζέλου, που
δηλώνει ότι κάθε αντίσταση
εκ μέρους του ελληνικού ή
ηπειρωτικού λαού θα έχει κακές συνέπειες για τη χώρα
και την περιοχή.
1957
Στις 12 το μεσημέρι τα
πάντα νεκρώνουν στην Ελλάδα. Με αυτό τον τρόπο, ο
ελληνικός λαός αποφασίζει
να διαμαρτυρηθεί για τη στάση της Βρετανίας, αλλά και
άλλων χωρών, στο Κυπριακό
Ζήτημα. Το σύνθημα δίνουν
οι καμπάνες των εκκλησιών
και οι σειρήνες συναγερμού.

Τ

ον Σεπτέμβριο
του 2015 ο
Αλέξης
Τσίπρας έκανε κάτι
που ήταν
αναπόφευκτο αλλά
πολιτικά έντιμο.

Επικίνδυνος συνδυασμός

Aφού τα έκανε πραγματικά θάλασσα με τη
διαπραγμάτευση και κόστισε ακριβά στη χώρα,
προσέφυγε για δεύτερη
φορά στις κάλπες. Θέλησε με αυτόν τον τρόπο
να πάρει μια νέα εντολή
ώστε να νομιμοποιήσει
τη δική του κωλοτούμπα
και να εφαρμόσει το
σκληρό μνημόνιο που
υπέγραψε.
Οι, ζαλισμένοι και θυμωμένοι, Ελληνες πολίτες τού έδωσαν μια δεύτερη ευκαιρία και μια
ανανεωμένη εντολή.
Τώρα έχουμε φτάσει
σε ένα σημείο που πρέπει να κάνει ξανά το ίδιο.
Οι ψηφοφόροι έδωσαν
μια εντολή στον κ. Τσίπρα που δεν προέβλεπε
ότι θα κυβερνούσε με
την πλέον αυθαίρετη,
ετερόκλητη και αδιαφανή
πλειοψηφία των τελευταίων ετών.
Ο πρωθυπουργός υπο-

τίθεται ότι πέτυχε τον
στόχο του που ήταν η
έξοδος από τα μνημόνια
και, στη συνέχεια, η επιστροφή κοινωνικού μερίσματος μέσα από τις
διάφορες παροχές και
ρυθμίσεις.
Ο κ. Τσίπρας δεν έχει
πλέον στίγμα. Κυβέρνησε
σφιχταγκαλιασμένος με
τον κ. Καμμένο όλα αυτά
τα χρόνια, αποδεχόμενος
τις υπερβολές και τις ιδιαιτερότητές του. Τώρα
αποκαλύπτεται ότι αυτό
το πολιτικό υβρίδιο ήταν
προϊόν τερατογένεσης
που θα παράγει μικρές
ιστορίες τρόμου για πολύ
καιρό.
Οι πολίτες δικαιολογούνται να αναρωτιούνται: Ποιος ήταν ο πραγματικός Τσίπρας; Ο εταίρος του κ. Καμμένου ή
ο πολιτικός αρχηγός που
θέλει να εκφράσει τη νέα
Κεντροαριστερά; Η οργή
και η παραζάλη μείωναν
τις αντιστάσεις και άμβλυναν την κρίση των

ψηφοφόρων το 2015. Σήμερα είναι πιο εκπαιδευμένοι στην αλήθεια και
στην πραγματικότητα,
πιο ψυλλιασμένοι...
Εχει να επιλέξει ο κ.
Τσίπρας. Μπορεί να κάνει
άμεσα εκλογές έχοντας
τον νου του στη μεθαυριανή μέρα. Είναι άλλωστε νέος και το πιο πιθανό είναι να ξαναπαίξει
κεντρικό ρόλο στην πολιτική σκηνή.
Αυτή την ώρα δεν έχει
τίποτα άλλο να περιμένει,
ούτε ο ίδιος ούτε και η
χώρα. Το κράτος έχει
παραλύσει γιατί μυρίζει
εκλογές και πολιτική αλλαγή.
Η οικονομία έχει παγώσει. Το ίδιο και όσοι
μελετούν επενδύσεις, Ελληνες και ξένοι. Η «στραβή» παραμονεύει μέσα
σε αυτές τις συνθήκες
και ζωτικά κομμάτια της
χώρας κινδυνεύουν να
σκάσουν στα χέρια του.
Οι αυλοκόλακες επιμένουν βέβαια. Γίνονται άλ-

Το Άγγελμα
Κατρούγκαλος:

«Ζητούν & τα ρέστα
οι τραπεζίτες»

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)

Του Αλέξη Παπαχελά
από την «Καθημερινή»

της ημέρας

ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ:

```

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ Α.Ε.

λωστε πολύ επικίνδυνοι,
σε αυλές πρωθυπουργών εν αναμονή και πρωθυπουργών υπ’ ατμόν.
Τους... ακούω τώρα να
φωνάζουν: «Πρόεδρε,
πάμε δυνατά, δεν πρόκειται ποτέ να χάσεις από
τον...».
Ο πολιτικός χρόνος κυλάει όμως αμείλικτα. Οι
ηγέτες δοκιμάζονται
πολύ όταν πρέπει να
αποφασίσουν πότε θα
κατέβουν από τη σκηνή.
Αυτό που τρομάζει
όμως σήμερα είναι ένας
πολύ κακός συνδυασμός.
Από τη μια ο πολιτικός
πανικός και από την άλλη
η αδιαφορία για τους θεσμούς και τις ζημιές που
μπορεί να προκαλέσει η
φρενίτις για τον έλεγχό
τους στο διηνεκές.

```

Θα γίνει Αναθεώρηση δημοκρατική και

(Αν ήταν μόνο τα ρέστα
καλά, όλα θέλουν
όλα τα… ψιλά!)

όχι κουτοπόνηρη
```

Λίγη εξυπνάδα
που την κλείνει
μια φλογερή καρδιά
θα οδηγήσει πολύ
πιο μακριά από μία ευφυΐα
στην υπηρεσία
μιας κρύας καρδιάς.
(G. Courtois)

(Ξεκινά πάντως με… πονηρά λόγια!)

Το ανέκδοτο της ημέρας
Τρεις ξανθιές, εξετάζονται για να γίνουν αστυνομικίνες. Ο εξεταστής δίνει
στην πρώτη κοπέλα μια φωτογραφία ενός υπόπτου και τη ρωτάει: "Τι έχεις να πεις γι` αυτή την φωτογραφία;" - "Θα τον πιάσουμε εύκολα τον
ύποπτο", λέει εκείνη.
"Έχει μόνο ένα μάτι!" - "Δεν έχει ένα μάτι ανόητη, η φωτογραφία είναι προφίλ!
Αϊ χάσου από εδώ!", της απαντάει έξαλλος ο εξεταστής. Μετά από λίγο, στο
γραφείο μπαίνει η δεύτερη ξανθιά.
Βλέπει την φωτογραφία και λέει: - "Εύκολα θα τον βρούμε αυτόν. Πόσοι έχουν μόνο
ένα αυτί;" <None>", της λέει έξαλλος ο εξεταστής. Δεν έχει ένα αυτί. Η φωτογραφία
είναι προφίλ!"
Μετά μπαίνει και η τρίτη ξανθιά και της λέει: - "Πρόσεχε τι θα μου πεις για αυτή την
φωτογραφία."
Η ξανθιά σκέφτεται και έπειτα από λίγο λέει: - "Το μόνο βέβαιο είναι, ότι ο ύποπτος
φοράει φακούς επαφής!"
Ο εξεταστής τρελαίνεται. Βάζει το όνομα του υπόπτου στο κομπιούτερ, και ύστερα από
μισή ώρα διαβάζει στο φάκελο του, ότι πράγματι φοράει φακούς επαφής! - "Φοβερό! Πώς το
κατάλαβες; Είναι αλήθεια." "Είναι απλό. Πώς να φοράει γυαλιά, με ένα μάτι και ένα αυτί;", απαντάει η ξανθιά.

Γενική πρόγνωση για σήμερα

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Σ Η Μ Ε Ρ Α

Τετάρτη 13/2/2019
ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ, ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ
ΘΑΛΑΣΣΙΑ-ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΑΙ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ-ΗΜΙΟΡΕΙΝΑ. .
ΑΝΕΜΟΙ: ΑΠΟ ΒΟΡΕΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 5
ΜΕ 7 ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ 8 ΜΕ 9 ΚΑΙ ΑΠΟ
ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΤΟΠΙΚΑ 10 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 03 ΕΩΣ 10 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ 3 ΜΕ 4 ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ.
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Η γρίπη
και οι αριθμοί
Ανατρέχω στο ΚΕΕΛΠΝΟ, γιατί
κυκλοφορούν πολλοί αριθμοί, που
δεν είναι στεγνοί.
«Την περίοδο γρίπης 2010-11
νοσηλεύτηκαν 368 ασθενείς και
καταγράφηκαν 180 θάνατοι, όλοι
με εργαστηριακή επιβεβαίωση του
ιού Α(Η1Ν1)2009.
Η μέση ηλικία των ασθενών ήταν
56,7 έτη, ενώ σε 75% υπήρχε ιστορικό υποκείμενου νοσήματος που
προδιαθέτει σε επιπλοκές από γρίπη. Συγκριτικά με την πανδημική
περίοδο 2009-2010 τόσο τα σοβαρά περιστατικά όσο και οι θάνατοι
ήταν αυξημένοι».
Η Ελλάδα δεν ήταν η εξαίρεση.
Παρόμοια εικόνα εμφανίστηκε στις
περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες,
με χαρακτηριστικά παραδείγματα
τη Μ. Βρετανία και την Ιρλανδία.
«Την περίοδο 2017-2018 καταγράφηκαν 107 κρούσματα επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε
ΜΕΘ, μόλις τα 14 εμβολιασμένα
(13%). Οι θάνατοι ανήλθαν σε 42.
Έξι από τους θανόντες (14%) είχαν
εμβολιασθεί».
Ο ιός είναι πάρα πολύ έμπειρος
στις μεταμφιέσεις και ένα βήμα
μπροστά από τις προσπάθειες
εξουδετέρωσής του με ένα εμβόλιο
που να ταιριάζει σε όλους.
Οι νεκροί φέτος μέχρι στιγμής
έχουν φτάσει τους 39. Πάνω από
το 85% των θυμάτων δεν είχε εμβολιαστεί, ενώ είχε το 10% που
κατέληξε, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΚΕΕΛΠΝΟ, ο οποίος εκτίμησε ότι τις επόμενες εβδομάδες
θα καταγραφεί αρκετός αριθμός
νέων κρουσμάτων.
Λογικό συμπέρασμα, καθώς «η
διαχρονική παρακολούθηση του
νοσήματος δείχνει ότι η δραστηριότητα της γρίπης συνήθως αρχίζει Ιανουάριο και κορυφώνεται
Φεβρουάριο - Μάρτιο. Εξαίρεση η
πανδημική περίοδος 2009-2010,
με κορυφή την τελευταία εβδομάδα
του Νοεμβρίου».
Η γρίπη δεν είναι δολοφόνος,
αν και κάθε χρόνο σκοτώνει πολλούς ανθρώπους. Στην Ελλάδα και
στον κόσμο.
Η γρίπη δεν είναι δολοφόνος,
αλλά ούτε η βιολογία είναι μαθηματικά. Ωστόσο, 39 νεκροί, οι 20
σε μία εβδομάδα, δεν είναι αριθμοί
που αντιμετωπίζονται χαλαρά.
Πάντως, η υπερβολή και η κινδυνολογία δεν πρόκειται να τρομάξουν τον ιό, ούτε να τον αποτρέψουν να βολευτεί στους αεραγωγούς.
Το εμβόλιο, ακόμη και στην έξαρση, είναι το καλύτερο αντίδοτο
στην έξαψη.

Της Κατερίνας Τζωρτζινάκη
naftemporiki.gr

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

ΤΕΤΑΡΤΗ
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Αργεντινή, Βραζιλία, Βενεζουέλα...
Πού "στράβωσε" η υπόθεση;

Όσα εξαγγελθούν
να πραγματοποιηθούν

Με τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα το τελευταίο χρονικό διάστημα να
είναι καταιγιστικές, επανέρχεται στο προσκήνιο η ιδιαιτερότητα της
Λατινικής Αμερικής μέσα σε μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία.
Για το λόγο αυτό, αυτή την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου στις 8 μ.μ.
θα πραγματοποιηθεί στο Αυτοδιαχειριζόμενο Κοινωνικό Χώρο
«Rossonero» εκδήλωση- συζήτηση με θέμα «Αργεντινή, Βραζιλία, Βενεζουέλα... Πού "στράβωσε" η υπόθεση; Ακροδεξιές κυβερνήσεις, κίνδυνος πραξικοπήματος, συντηρητικοποίηση» με ομιλητή τον διερμηνέα και μεταφραστή Νίκο Πρατσίνη. Στο επίκεντρο θα βρεθεί η λατινοαμερικάνικη ιδιαιτερότητα μέσα στη παγκοσμιοποιημένη οικονομία, τα κοινωνικά κινήματα & αριστερές Κυβερνήσεις και η στροφή προς
τα δεξιά των τελευταίων χρόνων και τα «μαθήματα» από αυτή.

«Επισημαίνουμε στους πολιτικούς
ότι το εμπόριο δεν επιζητά ένα γεμάτο καλάθι υποσχέσεων, αλλά ένα
καλάθι ενεργειών με τα απολύτως
απαραίτητα για τη βελτίωση της καθημερινότητας νοικοκυριών και επιχειρήσεων» τονίζεται από στελέχη
της ΕΣΕΕ και επισημαίνεται , «αυτή
τη φορά, ο κάθε πολιτικός αρχηγός
που θα επιλέξει να παραγεμίσει το
καλάθι με εξαγγελίες, σύντομα, θα
πρέπει και να μπορεί να σηκώσει το
βάρος της υλοποίησής τους. Αντί για
ημίμετρα προσωρινών παροχών,
προτιμάμε μόνιμα κίνητρα στήριξης
και ανάπτυξης των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων.
Μακάρι, μεταμνημονιακά, όσα
εξαγγελθούν να πραγματοποιηθούν».

∫Ε.Κ.

«Φιλόδημος» και ΕΣΠΑ
Έργα στο πρόγραμμα «Φιλόδημος» του ΥΠΕΣ (Υπουργείο Εσωτερικών) και στο ΕΣΠΑ σχεδιάζουν αν εντάξουν οι Δήμοι.
Αυτά περιλαμβάνουν αποκαταστάσεις υποδομών και δημιουργία
νέων, αλλά και βελτιώσεις – αναβαθμίσεις σχολικών κτιρίων.
Μέχρι τώρα, στην εποχή της κρίσης, οι Δήμοι, λόγω των μεγάλων
περικοπών στις κρατικές επιχορηγήσεις, είχαν ως μοναδικό “εργαλείο”
το ΕΣΠΑ, ωστόσο, τώρα προστέθηκε και το «Φιλόδημος».

Με το βλέμμα στην Αθήνα…

∫ Μ.Α.Μπ.

∫ Μ.Α.Μπ.

Εκοψαν την πίτα

Λεβέντικα χόρεψαν οι παπάδες των Τρικάλων
Ένα με τον κόσμο οι Τρικαλινοί παπάδες, μαζί
στις χαρές και στις λύπες, μαζί στην εκκλησία,
μαζί στις εκδηλώσεις και στις γιορτές. Αυτό που
θέλει το χριστεπώνυμο πλήθος είναι οι ιερείς να
είναι κοντά τους σε όλα μέσα στην κοινωνία, βεβαίως ως εκπρόσωποι της Αγίας Εκκλησίας μας
και του Θεού, αλλά και να αφουγκράζονται τα
προβλήματά τους που σε πολλές περιπτώσεις
χρειάζεται η παρέμβαση της εκκλησίας για να
απαλύνει τον πόνο τους έμπρακτα.
Αν οι ιερείς είναι απόμακροι, με απλό ρόλο
κληρικού μέσα στην κοινωνία, τότε απόμακρος
θα είναι και ο κόσμος απ’ την εκκλησία και τη
θρησκεία.
Στα Τρίκαλα για πρώτη φορά όλοι οι ιερείς
της Ιεράς Μητρόπολης Τρίκκης και Σταγών και
με την παρότρυνση του ίδιου του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Χρυσοστόμου, χόρεψαν παραδοσιακά
δημοτικά τραγούδια με τους ήχους του κλαρίνου και απέσπασαν το θερμό χειροκρότημα όλων των παρευρισκομένων. Αυτό έγινε στην μουσικοχορευτική εκδήλωση και την κοπή της Βασιλόπιτας που διοργάνωσε την περασμένη Κυριακή η Μητρόπολη για το φιλόπτωχο ταμείο που είναι αρωγός σε πάρα πολλές Τρικαλινές οικογένειες που έχουν πραγματικά ανάγκη, επιτελώντας ένα θεάρεστο έργο.

∫χρ.πΑπ.

Λογιστικά - Φοροτεχνικά

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

Με αναφορές στα προβλήματα
που αντιμετωπίζει ο κλάδος χθες
το μεσημέρι ο Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων ν. Τρικάλων έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα, παρουσία των μελών του, του Δημάρχου Τρικκαίων κ. Δημήτρη
Παπαστεργίου και Αντιδημάρχων. Στα κυριότερα προβλήματα
που απασχολούν τον κλάδο, λέγοντας πως ως διοικητικό συμβούλιο γίνονται αγώνες για να
απολαμβάνει ο κάθε δημοτικός
υπάλληλος όλα τα προνόμια και
δικαιώματα που δικαιούται στάθηκε ο πρόεδρος του Συλλόγου
κ. Βαγγέλης Κωστίκας,
Τα τυχερά φλουριά της πίτας
ήταν (15)! τον αριθμό, που αντιστοιχούσαν σε ισάριθμα δώρα για τους τυχερούς…

∫Ε.Κ.

4 σελίδα
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τις κάλπες θα
προσέλθουν στις 19
Φεβρουαρίου οι
Τρικαλινοί καθηγητές για να
αναδείξουν νέα μέλη στα
συλλογικά τους όργανα, σε
μια περίοδο που τα
προβλήματα του κλάδου
παραμένουν και μάλιστα σε
διαχρονική ισχύ.

Σ

Στις κάλπες θα προσέλθουν στις 19 Φεβρουαρίου οι Τρικαλινοί καθηγητές

Εκλογές για νέα Διοίκηση
Οι εκλογές θα διεξαχθούν την ερχόμενη Τρίτη στα γραφεία
της τοπικής Ένωσης από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα

Οι εκλογές θα διεξαχθούν την
ερχόμενη Τρίτη στα γραφεία της
τοπικής Ένωσης από τις 9 το πρωί
έως τις 7 το απόγευμα, ενώ την
ψήφο των καθηγητών διεκδικούν
πέντε παρατάξεις.
Η «Αγωνιστικές Κινήσεις Εκπαιδευτικών», η «Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών», η
«ΔΑΚΕ Καθηγητών», η «Προοδευτική Ενότητα Καθηγητών»
και η «Πρωτοβουλία Καθηγητών».

Οι υποψήφιοι
Συγκεκριμένα, υποψήφιοι με τις
«Αγωνιστικές Κινήσεις Εκπαιδευτικών» είναι οι Γκουντούρα Λίτσα, Μιχαλάκης Κώστας και Νταμπαλής Παναγιώτης, με την «Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών» οι Κανταρτζή Αγορή (Ηρώ),
Κουτελίδα Άννα, Κωστούλα Μαρία,
Μούτος Θεόδωρος, Πατριώτη Σοφία, Πολύζος Βασίλειος, Τρίτου Γεωργία (Γιούλα) και Τσούβα Κωνσταντινιά ενώ για το Ε.Σ. ο Κουτής
Κωνσταντίνος.
Με τη «ΔΑΚΕ Καθηγητών» υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο
είναι οι Θεοχάρης Δημήτριος, Κίτος Ευάγγελος, Μουτογιώργος
Δημήτριος, Πασχάλης Νικόλαος
και Ροκκάς Θωμάς. Για το Ε.Σ. υποψήφιοι είναι οι Ζελενίτσας Ιωάννης

Την ψήφο των καθηγητών διεκδικούν πέντε παρατάξεις
και Κωστής Νικόλαος.
Επίσης, με την «Προοδευτική
Ενότητα Καθηγητών» είναι υποψήφιοι οι Καμπουρόπουλος Ιωάννης, Καρνέζης Αθανάσιος, Μέμτσας Σπυρίδων και Μπουλογεώργος Στέφανος, ενώ με την «Πρωτοβουλία Καθηγητών» οι Γιώτας
Χρήστος, Κόπανου Λίλια, Μάγγου
Μαρία, Μαγγούφη Βάσω, Μπουλογεώργος Θανάσης και Παπαζεύκου Ουρανία.

Τέλος, υποψήφιοι για το Ε.Σ. είναι οι Κουκοράβα Χριστίνα και ο
Παππάς Βασίλειος.
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.

Οι καθηγητές διεκδικούν αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις. Υπολογισμό της διετίας 2016
και 2017 στη μισθολογική 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 – αντισυνταξιοδοτι-

κών 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%.
Ευαγγελία Κάκια

Έχουν δικαίωμα επιλογής των σχολικών μονάδων οι αναπληρωτές

Έως τις 18 Φεβρουαρίου
Η διαδικασία ξεκίνησε από χθες και αφορά στους αναπληρωτές γενικής εκπαίδευσης
ις σχολικές μονάδες που επιθυμούν να
προσληφθούν θα έχουν τη δυνατότητα να
επιλέξουν τις επόμενες ημέρες οι αναπληρωτές
γενικής εκπαίδευσης, καθώς ξεκίνησε η σχετική
διαδικασία.

Τ

Όπως έγινε γνωστό από χθες έως και τις 18 Φεβρουαρίου
οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες αναπληρωτών Γενικής Εκπαίδευσης που είχαν υποβάλει αίτηση-δήλωση για πρόσληψή
τους στο πλαίσιο της αριθμ. 137379/Ε1/21-8-2018 (ΦΕΚ 3621
Β΄, ΑΔΑ ΩΗ3Ι4653ΠΣ-ΙΦ6) Υ.Α., θα έχουν τη δυνατότητα, βάσει των διατάξεων του άρθρου 86 του ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102
Α’), «Ειδική προκήρυξη κάλυψης κενών σε σχολικές μονάδες
της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και της
ειδικής αγωγής», να δηλώσουν ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης
(ΟΠΣΥΔ) του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (η ιστοσελίδα ΕΔΩ), συγκεκριμένες
σχολικές μονάδες ή/και ομάδες σχολικών μονάδων για πρόσληψή τους ως αναπληρωτές, πλήρους ή/και μειωμένου ωραρίου, για το σχολικό έτος 2018-2019.
Οι υποψήφιοι οφείλουν να αναζητήσουν τις λεπτομέρειες της
διαδικασίας στην αριθμ. 21659/Ε1/12-02-2019 (ΑΔΑ:
66ΤΤ4653ΠΣ-2ΤΘ) ειδική πρόσκληση.
Η διαδικασία
Σύμφωνα με την εγκύκλιο «δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι
υποψήφιοι αναπληρωτές που δεν έχουν προσληφθεί έως σήμερα. Οι εν λόγω εκπ/κοί έχουν δικαίωμα να δηλώσουν σχολικές
μονάδες ή/και ομάδες σχολείων για πρόσληψη με πλήρες ωράριο ή/και μειωμένο ωράριο. Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι απασχολούνται ως αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου. Ειδικότερα
οι εν λόγω εκπ/κοί έχουν δικαίωμα να δηλώσουν αποκλειστικά και μόνο: i) σχολικές μονάδες για πρόσληψη με πλήρες ωράριο της περιοχής και βαθμίδας στην οποία έχουν προσληφθεί
και ii) σχολικές μονάδες με πλήρες ωράριο για το σύνολο των
περιοχών του δεύτερου κλάδου (στον οποίο ενδεχομένως εντάσσονται). Επίσης, οι διαθέσιμες προς επιλογή από τους υπο-

ψηφίους κενές σχολικές μονάδες ή ομάδες σχολείων εμφανίζονται ανά κλάδο και ειδικότητα, περιοχή και βαθμίδα εκπ/σης
στο Παράρτημα της παρούσας πρόσκλησης. Δυνατότητα επιλογής σχολικών μονάδων παρέχεται αποκλειστικά και μόνο για
όσες σχολικές μονάδες ανήκουν στις περιοχές προτίμησης που
παραμένουν ενεργοποιημένες στην αίτηση του υποψηφίου, κα-

τόπιν και της 221109/Ε1/21-12-2018 (ΑΔΑ: Ψ6ΣΚ4653ΠΣ-ΤΔΒ)
εγκυκλίου, περί δυνατότητας αφαίρεσης περιοχών προτίμησης.
Επίσης, καθ’ όλη τη διάρκεια της ανωτέρω προθεσμίας (και αποκλειστικά εντός αυτής) ο υποψήφιος μπορεί να τροποποιεί τις
προτιμήσεις σχολικών μονάδων».
Ε.Κ.

τοπικά

«Α

σφαλώς και είναι
θετικό μέτρο η αύξηση του κατώτατου μισθού» δηλώνει ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων (ΕΣΤ) και οικονομικός επόπτης της ΕΣΕΕ
Χρήστος Μπλουγούρας.
Μιλώντας για τον πρόσφατα
ψηφισθέντα από την Βουλή
νόμο, κατόπιν εισήγησης του
Υπουργείου Εργασίας, ο κ.
Μπλουγούρας επισημαίνει πως
ο εμπορικός κόσμος εδώ και
χρόνια έχει ζητήσει να την αύξηση του μισθού των εργαζομένων, καθώς αυτό αναμένεται
να έχει θετικές επιδράσεις
στην οικονομία, αφού οι ωφελούμενοι θα διοχετεύσουν το
επιπλέον εισόδημά τους στην
αγορά.
«Ωστόσο, για την εφαρμογή
αυτού του νόμου ζητείται ποσοστό από τον τζίρο των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων – τις λεγόμενες Μμε, οι οποίες έχουν πλέον φτάσει
στα όρια των αντοχών τους.
Δεν είναι δυνατό να αντέξουμε
άλλο» υπογραμμίζει ο κ.
Μπλουγούρας και τονίζει

Ο

ι 51 πρώτοι
υποψήφιοι που θα
δώσουν τη μάχη με
το ψηφοδέλτιο της «Λαϊκής
Συσπείρωσης»
παρουσιάστηκαν χθες το
απόγευμα κατά τη διάρκεια
της ανοικτής εκδήλωσης
που έγινε στο «Φρούριο».
Στην εκδήλωση μίλησαν ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Τάσος Τσιαπλές και ο
υποψήφιος Δήμαρχος Τρικκαίων
κ. Γιώργος Καϊκης.
«Εμείς το λέμε καθαρά, δυνατά
και τίμια η ψήφος στη Λαϊκή Συσπείρωση δίνει τη δυνατότητα
«να σηκώσουν» ανάστημα οι αγώνες του λαού μας για να μετατραπεί η οργή και η αγανάκτηση
για τις συνεχιζόμενες θυσίες των
πολλών για να κερδίζουν οι λίγοι,
σε δύναμη και αμφισβήτηση και
σύγκρουση. Στην ενιαία επίθεση
που δεχόμαστε από Ε.Ε., αστικές
κυβερνήσεις, περιφερειακές και
τοπικές διοικήσεις απαντάμε ενιαία με ισχυρό ΚΚΕ σε όλες τις
κάλπες με το ψηφοδέλτιο που
έχει το γαρύφαλλο στο Δήμο και
στην Περιφέρεια. Η μείωση της
κρατικής χρηματοδότησης όλα
αυτά τα χρόνια κατά 62% σημαίνει
ότι οι πόροι που αφαιρέθηκαν
από το Δήμο Τρικκαίων, λόγω
των μνημονιακών περικοπών, ξεπερνάνε 55 εκ. ευρώ» ανέφερε,
μεταξύ πολλών άλλων ο κ. Καΐκης.
Από την πλευρά του, ο κ. Τσιαπλές σημείωσε «εμείς είμαστε με
το λαό και το έχουμε αποδείξει
100 χρόνια τώρα με τη δράση
μας για την υπεράσπιση των συμφερόντων του και την επίλυση
των μεγάλων προβλημάτων που
του φορτώνει ο καπιταλισμός,
για την ανατροπή του και την οικοδόμηση του σοσιαλισμού. Μόνο
τότε και τα τοπικά όργανα μπορεί
να υπηρετούν τις λαϊκές ανάγκες,
μέσα στον καπιταλισμό τις ανάγκες των καπιταλιστών θα υπηρετούν.
Η δική μας αντίληψη για τις
δομές διοίκησης σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο
έχει τη βάση της σε έναν εντελώς
διαφορετικό δρόμο ανάπτυξης
υπέρ του λαού, που θεμελιώνεται
στην εργατική εξουσία, στην κοινωνική ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής, στον κεντρικό και περιφερειακό σχεδιασμό και έχει
κριτήριο την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών».

Οι υποψήφιοι
Όπως προαναφέρθηκε, χθες
ανακοινώθηκαν τα 51 πρώτα ονόματα των υποψηφίων Δημοτικών
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σελίδα 5

Η αύξηση του κατώτατου μισθού, σύμφωνα με τον πρόεδρο
του ΕΣΤ και οικονομικός επόπτης της ΕΣΕΕ Χρ. Μπλουγούρα

Θετική πρωτοβουλία, αλλά
χρειάζεται και μέριμνα για τις Μμε
Απαιτείται μείωση φόρων και ασφαλιστικών εισφορών
και γενικά ισορροπημένη λήψη μέτρων υπέρ της οικονομίας
«απαιτείται εξορθολογισμός
στις επιχειρήσεις μας, μέσω
της μείωσης του μη μισθολογικού κόστους.
Αυτό μπορεί να γίνει μόνο
με έναν τρόπο: Μείωση της
φορολόγησης και των ασφαλιστικών εισφορών, ζητήματα
που αποτελούν πάγια αιτήματά
μας.
Επιπλέον, με την αύξηση
του μισθού, αυξάνονται και οι
ασφαλιστικές εισφορές, δηλαδή ένα ακόμη βάρος στις

καθημαγμένες μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις».
«Επίσης, η αύξηση του κατώτατου μισθού δεν φαίνεται
να μοιάζει και πολύ πραγματικό, διότι με βάση την μείωση
του αφορολόγητου, τελικά φαίνεται πως θα καταλήξει στο
κράτος τελικά» σημειώνει ο κ.
Μπλουγούρας, ο οποίος καταλήγει υπογραμμίζοντας
«χρειάζεται ισορροπία για την
ανάκαμψη της οικονομίας. Η
ψυχολογία είναι πάντα το πρώ-

Ο πρόεδρος του Εμπορικού
Συλλόγου Τρικάλων και
οικονομικός επόπτης της ΕΣΕΕ
Χρ. Μπλουγούρας
το.
Έπεται η ουσία, δηλαδή να
λαμβάνονται από την εκάστοτε
Κυβέρνηση μέτρα που βοηθούν πραγματικά την οικονομία
και την αγορά».
Ματθαίος Μπίνας

Που θα δώσουν τη μάχη με το ψηφοδέλτιο της «Λαϊκής Συσπείρωσης» στο Δ. Τρικκαίων

Παρουσιάστηκαν οι 51 πρώτοι υποψήφιοι
Στην εκδήλωση μίλησαν ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Τ. Τσιαπλές και ο υποψήφιος Δήμαρχος Τρικκαίων κ. Γ. Καϊκης

Συμβουλών. Πρόκειται για τους
Ανδρέου Στέφανος - Αγρότης ,
Γραμματέας της Ομοσπονδίας
Αγροτικών Συλλόγων Ν. Τρικάλων
η ''ΑΝΟΙΞΗ'', Αρμάγος ΔημήτρηςΕργαζόμενος στο Εργοστάσιο
Γάλακτος ΤΡΙΚΚΗ , μέλος Δ.Σ.
Εργαζομένων ΤΡΙΚΚΗ , Γραμματέας του Συνδικάτου ΓάλακτοςΤροφίμων-Ποτών, Βαρδούλη
Τζωρτζάννα - Εκπαιδευτικός,
πρώην μέλος Δ.Σ. του συλλόγου
Δασκάλων & Νηπιαγωγών ν. Τρικάλων, Γεραγόρης Νίκος -Λογιστής , Γραμματέας του Συλλόγου
Λογιστών και Βοηθών Λογιστών
ν. Τρικάλων, Γεροκώστας Παναγιώτης -Συνταξιούχος βιβλιοπώλης, Γκάνιας Γιώργος - Ελεύθερος
Επαγγελματίας , Γραμματέας του
Συλλόγου Νεφροπαθών Τρικάλων, Γκότζιας Στέφανος – Συνταξιούχος, Γρηγοράτου - Τάσιου
Παναγιώτα - εκπαιδευτικός, Πρό-

εδρος Τοπικής Κοινότητας Κρηνίτσας, Γρηγορίου Νίκος - Φροντιστής Γερμανικών, Δεληγιάννης
Αλέξανδρος- Τυπογράφος, Ευαγγελοπούλου Μαρία - Υπάλληλος
της Π.Ε. Τρικάλων , μέλος Δ.Σ.
Εργαζομένων της Π.Ε. Τρικάλων,
Ζιάκας Ηλίας - Υπάλληλος Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Εφορία),
Ζορμπά Δήμητρα - Ιδιωτικός Υπάλληλος ,
μέλος Δ.Σ. Συλλόγου Γυναικών ,
μέλος της Ο.Γ.Ε., Ζωγράφος
Ηλίας -πρόεδρος Συνταξιούχων
ΙΚΑ ν.Τρικάλων και μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνταξιούχων
ΙΚΑ, Ζώη Μαρία – άνεργη, Κάβουρας Χρήστος - εργαζόμενος
στο Εργοστάσιο Γάλακτος ΤΡΙΚΚΗ , μέλος Δ.Σ. του Συνδικάτου
Γάλακτος-Τροφίμων-Ποτών, Καλαμάρας Ηλίας - ηλεκτρολόγος ,
μέλος Δ.Σ. του Συνεταιρισμού

Ηλεκτρολόγων & μέλος του Συνδέσμου Ηλεκτρολόγων, Καλλαντζής Άγγελος – εκπαιδευτικός,
Καμπλιώνης Γιώργος – αστυνομικός, Κάντζιος Ηλίας - Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε., Κατσαντώνης Κωνσταντίνος -Ιδιωτικός
Υπάλληλος, Κελεπούρης Γεώργιος - Αγροτοκτηνοτρόφος , μέλος Δ.Σ. Αγροτικού Συλλόγου Παλαιοκάστρου, Κισκίνης Ευάγγελος
-Ψυκτικός, μέλος Δ.Σ. Σωματείου
Ψυκτικών, αντιπρόσωπος ΟΕΒΕ
Τρικάλων, Κουτελίδα Άννα- εκπαιδευτικός , μέλος Δ.Σ. της
Ε.Λ.Μ.Ε.Τ., Κούτσικος Χρήστος
– Λογιστής, Κρανιάς Ορέστης Χημικός - ιδιωτικός εκπαιδευτικός
, μέλος Δ.Σ. Σωματείου Ιδιωτικών
Εκπαιδευτικών , Σύμβουλος της
Δημοτικής Κοινότητας Τρικκαίων,
Κωνσταντινίδου Γιάννα - Έμπορος, μέλος Δ.Σ. Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων, Αντιπρόσωπος
στην Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Θεσσαλίας, Κωσταρέλλος
Χρήστος - Ηλεκτρολόγος , μέλος
Δ.Σ. του Συνδέσμου Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών ν. Τρικάλων,
Λίπας Ευάγγελος- Αγρότης – Κτηνίατρος, Μισδανίτης Νίκος Γεωπόνος, Ντουρλιός Λάμπρος
- Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.,
Παπαδόπουλος Δημήτρης - Μαθηματικός - Έμπορος , Αντιπρόσωπος στην Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Θεσσαλίας, Παπασπύρου Δημήτρης - εκπαιδευτικός, μέλος Δ.Σ. του συλλόγου
Δασκάλων & Νηπιαγωγών ν. Τρικάλων, Παππή Κωνσταντίνα - Ιδιωτικός Υπάλληλος , Πρόεδρος του
Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων
ν.Τρικάλων , Πτυχιούχος του τμήματος Μουσικής Επιστήμης και
Τέχνης ΠΑΜΑΚ, Πατσιώρα Βαρβάρα – Φαρμακοποιός, Πετράκης
Ορέστης -Ελεύθερος Επαγγελματίας, Ρίζος Γιάννης - Εκπαιδευτικός, Σίμος Γιώργος - Ελεύθερος Επαγγελματίας, Στάμου
Έφη- Δικηγόρος ΑΠΘ, Τάσιος
Βάϊος - Γιατρός , επιμελητής Β'
γενικής ιατρικής Ε.Σ.Υ. Πρόεδρος
της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων
και Κέντρων Υγείας Νομού Τρικάλων , αντιπρόσωπος στην ΟΕΝΓΕ, Τέλιου Χριστίνα - Απόφοιτος
Φιλολογίας-Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας τμήματος ΙωαννίνωνΜεταπτυχιακό στο ΕΚΠΑ με τίτλο

Διαχείριση Συγκρούσεων και Επικοινωνίας, Τράντος Κωνσταντίνος
-Πολιτικός Μηχανικός, Τσέκας
Λάμπρος -Αγρότης , μέλος Δ.Σ.
του Αγροτικού Συλλόγου Παραληθαίων, Τσέργα Στεφανία –Εκπαιδευτικός, Τσιάκα Ελένη -Μηχανικός Έργων Υποδομής, Τσιάμης Γιώργος –Λογιστής, Τσιαν-

τούλα Σοφία –Αγρότισσα, Τσίγκας Πέτρος -Ιδιωτικός Υπάλληλος
, μέλος Δ.Σ. του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων ν. Τρικάλων,
Τσιούνης Αχιλλέας - Χειριστής
μηχανημάτων, Τσουμένης Λάζαρος –Δημοσιογράφος και Χασιώτη
Ευγενία –Εκπαιδευτικός.
Ευαγγελία Κάκια
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Ο

ι ανάγκες για
άθληση πολλές
και έτσι τώρα που
σιγά σιγά πλησιάζει η
άνοιξη είναι σημαντικό
να αυξάνονται οι ώρες
για αυτή. Έτσι το
Δημοτικό Στάδιο
Τρικάλων είναι έτοιμο να
υποδεχτεί αθλητές πέρα
από το συνηθισμένο
ωράριο.
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Αθλητισμός όλες τις ώρες!
Ηλεκτροφωτισμός από τον Δήμο Τρικκαίων πέριξ του ταρτάν του Δημοτικού Σταδίου

Ο ηλεκτροφωτισμός του
ταρτάν του Δημοτικού Σταδίου Τρικάλων, αίτημα χρόνιο
όλων, όσοι ασχολούνται και
αθλούνται στ αθλήματα του
στίβου.
Το βράδυ της Δευτέρας 1
Φεβρουαρίου 2019 έγινε η τελική δοκιμή, παρόντος του
αρμόδιου αντιδημάρχου κ.
Ακη Αναστασίου.
Ο οποίος υπενθύμισε ότι
με τον τρόπο αυτόν, «εξυπηρετούνται και βοηθούνται οι

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

αθλητές και οι αθλήτριες των
Τρικάλων». Το έργο μάλιστα
συνέπεσε με τις πάμπολλες
διακρίσεις των αθλητών του
στίβου στο πρόσφατο πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού
στίβου.
Είναι, επίσης, τμήμα των
παρεμβάσεων του Δήμου
Τρικκαίων στο Στάδιο, που
έγιναν ή έχουν ήδη προγραμματιστεί (χλοοτάπητας, αποδυτήρια, τουαλέτες, καθίσματα στις κερκίδες, ανακατασκευές σε διάφορα σημεία,
προεργασία για τη θέρμανση
στον προπονητικό χώρο κάτω
από τις κερκίδες κ.α.).
Ο Δήμος Τρικκαίων συνεχίζει να στηρίζει ενεργά τον
αθλητισμό με τη βελτίωση ή
κατασκευή νέων υποδομών
για όλα τα αθλήματα.
ΧΡ. ΠΑΠ.

τοπικά
αταλαβαίνουμ
ε είσαι
περήφανος
γονιός, αλλά.." Τι να
προσέχετε στις
φωτογραφίες των
παιδιών σας με ένα
tweet από την
Ελληνική Αστυνομία.

"Κ

Γονείς προσοχή
•Μήνυμα της ΕΛΑΣ στους γονείς για τις παιδικές
φωτογραφίες στα social media
εύουν φωτογραφίες των παιδιών τους να καλύπτουν τουλάχιστον το πρόσωπό τους.
Σε δημοσίευσή της στο Twitter αναφέρει χαρακτηριστικά:
«Καταλαβαίνουμε... είσαι περήφανος γονιός και θες να
αναρτήσεις φωτογραφία με το
παιδάκι σου στα social media!
Αν επιμένεις τουλάχιστον κάνε
το με στυλ! Προστάτεψέ το».
ΧΡ.ΠΑΠ.

Ένα μήνυμα προς τους γονείς που αναρτούν φωτογραφίες των παιδιών τους στα social media αποφάσισε να στείλει η Ελληνική Αστυνομία,
προειδοποιώντας για τις συνέπειες. Με μήνυμα στο Twitter η ΕΛ.ΑΣ. αποφάσισε να
προειδοποιήσει τους γονείς,
καλώντας τους όταν δημοσι-
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Το Νέο Δ.Σ του Συλλόγου
Αργιθεατών Ν. Τρικάλων
με τριετή θητεία
Διοικητικό Συμβούλιο
Τσιρογιάννη Έλλη Πρόεδρος
Μαναός Βασίλης Αντιπρόεδρος
Καλομπάτσος Νίκος Αντιπρόεδρος β’
Γκρέκος Αλέξανδρος Γραμματέας
Κωτή Παναγιώτα ταμίας
Σβεντζούρη Γεωργία Υπεύθυνη εκδηλώσεων
Σιαματάς Χάρης Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων

Αναπληρωματικά μέλη
Κορλού Ελισσάβετ
Αθανασίου Ντίνα
Λανσάρας Χρήστος
Κατσακιώρη Ευγενία

Εξελεγκτική Επιτροπή

Κοπή πίτας στο σχολείο
των φυλακών Τρικάλων
συγκέντρωση των
μελών ενός
συλλόγου ή μιας
ομάδας για την κοπή
της πρωτοχρονιάτικης
πίτας, μπορεί να είναι
κάτι το καθιερωμένο και
επομένως συμβατικό,
δεν παύει όμως να είναι
μια ευκαιρία για να
έρθουν πιο κοντά τα
μέλη, να ανταλλάξουν
ευχές για τη νέα χρονιά
και να συσφίξουν τις
σχέσεις τους.

Η

Στο σχολείο των φυλακών
όμως όλες αυτές οι στιγμές
αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα

και συγκίνηση για όλους, μαθητές, εκπαιδευτικούς και
προσκεκλημένους σωφρονιστικούς υπαλλήλους, αφού
όλοι από κοινού ενώνουν τις
ευχές για υγεία, καλή τύχη,
και κυρίως ελευθερία, επανένταξη κι επανένωση με τις
οικογένειες.
Θερμές ευχαριστίες στο
Σύλλογο «Φίλες της Αγάπης»
που φρόντισαν και ανέλαβαν
για άλλη μια φορά το κόστος
της εκδήλωσης, αποδεικνύοντας έμπρακτα το ότι
αγαπούν και νοιάζονται το
σχολείο, καθώς και το φούρνο «Elli s Bakery” για την ευγενική προσφορά τους.

Οικονόμου Γεώργιος Πρόεδρος
Κίσσα Σταυρούλα μέλος
Αλεξίου Ελένη μέλος

Αναπληρωματικά μέλη
Ιακωβάκη Αικατερίνη

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Άλλαξαν τα τηλέφωνα
της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας Τρικάλων
Σας ενημερώνουμε ότι τα τηλέφωνα της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας Τρικάλων άλλαξαν κι εφ’ εξής σε περίπτωση
ανάγκης θα αναζητείται στα τηλέφωνα:
Αναγγελία Πυρκαγιάς:
199
Διοικητής:
2431079921
Υποδιοικητής:
2431079922
Γραμματεία:
2431079932
Πυρασφάλεια:
2431079925
Ανακριτικό:
2431079923
Τηλεφωνικό Κέντρο:
2431079920 – 2431079930
Φαξ Υπηρεσίας:
2431079935
Ο Διοικητής
Αντώνιος Ν. Σπανός
Πύραρχος

Ξεκίνησαν «δειλά-δειλά»
οι εξετάσεις οδήγησης
στην Καρδίτσα
Μετά από ένα μεγάλο διάστημα αναμονής οι Καρδιτσιώτες υποψήφιοι να πάρουν ή να ανανεώσουν δίπλωμα οδήγησης, αρχίζουν
σιγά-σιγά να παίρνουν σειρά και να εξετάζονται από τις αρμόδιες
επιτροπές, τα μέλη των οποίων μέχρι πρότινος απείχαν από την
διαδικασία.
Οι εξετάσεις δεν γίνονται σε εντατικούς ρυθμούς, με δεδομένο ότι ο συνήθης αριθμός επιτροπών εξέτασης που λειτουργούν
είναι έξι με επτά και τώρα έχουμε τρεις εν ενεργεία, αλλά θεωρείται βέβαιο πως με την πάροδο του χρόνου θα αυξηθεί ο αριθμός τους.
Από το διάστημα στασιμότητας έχει συσσωρευτεί ένας σοβαρός αριθμός υποψηφίων που είναι σε λίστα αναμονής, ενώ είναι
λογικό ότι προστίθενται και άλλα άτομα που ολοκληρώνουν την
εκπαίδευση και περιμένουν να δώσουν εξετάσεις.

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ-ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

Πρόγραμμα
βιολογικής γεωργίας
Ο Αγροτικός Γαλακτοκομικός Συν/σμός ΜΕΤΕΩΡΩΝ ενημερώνει όλους τους ενεργούς γεωργούς να υποβάλουν
αιτήσεις στήριξης στο πλαίσιο του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020 (Βιολογική Γεωργία) από 19 Φεβρουαρίου 2019 έως και 21 Μαρτίου 2019.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στα γραφεία του Συνεταιρισμού μας για ενημέρωση και υποβολή
αιτήσεων.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 24320 22426-24320
22507.
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟ.ΓΑΛ. ΜΕΤΕΩΡΩΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΟΤΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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Θα έχουν αύριο Πέμπτη εκπρόσωποι της ΠΕΜ

Το επόμενο χρονικό
διάστημα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Συνάντηση με πολιτικές
Πληρώνονται ηγεσίες τεσσάρων Υπουργείων
Υπουργεία είναι Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Περιβάλλοντος
ενισχύσεις και•ΤαΕργασίας
•Συνεχίζουν κανονικά τις κινητοποιήσεις τα μπλόκα, ενώ αυτό της Νίκαιας
•Αφορούν εξισωτική,
βασική και συνδεδεμένες

Τ

ο “χρώμα του χρήματος” βλέπουν μέσα στον
τρέχοντα μήνα πολλοί παραγωγοί, καθώς ο
ΟΠΕΚΕΠΕ προχωράει σε αποδόσεις
ενισχύσεων, σύμφωνα με στελέχη του Οργανισμού.

Η αρχή γίνεται από την ερχόμενη εβδομάδα με τις διορθωτικές πληρωμές του έτους 2018, που αφορούν υπόλοιπα
εξισωτικής 2017-2018 ευρώ και υπόλοιπα βασικής ενίσχυσης
2018.
Παράλληλα, δρομολογείται και η εκκαθάριση των συνδεδεμένων του 2017, ώστε να ξεκινήσει μετά η σταδιακή διαδικασία πίστωσης των συνδεδεμένων του 2018, μ’ αυτή
του βαμβακιού να εκτιμάται πως θα πραγματοποιηθεί στα
τέλη Φεβρουαρίου. Οι πληροφορίες για την ώρα, σχετικά
με την συνδεδεμένη βάμβακος, κάνουν λόγο για περισσότερα
από το 2017 δηλωμένα στρέμματα και πιθανή μείωση της
τιμής της ενίσχυσης από την περσινή των 72 ευρώ το
στρέμμα.
Στις πρώτες ενισχύσεις που αναμένεται να πιστωθούν
είναι αυτές που δεν χρειάζεται να καταγραφούν και να διασταυρωθούν οι παραδόσεις ποσοτήτων από την πλευρά
των παραγωγών και ειδικότερα το σκληρό σιτάρι, τα κτηνοτροφικά ψυχανθή, μηδική και τριφύλλια, όσπρια, καρποί
με κέλυφος και σπαράγγια.
Όσον αφορά τις τιμές για τις συνδεδεμένες, φαίνεται
πως οι περισσότερες θα κινηθούν λίγο πιο κάτω από τα
περσινά επίπεδα.
Όπως έχει σημειώσει ο διευθυντής Θεσσαλίας του ΟΠΕΚΕΠΕ Αθανάσιος Βαλιώτης για το κατώτατο όριο(πλαφόν),
λαμβάνονται υπόψη από τον Οργανισμό τα εξατομικευμένα
πορίσματα των ζημιών του ΕΛΓΑ για την απόδοση της συνδεδεμένης και ως παράδειγμα ανέφερε πως εφόσον ο
Ασφαλιστικός Οργανισμός έχει κρίνει πως μία καλλιέργεια
έχει υποστεί 100% ζημιά, τότε η ενίσχυση καταβάλλεται,
ενώ αν αποφανθεί σε μικρότερο ποσοστό, ίσως αυτή χαθεί,
ίσως όχι, διότι εξαρτάται από τον μέσο όρο στον Νομό της
τελευταίας τριετίας στην απόδοση, ωστόσο το “μέτρο” γι’
αυτόν είναι σχετικά υψηλό, οπότε, ακόμη και 50% απώλειες
είναι εφικτό να δώσουν την επιδότηση.
Ματθαίος Μπίνας

πραγματοποίησε χθες δίωρο αποκλεισμό της ΕΟ στον Πλατύκαμπο

Σ

υνάντηση με
στελέχη των
πολιτικών ηγεσιών
τεσσάρων Υπουργείων
θα έχουν εκπρόσωποι
της ΠΕΜ (Πανελλαδική
Επιτροπή των Μπλόκων),
αύριο Πέμπτη στην
Αθήνα.

Η συνάντηση έκλεισε χθες
και θα λάβουν από τις πολιτικές ηγεσίες των Υπουργείων
Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Περιβάλλοντος και Εργασίας και
οι εκπρόσωποι της ΠΕΜ.
Ωστόσο, οι αγρότες της
ΠΕΜ, στην οποία συμμετέχει
η Ομοσπονδία Αγροτικών
Συλλόγων ν. Τρικάλων (ΟΑΣΤ)
«Η ΑΝΟΙΞΗ», συνεχίζουν το
πρόγραμμα των κινητοποιήσεών τους, σύμφωνα με τον
υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων
της ΟΑΣΤ Αχιλλέα Λιάτο, ο
οποίος ενημερώνει πως χθες
το μπλόκο της Νίκαιας προχώρησε σε συμβολικό αποκλεισμό της ΕΟ στον Πλατύκαμπο από τις 16:00 έως
18:00, ενώ σε καθημερινή
βάση πραγματοποιούνται συνελεύσεις για να καθοριστούν
οι επόμενες κινήσεις.
Οι αγρότες, οι οποίοι βρίσκονται για τρίτη βδομάδα
στους δρόμους του αγώνα,
δηλώνουν αποφασισμένοι να
μην υποχωρήσουν από τα αιτήματά τους, καθώς αφορούν
την επιβίωσή τους.

«Μαζί με τους συμμάχους
μας εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους των πόλεων δίνουμε μαχητική απάντηση στην αντιλαϊκή πολιτική
της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ και όλων όσων ψήφισαν
τα Μνημόνια και στηρίζουν
τις πολιτικές που μας οδηγούν στην φτώχεια, το ξεκλήρισμα και τον αφανισμό»
τονίζεται από την ΟΑΣΤ και
επισημαίνεται «να βροντοφωνάξουμε φτάνει πια: Στην
άγρια φοροληστεία, τις υπέρογκες ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΦΚΑ και τον ΕΛΓΑ,
τον ΕΝΦΙΑ και τα κάθε είδους

χαράτσια. Στο υπέρογκο κόστος παραγωγής και τις εξευτελιστικές τιμές στα προϊόντα
που μειώνουν κάθε χρόνο το
εισόδημα μας με αποτέλεσμα
να μην μπορούμε να επιβιώσουμε, να καλλιεργήσουμε
και να παράγουμε. Στους
πλειστηριασμοί και τις κατασχέσεις».
«Καλούμε όλους τους
αγρότες και κτηνοτρόφους
να βγουν στα μπλόκα, ενισχύοντας το μέτωπο του αγώνα. Ν' αγωνιστούμε, πιο μαζικά και πιο δυνατά, ενάντια
στις επιπτώσεις σε βάρος
μας από την ΚΑΠ της ΕΕ και

«Πρόγραμμα Προληπτικού Ελέγχου»
Το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, στα πλαίσια του
Προγράμματος που υλοποιεί το Γραφείο Επισκεπτών
Υγείας, σε συνεργασία με τον Δήμο Πύλης θα βρίσκεται
σήμερα Τετάρτη – 13.02.2019 – στο Δημοτικό Ιατρείο
Πιαλείας.
Αυτό θα επαναληφθεί και την 18η – 19η και 20η του
μήνα στον ίδιο χώρο.
Σκοπός η προληπτική υγιεινή στους δημότες μας.
Ξεκινάμε από την Πιαλεία και θα επεκταθούμε και
στις υπόλοιπες Κοινότητες.
ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΥΛΗΣ

ΣτΕ: «Όχι» και στο δεύτερο αίτημα
των δικαστικών ενώσεων για το πόθεν έσχες
Απερρίφθη από την πρόεδρο
του Συμβουλίου της Επικρατείας,
Αικατερίνη Σακελλαροπούλου, και
το δεύτερο αίτημα των τριών δικαστικών ενώσεων για έκδοση
προσωρινής διαταγής, έτσι ώστε
να «παγώσει» προσωρινά το νομοθετικό πλαίσιο για την υποβολή
δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) από τους
δικαστές και εισαγγελείς.
Όπως είναι γνωστό, οι πέντε
δικαστικές ενώσεις έχουν καταθέσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας νέα, δεύτερη αίτηση, ζητώντας και πάλι την ακύρωση των
σχετικών αποφάσεων για την υποβολή δηλώσεων πόθεν έσχες.
Στο μεταξύ, οι τρεις από τις

πέντε δικαστικές ενώσεις έχουν
καταθέσει και νέα αίτηση έκδοσης
προσωρινής διαταγής και νέα αίτηση αναστολής με την οποία ζητούν να «παγώσει» προσωρινά η
υποβολή δηλώσεων πόθεν έσχες,
μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί
της κυρίας δεύτερης αίτησης ακύρωσης που έχουν καταθέσει. Οι
δύο ενώσεις που δεν κατέθεσαν
αιτήσεις αναστολής είναι η Ένωση
Δικαστών και Εισαγγελέων και η
Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος.
Με τη δεύτερη αυτή αίτηση
προσβάλλεται η από 9.1.2019
απόφαση του πρόεδρου της Βουλής για την ανασυγκρότηση της
επιτροπής ελέγχου. Κατά τα λοιπά, οι ενώσεις επικαλούνται τους

ίδιους λόγους και ισχυρισμούς
με την πρώτη αίτηση ακύρωσης.
Οι δύο αιτήσεις ακύρωσης των
δικαστικών ενώσεων θα συζητηθούν την 1η Μάρτιου 2019 στην
Ολομέλεια του ΣτΕ.
Πρόσφατα το Τμήμα Αναστολών του ΣτΕ, σε σχηματισμό Ολομέλειας, με πρόεδρο της Αικατερίνη Σακελλαρόπουλου και εισηγητή τον σύμβουλο Επικρατείας
Κωνσταντίνο Κουσούλη, με την
υπ' αριθμ. 19/2019 απόφασή του,
απέρριψε την πρώτη αίτηση αναστολής που είχαν καταθέσει οι
δικαστές Ενώσεις του Συμβουλίου
Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των διοικητικών δικαστών.

την αντιλαϊκή πολιτική της
κυβέρνησης» σημειώνεται
από την ΟΑΣΤ και υπογραμμίζεται «αυτές οι πολιτικές
υπηρετούν και στηρίζουν τα
συμφέροντα των εκμεταλλευτών του μόχθου μας: Τους
εμποροβιομήχανους που, για
ν' αυξήσουν τα κέρδη τους,
κατεβάζουν στα τάρταρα τις
τιμές παραγωγού σε όλα τα
γεωργοκτηνοτροφικά προϊόντα. Τα μονοπώλια που, κερδοσκοπώντας ασύστολα, ανεβάζουν στα ουράνια τις τιμές
των αγροτικών μέσων και
εφοδίων».
Ματθαίος Μπίνας

Γνωστοποίηση
από την Ε.Α.Σ.
Τρικάλων
Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Μεταποίησης και Εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων Τρικάλων (Ε.Α.Σ.
Τρικάλων), προχώρησε σε
συμφωνία με την Καραγιώργος ΑΒΕΕ για την εκκόκκιση βαμβακιού με τη
μέθοδο φασόν για τη νέα
εκκοκκιστική περίοδο. Να
σημειωθεί πως ανάλογη
συμφωνία υπήρχε και
κατά την περασμένη εκκοκκιστική περίοδο με
άλλη εταιρεία.
Στόχος της συμφωνίας
είναι η αξιοποίηση της δυναμικότητας εκκόκκισης
βαμβακιού προκειμένου
αφενός να μειωθούν οι
λειτουργικές δαπάνες και
αφετέρου να ενισχυθεί η
ρευστότητα του Συνεταιρισμού.
Η Ε.Α.Σ. Τρικάλων ΔΕΝ
εκμίσθωσε, ΔΕΝ πούλησε
το εκκοκκιστήριο του Μεγαλοχωρίου, όπως ανακριβέστατα αναφέρθηκε
από τον συνήθη ύποπτο…

τοπικά

Το Κεραμίδι γιόρτασε
•Όπως κάθε χρονιά έτσι και φέτος λαμπρός εορτασμός
στο Κεραμίδι του δ. Φαρκαδόνας για τον Άγιο Χαράλαμπο
άθε χρόνο στο
Κεραμίδι του
δήμου
Φαρκαδόνας
εκατοντάδες κόσμου
γιορτάζουν τον Άγιο
Χαράλαμπο. Φέτος η
παράδοση συνεχίστηκε
και επειδή είμαστε και σε
προεκλογική χρονιά
βρέθηκαν και πολλοί
πολιτικοί. Αλλά βέβαια
εκεί που θα πρέπει να
σταθούμε είναι στην
πολυπληθή παρουσία του
κόσμου.

Κ

Μετά κάθε λαμπρότητα
εορτάσθηκε στο Κεραμίδι
Τρικάλων η Ιερά Μνήμη του
Αγίου Χαραλάμπους στον
ομώνυμο Ιερό Ναό στο Κεραμίδι Τρικάλων.
Του Πανηγυρικού Εσπερινού, που τελέσθηκε την 9 Φεβρουαρίου 2019 Χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ.
Χρυσόστομος με την συμμετοχή ιερέων των γύρω χωρίων.
Πριν το τέλος του Εσπερινού ο Σεβασμιώτατος ομίλησε
καταλλήλως και Χειροθέτησε
σε Σταυροφόρο Οικονόμο τον
εφημέριο του Ιερού Ναού π.
Αλέξανδρο Κακαδιάρη.
ΧΡ. ΠΑΠ.
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Κοπή πίτας
στην Επιθεώρηση
Εργασίας Τρικάλων
Η Επιθεώρηση Εργασίας Τρικάλων
μετά την κοπή πίτας για το 2019 εύχεται καλή χρονιά και καλή συνεργασία σε εργαζόμενους και εργοδότες.

Η «Χιόνη» απειλεί υποδομές
Άνεμοι 10 μποφόρ και χιόνια στην Αττική από σήμερα το πρωί
τώση της θερμοκρασίας η οποία
ξεκίνησε από χθες να είναι αισθητή
κυρίως στα δυτικά και βόρεια, ενώ σήμερα,
Τετάρτη, θα επηρεάσει κυρίως τα
ανατολικά και νότια, προκαλούν οι πολικές
αέριες μάζες που συνοδεύουν την
κυκλωνική διαταραχή που επιδρά στον
καιρό της χώρας.

Π

Σύμφωνα με τον κόμβο meteo.gr του Εθνικού
Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ), χαρακτηριστικά
είναι τα παραδείγματα της μεταβολής της μέγιστης θερμοκρασίας έως και αύριο Πέμπτη.
Η κακοκαιρία «Χιόνη» αναμένεται να προκαλέσει πολύ μεγάλα προβλήματα στις θαλάσσιες
μετακινήσεις, ενώ, υπάρχει και σοβαρός κίνδυνος
φθορών ή ζημιών στις δημόσιες και ιδιωτικές υποδομές στην Εύβοια, την ανατολική Αττική, και τα
νησιά του Αιγαίου, καθώς κατά το διήμερο Τετάρτη-Πέμπτη οι βοριάδες θα φτάνουν κατά τόπους τα 10 μποφόρ (θύελλες).
Στο μεταξύ, βροχές, καταιγίδες σε θαλάσσιες
και παράκτιες περιοχές και χιονοπτώσεις στα
ορεινά και ημιορεινά θα σημειωθούν έως το βράδυ της Τρίτης στα δυτικά και κεντρικά ηπειρωτι-

κά, το Ιόνιο και το Αιγαίο.
Από τις πρώτες ώρες σήμερα θα εντοπίζονται
κυρίως στην Κεντρική και Ανατολική Στερεά και
Πελοπόννησο, και το Αιγαίο. Τα φαινόμενα στο
Νότιο Αιγαίο θα είναι κατά τόπους ισχυρά το απόγευμα και απόψε το βράδυ.
Στην Αττική αναμένονται βροχές και χιονοπτώσεις στα ορεινά από τις πρώτες ώρες σήμερα έως και αύριο το μεσημέρι, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν κατά τόπους τα 7 έως 8 μποφόρ.

Κοπή πίτας των ΕΒΕ
Αύριο Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 7 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Ομοσπονδίας ΕΒΕ Ν. Τρικάλων. Καλούνται όλα τα μέλη των σωματείων δύναμης της Ομοσπονδίας και οι αντιπρόσωποι να πάρουν μέρος στην εκδήλωση, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα της Ομοσπονδίας ΕΒΕ, Απόλλωνος 10, β’ όροφος.

Κοπή πίτας του Σωματείου Μηχανοσιδηρουργών
Την ετήσια χοροεσπερίδα-κοπή πίτας διοργανώνουν τα μέλη του Σωματείου Μηχανοσιδηρουργών και Αλουμινοκατασκευαστών, το Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 8
μ.μ. Η εκδήλωση θα γίνει στο κέντρο διασκέδασης ΤΖΑΚΙ στον Παλαιόπυργο. Θα ακολουθήσουν βραβεύσεις συναδέλφων, που έχουν συνταξιοδοτηθεί και πλούσια λαϊκή και δημοτική
βραδιά. Καλούνται οι συνάδελφοι να τιμήσουν την εκδήλωση με την παρουσία τους.

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”.

Ετήσια χοροεσπερίδα του Συλλόγου Πολυτέκνων
Ο Σύλλογος Πολυτέκνων Γονέων Νομού Τρικάλων, προσκαλεί τα μέλη και τους φίλους
του στην εκδήλωση για τη κοπή της Βασιλόπιτας και την ετήσια χοροεσπερίδα του, που θα
πραγματοποιηθεί την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 12.30 το μεσημέρι, στην
αίθουσα εκδηλώσεων ΠΥΛΗΣ ΜΕΓΑΡΟ (4ο χλμ Τρικάλων-Πύλης).
Τιμή πρόσκλησης (γενική): 5 € (Στην τιμή περιλαμβάνονται πλήρες μενού και απεριόριστη κατανάλωση ποτού και αναψυκτικών).
Παρακαλούμε για την έγκαιρη δήλωση συμμετοχής, έως την Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου,
στο τηλέφωνο: 2431027370.
Το Δ.Σ του Συλλόγου

Κοπή πίτας του Πολιτιστικού Συλλόγου Κρανιάς
Ασπροποτάμου
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κρανιάς Ασπροποτάμου σας προσκαλεί στην κοπή της βασιλόπιτας που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 6 μ.μ. στο “Φρούριο”.

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

10 σελίδα
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Η Μαρούλα Κλιάφα στα Εκπαιδευτήρια «Αθηνά»

Τ

η Δευτέρα 28 Ιανουαρίου η συγγραφέας
Μαρούλα Κλιάφα μετά από πρόκληση της
φιλολόγου κας Καραβασίλη Εύης επισκέφθηκε
τα Εκπαιδευτήρια «Αθηνά» και συναντήθηκε με τους
μαθητές της γ’ γυμνασίου στα πλαίσια του μαθήματος
της λογοτεχνίας.

Στη βιβλιοθήκη του Σχολείου η κα Κλιάφα συνομίλησε
για δύο από τα πολλά βιβλία της που αναφέρονται στους
εφήβους. Το πρώτο αφορούσε ένα εξαιρετικό βιβλίο της
συγγραφέως με τίτλο "Δύσκολοι καιροί για μικρούς πρίγκιπες".
Πρόκειται για έναν ήρωα, τον Οδυσσέα, που βρήκε
τραγικό θάνατο περνώντας τις γραμμές του τρένου. Κατόπιν
μέσα από την ιστορία που ξεδιπλώνει ένας δημοσιογράφος
αποκαλύπτονται τα προβλήματα που αντιμετώπιζε καθώς

ήταν ένα από τα παιδιά των οποίων οι γονείς του, όπως και
πολλοί άλλοι γονείς εκείνη την εποχή, μετανάστευσαν στο
εξωτερικό,συγκεκριμένα στη Γερμανία τη δεκαετία του
1960, και άφησαν αναγκαστικά τα παιδιά τους να μεγαλώσουν
με τους παππούδες τους.
Το δεύτερο βιβλίο αφορούσε το πρόσφατο βιβλίο της "Η
ιστορία ενός gamer" που εκδόθηκε τον περασμένο Οκτώβρη.
Ο κεντρικός ήρωας, ο Οράτιος, καταφεύγει για ποικίλους
λόγους στην πολύωρη ενασχόληση με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια σε σημείο μάλιστα που να εκδηλώνει προβλήματα
υγείας, πέρα από την απομόνωση που βιώνει, όπως όλοι οι
gamers χωρίς βέβαια να το αντιλαμβάνονται συχνά.
Είναι ένα βιβλίο που ενθουσίασε τους μαθητές, κυρίως
τα αγόρια, καθώς για πρώτη φορά το θέμα κάποιου λογοτεχνικού βιβλίου αφορά αυτό το τόσο επίκαιρο θέμα.

CMYK

Πέρα από τα βασικά θέματα των βιβλίων της οι μαθητές
και οι μαθήτριες συζήτησαν με τη συγγραφέα και για άλλα
θέματα που αναδύονται μέσα από τα έργα της και αφορούν
προβληματισμούς της εφηβικής ηλικίας όπως τη φιλία
στους έφηβους, τις σχέσεις με τους γονείς τους και με
τους συνομηλίκους τους και πολλά άλλα που αφορούν
γενικά τη συγγραφή ενός βιβλίου.
Ήταν μια ξεχωριστή μέρα στη σχολική καθημερινότητα
που έδωσε αφορμή για σκέψεις και προβληματισμούς στους
μαθητές και μετά το τέλος της συνάντησης με τη συγγραφέα.
Ευχαριστούμε θερμά την κα Κλιάφα που μας τίμησε για
άλλη μια φορά με την παρουσία της και ανταποκρίθηκε
στην πρόσκληση μας να παραβρεθεί και να συνομιλήσει με
τους νεαρούς αναγνώστες της στα Εκπαιδευτήρια "Αθηνά ".

τοπικά
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Σημειώθηκε στην χθεσινή κοπή της βασιλόπιτας της ΔΑΟ της ΠΕ Τρικάλων

Δεν υπάρχουν παράπονα από τους πολίτες,
που σημαίνει καλή λειτουργία
(από δεξιά) Ο ΔΑΟ Εμμ. Γουγουλάκης και οι αντιπεριφερειάρχες
Ντ. Μπάρδας και Χρ. Γακόπουλος
ην βασιλόπιτα
έκοψε η Διεύθυνση
Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΔΑΟ) της
Περιφερειακής Ενότητας
(ΠΕ) Τρικάλων, σε ζεστό
και γιορτινό κλίμα.

Τ

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι στην
ταβέρνα “Μεζεδοκαμώματα”,
παρουσία πολλών εργαζομένων της Υπηρεσίας, ενώ την τίμησαν με την παρουσία τους
οι αντιπεριφερειάρχες Ντίνος
Μπάρδας και Χρήστος Γακόπουλος.
Ο διευθυντής της Υπηρεσίας Εμμανουήλ Γουγουλάκης, στον σύντομο χαιρετισμό του απηύθυνε ευχές και
υπογράμμισε «το θετικό για
την Διεύθυνση είναι πως δεν
έχουμε παράπονα από τους
πολίτες, που σημαίνει ότι λειτουργούμε πολύ καλά.
Αυτό ασφαλώς οφείλεται
στην ευσυνείδητη και αποδοτική εργασία των υπαλλήλων της Υπηρεσίας».
Επίσης, ο κ. Γουγουλάκης,

Από την κοπή της βασιλόπιτας της ΔΑΟ της ΠΕ Τρικάλων
δήλωση.
Από την πλευρά του ο κ. Γακόπουλος μετέφερε τους χαιρετισμούς και τις ευχές του
περιφερειάρχη Θεσσαλίας
Κώστα Αγοραστού και του κ.

Μιχαλάκη και τόνισε πως το
σημαντικότερο απ’ όλα είναι η
συναδελφικότητα και η συνεργασία.

Ο κ. Γουγουλάκης κόβει
την βασιλόπιτα. Δίπλα του
ο κ. Γακόπουλος
ευχαρίστησε τον αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων Χρήστο Μιχαλάκη για την στήριξη και την
βοήθεια που παρέχει και τους
κκ Μπάρδα και Γακόπουλος
για την συνεργασία τους και
την παρουσία τους στην εκ-

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

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

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

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

Μ.Α.Μπ.

12 σελίδα
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ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ «Η ΑΝΟΙΞΗ»

Ανακοίνωση για τις δηλώσεις της
Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
κα Τελιγιορίδου κατά την διάρκεια
της επίσκεψης της στον Ν. Τρικάλων
Την ώρα που οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας
βρισκόμαστε, για τρίτη συνεχή βδομάδα, στο μπλόκο της Νίκαιας, παλεύοντας, με νύχια και με δόντια, για την επιβίωσή
μας, η υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Ολ. Τελιγιορίδου,
ήρθε στα Τρίκαλα, όχι για να απαντήσει στα δίκαια και ζωτικής σημασίας αιτήματά μας, αλλά για να επιτεθεί στην αγωνιζόμενη αγροτιά με προκλητικό και ανοίκειο τρόπο.
Αφού πρώτα αράδιασε τα γνωστά κυβερνητικά ψέματα περί
λύσεων των προβλημάτων και ικανοποίησης των αιτημάτων των
αγροτών από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία υφυπουργός προχώρησε στις συκοφαντίες, μιλώντας για "αδιάλλακτη στάση της
ηγεσίας των μπλόκων", που "κινείται από άλλες σκοπιμότητες
και μάλλον από κομματικές, διότι κάποιοι που επιθυμούν να λυθούν τα προβλήματα τους, δεν αρνούνται το διάλογο, αλλά
προσέρχονται σε αυτόν. Είναι προσχηματική η άρνηση».
Εν προκειμένω πάει γάντι η λαϊκή παροιμία που λέει "εκεί που
μας χρωστούσαν, μας παίρνουν και το βόδι". Διότι, η κυβέρνηση η οποία επί πολλές μέρες αρνείται πεισματικά να δεχτεί
την πρόταση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων για
συνάντηση με κλιμάκιο συναρμοδίων υπουργών, ώστε να παρακαμφθούν οι δικαιολογίες περί "αναρμοδιότητας" που χρησιμοποίησε στην προηγούμενη συνάντηση ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, να γίνει ουσιαστική συζήτηση και να υπάρξουν συγκεκριμένες κυβερνητικές δεσμεύσεις επί των συγκεκριμένων αγροτικών αιτημάτων, κατηγορεί τους αγωνιζόμενους αγρότες ως "αδιάλλακτους αρνητές του διαλόγου" και
για "κομματικές σκοπιμότητες". Κι αντιστρέφοντας παντελώς
την πραγματικότητα, κάνει λόγο για "προσχηματική άρνηση"
του διαλόγου από τη μεριά των αγροτών, όταν ο προϊστάμενός της υπουργός επέμεινε επί δυο βδομάδες σ' ένα προσχηματικό "διάλογο" μόνο μαζί του, που είναι προφανές πως
δεν θα οδηγούσε σε θετικά αποτελέσματα για τους αγρότες.
Η κυρία Τελιγιορίδου δεν πρωτοτύπησε στις επιθέσεις της
ενάντια στους αγωνιζόμενους αγρότες και το οργανωμένο
αγροτικό κίνημα. Στον "ντορό" που βαδίζει συνολικά η κυβέρνηση και το κόμμα της πορεύτηκε. Θυμίζουμε ότι λίγο πριν οι
αγρότες βγουν στα μπλόκα, η Παναγιώτα Βράντζα, βουλευτίνα
Καρδίτσας του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματός της στη Βουλή και επιχειρώντας να
πείσει ότι τάχα τούτη η κυβέρνηση παίρνει αποφάσεις και μέτρα υπέρ των συμφερόντων των αγροτών, δεν δίστασε να μιλήσει για... «εξόφθαλμη μεροληψία υπέρ των αγροτών τόσο
στο Φορολογικό όσο και στο Ασφαλιστικό» (!), ενώ ξεπερνώντας
κάθε όριο αθλιότητας, μίλησε για «εποχές της "αφθονίας", τότε
που και οι αγρότες έδεναν τα σκυλιά με τα λουκάνικα, τότε που
το εθνικό "αγροτικό" ποτό ήταν το παλαιωμένο ουίσκι». Και μόλις πριν λίγες μέρες, στο "σάιτ" του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Στέλιου Κούλογλου, γραφόταν ότι οι αγρότες δεν βγαίνουν
στα μπλόκα επειδή έχουν προβλήματα - αυτά τα έλυσε, τάχα,
η "αριστερή" κυβέρνηση - αλλά για να κάνουν "επίδειξη κυνισμού και παρωχημένου πολιτικού εκβιασμού."
Φαίνεται ότι πολλά στελέχη της κυβέρνησης και του κόμματος
του ΣΥΡΙΖΑ ζήλεψαν τη "δόξα" υπουργών του ΠΑΣΟΚ (Πάγκαλος, Γιαννόπουλος κ.α.), που, στη διάρκεια των μεγάλων
μπλόκων στα μέσα της δεκαετίας του '90, έβριζαν χυδαία τους
αγωνιζόμενους αγρότες, αποκαλώντας τους "κομματικά υποκινούμενους", "ανεπρόκοπους", "αλήτες", "γαϊδούρια", "τρομοκράτες". Και όπως τότε, έτσι και τώρα, αυτή η αισχρή επίθεση ενάντια στην αγωνιζόμενη αγροτιά, στόχο έχει την συκοφάντηση του δίκαιου αγώνα της και την υποκίνηση του "κοινωνικού αυτοματισμού" εναντίον της, ώστε να συνεχίζεται
"αβρόχοις ποσί" η αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης και η ΚΑΠ
της ΕΕ, που δημιουργούν, και οξύνουν τα προβλήματα της
αγροτιάς, οδηγώντας την στη φτώχεια και στη εξαθλίωση.
Όμως, οι αγρότες δεν χαμπαριάζουμε από τέτοια και, έχοντας συμπαραστάτες και συναγωνιστές μας τους εργαζόμενους
και τα άλλα λαϊκά στρώματα, συνεχίζουμε τον αγώνα μέχρι την
τελική δικαίωση.

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

εκλογοαπολογιστικ
ή Συνέλευση
πραγματοποιήθηκ
ε στα γραφεία του
Συλλόγου Αργιθεατών
Τρικάλων με πλήρης
απαρτία μελών.

Η

Τις εργασίες της Συνέλευσης συντόνισε το προεδρείο
με πρόεδρο τον Μιχάλη Μπαλατσούκα… και Γραμματέα
τον Γεώργιο Κωτή.
Μετά την παρουσίαση του
Διοικητικού απολογισμού από
την πρόεδρο κ.Έλλη Τσιρογιάννη, έγινε ο Οίκονομικός
απολογισμός από τον πρόεδρο της Εξελεγτικής Επιτροπής κ. Γεώργιο Οικονόμου.
Δόθηκαν πολλά-πολλά συγχαρητήρια στην πρόεδρο και
στα μέλη του Δ.Σ του Συλλόγου από τους παρευρεθέντες και ενέκριναν ομόφωνα τα
πεπραγμένα.
Η κ. Τσιρογιάννη αφού καλωσόρισε τους παρευρισκομένους τόνισε ότι σαν Συμβούλιο διαθέσαμε και κόπο και
χρόνο, για να πραγματοποιήσουμε τους σκοπούς του
Συλλόγου.Όλοι μας εθελοντικά σταθήκαμε άξιοι συνεχιστές του έργου του Συλλόγου.
Αναδείξαμε τόσο το πολιτιστικό έργο όσο και το κοινωνικό έργο του Συλλόγου μέδα
από τις πετυχιμένες εκδηλώσεις.
Η Τρικαλινή κοινωνία βλέπει
το σπουδαίο έργο του Συλλόγου και είναι αρωγός σε
κάθε εκδήλωσή μας./
Οι δραστηριότητες του Συλλόγου που πραγματοποιήθηκαν το 2017-2018 είναι:
21-12-2017 Το χορευτικό
ενηλίκων του Συλλόγου πρόσφερε διασκέδαση και ψυχαγωγία στα ανήμπορα και ηλικιωμένα άτομα του ΚΗΦΗ Τρικάλων εν’όψει των εορτών
των Χριστουγέννων.
13-01-2018 Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία ο
χορός του Συλλόγου, με δρώμενο “τα προικιά της νύφης”
Έκανε την πρώτη εμφάνισή
της και η χορωδία του Συλλόγου μας.
4-02-2018 Πραγματοποιήθηκε η κοπή της βασιλόπιτας
με την παρουσία πολλών μελών και φίλων του Συλλόγου.
25-02- 2018 Πραγματοποιήθηκε το απογευματινό του
Συλλόγου. Ενώ είχε βροχή το
γυναικείο φύλο δεν πτοήθηκε
και η προσέλευση ήταν απρόσμενη
23-03-2018 Ο Σύλλογός
μας πραγματοποίησε επίσκεψη αγάπης στην ΑΡΓΙΘΕΑ και
συγκεκριμένα στους μαθητές
του Δημοτικού Σχολείου Αργυρίου.Δόθηκαν δώρα και
χρηματικό ποσό στα παιδιά.
25-03-2018 Με χάρη και λεβεντιά το χορευτικό μας με τις
παραδοσιακές στολές μας χάρισαν συγκινητικές στιγμές
με το πέρασμά τους στην παρέλαση.
20-03-2018 Ο Σύλλογος Αργιθεατών Τρικάλων παρουσίασε στην εκπομπή “Μυλόπετρες μια σειρά ηθών και
εθίμων της Αργιθέας”.
13-04-2018 Ο Σύλλογός
μας ύστερα από πρόσκληση
του Συλλόγου Σαραγίων συμμετείχε στη γιορτή της Ζωοδόχου Πηγής και χόρεψε τραγούδια της ΑΡΓΙΘΕΑΣ.
8-05-2018 Υστερα από πρό-

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Διοικητικός απολογισμός
έτους 2017-2018
•Στην εκλογοαπολογισική Συνέλευση 10-02-2019

σκληση του Εσπερινού Γυμνασίου που υλοποιούσε το
πρόγραμμα erasmys plys το
χορευτικό του Συλλόγου χόρεψε και διασκέδασε μαθητές
και εκπ/κούς άλλων χορών
όπως Τουρκίας, Ιταλίας Γαλλίας.
19-05-2018 Πραγματοποιήθηκε η ετήσια διήμερη εκδρομή στο Ναύπλιο με ένα κατάμεστο λεωφορείο. Από τις
καλύτερες εκδρομές.
22-06-2018 Το χορευτικό
μας πήρε μέρος στην εκδήλωση του ΧΟΤ “Καφενείον το
Ελληνικόν”.
1-07-2018 Ο Σύλλογός μας
συμμετείχε στο 22ο Παναργιθεάτικο αντάμωμα με τα χορευτικά μας,η δε πρόεδρος
του Συλλόγου μας έκανε την
παρουσίαση του ανταμώματος.
26 &27&28 /07-2018 Ο Σύλλογος Αργιθεατών Τρικάλων

συμπαρίσταται στους πυρόπληκτους του Μάτι με συγκέντρωση τροφίμων και ρόυχων.
24-06-2018 Ο Σύλλογός
μας πραγματοποίησε μονοήμερη εκδρομή στο Βόλο ακόμη μια πετυχημένη εκδρομή .
7-11-2018 Προσπάθεια
διάρρηξης στο Σύλλογό μας
από αγνώστους Λάβαμε επί
πλέον μέτρα ασφάλειας.
6-08-2018 Ο Σύλλογός μας
παρουσίασε παραδοσιακούς
χορούς στο πανηγύρι στα
Καμπουριανά ΑΡΓΙΘΕΑΣ στη
γιορτή μεταμορφώσεως του
Σωτήρος.
25-11-2018 Ο Σύλλογός
μας με ένα κατάμεστο λεωφορείο ταξίδεψε στην Αργιθέα
στο Μοναστήρι “Παναγία Κατουσιώτισσα”.
2-12-2018 Ο Σύλλογός μας
με το χορευτικό υποδέχθηκε
την εικόνα της Παναγίας Σπη-

λιώτισσας στον Άγιο Νικόλαο
Τρικάλων.
6-12-2018 Ο Σύλλογός μας
συμμετείχε στις εκδηλώσεις
του Μητροπολιτικού ναού Αγίου Νικολάου Τρικάλων.
Στις 13-01-2019 πραγματοποιήθηκε ο ετήσιος χορός
του Συλλόγου μας με μεγάλην
επιτυχία πρά την κρίση που
περνάμε. Διατηρούμε κάθε
χρόνο και ένα έθιμο. Φέτος
αναβιώσαμε το ξύρισμα του
γαμπρού.
Μια πλούσια χρονιά γεμάτη
δράση.Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους χορηγούς του
Συλλόγου και στα καταστήματα της πόλης μας για την
προσφορά των δώρων.
Οι ομόφωνες αποφάσεις
του Δ.Σ και η άριστη συνεργασία μας έφερε θετικά αποτελέσματα. Αξίζουν συγχαρητήρια στο Βασίλη Μαναό,
Νίκο Καλομπάτσο, Παναγώτα
Κωτή, Γεωργία Σβεντζούρη,
Χάρη Σιαματά και στα μέλη
της Εξελεγτικής Επιτροπής,
Γιώργο Οικονόμου, Ελένη
Αλεξίου και Σταυρούλα Κίσσα.
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.
Στη συνέχεια εκλέχτηκε
Εφορευτική Επιτροπή με Πρόεδρο τον Ηλία Παπαδήμα ως
Γραμματέα, την Ευτυχία Καρανίκα για τις εργασίες εκλογής του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου.
Έλλη Τσιρογιάννη
Πρόεδρος Αργιθεατών
Τρικάλων

CMYK
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ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΜΕ ΑΛΛΟ ΑΕΡΑ

ΚΑΛΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ

ΠΟΛΛΕΣ ΕΜΠΝΕΥΣΕΙΣ

Ικαροι και Καλαμπάκα έχουν ανεβάσει
στροφές και ατενίζουν με αισιοδοξία
την συνέχεια (σελ 3)

Πολύτιμα ήταν τα γκολ του Β. Τριανταφυλλάκου
στην Δράμα και οι ειδικοί θυμήθηκαν
παλαιότερη ανάλογη επίδοση (σελ 5)

Βραβεύσεις, χαμόγελα και ιδέες
για το μέλλον χαρακτήρισαν την γιορτή
του Συλλόγου Δρομέων (σελ 8)

4 Παρά τα μαζεμένα παιχνίδια οι πρωταγωνιστές των ομάδων
της Α’ Ερασιτεχνικής έγραψαν και χθες πολλά ποδοσφαιρικά
χιλιόμετρα πλειοδοτώντας σε εμπνεύσεις (σελ 4,5,6,7)
CMYK
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Mεγάλη
παρέα
Με πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις
έγινε η ετήσια γιορτινή μάζωξη
της Ακαδημίας του Αιόλου

Κέρδισαν τα εύσημα
Οι πρωταγωνιστές του μπάσκετ με καρότσι και ο δικός μας Π. Φιλίππου
εισέπραξαν τα μπράβο των φιλάθλων στο πρόσφατο all star

Μ

ε το σπαθί
τους κέρδισαν
την αγάπη του
κόσμου. Ο
λόγους για τους αθλητές
που διακονούν το
μπάσκετ με καρότσι.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr

Πλήθος και αγωνιστικό πάθος στην καθιερωμένη
εκδήλωση της Ακαδημίας του Αιόλου
Στο χθεσινό φύλλο μεταφέραμε μια πρώτη γεύση για
την καθιερωμένη κυανέρυθρη μάζωξη.
Σήμερα φιλοξενούμε το επίσημο δελτίο τύπου με τις
απαραίτητες λεπτομέρειες.
Ασφαλώς άπαντες χάρηκαν την γιορτή, ενώ φώναζε
από μακριά η δύναμη της παρέας.
Την Κυριακή 10-2-2019 λοιπόν στο Δημοτικό Κλειστό
της πόλης έγινε η κοπή πίτας της Ακαδημίας Αιόλου
Τρικάλων .
Η κοπή της πίτας έγινε μέσα σε εορταστικό κλίμα καθώς τα παιδιά των ακαδημιών συμμετείχαν σε διάφορους
διαγωνισμούς με τα ανάλογα έπαθλα .
Εκ μέρους της περιφέρειας παρευρέθηκε ο κύριος
Κων/νος Μπάρδας και εκ μέρους της δημοτικής αρχής
οι κύριοι Ακης Αναστασίου ,Κων/νος Ψύχος και η κυρία
Έφη Λεβέντη .
Τυχερός της πίτας ήταν ο αθλητής Κων/νος Καβράκος
ο οποίος κέρδισε ένα ποδήλατο χορηγία του καταστήματος Θεόδωρου Νούλα.Επίσης ευχαριστούμε το κατάστημα sport center και την εταιρεία αθλητικής ένδυσης
prime sports.
Έκ μέρους της διοίκησης θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους γονείς που τόσα χρόνια μας εμπιστεύονται
τα παιδιά τους καθώς και τους προπονητές του συλλόγου
και όσους μας τίμησαν με την παρουσία τους.

Θέματα
αιχμής
Πλούσιο υλικό πρόσφερε η Κυριακάτικη τακτική γενική
συνέλευση της ΕΣΚΑΘ, αφού τα στελέχη των ομάδων
είναι ανήσυχα πνεύματα και έχουν πάντα προτάσεις να
καταθέσουν.
Μετά την εκλογή προέδρου και γραμματέα της συνέλευσης, τον οικονομικό απολογισμό την έκθεση της
εξελεγκτικής επιτροπής και τον προϋπολογισμό για το
19 έγινε εκτενής συζήτηση.
Το billkara έγραψε:
Από τους παρευρισκόμενους τέθηκαν διάφορα θέματα
που αφορούσαν την λειτουργία των ομάδων τόσο σε οικονομικό όσο και σε οργανωτικό τομέα αλλά και θέματα
όπως , το αναπτυξιακό πρόγραμμα στη Θεσσαλία .
Στην συζήτηση αναφέρθηκε ξανά η υποχρεωτική παρουσία των γιατρών στους αγώνες , η θεσμοθέτηση
δελτίων από τις πιο μικρότερες ηλικίες και έγινε πρόταση
από τον πρόεδρο του Φοίβου να εξεταστεί η πιθανότητα
για δεύτερη περίοδο μεταγραφών , με την ΕΣΚΑΘ να
καταγράφει όλες τις επισημάνσεις των ομάδων και να
δεσμεύεται ότι θα συζητηθούν όλα στο Δ.Σ με προσπάθεια για επίλυσή τους .
Σε παιχνίδι για το παιδικό: Φούντας 1- Αίολος 2 7535.

Πρώτα και κύρια είναι η δύναμη ψυχής τους. Πραγματικά
από την στιγμή που μπαίνουν
στο παρκέ δεν αφήνουν να
πέσει τίποτα κάτω και το σκηνικό αυτό μιλάει στην καρδιά
των φιλάθλων.
Εννοείται ότι το ταλέντο
τους είναι πλούσιο αλλά προς
τιμήν τους οι αθλητές δεν μένουν στο χάρισμα με το οποίο
τους προίκισε η φύση.
Ισα- ίσα δουλεύουν συστηματικά προκειμένου να αναδείξουν το συνολικό πακέτο.
Χωρίς υπερβολή κέρδισαν
τον θαυμασμό των φιλάθλων
στο πρόσφατο all star.
Μεταξύ αυτών και ο δικός
μας Παναγιώτης Φιλίππου του
Αστέρα. Ο νεαρός αθλητής
μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα έχει γεμίσει το βιογραφικό του, αφού δεν είναι η
πρώτη φορά που μετέχει σε
ανάλογη σύναξη.
Ξέρει συνεπώς απ’ έξω και
ανακατωτά τα κατατόπια.
Παράλληλα αποτελεί μόνιμο
μέλος της Εθνικής και είναι
χαρακτηριστικό ότι πριν την
γιορτή της συμπρωτεύουσας
έλαβε μέρος σε προετοιμασία
στον Βόλο με την επίσημη
αγαπημένη.
Ο καθένας αντιλαμβάνεται
ότι στην οικογένεια του Αστέρα νιώθουν μεγάλη τιμή για
τις τιμητικές αυτές προσκλήσεις στον Φιλίππου, ενώ ο
ίδιος προσπαθεί να βγάζει
τους πάντες ασπροπρόσωπους.
Η περιγραφή για τον αγώνα
της συμπρωτεύουσας έρχεται
μέσα από την ιστοσελίδα της
ΟΣΕΚΑ.
Ήταν άλλη μια σπουδαία
παρουσία της… πιο δυνατής
ομάδας του ελληνικού μπάσκετ. Τα παιδιά της ΟΣΕΚΑ,
οι αθλητές μπάσκετ με αμαξίδιο, έδωσαν τον καλύτερο
εαυτό τους και ενθουσίασαν
με την εμφάνισή τους 1.500
και πλέον φιλάθλους, που
βρέθηκαν στις εξέδρες του
Αλεξάνδρειου Μέλαθρου.
Ο Κίσσαβος νίκησε τον
Όλυμπο με 37-31, αλλά το
τελευταίο που ενδιέφερε ήταν
το σκορ και οι πόντοι. Το θέαμα ήταν εντυπωσιακό κι αυτό
αναγνωρίστηκε από τον κόσμο που βρέθηκε στην αίθουσα «Νίκος Γκάλης» κι όσους
παρακολούθησαν τη live ιντερνετική μετάδοση της ΕΡΤ.
Διαιτητές: Δροσόπουλος –
Παπαδοπούλου – Πράττος.
Ολυμπος (Καμουράν): Παπαδόπουλος Γιώργος, Βάσσης, Δίτσης 2, Χαλδαίος, Τσα-

Ο Παναγιώτης Φιλίππου αγωνίστηκε με τον Κίσσαβο στο all star
πανίδης 9 (1), Τσαουσίδης,
Χαμάντι 4, Αδαμόπουλος, Κεφαλάς 1, Κότσαρης 9, Μαρτσάκης 4, Διμπιτούζης Αγγ.
2.
Κίσσαβος (Καριοφυλλάκη):
Παπαδόπουλος Γιάννης, Γκοτζαράι, Κοντογιάννης, Ράσα
12 (2), Φιλίππου 2, Τσίλης 2,
Τσιντάρης 4, Μιμίκος, Μακρής
9, Διμπιτούζης Παν. 2, Πλεξίδας, Στυλιανακάκης 6.
Ο Αναγνώστης Τσίλης αναδείχθηκε νικητής στον διαγωνισμό τριπόντων, κερδίζοντας
στον τελικό τον Άγγελο Διμπιτούζη. Συμμετείχαν ακόμα
οι Περικλής Τσαπανίδης και
Αντνάν Χαμάντι. Τον βράβευσε ο πρόεδρος του ΕΣΑΚΕ,
Βαγγέλης Γαλατσόπουλος.

Η πιο μεγάλη νίκη
Για την ευψυχία των αθλητών που υπηρετούν το μπάσκετ με καρότσι έχουμε γράψει αρκετές φορές.
Αξίζει όμως να μεταφέρουμε ένα ανάλογο κείμενο που
ανέβηκε στο ebasket, όπου
υπάρχει υπόκλιση στον χαρακτήρα των πρωταγωνιστών.
Το All Star Game επέστρεψε
23 χρόνια μετά στη Θεσσαλονίκη. Κι είναι λανθασμένη
προσέγγιση να περιμένουμε
το παιχνίδι ανάμεσα στους
Έλληνες και τους Ξένους, τη
συνάντηση των κορυφαίων
παικτών της Α1. Όχι μόνο
γιατί δεν είναι… όαση στην
έρημο, αλλά μια… αγγαρεία
για τους περισσότερους εξ
αυτών (δεν προσεγγίζουν κατ’
ελάχιστο τη φιλοσοφία του
αμερικανικού προτύπου),
αλλά επειδή υπάρχουν σημαντικότερα πράγματα στη
ζωή από ένα… κάρφωμα.
Η πρώτη και πιο δυνατή εικόνα του διημέρου ήρθε από
τους παίκτες που παίζουν
μπάσκετ σε αμαξίδιο. Κανείς
εξ αυτών δεν θα μπορέσει
στην καριέρα του να καρφώσει, αλλά -αλήθεια- υπάρχει
μεγαλύτερη νίκη από την παρουσία αυτών των παιδιών
πάνω στο παρκέ;
Δεν είναι γνωστοί, όσο εκείνοι που αγωνίζονται στην Α1.
Ίσως γιατί ως κοινωνία δεν
μπορούμε να αντιληφθούμε
την αξία του εγχειρήματός
τους. Ίσως γιατί λίγοι (πολλοί
περισσότεροι σε σχέση με το
παρελθόν) μπαίνουμε στον

κόπο τους. Ίσως γιατί το ταξίδι από την Κρήτη ή τη Ρόδο
στη Θεσσαλονίκη θα ήταν για
μας ευχάριστο, αλλά σκεφτείτε πόσα εμπόδια πρέπει να
ξεπεράσουν, για να το υλοποιήσουν. Ίσως γιατί ποτέ
δεν αντιληφθήκαμε την αξία
να μην παρκάρουμε σε θέσεις
ΑμεΑ. Ίσως γιατί μας φοβίζει
η δύναμή τους.
Ζυγίστε, καθένας στη ζυγαριά της συνείδησης και του
μυαλού του: Από τη μια ένα
ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, που
έχει ως επακόλουθο χίλια πιτσιρίκια να προτιμήσουν να
ασχοληθούμε με το μπάσκετ,
αντί για οτιδήποτε άλλο. Από
την άλλη ένα παιδί, που πρόσφατα αντιμετώπισε πρόβλημα από κάποιο αυτοκινητιστικό ατύχημα κι εμπνεύστηκε
από τους αθλητές με αμαξίδιο
να βγει από το σπίτι και να
ξαναβρεί τη χαρά της ζωής.
Καθένας μπορεί να απαντήσει. Εμείς απλά (και ταπεινά) θα πούμε σε αυτά τα παιδιά, στον Γιώργο, στον Πέρι,
στον Άγγελο, στον Παναγιώτη,
στον Αναγνώστη, στον Έλντον
(σε όλους)… ευχαριστούμε
που υπάρχετε και που μας
δείχνετε τον δρόμο. Γιατί σημαντικό στη ζωή δεν είναι
μόνο να αριστεύεις, δεν είναι
μόνο να έχεις χάρισμα, ιδιαίτερο ταλέντο (κι αυτά είναι
σπουδαία, αλλά δευτερευούσης σημασίας). Σημαντικό είναι να ζεις.
Να ξυπνάς και να λες «είμαι
ζωντανός, μπορώ να κάνω τα
πάντα, γιατί τίποτα δεν αντιστέκεται στα θέλω μου». Κι
αν υπάρχουν κάποιοι που μπορούν να το πουν και να έχει
νόημα, είναι αυτοί οι αθλητές.
Οι πιο δυνατοί, οι κορυφαίοι

όλων. Κι ας μην γεμίσουν ποτέ
το Αλεξάνδρειο. Δεν φταίνε
αυτοί για τη δική μας δυσκολία να αντιληφθούμε την προσφορά τους…
Πάντως αυτοί που ξετρελάθηκαν με το όλο σκηνικό
ήταν οι μικροί φίλοι. Το basketa μετέφερε την εικόνα.
Η αποθέωση για τους αγαπημένους παίκτες τους, τα
αυτόγραφα, οι φωτογραφίες
μαζί τους, ήταν για τους εκατοντάδες πιτσιρικάδες μία
αξέχαστη εμπειρία και όλα
αυτά σε ένα ιδανικά οργανωμένο event. Οι καλύτεροι στο
παρκέ, οι “Devils” από τη Σλοβενία, οι cheerleaders της
Ζαλγκίρις, οι μασκότ των ομάδων της Basket League, τα
νεανικά συγκροτήματα, τα
δώρα με τα οποία γέμισαν τα
χέρια τους, ήταν αρκετοί λόγοι για να κάνουν τα πρόσωπα
των μικρών θεατών να χαμογελούν διαρκώς.
Από την πλευρά του το επιτελείο των καλαθοσφαιριστών
μίλησε για την δύναμη της
επαρχίας.
Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος
Αμειβομένων Καλαθοσφαιριστών εξέδωσε ανακοίνωση
για να ευχαριστήσει όλους
όσοι συνέβαλαν στην επιτυχημένη διεξαγωγή του και
ανανέωσε το… ραντεβού για
την επόμενη χρονιά, με την
επαρχία να έχει και πάλι τον
πρώτο λόγο για τη φιλοξενία
του.
Η ανακοίνωση: «Το ΕΚΟ
ALL STAR GAME 19 πέρασε
στην ιστορία, με μεγάλο κερδισμένο τον κόσμο, ο οποίος
είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει πλούσιο θέαμα από
όλα τα μεγάλα αστέρια του
ελληνικού μπάσκετ, που ήταν
συγκεντρωμένα στο παρκέ
του Nick Galis Hall. Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Καλαθοσφαιριστών θέλει
να ευχαριστήσει όλους όσοι
έβαλαν έστω κι ένα μικρό λιθαράκι, προκειμένου το EKO
ALL STAR GAME, να κριθεί
επιτυχημένο. ΠΣΑΚ και ΕΣΑΚΕ
ανανέωσαν το ραντεβού τους
για την επόμενη χρόνια, με
την επαρχία να έχει τον πρώτο
λόγο για τη διεξαγωγή του
επόμενου ALL STAR GAME.
Οι δράσεις ωστόσο, με στόχο
την ανάπτυξη του αθλήματος
και την έλευση νέων παιδιών
στο χώρο, θα συνεχιστούν».

Αρχοντες ημιτελικών
Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης γνωστοποίησε τους διαιτητές δυο ημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδος. Συγκεκριμένα, στο παιχνίδι της Κύμης με τον
ΠΑΟΚ ορίστηκαν οι Κορομηλάς, Πουρσανίδης Γ. και Τζαφλέρης, ενώ στο «ντέρμπι των αιωνίων» οι Αναστόπουλος
Π., Μάνος, Παναγιώτου.
Αναλυτικά:
17.00 Κύμη-ΠΑΟΚ Κορομηλάς, Πουρσανίδης Γ., Τζαφλέρης (Κάλφα)
20.00 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός Αναστόπουλος Π.,
Μάνος, Παναγιώτου (Ντάβαρης-Βιδάλης)
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Φτιάχνουν ψυχολογία
Τα θετικά αποτελέσματα επιτρέπουν τις Τρικαλινές μπασκετικές
ομάδες της Γ’ Εθνικής να κινηθούν με μεγαλύτερη άνεση

Ο

υκ ολίγοι ειδικοί
σημειώνουν ότι η εικόνα
του βαθμολογικού χάρτη
μπορεί να παίξει
σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση
των αποτελεσμάτων.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Διότι όταν τα επιτελεία των ομάδων
κοιτάζουν την θέση τους και βλέπουν
να υπολείπονται των διωκτών τότε ενδόμυχα βιώνουν μια κατάσταση πίεσης.
Συνεπώς θα πρέπει να έχουν ατσάλινα
νεύρα για να ορθώσουν ανάστημα και
να καλύψουν το χαμένο έδαφος.
Αντίθετα όταν παρατηρούν ανταγωνιστές να κοιτάζουν την πλάτη τους βαθιά
μέσα τους θεωρούν ότι έχουν τα φόντα
να πετύχουν καινούργιες προσπεράσεις.
Κάπως έτσι έχει το σκηνικό στην Καλαμπάκα η οποία με την απαραίτητη
νίκη επι της Νικόπολης έβαλαν από κάτω
στον χάρτη και την Μελίκη. Πιο πίσω
βρίσκονται ΑΟΚ Βέροιας και Νικόπολη.
Σιγά-σιγά λοιπόν ο ΑΟΚ καταφέρνει
να αναρριχηθεί βαθμολογικά και να μεταφέρει την πίεση στους αντιπάλους.
Τώρα που η ομάδα ζεστάθηκε είναι
λογικό να θέλει να σημειώσει ορισμένα
ακόμη σπουδαία αποτελέσματα για να
κάνει πιο εύκολη την ζωή της.
Μην φανταστεί κανείς βέβαια ότι στην
Καλαμπάκα τρελάθηκαν μετά την Κυριακάτικη νίκη. Διότι ξέρουν ότι η κατηγορία είναι σκληρή και δύσκολη. Τα περισσότερα ματς ισορροπούν σε τεντωμένο σχοινί, οπότε ακόμη και ένας κρίκος
αν λείψει από την αλυσίδα μπορεί να
γίνει η ζημιά. Σε κάθε περίπτωση οι κιτρινομπλέ είναι αποφασισμένοι να φτάσουν μέχρι το τέλος του δρόμου παλεύοντας όλα τα παιχνίδια. Θεωρούν ότι
με την συγκεκριμένη τακτική θα δικαιωθούν εκ του αποτελέσματος ή σε κάθε
περίπτωση θα έχουν κάνει το καθήκον
τους.
Στον αγώνα με τη Νικόπολη η Καλαμπάκα φρόντισε να έχει συνέχεια το πάνω
χέρι και δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερα προβλήματα.
Απλά στην τελική ευθεία ορισμένα διαιτητικά σφυρίγματα εκνεύρισαν τους
γηπεδούχους, ενώ οι φιλοξενούμενοι
δεν έχασαν την ευκαιρία να κλείσουν
την ψαλίδα. Όμως η θέληση των κιτρινομπλέ έκανε την διαφορά μαζί βέβαια
με την συστηματική δουλειά.
Οσο για τους Ικάρους αυτοί γέμισαν
τις μπαταρίες τους και προσπάθησαν
να διατηρήσουν τον ρυθμό τους, αφού
πριν την διακοπή είχαν αφήσει εξαιρετικές
εντυπώσεις.
Θέλουν φυσικά να συνεχίσουν από
εκεί που σταμάτησαν αξιοποιώντας το

Ικαροι και Καλαμπάκα θα ετοιμαστούν όσο καλύτερα μπορούν
για τον νέο κύκλο δύσκολων παιχνιδιών
σύνολο του ταλέντου τους.
Το σημαντικό είναι ότι οι κιτρινόμαυροι
διαθέτουν πια μεγάλη αυτοπεποίθηση,
ενώ συνδυάζουν ουσία και θέαμα. Εξάλλου τα στατιστικά δείχνουν ότι το συγκρότημα του κ. Σδράκα καταφέρνει πλέον
και σφιχτή άμυνα να παίζει και λύσεις
στην επίθεση να έχει.
Όλα αυτά αποτελούν καλά σημάδια,
οπότε συνταγή που κερδίζει δεν την αλλάζεις παρά μόνο την βελτιώνεις.
Επίσης φαίνεται ότι λύνονται τα βαριά
χαρτιά της ομάδας κάτι που δείχνουν
και οι επιδόσεις τους στα τελευταία παιχνίδια και μάλιστα με υψηλό συντελεστή
δυσκολίας. Σίγουρα οι μαζεμένες αποδράσεις δίνουν άλλη ώθηση αλλά εννοείται ότι άπαντες πρέπει να μείνουν
προσγειωμένοι και να δώσουν το 100%
στον τομέα τους. Πολύ σωστά οι δυο
εκπρόσωποί μας έβαλαν ήδη πλώρη για
τον καινούργιο κύκλο παιχνιδιών, που
σίγουρα δεν είναι παίξε- γέλασε.
Οι Ικαροι θα φιλοξενήσουν τον δυνατό,
φιλόδοξο και φορμαρισμένο Πρωτέα
Γρεβενών, που ψάχνει παντού το αποτέλεσμα. Συνεπώς οι κιτρινόμαυροι θα
χρειαστεί να ενεργήσουν σε υψηλές
στροφές. Οσο για τον ΑΟΚ θα βρεθεί
αντιμέτωπος του επίσης ποιοτικού ΠΑΣ.
Γιάννενα, που φέτος δεν δίνει δικαιώματα
ειδικά στην έδρα του.
Όμως αξίζει να καταβληθεί η μέγιστη
δυνατή προσπάθεια και ότι βγει.

Δεν έδωσαν δικαιώματα
Οι ομάδες από το πάνω ράφι του α’
ομίλου της Γ’ Εθνικής φρόντισαν να μην
δώσουν δικαιώματα την περασμένη Κυριακή. Με τον τρόπο που κινήθηκαν έφεραν την υπόθεση στα μέτρα τους και
επιβεβαίωσαν τα προγνωστικά.

Φιλικός επίλογος
Λύθηκε σε
άκρως φιλικό
κλίμα η συνεργασία των
Δαναών με
τον προπονητή Αλέξη Παναγιώτου.
Η μη συνέχιση του τεχνικού στον
πάγκο της
ομάδας, έχει
να κάνει με
ανειλημμένες επαγγελματικές υποχρεώσεις του προπονητή
του συλλόγου.
Η διοίκηση των Δαναών, ευχαριστεί τον Αλέξη Παναγιώτου
για τα 3 χρόνια σημαντικής προσφοράς στον σύλλογο και
του εύχεται προσωπική και επαγγελματική επιτυχία.

Ας δούμε όμως κλίμα και στατιστικά
με την βοήθεια του ebasket.
Στην κορυφή παρέμεινε γι ακόμη μία
αγωνιστική ο Πρωτέας Γρεβενών, ο οποίος νίκησε και τον Ολυμπιακό Βόλου. Οι
γηπεδούχοι είχαν τον πλήρη έλεγχο και
πήραν τη νίκη με 84-66.
Εύκολο έργο είχε και η Δόξα Λευκάδας
στην έδρα του ΑΟΚ Βέροιας. Οι φιλοξενούμενοι ήταν καταιγιστικοί και κέρδισαν
με 89-48. Ο ΠΑΣ Γιάννινα “διέλυσε” τον
ΓΑΣ Μελίκη, τον οποίο νίκησε με 85-41.
Μαζί με τον ΠΑΣ Γιάννινα στην τρίτη
θέση βρίσκεται και ο ΑΓΣ Ιωαννίνων,
που κέρδισε δύσκολα τον Εύαθλο Πολυκάστρου με 51-47. Μία πολύ σημαντική
νίκη πανηγύρισαν οι Τιτάνες Παλαμά, οι
οποίοι νίκησαν τον Μαντουλίδη με 9587. Τέλος, με νίκη συνέχισε τις υποχρεώσεις του ο ΑΟ Καλαμπάκας, που νίκησε
τη Νικόπολη Πρέβεζας με 74-67.
Οσον αφορά τα φύλλα αγώνα η Καλαμπάκα πήρε λύσεις από τους συνήθως
παραγωγικούς παίκτες της και με κοινή
προσπάθεια δεν έδωσε δικαιώματα.
Τα δεκάλεπτα: 19-16, 41-28, 62-43,
74-67
Διαιτητές: Τσιαπλής-Λυγούρας
Καλαμπάκα (Κωνσταντινίδης): Μασάδης 15(2), Μπαλωμένος, Στούκας, Σπανός
4, Γαϊτανίδης 14(2), Παουλεάνου 13(1),
Σούλκο, Ταμπάκου, Γκαντιάς 16, Παπακώστας 8, Κιουρτζίδης 4.
Νικοπόλη Πρέβεζας (Παπίρης-Πολίτης): Μίχος Σ. 3(1), Κοντογιάννης 9, Σουλιώτης 8(1), Λάπας, Ζήκας, Κακιούζης
8, Παπαμιχαήλ 3, Δούβλης, Μούλας
33(1), Βαβέτσης 1, Ρέμπης, Πελίγκος 2.
Από την πλευρά του ο Παλαμάς επέστρεψε μετά το προηγούμενο φρενάρισμα και κατάφερε να φρενάρει τον Μαντουλίδη. Εγινε ένα άκρως ανοιχτό παιχνίδι
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Η βαθμολογία
1) Πρωτέας Γρεβενών -------------------27 ------------1036-900 ----------136
2) Δόξα Λευκάδας ------------------------26 ------------1097-896 ----------201
3) ΠΑΣ Γιάννινα ----------------------------25 ------------1073-887 ----------186
4) ΑΓΣ Ιωαννίνων --------------------------25 ------------1033-942 -----------91
5) Τιτάνες Παλαμά ------------------------21 -----------1010-1080 -----------70
6) Ικαροι Τρικάλων ------------------------20 -------------918-918 -------------0
7) Μαντουλίδης ----------------------------20 -----------1093-1078 ----------15
8) Εύαθλος Πολυκάστρου ------------- 20 ------------921-944 ------------ -23
9) Ολυμπιακός Βόλου -------------------18 -----------1029-1081 -----------52
10) ΑΟ Καλαμπάκας ---------------------18 -------------900-963 ------------ -63
11) ΓΑΣ Μελίκης ---------------------------18 ------------933-1036 -----------103
12) ΑΟΚ Βέροιας --------------------------16 -------------813-907 ------------ -94
13) Νικόπολη Πρέβεζας ----------------16 ------------912-1136 -----------224
*ΑΟΚ Βέροιας και Ικαροι Τρικάλων έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο.
που το χάρηκαν και με το παραπάνω οι
φίλαθλοι.
Εντυπωσιακό ήταν το ξεκίνημα των
Τιτάνων. Στην συνέχεια οι φιλοξενούμενοι
συνήλθαν αλλά μίλησε ο νόμος της
έδρας.
Τα δεκάλεπτα: 30-11, 44-33, 68-56,
95-87
Διαιτητές: Κατωτικίδης-Παπανικολάου
Τιτάνες Παλαμά (Ζαχαρέλης): Τσιαμπάς, Μπακαβέλος, Χανέλι 3(1), Ζωιτσάκος
8(1), Γκογκίδης 18(1), Κατσαδούρος
29(7), ΚαραΪσκάκης 11(1), Φαλιάκης, Φαλάγγας, Μακρής 22(4), Αρχοντούλης,
Καραδήμας.
Μαντουλίδης (Νικολαϊδης Ι.-Καραμανώλης): Νικολαϊδης 19(2), Τάκης 9, Μπέλλος, Ρεφατλλάρι 26(6), Καλόγηρος 12(1),
Φόρογλου, Λαγός 4, Κεραμάρης 3(1),
Σίμογλου 3(1), Καναγκίνης 11.
Τα Γρεβενά με πολυφωνία στο παιχνίδι
τους κατάφεραν να ξεπεράσουν και το
εμπόδιο του Ολυμπιακού Βόλου στην
έδρα τους. Βέβαια στο πρώτο μέρος
έγινε ντέρμπι με τα όλα του αλλά στην
επανάληψη οι Γρεβενιώτες είχαν την
συνταγή για να χτίσουν διαφορά.
Τα δεκάλεπτα: 24-23, 40-39, 64-52,
84-66
Διαιτητές: Κουκουλεκίδης-Τσάνταλη
Πρωτέας. Γρ (Μουρουζίδης): Κλωνάρας 12, Γρούδος 7 (1), Μαλούτας 11(3),
Μιχαηλίδης 5 (1), Γιώτας Ν., Κολοβός,
Συλλάκος 5 (1), Τακίδης 3, Μπόζιαρης
15 (1), Μητρόπουλος Ε., Μακρής 20 (4),
Μαλιούρας 6.
Ολυμπιακός Βόλου (Γκουγκουτούδης): Στύλας 7 (1), Μπράμι, Μουστάκας,
Ιλτσογλου 9 (1), Μπόγδανος 21 (3),
Μπουσκολίτης 11 (2), Σκαμάγκας 6 (1),
Αναστασόπουλος 4, Χαρχαρής 4, Λουλούδης 4.
Το φαβορί Δόξα Λευκάδας δεν είχε
πρόβλημα στην Βέροια από την οποία
θα περίμενε κανείς περισσότερα πράγματα μετά την περσινή αναγνωριστική
χρονιά.
Τα δεκάλεπτα: 13-21, 29-49, 41-72,
48-89
Διαιτητές: Παζώλης-Γκέκας
ΑΟΚ Βέροιας (Κελεπούρης): Τρομπούκης 11, Στοϊτσης 5, Γκάνας 1, Βλάχος,
Μαυρίδης 4, Ντουλαδέρης 8, Κασαμπαλής 6, Ιωαννίδης 3 (1), Καραθανάσης 10
(1), Χαραλαμπίδης.

Δόξα. Λ (Δημητριάδης): Νικολόπουλος
5 (1), Αργυρός 11 (3), Σφέτσης, Αναγνωστόπουλος 11, Τσιαβές 17 (3), Βαγενάς 7, Γεωργάκης 10 (2), Μακρόπουλος
3, Βλαχάκης 6 (2), Τριχόπουλος 7 (1),
Ζαμπάκης 12 (1), Κελλάριου.
Για μεγάλο διάστημα το διπλό έμοιαζε
πιθανό στον αγώνα ΑΓΣΙ- Ευάθλου, που
για μια ακόμη φορά έδειξε σκληροτράχηλος.
Όμως στην τελική ευθεία οι Ηπειρώτες
βρήκαν βηματισμό σε άμυνα και επίθεση
καταφέρνοντας να γυρίσουν το ματς.
Τα δεκάλεπτα: 10-14, 17-20, 29-37,
51-47
Διαιτητές: Κοντογιάννης-Γεωργούλης
ΑΓΣ Ιωαννίνων (Τσουκανέλης-Τσαμπαλάς): Καννής 2, Ζαμπέτης 13, Σαχπατζίδης 5 (1), Καλφαλίδης, Αντωνίου,
Πουρνάρας 2, Χρύσης 17 (1), Μάκης,
Παπανικολάου, Θυμνιός 8, Φίλιος, Θώδης
4
Εύαθλος (Παπαδόπουλος-Ακριτίδης):
Παπαδόπουλος 7 (1), Ημερίδης 22 (3),
Αθανασίου, Γιαμπατζίδης 2, Γκαντίδης,
Τσελέκης 9 (1), Σιδηρόπουλος 7 (1),
Κουφίδης, Κουτούλας.
Εύκολο απόγευμα πέρασε ο σοβαρός
ΠΑΣ Γιάννενα στην έδρα της Μελίκης.
Φρόντισε να περάσει με το καλημέρα
στην θέση του οδηγού και όλα πήραν
τον δρόμο τους.
Τα δεκάλεπτα: 12-25, 27-48, 35-70,
41-85
Διαιτητές: Βασιλόπουλος-Κωνής
Μελίκη (Ασλανίδης): Λιόλιος 2, Μαυρίδης Β. 13, Κυριακού, Λέφας 12, Μαγαλιός 2, Καρατζάς, Σταυρουλάκης 3
(1), Κοτζαμπάσης 3, Λαπατούρας 4, Ρογγότης 2.
ΠAΣ Γιάννενα (Κωστόπουλος): Γεωργίου 18 (2), Πανάρας 14 (3), Tσίρμπας
5, Kαραγκιολίδης 17 (3), Mάντζιος Δ.
17, Πανταζής 6 (2), Πιστιόλης 4, Γιωτάκης
4 (1).

Η Eπόμενη αγωνιστική (16η, 17/2)
Νικόπολη Πρέβεζας-ΑΟΚ Βέροιας
ΠΑΣ Γιάννινα-ΑΟ Καλαμπάκας
Εύαθλος Πολυκάστρου-ΓΑΣ Μελίκης
Μαντουλίδης-ΑΓΣ Ιωαννίνων
Ολυμπιακός Βόλου-Τιτάνες Παλαμά
Ικαροι -Πρωτέας Γρεβενών
Ρεπό: Δόξα Λευκάδας.
•Κάλεσμα στον κόσμο έκαναν οι Ικαροι για τον αγώνα με τα Γρεβενά.

Αντίο από Αγγελο
Φαίνεται πως δεν ήταν γραφτό να μακροημερεύσει η συνεργασία του Αγγελου Τσαγκαράκη με την φετινή του ομάδα.
Ο συμπαθής παίκτης συστήθηκε στο Ελληνικό κοινό μέσα από την φανέλα των Τρικάλων και εκείνη την χρονιά έβαλε
το λιθαράκι του στην σπουδαία χρονιά των κυανέρυθρων. Σήμα κατατεθέν του ήταν φυσικά το τρίποντο αλλά και το
πάθος του. Αμέσως μετά συνέχισε στην Κύμη και φέτος επέλεξε Α2 αλλά γράφτηκαν τίτλοι τέλους.
Παρελθόν λοιπόν από τον Ιωνικός Νικαίας αποτελεί ο Αγγελος Τσαγκαράκης με τον σύλλογο να τον αποχαιρετά μέσω
μίας λιτής ανακοίνωσης.
«Ευχαριστούμε πολύ τον Άγγελο Τσαγκαράκη για την προσφορά του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε ό,τι καλύτερο
στη συνέχεια της καριέρας του».

Μάζωξη βετεράνων στίβου
Ο ΣΕΒΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 11:00 στην αίθουσα του ξενοδοχείου ‘’ Πανελλήνιο’’
θα κόψει την καθιερωμένη πίτα και θα ακολουθήσουν οι βραβεύσεις των αθλητών του που διακρίθηκαν το 2018 στο
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Βετεράνων αθλητών Στίβου. Επίσης θα διεξαχθούν και εκλογές για την ανάδειξη του νέου
διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου. Καλούμε όλα τα μέλη, τους φίλους και σε όσους αγκαλιάζουν τον διαχρονικό
αθλητισμό να παραβρεθούνε στην εκδήλωση.

CMYK
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Ένα γκολ… έλυσε τις διαφορές
•Το Καστράκι κέρδισε 0-1 στον Πύργο και συνέχισε με νίκη την προσπάθειά του

Α

ναλογικά με τις
ευκαιρίες που
δημιούργησαν
στο παιχνίδι
τους η νίκη ήταν ένα
δίκαιο αποτέλεσμα για
το Καστράκι το οποίο
κέρδισε στον Πύργο
με 1-0.

Του ΠANOΥ
ΓIΔOΠOYΛOΥ
gidopoulosp@yahoo.gr

Οι φιλοξενούμενοι πάτησαν
καλύτερα στο μεγαλύτερο
διάστημα της αναμέτρησης,
δημιούργησαν περισσότερες
επικίνδυνες καταστάσεις αλλά
το γκολ ήταν μια δύσκολη
υπόθεση για την ομάδα του
Γιώργου Αλμπάνη.
Οι γηπεδούχοι δημιούργησαν δύο αξιόλογες ευκαιρίες
προς το τελείωμα του πρώτου
ημιχρόνου, οι οποίες έμειναν
στην ιστορία του αγώνα, ως
ευκαιρίες.

Ο Χατζηγεωργίου κερδίζει την εναέρια μονομαχία

Ο Γιάννης σε στιγμιότυπο από το χθεσινό παιχνίδι

Ο αγώνας
Οι δύο ομάδες προσπάθησαν να κερδίσουν μέτρα στο
γήπεδο με τους φιλοξενούμενους να πατούν πιο σίγουρα
στα πόδια τους, χωρίς ωστόσο να φτάνουν εύκολα στην
περιοχή του Πατσιαλή. Η πρώτη καλή προσπάθεια σημειώθηκε για το Καστράκι στο
16’ όταν ο Ρόμπος με μακρινή
πάσα πέρασε τη μπάλα στον
Σικόλα και αυτός από πλεονεκτική θέση σούταρε άουτ.
Και η δεύτερη προσπάθεια
του αγώνα ανήκε στους φιλοξενούμενους αλλά και πάλι
χωρίς ουσία. Στο 18’ ο Ντα-

Ο Σκαρλέας προσπαθεί να
σταματήσει τον Νταλούκα
λούκας πέρασε κάθετη πάσα
στον Μπαλογιάννη αλλά ο Πατσιαλής πιο έτοιμος στη φάση
έγινε κάτοχος.
Νέα προσπάθεια πιο αισθη-

τή αυτή τη φορά για το Καστράκι στο 24’ με τον Νταούλα να κάνει λάθος, να επωφελείται ο Μπαλογιάννης ο
οποίος σούταρε από κοντά,

Αναμενόμενη νίκη
•Η Αγία Μονή κέρδισε στη Μπάρα 0-2

Ο Ράπτης με απευθείας φάουλ πετυχαίνει το 0-1

Η

ταν το φαβορί και το απέδειξε
χθες η Αγία Μονή κερδίζοντας 20 στη Μπάρα η οποία επιμένει και
προσπαθεί μέσα από την προσπάθειά της
να «χτίσει» την ομάδα για την επόμενη χρονιά, πιθανότατα στην παρακάτω κατηγορία
αφού για να αλλάξει το σκηνικό πρέπει να
γίνει… Θαύμα.
Στο 27’ ο Ράπτης με απευθείας φάουλ
«άνοιξε» το σκορ και στο 68’ ο Μουλλαλί το
«έκλεισε» κάνοντας το 0-2.
Στο 35’ ο Καραϊσκος σημάδεψε το δοκάρι

του Γαλανόπουλου.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΑΧΙΛΕΑΣ: Γαλανόπουλος, Μανίκας, Τσανεκλίδης, Χριστάκης, Καλτσής, Μπαούσης,
Σεφέρης, Παπαγεωργίου, Τσιόβολος, Γρηγορίου (65’ Παππάς Χρ.), Τζούκας (70’ Μανίκας Δ.)
ΑΓΙΑ ΜΟΝΗ: Μανωλικίδης, Μουρίτσας,
Κρούπης ( 80’ Κατσιμάνης), Κούκλας, Φθενάκης, Ντακούλας, Ζυγούρης, Καραΐσκος,
Ζήκος (25’ λ. τρ. Σακελλαρίου), Ράπτης,
Μουλλαλλί.
CMYK

η μπάλα βρήκε στον Ιατρού
και οριακά κατέληξε κόρνερ
και όχι αυτογκόλ. Στην εξέλιξη
της φάσης ο Γραβάνης από
καλή θέση σούταρε αλλά ο
Πατσιαλής απέκρουσε σωτήρια.
Στο 26’ από σέντρα του Σιούτα αδυναμία των αμυντικών
να διώξουν και ο Ρόμπος από
καλή θέση σούταρε βιαστικά
άουτ, με το δεξί και όχι με το
«καλό» του πόδι…
Στο 39’ ο Πύργος απείλησε
για πρώτη φορά στο πρώτο
ημίχρονο και λίγο έλλειψε να
σκοράρει όταν με μακρινό καλοζυγισμένο σουτ του Ζέρβα
αναγκάστηκε ο Μπόμπολας,
να διώξει σε κόρνερ.
Στο 43’ δεύτερη, εξίσου σημαντική προσπάθεια, για τον
Πύργο σε οργανωμένη αντεπίθεση με τους Τζαχρήστο,
Αγγέλη και Ζέρβα να συνεργάζονται, ο τελευταίος έβγαλε
τη σέντρα από δεξιά στο δεύτερο δοκάρι, εκεί όπου ο πρώτος αστόχησε από κοντά στέλνοντας τη μπάλα ελάχιστα
άουτ από το δεξί δοκάρι του
Μπόμπολα. Στο επόμενο λεπτό από στρώσιμο του Γιάννη,
ο Γραβάνης σούταρε από
καλή θέση και ο Πατσιαλής
απέκρουσε.
Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τους φιλοξενούμενους να προσπαθούν να
βρουν το γκολ με συνεχόμενα
κόρνερ. Από το τελευταίο στο
47’ προέκυψε σουτ του Μπαούτη από καλή θέση το οποίο
κατέληξε στα χέρια του Πα-

Ο Μπλούτσος είχε συμμετοχή στο 0-1. Στη φωτό προσπαθεί
να αποφύγει το μαρκάρισμα του Ζέρβα
τσιαλή.
Το Καστράκι συνέχισε με
μια φλύαρη υπεροχή η οποία
μπορεί να μην είχε την ουσία
(το γκολ) κρατούσε όμως τους
αντιπάλους μακριά από την
εστία του Μπόμπολα. Ολα
αυτά μέχρι το 66’ αφού στο
συγκεκριμένο λεπτό οι φιλοξενούμενοι πανηγύρισαν. Ο
Μπλούτσος από αριστερά
σούταρε, απέκρουσε ο Πατσιαλής και στη συνέχεια ο
Σικόλας ανενόχλητος ολοκλήρωσε την προσπάθεια κάνοντας το 0-1. Στο επόμενο λεπτό ο σκόρερ έχασε μοναδική
ευκαιρία, όταν βρέθηκε απέναντι στον Πατσιαλή από πλάγια δεξιά, επιχείρησε να τον
«κρεμάσει» αλλά ο έμπειρος
τερματοφύλακας μπλόκαρε,

αφού η μπάλα δεν πήρε το
κατάλληλο ύψος.
Στο 83’ από πάσα του Γραβάνη στον Αλμπάνη, αυτός
σούταρε διαγώνια από πλάγια
δεξιά στέλνοντας τη μπάλα
άουτ.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΠΥΡΓΟΣ: Πατσιαλής, Χατζηγεωργίου, Ιατρού (75’
Μπαμπανάτσας), Κάκιας (81’
Μενίτσας), Σκαρλέας, Νταούλας, Τζαχρήστος, Τσόλας, Αγγέλης, Νίντος, Ζέρβας.
ΚΑΣΤΡΑΚΙ: Μπόμπολας,
Αλμπάνης, Μπαλογιάννης, Σιούτας, Νταλούκας (81’ Κρίτσας), Μπαούτης, Γραβάνης,
Σίκολας, Μπλούτσος, Ρόμπος,
Γιάννης (88’ Μπαούτης Ανδρ.).
ΔΙΑΤΗΤΗΣ: Κουτσάγιας
(Τζιότζιος – Καπερώνης).

ΜΠΑΚΩΣΗΣ
EΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ

3ο χλμ. Τρικάλων-Πύλης • Τηλ. 24310 24735
Άρης • 6977 231 913
www.bakosis.gr
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Απουσίασε ο νικητής
•Σ’ ένα αγώνα ντέρμπι Πυργετός και Ταξιάρχες
πήραν από έναν βαθμό με το 1-1
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Δύο γκολ, οκτώ
χρόνια μετά
•Ο Βασίλης Τριανταφυλλάκος σκόραρε δις για
δεύτερη φορά στην καριέρα του σε ένα παιχνίδι

Έ

να από τα
πιο
ενδιαφέρο
ντα
παιχνίδια της 16ης
αγωνιστικής, που ήταν
εξ αναβολής, έγινε στο
γήπεδο του Πυργετού.
Η τοπική ομάδα και οι
Ταξιάρχες ήρθαν
ισόπαλοι με 1-1, σ’ ένα
παιχνίδι που είχε όλα
τα στοιχεία του
ντέρμπι. Μπορεί να μην
υπήρξε νικητής, αλλά
σίγουρα η διάθεση
ήταν ορατή από τους
παίκτες των δυο
ομάδων.

Ο Βασίλης Τριανταφυλλάκος
ήταν μεγάλος πρωταγωνιστής για τον ΑΟΤ

Του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
xristoforospap@gmail.com

Στιγμιότυπα από το χθεσινό παιχνίδι στο γήπεδο του Πυργετού

Η εξέλιξη του αγώνα
Ο αγώνας ξεκίνησε με τους
Ταξιάρχες να είναι πιο… ζωηροί! Στο 8’ ο Μπλέτσας δοκίμασε το πόδι του αλλά η
μπάλα έφυγε άουτ.
Στο 10’ ο Κ. Γιώτας έπιασε
την κεφαλιά με τη μπάλα να
φεύγει πάνω από την εστία.
Ενώ στο 14’ πάλι ο Γιώτας
με φάουλ απείλησε αλλά ο
Ζουρμπάς με εξαιρετικό τρόπο έστειλε τη μπάλα κόρνερ.
Από εκεί και πέρα ο Πυργετός ανέβασε στροφές. Στο
21’ ο Φασούλας πλάσαρε για
να διώξει την τελευταία στιγμή ο Αναστασόπουλος. Ενώ
στο 26’ ο Φασούλας έφυγε
από την πλάτη της άμυνας,
πλάσαρε και έγραψε το 1-0.
Η αντίδραση των Ταξιαρχών ήταν στο 28’ ένα σουτ
του Γιουβρή που βρήκε το
οριζόντιο δοκάρι και έφυγε
άουτ.
Στο δεύτερο ημίχρονο
παίχθηκε συντηρητικό ποδόσφαιρο. Στο 50’ ο Ψωμίδης
έκανε το σουτ αλλά ο Αναστασόπουλος αντέδρασε.
Ενώ στο 56’ ο Αλεξέλης μέσα
από την περιοχή έπιασε άστοχο σουτ.
Πάντως οι Ταξιάρχες δεν
το έβαλαν κάτω και στο 82’
ο Γιουβρής έβγαλε την σέντρα και ο Κοτρώτσιος με κε-

Προετοιμασία για Απόλλωνα Πόντου
Στο αγωνιστικό κομμάτι με τον Μίλος Κόστιτς πλέον
προπονητή η ομάδα έχει στρέψει την προσοχή της στο
κρίσιμο αγώνα της Κυριακής κόντρα στον Απόλλωνα
Πόντου. Ο ΑΟΤ έχει ανάγκη βαθμών, έτσι περιμένει την
θερμή στήριξη των φιλάθλων.

φαλιά έκανε το 1-1.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΠΥΡΓΕΤΟΣ: Ζουρμπάς, Κοθράς (77’ Ντόκος), Ψωμίδης,
Πάτρας, Τσάκαλος, Παπαδόπουλος (62’ Παπαχρήστος),
Νικολούσιος, Δερμάνης, Φασούλας, Τζάρντο (85’ Δημητρόπουλος), Μπαλάφας.
ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ: Αναστασόπουλος, Γιουβρής, Μοσχόπουλος, Τσιώλης, Κοτρώτσιος, Κ. Γιώτας, Αλεξέλης
(80’ Γούλας), Σ. Γιώτας (83’
Χασιώτης), Παπανδρέου,
Μπλέτσας, Γεωργιάδης (58’
Τασιόπουλος).

Συλλυπητήρια από Ερασιτέχνη και Βετεράνους
ΑΟΤ για την μητέρα του Γιάννη Τζώρτζη

Σ

ε ηλικία 72 ετών έφυγε από
την ζωή η μητέρα του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή του
ΑΟ Τρίκαλα Γιάννη Τζώρτζη. Έτσι
Ερασιτέχνης ΑΟΤ και Βετεράνοι έβγαλαν ανακοινώσεις. Αναλυτικά:
Η διοίκηση του Ερασιτέχνη Α Ο Τρίκαλα, εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στον Γιάννη και την Γιούλα

Μεγάλος πρωταγωνιστής της νίκης του ΑΟ Τρίκαλα
στη Δράμα ήταν ο Βασίλης Τριανταφυλλάκος, ο οποίος
πέτυχε και τα δύο γκολ επί της Δόξας. Ο 27χρονος άσος
είχε σχεδόν οκτώ χρόνια να σκοράρει δύο φορές σε ένα
παιχνίδι.
Ο υψηλόσωμος επιθετικός έχει πλούσια καριέρα σε
όλες τις εθνικές κατηγορίες, αλλά η πιο παραγωγική του
σεζόν ήταν το 2010-11, όταν αγωνιζόταν με τον Οδυσσέα
Αναγέννησης Σερρών στην -επαγγελματική τότε- Γ’
Εθνική, καθώς είχε σημειώσει 9 τέρματα. Στις 6/4/2011
είχε σκοράρει και τα δύο τέρματα στην εκτός έδρας νίκη
του Οδυσσέα επί του Ναυπακτιακού με 2-1.
Οκτώ χρόνια παρά δύο μήνες αργότερα, ο Τριανταφυλλάκος πέτυχε και πάλι δύο γκολ σε ένα παιχνίδι, υπογράφοντας ένα σπουδαίο «διπλό» για τον ΑΟ Τρίκαλα.

Τζώρτζη για τον χαμό της μητέρας
τους Μαρίας Τζώρτζη. Η εκλιπούσα,
ήταν σύζυγος του αείμνηστου Θόδωρου Τζώρτζη ο οποίος αγωνίστηκε τερματοφύλακας στον Α Ο Τρίκαλα τις
περιόδους 1964 έως 1966 όταν η ομάδα
αγωνιζόταν στην Α' Εθνική κατηγορία.
Επίσης, ο γιος τους Γιάννης Τζώρτζης
αγωνίστηκε στον Α Ο Τρίκαλα.
Συλλυπητήριο Παλαιμάχων ΑΟΤ

Οι Παλαίμαχοι του ΑΟ Τρίκαλα συλλυπούνται το μέλος τους Γιάννη Τζώρτζη και την οικογένεια του για την απώλεια της μητέρας του Μαρίας. Η εκλιπούσα ήταν στήριγμα τόσο του αείμνηστου συζύγου της Θόδωρου που
υπερασπίστηκε τα γκολπόστ του ΑΟ
Τρίκαλα αλλά και μετέπειτα του γιου
της Γιάννη που επίσης φόρεσε την
κυανέρυθρη φανέλα.
CMYK
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Πρωτάθλημα Ενώσεων

Να «κλειδώσουν» την πρόκριση
•Θα παίξουν σήμερα οι Παίδες της ΕΠΣΤ απέναντι στην Καρδίτσα •Για το γόητρο οι Νέοι

Με ανατροπή στην Καρδίτσα οι Παίδες είχαν κερδίσει 2-4
λοκληρώνεται σήμερα η α’ φάση των
Ενωσιακών πρωταθλημάτων με τις
Τρικαλινές ομάδες να μην είναι αδιάφορες,
έτσι και αλλιώς, αλλά αναπόφευκτα το βάρος
θα πέσει στο παιχνίδι των Παίδων (Κ 14) Λ.

Ο

ογικό είναι αφού οι παίκτες του Χρήστου Μόρφου αναμένεται να «κλειδώσουν» την πρόκριση στην επόμενη φάση, είτε
κερδίζοντας την Καρδίτσα, είτε με ισόπαλο αποτέλεσμα, ακόμα και με ήττα αν αυτή δεν γίνει με σκορ 0-3, αφού στο πρώτο παιχνίδι, με ανατροπή, είχαν κερδίσει 2-4.
Για να μην πάρουν οι Παίδες της ΕΠΣΤ την πρόκριση, θα
πρέπει να μην τη θέλουν, όσο και αν η μπάλα είναι στρόγ-

γυλη… Και οι «μικροί» είναι αλήθεια πως φέτος βγάζουν φωτιές…
Ο αγώνας θα γίνει στο γήπεδο Μεγαλοχωρίου και θα ξεκινήσει στις 12.30 μ.μ, ενώ οι παίκτες που έχουν κληθεί θα πρέπει να βρίσκονται στο γήπεδο στις 11π.μ.
Για την ομάδα των Παίδων (Κ 14) κλήθηκαν οι: Αγγέλης,
Βατής, Γερεντές, Γραμματικός, Γαϊτάνας, Γαλάνης, Κατράνας, Μάνος, Παπαδημητρίου, Παπαγεωργίου, Πολυγένης, Πατρίκαλος, Στρωματάς, Σουφλάκης, Τσάτσος, Πρεκατές, Ρούτσι, Τσιούκας.

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. ΕΠΣ Λάρισας
9-3
11
2. ΕΠΣ Τρικάλων
18-5
10
------------------------------------------------------------------------------------3. ΕΠΣ Καρδίτσας
12-8
7
4. ΕΠΣ Γρεβενών
2-25
0
Οι Νέοι Κ 16 της ΕΠΣΤ θα παίξουν για το γόητρό τους απέναντι στο αντίστοιχο συγκρότημα της Καρδίτσας. Ετσι και αλλιώς δεν μπορούν ν’ αλλάξουν την κατάσταση ακόμα και αν

κερδίσουν με τους φιλοξενούμενους να παίρνουν το δεύτερο εισιτήριο πρόκρισης.
Ο αγώνας των Νέων θα γίνει στο ίδιο γήπεδο στις 2.30μ.μ
(ώρα συγκέντρωσης 1 μ.μ).
Στην ομάδα των Κ 16 κλήθηκαν: Αναστασόπουλος, Βασιλείου, Βάλλας, Βραχνός, Καμέας, Καρακώστας, Κατόπης,
Κωστόπουλος, Μπαλτάς, Μπαμπατσιάς, Ξάνθος, Παπαδόπουλος, Παπαδογεώργος, Σαδραζάμης, Σακαρίκος, Σιμιτσής, Σκρέτας, Τάμπος.

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. ΕΠΣ Λάρισας
13-0
15
2. ΕΠΣ Καρδίτσας
14-7
9
------------------------------------------------------------------------------------3. ΕΠΣ Τρικάλων
8-8
4
4. ΕΠΣ Γρεβενών
1-21
1

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΕΠΣ Τρικάλων......................- ........................ΕΠΣ Καρδίτσας
ΕΠΣ Λάρισας .......................-..........................ΕΠΣ Γρεβενών

Α’ Ερασιτεχνική

Δεν προέκυψε
νικητής

Παράσταση για έναν ρόλο
•Το Νεοχώρι επιβλήθηκε με 0-6 της Κρύας Βρύσης

•Καλύβια και Δήμητρα έμειναν στο 1-1
Αν και κάκιστος ο αγωνιστικός χώρος στο γήπεδο Καλυβίων η προσπάθεια έγινε κι ευτυχώς δεν υπήρχε κάποιος
τραυματισμός.
Το «ευτυχώς» ταιριάζει πάντα σε γήπεδα που δεν βρίσκονται στην καλύτερη κατάσταση. Καλύβια και Δήμητρα
έμειναν στο 1-1 με τους γηπεδούχους να είναι σαφώς καλύτεροι στο α’ ημίχρονο, στο οποίο «άνοιξαν» το σκορ με
κεφαλιά του Μπίχτα στο 20’ από σέντρα του Γάνη Πατρίκαλου, ενώ ο Νουνός τα έβαλε με τα δοκάρια του Καρατζά σημαδεύοντάς τα δύο φορές, τη μια με σουτ και την
άλλη με κεφαλιά.
Η Δήμητρα με αρκετούς νεαρούς παίκτες στη σύνθεσή
της απείλησε στο 0-0 με τον Πλακιά αλλά δεν βρήκε στόχο.
Στην επανάληψη οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν με τον
Στεργίου στο 70’ κάνοντας το 1-1, ενώ ευκαιρία έχασε ο
Βασιλείου και ο Στεργίου. Για τους γηπεδούχους προσπάθησε για το δεύτερο γκολ ο Οικονόμου στην εκπνοή,
αλλά το σκορ δεν άλλαξε.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΚΑΛΥΒΙΑ: Μαρουλαχάκης, Μπίχτας, Κάβουρας, Κάβρας,
Καραλής, Κωστόπουλους (70’ Γκουτσούλιας), Καρανίκας,
Παρτίκαλος Φ. (85’ Παπαευθυμίου), Πατρίκαλος Γ. (78’
Σαμψών), Οικονόμου, Νουνός
ΔΗΜΗΤΡΑ: Καρατζάς, Νταϊλιάνης (65’ Γκοβίνας), Γριζανίτης, Τσιαμάντας, Τσιγαρίδας, Γκαραγκούνης, Τάμπος,
Μπαλτάς (70’ Βασιλείου), Πλακιάς (75’ Καρακώστας Ε.),
Τσιαντούλας, Στεργίου (85’ Γαλάνης).

Μ

ε νίκη συνέχισε την προσπάθειά
της η Φήκη κερδίζοντας στην αναμέτρηση της Πύλης τον Πορταϊκό

Ο Διβανές σε μια προσπάθειά του
ε εμφάνιση και
αποτελεσματικ
ότητα που
χαρακτηρίζει
την πρωτοπόρο ομάδα
του πρωταθλήματος το
Νεοχώρι επιβλήθηκε στο
γήπεδο της Διάβας την
Κρύα Βρύση με 6-0 και
δεν πήρε μόνο τους τρεις
πολύτιμους βαθμούς
αλλά και το γόητρο.

Μ

Το 0-1 έγινε στο 27’ από τον
Μακρυγιάννη. Στο 37’ ο Λαγκαδινός με πλασέ από πλάγια
θέση έκανε το 0-2. Στο 42’ ο

Τσιγαρίδας από πλάγια έκανε
το 0-3 και το ημίχρονο τελείωσε με 0-4 ύστερα από σουτ
του Λαγκαδινού στο 45’.
Με γκολ ξεκίνησε και το
δεύτερο μέρος καθώς στο
47’ ο Παπαθανασίου πέτυχε
το 0-5 και το τελικό 0-6 διαμορφώθηκε από τον Λαγκαδινό στο 75’.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ: Βλαχάβας,
Ντίνος (60’ Μπουτίνας), Παππάς, Μερτσιώτης (75’ Χούσα), Κοτόρι, Παπαγεωργίου,
Ούτος, Σιαμούτης, Κουτσι-

Φυσιολογική νίκη

με 3-0.

Το παιχνίδι ήταν ένας συνεχής μονόλογος
της Φήκης που ήταν ανώτερη μέσα στο γήπεδο σε όλο το διάστημα του ματς, κερδίζοντας δίκαια επί ενός μέτριου Πορταικού που
έπαιζε με πολλές ελλείψεις.

•Η Φήκη κέρδισε 3-0 τον Πορταϊκό

Φάσεις και γκολ
Στο 19’ Ο Ψαράς φεύγει ταχύτατα από δεξιά σουτάρει με δύναμη στο κάθετο δεξί δοκάρι της Εστίας του Πορταικού και στην επιστροφή με προβολή ο Αλεξόπουλος, βγάζει
την μπάλα άουτ.
Στο 21’ Καλό σουτ του Βερβέρα μόλις
άουτ.
Στο 35’ Μετά από φάση διαρκείας ο Τσάγκας με προβολή κάνει το 1-0.
Στο 61’ Ο Βερβέρας με πλασέ κάνει το 1-0.
Στο 73’ Δυνατό σουτ του Ψαρά η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα κάνοντας το 3-0.

Στιγμιότυπο από το χθεσινό παιχνίδι στη Φήκη

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΦΗΚΗ (Ρούσας): Παπαγεωργίου, Κουτής,
Βουτσελάς, Σκρέκας, Τσερέπι, Μπασιάκας
(80’ Λυκουρδάνος), Τσάγκας, Ψαράς, Αλεξόπουλος (62’ Σκρέκας), Ντούβλης (75’ Μέξη),
Βερβέρας.

ΠΟΡΤΑΙΚΟΣ (Σαργιώτης): Θεοδωρούλας,
Κατζίη, Καλαμάτας, Κωνσταντούλας, Κλιάφας, Τζιουβάρας, Γεωργαντάς, Ταμπάκος (46’
Δήμος), Αντωνίου, Πανάγος, Τσαρούχας.
Διαιτητής: Μανασσής (Νταλούκας-Παπαγεωργίου).
Αλέκος Τζήμας

Στιγμιότυπο από το χθεσινό παιχνίδι στη Διάβα
λιάνος, Βάλλας (46’ Σπυρόπουλος), Θεοδώρου.
ΝΕΟΧΩΡΙ: Ράπτης, Τσιγαρίδας, Γούτσιος (46’ Σταμέκος), Kαραστέργιος, Mακρυ-

γιάννης (59’ Φάϊτας), Kαλαμα ράς, Αλεξίου (66’ Γεωργούλας), Γκαντιάς, Διβανές (46’
Παπαθανασίου), Μακρής,
Λαγκαδινός.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Καλύβια - Δήμητρα Απόλλων..............................................1-1
Αχιλλέας - Αγία Μονή..........................................................0-2
Πύργος - Καστράκι..............................................................0-1
Πυργετός - Ταξιάρχες.........................................................1-1
Κρύα Βρύση - Νεοχώρι .......................................................0-6
Σαράγια - Κεφαλόβρυσο.....................................................3-2
Φήκη - Πορταϊκός................................................................3-0
Μεγαλοχώρι - ΑΕΤ ........................................................3-0 α.α
Γλίνος - Πηγή ................................................................0-3 α.α

Η ΒΑθΜoΛoγΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ

Β

Ν

Ι Η

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

55
49
44
40
38
37
34
33
31
26
26
24
21
20
15
8
0
0

18
15
14
12
12
12
10
10
9
7
7
6
6
5
4
2
0
0

1
4
2
4
2
1
4
3
4
5
5
6
3
5
3
2
1
1

Νεοχώρι
Πηγή
Φήκη
Κεφαλόβρυσο
Δήμητρα Απόλλων
Σαράγια
Μεγαλοχώρι
Ταξιάρχες
Καστράκι
Αγία Μονή
Πυργετός
Καλύβια
Κρύα Βρύση
Πορταϊκός
Πύργος
Αχιλλέας
ΑΕΤ
Γλίνος

1
0
3
4
5
6
6
7
7
8
8
8
10
9
13
16
19
19

ΤΕΡΜ.
67-5
40-9
46-15
39-18
43-25
39-21
40-23
31-26
38-20
26-25
26-27
21-23
22-40
22-41
20-37
16-61
0-57
3-66

•Δεν υπολογίζονται οι αγώνες: Φήκη- Κρύα Βρύση,
Πορταϊκός – Σαράγια και Πηγή - Δήμητρα

Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ-ΤΟΠΙΚΑ
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Διάπλατα χαμόγελα

•Σε απίστευτη ρουλέτα τα Σαράγια γύρισαν ολοκληρωτικά και κέρδισαν 3-2
το Κεφαλόβρυσο, που δεν κράτησε την δική του ανατροπή
ρώτα και κύρια
μια βαθιά
υπόκλιση σε
όλους τους
ποδοσφαιριστές που
πάτησαν χθες το χορτάρι
των Σαραγίων για την
αναμέτρηση της τοπικής
ομάδας με το
Κεφαλόβρυσο.

Π

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Τι και αν εδώ και καιρό δουλεύουν μόνιμα στα κόκκινα και
παίζουν και ξαναπαίζουν λόγω
των αναβολών, εντούτοις την
ώρα της αλήθειας όχι μόνον
δεν κάνουν εκπτώσεις αλλά
φροντίζουν να δίνουν την μια
παράσταση καλύτερη από την
άλλη.
Μια πανδαισία ποδοσφαιρικού θεάματος λοιπόν είχαν την
ευκαιρία να απολαύσουν οι τυχεροί φίλαθλοι, που τίμησαν
των αγώνα και δεν τους έκανε
καρδιά να φύγουν.
Τελικά τα Σαράγια με ανατροπή στην ανατροπή κατάφεραν να πετύχουν μεγάλη νίκη 32 απέναντι σε μια πραγματικά
πολύ σπουδαία ομάδα, όπως το
Κεφαλόβρυσο.
Από την αρχή μέχρι το τέλος
η συνάντηση τα είχε όλα και
κρίθηκε στις καθυστερήσεις.
Παρότι τα πόδια είχαν βαρύνει κανείς δεν σταμάτησε την
προσπάθεια, αφού ήθελε το
καλύτερο για λογαριασμό της
ομάδας του.
Εχουμε την αίσθηση ότι και
επιπλέον χρόνος να υπήρχε
πάλι το έμψυχο δυναμικό θα τα
έδινε όλα για την φανέλα.
Αν λοιπόν υπήρχε άτυπος
τίτλος για το πιο χορταστικό και
με έντονες αλλαγές συναισθημάτων παιχνίδι το συγκεκριμένο θα έθετε πρώτη υποψηφιότητα.
Πραγματικά για μεγάλο διάστημα η αναμέτρηση ισορρόπησε σε τεντωμένο σχοινί με τις
ομάδες να έχουν τα καλά τους
διαστήματα.
Ουκ ολίγες φορές γηπεδούχοι και φιλοξενούμενοι φλέρταραν και με άλλα γκολ που χάθηκαν στις λεπτομέρειες.
Τελικά τα Σαράγια με μεγάλη
ψυχραιμία ειδικά στην τελική
ευθεία κλείδωσαν το αποτέλε-

Ο Τζέγκας έδειξε και χθες την εκτελεστική του δεινότητα
στο ελκυστικό ματς με το Κεφαλόβρυσο
σμα, ενώ το Κεφαλόβρυσο τα
είχε με την ατυχία του.
Μετά τα πρώτα αναγνωριστικά χαρτιά οι δυο ομάδες
προσπάθησαν να αναδείξουν τα
ποιοτικά τους χαρτιά που δεν
είναι και λίγα και μάλιστα με μακρά ποδοσφαιρική διαδρομή.
Από το 10’ μέχρι το 20’ το
πρώτου μέρους το Κεφαλόβρυσο πίεση και έφτιαξε φάσεις.
Όμως τα Σαράγια δεν άργησαν να βρουν τον βηματισμό
τους και να ανεβάσουν στροφές όπως συνηθίζουν στην
έδρα τους.
Ετσι μπόρεσαν να πάρουν
κεφάλι στο σκορ.
Στην επανάληψη οι φιλοξενούμενοι του Γ. Παπαζήση μπήκαν με φόρα και ασκώντας
ασφυκτική πίεση κατάφεραν
να γυρίσουν τα παιχνίδι, ενώ
έψαξαν και διεύρυνση του
σκορ.
Όμως οι πράσινοι του Τ. Λιούλιου δεν είπαν την τελευταία λέξη. Με μπροστάρηδες
τους Μαράβα και Τζέγκα που
ήταν απολαυστικοί σάλπισαν
την δική τους αντεπίθεση.
Ο πρώτος σε απίστευτα εγκεφαλικό παιχνίδι μοίραζε πάσες πάρε- βάλε.
Οσο για τον δεύτερο έδειξε

για πολλοστή φορά ότι έχει
στο αίμα του το σκοράρισμα.
Το δίδυμο που συνεργάστηκε με κλειστά μάτια χτύπησε
στις καθυστερήσεις για να ακολουθήσει έκρηξη χαράς, ενώ το
Κεφαλόβρυσο παρά την ήττα
του έδειξε ότι δικαίως βρίσκεται σε ψηλά του πίνακα.

Το φιλμ του αγώνα
Η πρώτη καλή στιγμή σημειώθηκε στο 9’ όταν ο Γκουζιώτης
πάσαρε στον Παπαστεριάδη
αλλά δεν σούταρε όπως ήθελε
και έστειλε την μπάλα άουτ.
Στο 11’ σουτ μέσα από την
περιοχή του Παπαστεριάδη
απέκρουσε με τα πόδια ο Ντάσκας και στην συνέχεια δεύτερη προσπάθεια του Μαυρίκου
κατέληξε άουτ.
Στο 13’ μετά από πάσα Μαυρίκου ψηλοκρεμαστό σουτ του
Αγγελόπουλου πάνω από το
οριζόντιο δοκάρι.
Στο 19’ μακρινό σουτ του
Γκένα πάνω από το οριζόντιο
δοκάρι.
Στο 24’ μπαλιά του Γκένα
για τον Τζέγκα ο οποίος τσίμπησε την μπάλα αλλά ο Νταϊλιάνης διάβασε την φάση και
μπλόκαρε.
Στο 29’ πάσα του Μαράβα
για τον Τζέγκα ο οποίος με
σουτ στην κίνηση νίκησε τον

Νταϊλιάνη, που δεν μπόρεσε
να συγκρατήσει 1-0.
Στο 42’ ο Παπαστεριάδης με
γυριστό σουτ έστειλε την μπάλα λίγο άουτ από το αριστερό
δοκάρι.
Στο 51’ μετά από κόρνερ ο
Παπαστεριάδης βρήκε τρόπο
να σουτάρει ανάμεσα σε πολλά
πόδια αλλά ο Σωτηρίου σαν
από μηχανής θεός έδιωξε σωτήρια πριν η μπάλα περάσει την
γραμμή.
Στο 53’ σέντρα Μαράβα και
σκαστή κεφαλιά Τζέγκα λίγο
άουτ από το αριστερό δοκάρι.
Στο 56’ φάση διαρκείας και
καραμπόλες ο Παπαστεριάδης
με διπλή προσπάθεια ισοφάρισε σε 1-1.
Στο 65’ ξυραφένια σέντρα
του Χουλιάρα από αριστερά
και ο Γκουζιώτης με γρήγορη
κίνηση και πλασέ έγραψε το 12.
Στο 77’ εξαιρετική μπαλιά
Γκουζιώτη και εντυπωσιακό βολ
πλανέ του Μανώλη ελάχιστα
άουτ από το αριστερό παραθυράκι.
Στο 81’ μετά από κόρνερ Τάσιου κεφαλιά Πράτα άουτ.
Στο 84’ μπαλιά λουκούμι του
Μαράβα για τον Τζέγκα που με
σίγουρο κοντινό σουτ πραγματοποίησε το 2-2.
Στο 87’ ο Παπαστεριάδης με
επιμονή μπήκε στην περιοχή
αλλά το σουτ απέκρουσε σωτήρια ο Ντάσκας που λίγο αργότερα είχε μια γρήγορη διεκδίκηση με τον Αγγελόπουλο.
Στο 92’ ο Μαράβας με μπαλιά
διαβήτη τροφοδότησε τον Τζέγκα ο οποίος με χορευτικό άδειασε αμυντικούς και πλάσαρε
υποδειγματικά για το 3-2.
Εν τέλει τέτοια ματς φέρνουν τον κόσμο στα γήπεδα.
Διαιτητής: Κοντίνος, Βοηθοί: Πάφης, Αποστόλου.
Σαράγια: Ντάσκας, Σωτηρίου, Σίμος, Πιστάλης, Γκίκας
(59’ Μπεγλερίδης), Κατσαρός,
Μαράβας, Γκένας (59’ Τάσιος),
Καλιακούδας, Κοντοβουνήσιος
(72’ Πράτας), Τζέγκας.
Κεφαλόβρυσο: Νταϊλιάνης,
Μπζάκος, Βαρσάμης, Πέτρος
(68’ Μπούκας), Σαχίνι, Χουλιάρας (72’ Μανώλης), Αγγελόπουλος, Σίμος Χρ., Γκουζιώτης, Παπαστεριάδης, Μαυρίκος.

Εύσημα από Δήμαρχο
αγάπη του για τον αθλητισμό
και τον στίβο είναι δεδομένη,
οπότε καμάρωσε και συνεχάρη
τους πρωταθλητές.
Δημόσια συγχαρητήρια για τις μέγιστες επιτυχίες τους, απηύθηνε ο Δήμαρχος Τρικκαίων κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, στους αθλητές των τρικαλινών
συλλόγων που διακρίθηκαν στο πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου ανδρών γυναικών.
Δύο χρυσά και τρία αργυρά μετάλλια,
μαζί με σημαντικές συμμετοχές, στη
διοργάνωση που για το 2019 διεξήχθη
στον Πειραιά (ΣΕΦ), ήταν το αποτέλεσμα

Η

μιας ακόμη καλής προετοιμασίας, που
«καταδεικνύει το μέγεθος της σκληρής
και ουσιαστικής δουλειάς που γίνεται»,
τόνισε ο κ. Παπαστεργίου.
Και συνεχίζει: «Οι επιτυχίες των αθλητών των συλλόγων ΓΣ Τρικάλων και ΓΕΑ
Τρικάλων είναι τα πρότυπα που χρειαζόμαστε ως κοινωνία, οι προκλήσεις που
οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε και οι στόχοι που επιβάλλεται να πετύχουμε».
Στην ίδια δήλωση, ο κ. Παπαστεργίου
καταλήγει: Συγχαίρω τους αθλητές Κώστα Ζήκο, Κώστα Νάκο, Νικόλα Σκαρβέλης, Βαγγέλη Καΐκη, Χαράλαμπο Λαγό,
Γκεοργκίοτα Πάου Πόπα, Διονύση Μέρ-

μηγκα και Γιώργο Τουλούμη, για τα χρυσά και αργυρά μετάλλια που κατέκτησαν.
Συγχαίρω, επίσης, τους προπονητές
τους, τα στελέχη των διοικήσεων των δύο
συλλόγων, τις οικογένειές τους, καθώς
και όλους, όσοι σε τοπικό επίπεδο στηρίζουν την προσπάθειά των αθλητών.
Ταυτοχρόνως, θα ήθελα να επισημάνω
ότι τα εύσημα ανήκουν και στους αθλητές και τις αθλήτριες που μετείχαν στο
πρωτάθλημα, οι οποίοι, δεν κατέκτησαν
μεν κάποιο μετάλλιο, αλλά και μόνο η
σκληρή δουλειά, η προετοιμασία και ο κόπος, είναι άξια θαυμασμού και σκαλοπάτι
για τις επόμενες διακρίσεις».

Στιγμιότυπα από την κοπή πίτας της Αμιλλας
σε ωραία ατμόσφαιρα
Δίνει αναμφίβολα το δικό του στίγμα στον χώρο και επενδύσει στη νέα γενιά. Πραγματικά η πρόοδος των ταλέντων
είναι εντυπωσιακή, όπως βέβαια και η αφομοίωση των μυστικών του χώρου.
Από αγώνα σε αγώνα τα νιάτα εμφανίζονται όλο και καλύτερα και αφήνουν υποσχέσεις.
Από την πλευρά τους προπονητές και παράγοντες είναι
συνέχεια δίπλα για να δείχνουν τον δρόμο. Με όλα αυτά τα
χαμόγελα ήταν δικαιολογημένα σε πρόσφατη εξωαγωνιστική μάζωξη.
Το δελτίο τύπου αναφέρει: Την πρωτοχρονιάτικη πίτα έκοψε την Κυριακή 10/2 η ομάδα Βόλεϊ της «Άμιλλας» στο κλειστό της Κατσιμήδου παρουσία όλων των αθλητών, των γονέων και πολλών επίτιμων καλεσμένων. Οι ευχές για μία χρονιά με υγεία αλλά και πολλές αθλητικές επιτυχίες εκφράστηκαν από όλο το Δ.Σ και τους προπονητές της ομάδας.

Αμιλλα σε δράση
Επαιξαν σε πολλά μέτωπα το διήμερο και πλούτισαν εμπειρίες. Η αγωνιστική δραστηριότητα των τμημάτων της
ομάδας Βόλεϊ της “Άμιλλας” Τρικάλων το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε είχε ως εξής:
Το Σάββατο η ομάδα των ανδρών υποδέχτηκε την πρωτοπόρο ομάδα της Ε.Α. Λάρισας στο κατσιμίδειο. Σε ένα δυνατό παιχνίδι με πολύ καλό θέαμα για τους αρκετούς φιλάθλους που βρέθηκαν στη γήπεδο, η τρικαλινή ομάδα έχασε με 3-0 σετ (23-25, 22-25, 18-25).
Την Κυριακή η ομάδα των παμπαίδων υποδέχτηκε την
ομάδα της Καρδίτσας, την οποία και κέρδισε με 3-2, μην
έχοντας στη σύνθεσή της τον Πετσιά Α. ο οποίος απουσίαζε
για υποχρεώσεις με την εθνική ομάδα.
Την Κυριακή επίσης η ομάδα των κορασίδων έχασε από
την ομάδα του Φιλαθλητικού Λάρισας με 3-0 σετ στο εντός
έδρας παιχνίδι.

Για παγκόσμιο τίτλο
Ένας πολύ μεγάλος σε σπουδαιότητα αγώνας περιμένει
τον αθλητή των ‘Ultra Fighters’, Μιχαλη Αργύρη, στη Γερμανία αυτή τη φορά.
Ο τρικαλινός αθλητής θα ταξιδέψει με τον προπονητή του
Δημήτρη Παπαδόπουλο στο Βερολίνο όπου στις 16 Μαρτίου θα διεκδικήσει Παγκόσμιο Τίτλο της WKU. Αντίπαλός
του θα είναι ο Αλί Ελ Σάλεχ σε πέντε γύρους των 3 λεπτών!

CMYK
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Ξέρουν να γιορτάζουν
•Μια ακόμη προσεγμένη εξωαγωνιστική σύναξη
από τον Σύλλογο Δρομέων Τρικάλων

Μ

έσα από
τους αγώνες
όλοι έρχονται
πιο κοντά.
Ωστόσο για κάθε
σύλλογο είναι μεγάλη
υπόθεση και οι
εξωαγωνιστικές
μαζώξεις.

Σ’ αυτές επιτυγχάνεται ακόμη
καλύτερη σύσφιγξη σχέσεων,
ενώ όλοι έχουν την δυνατότητα
να θυμηθούν τις πιο χαρακτηριστικές περσινές στιγμές βάζοντας πλώρη για νέα κατορθώματα, αφού άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για τον ημιμαραθώνιο Θ. Σταμόπουλου και
όχι μόνον.
Το ενημερωτικό κείμενο αναφέρει:
Μια πανέμορφη βραδιά απήλαυσαν το βράδυ του Σαββάτου
όσοι παραβρέθηκαν στον Πολυχώρο Θεσσαλίς όπου ο Σύλλογος Δρομέων Τρικάλων έκοψε
την Πρωτοχρονιάτικη του πίτα.
Τα μέλη μας, άφησαν για λίγο
τα «δρομικά τους καθήκοντα»,
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα
του Διοικητικού Συμβουλίου και
μαζί με φίλους γέμισαν την αίθουσα. Το κλίμα ήταν πολύ ζεστό, φιλικό και ευχάριστο και
όλοι συνέβαλαν ώστε να είναι
μια αξέχαστη γιορτή σαν κι αυτές που χαρίζει ο Σύλλογός μας
εδώ και χρόνια.
Η γιορτή άνοιξε με το καλωσόρισμα από τον πρόεδρο του
Συλλόγου Βαγγέλη Διβάνη και
αμέσως μετά έγινε η κοπή της
πρωτοχρονιάτικης πίτας με την
παρουσία δύο ιερέων. Στην συνέχεια, τον λόγο πήρε ο Δήμαρχος Τρικκαίων κ. Δημήτρης
Παπαστεργίου που αναφέρθηκε
μεταξύ άλλων στην μεγάλη συμβολή που έχει ο ΣΔ Τρικάλων
στην ανάπτυξη του μαζικού –
λαϊκού αθλητισμού στην πόλη
μας, καθώς επίσης και στην επιτυχημένη διοργάνωση του Ημιμαραθωνίου Καλαμπάκα – Τρίκαλα Θαν. Σταμόπουλος. Σειρά
είχαν οι βραβεύσεις των μελών
μας που διακρίθηκαν τη χρονιά
που μας πέρασε, ενώ ευχαριστήρια πλακέτα απένειμε η οργανωτική επιτροπή του Ημιμαραθωνίου Ράξας προς τον Σύλλογο Δρομέων Τρικάλων για την
στήριξη και την αναβάθμιση του
συγκεκριμένου αγώνα. Ακολούθησε λαχειοφόρος με πλούσια
δώρα και η βραδιά έκλεισε,
όπως αναμενόταν, με πολύ χορό
που κράτησε μέχρι αργά το
βράδυ. Στην κοπή της πίτας μας
παρευρέθηκαν και μας τίμησαν
με την παρουσία τους ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνος
Μπάρδας και οι αντιδήμαρχοι
της πόλης μας κ. Σοφία Αλεστά
και κ. Άκης Αναστασίου.
Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο ΣΔ Τρικάλων θα ήθελε να
ευχαριστήσει όλους όσους βρέθηκαν κοντά μας δείχνοντας με
την μεγάλη προσέλευσή τους
την δυναμική που έχει ο Σύλλογός μας. Ευχόμαστε η καινούρια
χρονιά να είναι γεμάτη υγεία,
επιτυχίες προσωπικές αλλά και
συλλογικές.

Χαρακτηριστικά στιγμιότυπα από την πολυφωνική εκδήλωση του Συλλόγου Δρομέων στο «Θεσσαλίς»
CMYK

* Μεγάλο κεφάλαιο για κάθε ομάδα αποτελούν οι προπονητές, που έχουν να διεκπεραιώσουν σύνθετη αποστολή. Γιατί πέρα από τα αμιγώς ποδοσφαιρικά στοιχεία
χρειάζεται να διαχειριστούν και διαφορετικούς χαρακτήρες.
* Οποιος καταφέρνει και βρίσκει τα κουμπί των πρωταγωνιστών κάνει πι εύκολη και την δική του αποστολή.
Γενικά είναι μεγάλη υπόθεση οι παίκτες να παίζουν και
για τον κόουτς, ειδικά στις δύσκολες στροφές.
* Εννοείται ότι οι άνθρωποι που βρίσκονται στην πρώτη
γραμμή του πάγκου καλούνται να περάσουν την φιλοσοφία τους και να αξιοποιήσουν το υλικό που έχουν
στα χέρια τους,
* Στο διάβα του χρόνου οι φίλοι του ΑΟΤ είδαν τεχνικούς
διαφορετικών σχολών στο Στάδιο. Αλλοι ήταν θιασώτες
του επιθετικού ποδοσφαίρου. Οι ομάδες τους έβγαιναν
σε πρώτη ευκαιρία και φυσικά οργανωμένα στο ανοιχτό
γήπεδο. Μάλιστα μόλις έβρισκαν ρυθμό σκόραραν κατά
βούληση.
* Οι φίλοι της ομάδας λοιπόν κρατούν ακόμη στο μυαλό
τους ορισμένα εμβληματικά παιχνίδια των κυανέρυθρων,
στα οποία κατά γενική ομολογία χάθηκε η μπάλα, ενώ
ακόμη και οι αντίπαλοι και οι ειδικοί έλεγαν τα καλύτερα
για την Τρικαλινή εικόνα.
* Αλλοι πάλι προπονητές επένδυσαν στην αξία της
άμυνας. Μέλημά τους ήταν να θωρακίσουν πρώτα και
κύρια τα μετόπισθεν για να έχουν το κεφάλι τους
ήσυχο. Από εκεί και πέρα θεωρούσαν ότι με υπομονή
η ομάδα τους θα αξιοποιούσε 2-3 μεγάλες φάσεις για
να φτάσει στον αντικειμενικό στόχο.
* Συγκεκριμένοι τεχνικοί εισέπραξαν την αναγνώριση
των συμπολιτών φιλάθλων και κάποια στιγμή το όνομά
τους έγινε σύνθημα στα χείλη τους. Διότι πολύ απλά ο
κόσμος παρατηρούσε ότι επί των ημερών τους η ομάδα
είχε αρχή, μέση και τέλος και κυρίως ατέλειωτες εμπνεύσεις.
* Υπό το πρίσμα αυτό μόνο τυχαίο δεν είναι ότι οι
Τρικαλινοί φίλαθλοι παρακολουθούν ακόμη και σήμερα
την δουλειά που κάνουν συγκεκριμένοι κόουτς στις
επόμενες ομάδες που εργάστηκαν.
* Συνεχίζοντας στο θέμα να σημειώσουμε ότι η θητεία
ορισμένων προπονητών στα μέρη μας δεν έκανε ούτε
κρύο, ούτε ζέστη, ενώ ορισμένοι δεν στάθηκαν στο
ύψος των κυανέρυθρων απαιτήσεων, οπότε ξεχάστηκαν
άμεσα.
* Οσο για τον καινούργιο κόουτς σίγουρα θα πρέπει να
δείξει καλά ανακλαστικά και να κινηθεί γρήγορα για να
βάλει την ομάδα σε σωστά μονοπάτια. Η λογική λέει
ότι θα κρατήσει τα βασικά στοιχεία που συναποτελούν
την κυανέρυθρη ποδοσφαιρική φυσιογνωμία και θα
σπεύσει να περάσει ορισμένες δικές του σκέψεις για
να προκύψει αποτελεσματική εικόνα στον αγωνιστικό
χώρο.
* Οι Τρικαλινοί είναι υπερήφανοι για τα δικά τους παιδιά
και χαίρονται όταν τα βλέπουν να βγαίνουν με αυτοπεποίθηση στην πρώτη γραμμή. Ο Χρήστος Αλμπάνης
δείχνει ότι επιστρέφει δριμύτερος και σίγουρα έχει να
δώσει πολλά στον χώρο.
* Αλλωστε στο Ελληνικό ποδόσφαιρο δεν είναι και
πολλοί οι χαρισματικοί τεχνίτες άσοι, με ικανότητα αλλαγής στην ροή.
* Τα κεντρικά ΜΜΕ του έπλεξαν το εγκώμιο μετά τον
τίτλο του καλύτερου ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ στο τελευταίο ματς. Με την πίστη του κ. Χιμένεθ ο Αλμπάνης
μπορεί να ανοίξει φτερά.
* Μεγάλη συγκίνηση στον χώρο του στίβου και των
κριτών (πρόεδρος επί πολλά χρόνια) για την απώλεια
του Γ. Γεροκώστα.

02.00: FOX Sports
Capitals - Blue Jackets, NHL
03:00 COSMOTE SPORT 4 HD
Philadelphia 76ers-Boston Celtics
NBA Regular Season
04:00 COSMOTE SPORT 7 HD
Duke-Louisville
NCAA College Basketball
11:55 Eurosport 1
Σνούκερ: Οπεν Ουαλίας
18:00 ΕΡΤ Play1
Ολυμπιακός - Καρόλο
FIBA EuroLeague Γυναικών

18:00 ΕΡΤ2
Κύμη - ΠΑΟΚ, Κύπελλο Ελλάδας
20:00 ΕΡΤ2
Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός
Κύπελλο Ελλάδας
21:30 COSMOTE SPORT 7 HD
Μόντενα-Τσιβιτανόβα
CEV Champions League βόλεϊ
22:00 COSMOTE SPORT 2 HD
Άγιαξ-Ρεάλ Μαδρίτης
UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 1 HD
Τότεναμ-Ντόρτμουντ

τοπικά
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Τηλαυγής επιστημονική έκδοση

υκλοφόρησε
πρόσφατα μία νέα και
σπουδαία
ολοκληρωμένη μονογραφία
για τους Αψαράδες
Νεκτάριο και Θεοφάνη,
κτίτορας της Ιεράς Μονής
Βαρλαάμ Μετεώρων.
Συγγραφέας ο επιμελής
ερευνητής Δημήτριος Κ.
Αγορίτσας, διδάκτωρ
βυζαντινής ιστορίας, ένας
δικός μας νεαρός
φιλόλογος, που έχει ήδη
δώσει αξιόλογα δείγματα της
επιστημοσύνης του και το
μέλλον του προβλέπεται
λαμπρό. Του το ευχόμεθα εκ
μέσης καρδίας.

Κ

Η όλη εργασία παραπέμπει
αμέσως στους αείμνηστους επιφανείς μελετητές των Μετεώρων
Σπυρίδωνα Λάμπρο και προ παντός Νίκο Βέη και στις ημέρες
μας στον φίλτατο Δημήτριο Ζ.
Σοφιανό, στον οποίο και αφιερώνει την εργασία του ως “λοιβή
(σπονδή, θυσία) ευλαβική”.
“Η ύλη του παρόντος τόμου”,
επισημαίνει στην Ευλογία του ο οικείος Μητροπολίτης κ. Θεόκλητος, “βασίζεται πρωτίστως σε
πρωτογενές υλικό, όπως είναι τα
αυτοβιογραφικά κείμενα και η Τυπική Διαθήκη των Οσίων, καθώς
και ένας αξιόλογος αριθμός εγκωμιαστικών κειμένων προς το
πρόσωπό Των, το οποίο σχολιάζεται επιμελώς και εκτενώς από
τον συγγραφέα”.
Πλήρης κάτοχος του εν λόγω
θέματος ο κ. Δημήτριος Αγορίτσας, φυσικά και της πλούσιας βιβλιογραφίας, επεξεργάζεται με
κριτική άνεση το όλο θέμα του σε
τρεις ενότητες.
Στα ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ γίνεται
λόγος για τους οσίους Αψαράδες
και την εποχή τους, για τη χειρόγραφη αγιολογική τους παράδοση, αυτοβιογραφικά κείμενα, η
ακολουθία του Θεαφάνους και
Νεκταρίου.
Ακολουθούν τα ΚΕΙΜΕΝΑ-ΣΧΟΛΙΑ, ήτοι η κριτική έκδοση των
σχετικών αγιολογικών κειμένων
(Παντελεήμονος 172, Βαρλαάμ
275 και Βαρλαάμ 180) με εμπερι-

ΤΕΤΑΡΤΗ

Δημήτριος Κ. Αγορίτσας

ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΩΝ ΟΣΙΩΝ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ
ΤΩΝ ΑΨΑΡΑΔΩΝ ΚΤΙΤΟΡΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΒΑΡΛΑΑΜ
Ιερά Μονή Βαρλαάμ-Άγια Μετέωρα 2018 Σελ. 285

Το εξώφυλλο του βιβλίου.
στατωμένα σχόλια.
Στο ΕΠΙΜΕΤΡΟ έπεται η έκδοση των ανωτέρω κειμένων σε δημώδεις παραφράσεις από τον
κώδ. 281 του Βαρλαάμ.
Το Γλωσσάριο, οπωσδήποτε
τα λεπτομερή Ευρετήρια, καθιστούν πιο εύκολη και ευχάριστη
την μελέτη.
Τέλος, οι 31 εικόνες, πολλές έγχρωμες, ποικίλου περιεχομένου,
άλλες σπάνιες και δυσεύρετες, εντυπωσιάζουν και καθιστούν πε-

Κώδιξ Βαρλαάμ 135, f.3r. Aντίγραφο της Ακολουθίας των
οσίων Θεοφάνους και Νεκταρίου του Ματθαίου Μυρίων,
κωδικογράφος ο ιερομόναχος Παρθένιος (1759).

ρισσότερο εποπτική τη σπουδαία
αυτή μελέτη.
Η όλη εργασία είναι υψηλού
επιστημονικού επιπέδου, η μελέτη γίνεται σε βάθος με προσωπικές απόψεις, το υλικό, φυσικά,
πρωτογενές και με αυτοψία, εξονυχιστική έρευνα, ο μόχθος μέγιστος, η πληρέστερη εργασία για
τους οσίους μας του Βαρλαάμ. Τα
πιο θερμά και ειλικρινή συγχαρητήρια στον σεμνό ερευνητή κ.
Δημήτριο Αγορίτσα, τον ταπεινό

άνθρωπο, επόμενος στα ίχνη του
αλήστου μνήμης εξαίρετου Δημητρίου Ζ. Σοφιανού.
Ο αρχιμανδρίτης της Ιεράς Μονής Βαρλαάμ π. Ισίδωρος Τσιατάς
στον θεοφιλή Πρόλογό του ομιλεί
για τους οσίους κτίτορές της ως
“λαμπρά παραδείγματα και ασκητικές φυσιογνωμίες...
Μορφές επιβλητικές και ηγετικές με ξεχωριστούς αγώνες στις
ασκητικές Τους παλαίστρες... αετοί του πνεύματος”. Ευχαριστεί δε

Ακολουθία των αγίων Νεκταρίου
και Θεοφάνους, Βενετία 1803.

“θερμά τον φιλόπονο ερευνητή
Δημήτριο Κ. Αγορίτσα”, ευχόμενος
“οι Άγιοι Κτίτορες να του αντιπροσφέρουν πλουσίως τις ικεσίες
Των προς τον οικτίρμονα Θεό”.
Βρίσκω κατάλληλη την ευκαιρία
να επαινέσω και να συγχαρώ ειλικρινά και θερμά για άλλη μια
φορά την Ιερά Μονή Βαρλαάμ.
Ο αρχιμανδρίτης της γέροντας
π. Ισίδωρος συμπαρίσταται πάντοτε στους ερευνητές “κατά πάντα και διά πάντα”, όχι μόνον ηθι-

κά, αλλά και οικονομικά, εφ' όσον
αποδεικνύεται πολλάκις και χορηγός εκλεκτών εκδόσεων. Γενικότερα, ανοίξτε οι αρμόδιοι πόρτες και παράθυρα στους φιλότιμους και φίλεργους ερευνητές,
για να γνωρίσουμε έτσι καλύτερα
τους πνευματικούς μας θησαυρούς και να πάρουμε τα ανάλογα
διδάγματα.
Δημήτριος Γ. Καλούσιος

Στα Τρίκαλα η συγκλονιστική ιστορία για τον «Ισαάκ Μιζάν, αριθμός βραχίονα 182641»
ο μυθιστόρημα του Δημήτρη Βλαχοπάνου «Ισαάκ Μιζάν, αριθμός
βραχίονα 182641» παρουσιάζεται
στο Μουσείο Τσιτσάνη, την Πέμπτη 14
Φεβρουαρίου 2019 στις 18:30. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Σύλλογο
Ηπειρωτών Τρικάλων και την Ισραηλιτική
Κοινότητα Τρικάλων, υπό την αιγίδα του
Δήμου Τρικκαίων.
Το βιβλίο αφηγείται την τραγική ιστορία του Αρτινού Εβραίου Ισαάκ Μιζάν στα
στρατόπεδα ομήρων Άουσβιτς – Μπιρκενάου, Μπέργκεν – Μπέλζεν, όπου μεταφέρθηκε μαζί με άλλους 351 αδελφούς
του. Εκεί βίωσε όλη τη φρίκη της ναζιστικής κτηνωδίας και κουβάλησε, επιστρέφοντας ως επιζών στην πατρίδα
του Άρτα, όλη την ανείπωτη τραγωδία
που περίμενε τα εκατομμύρια Εβραίων
στα κρεματόρια. Ο Ισαάκ Μιζάν γεννήθηκε το 1927 στην Άρτα όπου και έζησε
ως το έτος 1961, για να πάρει κι αυτός,
όπως και η πλειονότητα των υπόλοιπων
επιζώντων Εβραίων, το δρόμο για την
Αθήνα. Σήμερα ζει στη Γλυφάδα.
Την ίδια τύχη με τους 352 της Άρτας,
είχαν οι 250 της Πρέβεζας, οι 1725 των
Ιωαννίνων κλπ. 5.200 Εβραίοι της Ηπείρου, του Αγρινίου, των Τρικάλων, της Λάρισας, της Καρδίτσας, του Βόλου και της
Αθήνας, που στοιβάχτηκαν στην αμαξοστοιχία της ντροπής και του θανάτου, για
να φτάσουν τη 10η Απριλίου στο στρατόπεδο του Άουσβιτς – Μπιρκενάου.
Εκεί θα βρουν αμέσως τραγικό θάνατο
οδηγούμενοι στα κρεματόρια τα παιδιά με
τις μητέρες τους, οι ηλικιωμένοι και οι
αδύναμοι προς εργασία.
Για το βιβλίο μιλούν η Ξένια Ελευθερίου, Υποψήφια Διδάκτωρ Διδακτικής
της Ιστορίας, Υπότροφος Αριστείας της
Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης,

λογές: «εν κινήσει», «γράμματα ιάματα»,
«Του έρωτα και του μύθου», και «Τ’ ουρανού και της θάλασσας». Τα μυθιστορήματα «ΚΟΜΜΕΝΟ ΠΟΤΑΜΙ», «Λίγο
πριν τα σύννεφα», «Αγαπημένη μου αδελφή Αλεξ…» και «Ισαάκ Μιζάν, Αριθμός
βραχίονα 182641». Τη συλλογή διηγημάτων «Πηγάδια και πήγασοι – αφηγήματα της δραχμούλας» και τα χρονικά «Άι
Κομμένο – της άσβεστης μνήμης» και
«Πάμε μια βόλτα στο Θηλέων».

Τ

Παράλληλα συμβάλλει στην προβολή
του ολοκαυτώματος του Κομμένου μέσα
από ντοκιμαντέρ κεντρικών καναλιών,
συνεντεύξεις σε τηλεοπτικούς σταθμούς
και ραδιόφωνα, δημοσιεύματα στον τύπο
κ.λπ.
Στο πλαίσιο των πνευματικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων του επιμελήθηκε μια σειρά από έντυπα της Νομαρχίας Άρτας, με θέματα πολιτισμού και παράδοσης.

Ήρωες της ΕΛΛΑΣ
«Αλμπέρτος Ναρ», και ο Σωτήρης Αδάμος, φιλόλογος. Την εκδήλωση προλογίζει και συντονίζει η Σοφία Αλεστά, αντιδήμαρχος Τρικκαίων. Παρεμβαίνει ο
Κώστας Μιχαλάκης, φιλόλογος. Την εκδήλωση χαιρετίζουν ο Δημήτρης Παπαστεργίου, Δήμαρχος Τρικκαίων, ο Ιακώβ
Βενουζίου, Πρόεδρος της Ισραηλιτικής
Κοινότητας Τρικάλων, και η Νίκη Χύτα,
Πρόεδρος του Συλλόγου Ηπειρωτών Τρικάλων.
Θα προβληθεί ολιγόλεπτο βίντεο με
αφήγηση του ήρωα του βιβλίου Ισαάκ Μιζάν, ο οποίος θα στείλει και χαιρετισμό
για την εκδήλωση.
Δημήτρης Χρήστου Βλαχοπάνος
Ένα σύντομο βιογραφικό
Γεννήθηκε στο μαρτυρικό χωριό Κομμένο της Άρτας, όπου πέρασε τα παιδικά του χρόνια. Απόφοιτος της Φιλοσο-

φικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, υπηρέτησε στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση για 33 χρόνια.
Ιδρυτικό μέλος πολιτιστικών και επιστημονικών συλλόγων, στελέχωσε από
θέσεις ευθύνης το συνδικαλιστικό και πολιτιστικό κίνημα για πολλά χρόνια. Πρόεδρος ΕΛΜΕ Εορδαίας Κοζάνης και
ΕΛΜΕ Άρτας, πρόεδρος του Συνδέσμου
Φιλολόγων Ν. Άρτας, του συλλόγου «Πολιτών Παρέμβαση» Άρτας, ιδρυτικό μέλος
και πρόεδρος του Μορφωτικού Συλλόγου
Κομμένου κ.λπ.
Έλαβε μέρος σε δεκάδες συνέδρια και
ημερίδες επιστημονικού και πνευματικού χαρακτήρα. Δημοσιεύει άρθρα, κριτικές και κείμενα σε εφημερίδες και περιοδικά, καθώς και στον ηλεκτρονικό
τύπο.
Έχει κυκλοφορήσει τις ποιητικές συλ-

Θεέ μου δώσε μου φτερά
ψηλά, για να πετάξω
να κάψω τα χιλιόμετρα
γρήγορα εκεί να φτάσω.
```
Να πάω να βρω τους ήρωες
που είναι εκεί θαμμένοι,
ν' αρχίσω να μοιρολογώ
πάει η πατρίδα μας χαμένη.
```
Να κλαίω να μη σταματώ
αυτούς να συγκινήσω,
να βγουν από το μνήμα τους
με πίκρα να μιλήσω.
```
Ότι κερδίσατε με αίμα εσείς
τα πουλάνε δεν τα τιμάνε,
πάνε χαμένοι οι κόποι σας
κι όλους σας περιφρονάνε.
```
Δώστε εντολή απ' τη δόξα σας
όλα να τα κρατήσουν

χάθηκε αίμα ελληνικότητος
στους ξένους να
μην πουλήσουν.
```
Ετούτα εδώ τα μνήματα
κρατούν χρυσό βιβλίο
να μας δεικνύουν της Ελλάς
το δοξασμένο μεγαλείο.
```
Γι' αυτά θυσιαστήκαμε
σκληρά αποφασισμένοι,
γι' αυτά είμαστε στα μάρμαρα
με όνομα και με σειρά γραμμένοι.
```
Θα κλάψουμε κι εμείς
που είμαστε χρόνια θαμμένοι
θα ραγίζουνε και τα βουνά
αν πάει η Ελλάδα μας χαμένη.
```
Βασίλης Σταυρέκας
Βαλτινό

30 σελίδα
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Μητσοτάκης: Διακομματική συναίνεση για την
αναθεώρηση του άρθρου 16 για τα πανεπιστήμια

Έ

κκληση προς όλους τους βουλευτές, και
κυρίως σε αυτούς του ΣΥΡΙΖΑ, να συναινέσουν
στην αλλαγή του άρθρου 16 για τα
πανεπιστήμια απευθύνει ο πρόεδρος της ΝΔ,
Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Κεντρική πρότασή μας είναι και η αναθεώρηση του
άρθρου 16 για τα Πανεπιστήμια που, δυστυχώς, κρατάει
πίσω τη χώρα μας εδώ και 44 χρόνια. Η Πολιτεία πρέπει να
εγγυάται την ποιοτική δημόσια ανώτατη εκπαίδευση, δίνοντας
ευκαιρίες σε όλους. Αλλά πρέπει και να επιτρέπει αυτό που
ισχύει σε όλο τον κόσμο: τη λειτουργία και ιδιωτικών, μη
κερδοσκοπικών ιδρυμάτων. Υπό τον έλεγχο, βεβαίως πάντα,
ειδικής Ανεξάρτητης Αρχής, υψηλού κύρους» τονίζει ο κ.
Μητσοτάκης.

Ολόκληρη η δήλωση:
«Ξεκινά στη Βουλή η συζήτηση για την Αναθεώρηση του
Συντάγματος. Μία κορυφαία διαδικασία, που απαιτεί από
όλους εθνική υπευθυνότητα.
Η τρέχουσα σύνθεση του Κοινοβουλίου αποφασίζει τα
άρθρα του Συντάγματος τα οποία πρέπει να αλλάξουν. Και
η επόμενη Βουλή καθορίζει το ακριβές περιεχόμενό τους.
Αυτός είναι εξάλλου ο λόγος που μεσολαβούν εκλογές
μεταξύ των δύο σταδίων της αναθεώρησης.
Η Νέα Δημοκρατία προτείνει μία ευρεία και τολμηρή Συνταγματική Αναθεώρηση. Στόχος μας είναι το Σύνταγμα να
συμβαδίζει με τις σύγχρονες ανάγκες της χώρας μας. Στην

Ο πρόεδρος της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης
οικονομία, στη Διοίκηση, στη Δικαιοσύνη, στην Παιδεία, παντού.
Κεντρική πρότασή μας είναι και η αναθεώρηση του άρθρου
16 για τα Πανεπιστήμια που, δυστυχώς, κρατάει πίσω τη

χώρα μας εδώ και 44 χρόνια. Η Πολιτεία πρέπει να εγγυάται
την ποιοτική δημόσια ανώτατη εκπαίδευση, δίνοντας ευκαιρίες
σε όλους. Αλλά πρέπει και να επιτρέπει αυτό που ισχύει σε
όλο τον κόσμο: τη λειτουργία και ιδιωτικών, μη κερδοσκοπικών
ιδρυμάτων. Υπό τον έλεγχο, βεβαίως πάντα, ειδικής Ανεξάρτητης Αρχής, υψηλού κύρους.
Είναι καιρός τα παιδιά μας να πάψουν να φεύγουν για
σπουδές στο εξωτερικό. Να έχουν περισσότερες δυνατότητες
σπουδών στην Ελλάδα και οι οικογένειες τους να μην επιβαρύνονται με δυσβάστακτα έξοδα.
Η Ελλάδα μπορεί να μετατραπεί σε εκπαιδευτικό κέντρο
όλης της Μεσογείου.
Αξιοποιώντας το σημαντικό επιστημονικό δυναμικό της
εντός και εκτός Ελλάδος. Αλλά και εξασφαλίζοντας σημαντικά
έσοδα από χιλιάδες ξένους φοιτητές που θα σπουδάζουν
στην χώρα μας. Το πέτυχε η Κύπρος. Γιατί να μην το πετύχουμε και εμείς; Καλώ, λοιπόν, τους βουλευτές όλων των
κομμάτων, κυρίως του ΣΥΡΙΖΑ, έστω και την τελευταία
στιγμή, να κατανοήσουν αυτήν την αυτονόητη αναγκαιότητα.
Και να συναινέσουν στην αλλαγή του άρθρου 16, ώστε η
επόμενη βουλή να μπορεί να αναθεωρήσει το περιεχόμενό
του. Διαφορετικά, η ευκαιρία αυτή κινδυνεύει να χαθεί για
αλλά 10 χρόνια.
Ας αφήσουμε πίσω μας τις αγκυλώσεις άλλων εποχών. Η
Παιδεία πρέπει στην πράξη να γίνει κεντρικός μοχλός για
την ανάπτυξη και την πρόοδο της χώρας μας. Είναι ώρα ευθύνης για όλους».

Πρωτοβουλία 26 προσωπικοτήτων για τη στήριξη του Ποταμιού
«Τ

ο Ποτάμι πρέπει να συνεχίσει να ακούγεται» τονίζουν 26 προσωπικότητες της χώρας
σε κείμενο που υπογράφουν εν όψει της παρουσίασης της ευρωπαϊκής πρότασης του
κόμματος στις 26 Φεβρουαρίου.
«Όσοι υπογράφουμε αυτό το κείμενο δεν είμαστε υποχρεωτικά οπαδοί ή ψηφοφόροι του
Ποταμιού. Αλλά όλοι πιστεύουμε ότι το Ποτάμι πρέπει να συνεχίσει να ακούγεται. Μια ξεχωριστή
φωνή που δεν δημαγωγεί και δεν λαϊκίζει. Και κυρίως δεν σιωπά μπροστά στον φόβο του πολιτικού
κόστους» αναφέρουν οι υπογράφοντες.
Όπως επισημαίνουν, σε μια ευρωπαϊκή χώρα είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρχουν πολιτικοί
φορείς που δεν έχουν αποκλειστικό γνώμονα τη νομή της εξουσίας. «Αυτή την ανάγκη καλύπτει
σήμερα το Ποτάμι» σημειώνουν, προσθέτοντας ότι στα πέντε χρόνια της παρουσίας του το κόμμα
«δεν δίστασε να υποστηρίξει ό,τι θεωρούσε πως υπηρετεί το εθνικό συμφέρον: έτσι, καταψήφισε
την κυβέρνηση στη διαδικασία της ψήφου εμπιστοσύνης, αλλά υπερψήφισε τη Συμφωνία των
Πρεσπών, αγνοώντας πιέσεις, απειλές και ένα συνεχές πολιτικό bullying».
«Αυτή η ξένη, στο ελληνικό πολιτικό σύστημα, αντίληψη – να λες τα "ναι" και τα "όχι" χωρίς
κομματικές παρωπίδες – πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει στη Βουλή. Ιδιαίτερα μάλιστα σε μια
περίοδο οξύτατης πόλωσης και συνεχούς υποβάθμισης των κοινοβουλευτικών ηθών» προσθέτουν
οι υπογράφοντες.
Το κείμενο υπογράφουν οι:
1. Αριστείδης Αγαθοκλής .............................................................................................. πρέσβης ε.τ.
2. Γιάννης Aδαμάκης ......................................................................................................... ζωγράφος
3. Μαρία Βιτωράκη...............................................................καθηγήτρια Επιστήμης Περιβάλλοντος
4. Μελίττα Γκουρτσογιάννη ..............................................................................................αρχιτέκτων
5. Στέφανος Δασκαλάκης...................................................................................................ζωγράφος
6. Θανάσης Διαμαντόπουλος ........................................................καθηγητής Πολιτικών Επιστημών
7. Νίκος Δήμου ...............................................................................................................συγγραφέας
8. Aλέξης Ηρακλείδης..........................................................................καθηγητής Διεθνών Σχέσεων
9. Κωστής Καζαμιάκης..........................................................................αρχιτέκτων - κριτικός τέχνης
10. Γιώργος Κακλίκης .....................................................................................................πρέσβης ε.τ.
11. Ιόλη Καλαβρέζου .....................................................καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Harvard
12. Ιωάννης Καρανικόλας ....................................................................ανώτατο τραπεζικό στέλεχος
13. Πάνος Λουκάκος .................................................................................................δημοσιογράφος
14. Στέφανος Μάνος ...............................................................................................πρώην υπουργός
15. Βασίλης Μαρκής................................................Επίτιμος Πρόεδρος της Ένωσης Εισαγγελέων
16. Παναγιώτης Μεταξάς .................................................καθηγητής Πληροφορικής στο Wellesley
....................................................................................και μέλος του Κέντρου Έρευνας του Harvard

Στο ευρωψηφοδέλτιο
του ΚΙΝΑΛ
ο Νίκος Παπανδρέου

ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΩΤ. Ι. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ

ΓOPΓOΓYPI - TPIKAΛA
THΛ.: 24310 53555

Με συνέπεια εκεί
που μας χρειάζεστε

17. Δημήτρης Μοσχόπουλος..........................................................................................πρέσβης ε.τ.
18. Γιάννης Μπουτάρης ............................................................................ Δήμαρχος Θεσσαλονίκης
19. Παντελής Οικονόμου...........................Δρ Πυρηνικής Φυσικής του Πανεπιστημίου της Βιέννης
20. Γιάννης Παπαδόπουλος ............................καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο
..........................................................................................................................της Λωζάνης, Ελβετία
21. Γιάννης Παπανικολάου .........................................................................................οικονομολόγος
22. Αναστάσης Περράκης ...........διευθυντής ερευνών στο Ολλανδικό Ινστιτούτο για τον Καρκίνο
23. Χρήστος Ροζάκης ......................................................................................πρώην αντιπρόεδρος
..................................................................του Ευρωπαϊκού Δικαστήριου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
24. Πλάτων Τήνιος .................................................................καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιά
25. Σώτη Τριανταφύλλου................................................................................................συγγραφέας
26. Γιώργος Χουλιαράς ............................................................γλύπτης, καθηγητής Καλών Τεχνών.

Οριστικοποιήθηκε η συμμετοχή του Νίκου Παπανδρέου στο ευρωψηφοδέλτιο
του Κινήματος Αλλαγής.
Νωρίτερα χθες, ο κ. Παπανδρέου συναντήθηκε με
τη Φώφη Γεννηματά, στη Χαριλάου Τρικούπη, όπου επαναβεβαιώθηκε η συνεννόηση
που είχε γίνει προ μηνών.

Έγκριτο μέλος συνδέσμου
ταπητοκαθαριστηρίων

“ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ”
CMYK
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«Παράθυρο» από Φίλη
για εκλογές το Μάιο
Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε
ότι το κυβερνών κόμμα πρέπει να
διαμορφώσει το σύγχρονο πρόσωπο της
αριστεράς και να διαμορφώσει συμμαχίες
στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο
«Εκλογές πρέπει να γίνουν
όταν υπάρχει η δυνατότητα
χωρίς συγχύσεις να εκφραστεί η λαϊκή βούληση. Φυσικά
υπάρχει το όριο της εξάντλησης της τετραετίας αλλά εφόσον υπάρχουν οι τεχνικές δυνατότητες μπορεί να είναι και
άλλη η ημερομηνία, εννοώ τον
Μάιο», είπε ο χαρακτηριστικά
ο κ. Φίλης μιλώντας στον
News24/7.
Αναλυτικά, ο Νίκος Φίλης
Τον Μάιο ως πιθανό χρόνο
δήλωσε για τον Πάνο Καμμέδιεξαγωγής των εκλογών
νο:
"Τα διαζύγια προκύπτουν
«έδειξε» ο βουλευτής του
όχι
όταν το θέλει κάποιος αλλά
ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Φίλης
όταν οι εξελίξεις το επιτρέπουν. Ο κ. Καμμένος κάνει μια απελπισμένη προσπάθεια πολιτικής επιβίωσης. Εκτιμώ ότι ο κ. Καμμένος πάει όλο και δεξιότερα. Προσπαθεί να κερδίσει από τις τάξεις των εθνικιστών,
των όψιμων μακεδονομάχων, εκεί συνωστίζονται πολλές
πολιτικές δυνάμεις, είναι μικρός ο χώρος για να πάρει το κομμάτι που του χρειάζεται για να επιβιώσει. Η ακροδεξιά
υπάρχει και μέσα στη ΝΔ. Σ' αυτό τον αστερισμό συνωθείται
και ο κ. Καμμένος.

Για τον διάλογο με το ΚΙΝΑΛ:
"Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να διαμορφώσει το σύγχρονο πρόσωπο
της αριστεράς και να διαμορφώσει συμμαχίες στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο. Πριν τις εκλογές δεν είναι εύκολο να
γίνει διάλογος με το ΚΙΝΑΛ γιατί έχει επικρατήσει η άποψη
Βενιζέλου για στρατηγική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή για στρατηγική νίκη της ΝΔ. Το ΚΙΝΑΛ ως χώρος του κέντρου πρέπει
να επιδιώξουμε να έχει προγραμματική συνάντηση με εμάς.
Θα γίνει διάλογος με βάση τη νέα πραγματικότητα που θα διαμορφωθεί μετά τις εκλογές. Σε μια διαιρετική τομή νεοφιλελευθερισμός/κοινωνικό κράτος το ΚΙΝΑΛ πρέπει να έρθει στην
όχθη του κοινωνικού κράτους. Ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε μπορεί ούτε
πρέπει, να γίνει ένα νέο ΠΑΣΟΚ. Μιλάμε για συνεργασία με
δυνάμεις που δεν θα ενταχθούν οργανικά στον ΣΥΡΙΖΑ.

Για τους μελλοντικούς στόχους:
Η κατάσταση δεν επιτρέπει συγκλίσεις στο κέντρο, αλλά
προγραμματικές συγκλίσεις. Το πολιτικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να λαμβάνει υπόψιν την κατάσταση μέχρι το 2022
αλλά και να την υπερβαίνει. Πρέπει να υπάρξει επαναδιαπραγμάτευση των στόχων για τα πρωτογενή πλεονάσματα
αλλά στην ώρα τους. Η αναδιαμόρφωση του δημόσιου τομέα,
η ισχυροποίηση του κοινωνικού κράτους, οικολογικές προτεραιότητες είναι βασικά θέματα που πρέπει να συζητήσουμε"

Για τις εκλογές:
"Εκλογές πρέπει να γίνουν όταν υπάρχει η δυνατότητα χωρίς συγχύσεις να εκφραστεί η λαϊκή βούληση. Φυσικά υπάρχει το όριο της εξάντλησης της τετραετίας αλλά εφόσον υπάρχουν οι τεχνικές δυνατότητες μπορεί να είναι και άλλη η ημερομηνία, εννοώ τον Μάιο. Δεν ωφελεί σε τίποτα το εμπάργκο στον ΣΚΑΙ που συχνά λειτουργεί σαν κομματικό κανάλι,
αλλά αυτό δεν πρέπει να μας κάμπτει, πρέπει να ακούγεται
η φωνή μας παντού. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ ηττηθεί εκλογικά δεν θα
υπάρξουν αναταράξεις αλλά ένας χρήσιμος πολιτικός προβληματισμός, δεν θα τεθεί θέμα ηγεσίας".
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Το σχέδιο συμφωνίας Κράτους - Εκκλησίας:
Με όρους Δημοσίου η μισθοδοσία των κληρικών
• Στην επιτροπή διαλόγου της Ιεράς Συνόδου το σχέδιο
υλοποίησης της Συμφωνίας Πολιτείας-Εκκλησίας
πισθοχώρησε τελικά
η κυβέρνηση σχετικά
με το καθεστώς
μισθοδοσίας των κληρικών,
καθώς όπως προκύπτει από
την πρόταση Συμφωνίας
Εκκλησίας - Κράτους, το
Μαξίμου αποδέχτηκε πως η
καταβολή των μηνιαίων
αποδοχών του κλήρου θα
γίνεται με βάση της
κείμενες διατάξεις που
διέπουν την μισθοδοσία των
δημόσιων υπαλλήλων, την
ίδια ημέρα και με τον ίδιο
τρόπο.

ρώς, με νόμο του κράτους. Οποιαδήποτε μεταβολή μόνο με νεότερη τροποποιητική Συμφωνία
των δύο μερών θα είναι δυνατή.
Τέλος, με το Ταμείο Αξιοποίησης Εκκλησιαστικής Περιουσίας προκύπτουν σημαντικά οικονομικά οφέλη, τόσο για το Δημόσιο όσο και για την Εκκλησία
της Ελλάδος, από την αξιοποίηση
περιουσίας διαμφισβητούμενης
και, άρα, μέχρι σήμερα αδρανούς και λιμνάζουσας.

Ο

Παράλληλα, όπως επισημαίνεται από το υπουργείο Παιδείας,
δεν θα μπορούν να τροποποιηθούν μονομερώς τα συμφωνηθέντα, ακόμα και με νόμο του
Κράτους, δηλαδή οποιαδήποτε
αλλαγή μόνο με νεότερη τροποποιητική Συμφωνία των δύο μερών θα είναι δυνατή.
Με το σχέδιο αυτό αναιρούνται
οριστικά όλες οι ανησυχίες που
είχαν εκφραστεί, είτε λόγω ελλιπούς ενημέρωσης είτε λόγω παρανόησης, μετά την κοινή ανακοίνωση από τον πρωθυπουργό,
Αλέξη Τσίπρα, και τον αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο του σχεδίου
Συμφωνίας Πολιτείας - Εκκλησίας της 6ης Νοεμβρίου 2018.
Στο σχέδιο καταγράφονται οι σημαντικοί λόγοι για τους οποίους
αυτή η ιστορικής σημασίας συμφωνία θα είναι αμοιβαία επωφελής και για τα δύο μέρη, καθώς
και για τον εφημεριακό κλήρο.
Συγκεκριμένα, το σχέδιο προβλέπει την κατάρτιση σ/ν, το
οποίο θα αποτελείται από τρία
μέρη. Στο πρώτο μέρος θα κυρώνεται αυτούσιο το κείμενο της
Συμφωνίας Πολιτείας - Εκκλησίας, όπως τελικά θα διαμορφωθεί μετά την ολοκλήρωση του διαλόγου και τα υπόλοιπα δύο μέρη
θα περιέχουν εφαρμοστικές διατάξεις για την υλοποίηση της
Συμφωνίας ως προς τα δύο βασικά σκέλη της: Τη μισθοδοσία
των κληρικών και λαϊκών υπαλλήλων της Εκκλησίας της Ελλάδος και την ίδρυση και λειτουργία
Ταμείου Αξιοποίησης Εκκλησιαστικής Περιουσίας.
Ειδικά, ως προς τη μισθοδοσία
του κλήρου, η προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση όχι μόνο δεν θίγει το υφιστάμενο καθεστώς,
αλλά, αντιθέτως, το βελτιώνει
ουσιωδώς, καθώς η νομική θέση
και τα δικαιώματα (υπηρεσιακά,
μισθολογικά, ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά κ.ά.) των κληρικών

ΤΩΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ 5

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

Ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, με τον αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο
για πρώτη φορά κατοχυρώνονται
με τις θεσμικές εγγυήσεις που
παρέχει η κύρωση διμερούς συμφωνίας.
Έτσι, από τη Συμφωνία και την
προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση:
• Παραμένει αμετάβλητο και
δεν θίγονται το υπηρεσιακό καθεστώς και η μονιμότητα, όπως
ισχύει σήμερα, των κληρικών ως
θρησκευτικών λειτουργών και
υπαλλήλων ΝΠΔΔ.
• Παραμένει αμετάβλητο και
δεν θίγεται το ύψος των αποδοχών των κληρικών, το οποίο εξακολουθεί να καθορίζεται από το
ενιαίο μισθολόγιο, όπως εκάστοτε ισχύει και ακολουθεί τις αυξήσεις των δημοσίων υπαλλήλων.
• Παραμένει αμετάβλητος και
δεν θίγεται ο τρόπος και ο χρόνος
καταβολής των αποδοχών των
κληρικών, η οποία θα εξακολουθήσει να ενεργείται από την Ενιαία Αρχή Πληρωμής.
Επιπροσθέτως, η μισθοδοσία
των κληρικών θωρακίζεται ακόμα
περισσότερο σε σχέση με το υφιστάμενο καθεστώς, καθότι:
• Ιδρύεται Ταμείο Μισθοδοσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος,
στο οποίο θα καταβάλλεται ετησίως από το κράτος, σε αναγνώριση υποχρέωσης που θα απορρέει από κυρωθείσα με νόμο Συμφωνία, η δαπάνη μισθοδοσίας
του αριθμού των σήμερα μισθοδοτούμενων κληρικών. Τα σχετικά ποσά δεσμεύονται, υπό τον
αυστηρό έλεγχο του Ελεγκτικού

Συνεδρίου, κατ' αποκλειστικότητα για τη μισθοδοσία του κλήρου,
η οποία θα ενεργείται διά της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής.
• Όπως έχει, ήδη, νομοθετηθεί, συνιστάται Μητρώο Κληρικών
και Λαϊκών Υπαλλήλων της Εκκλησίας της Ελλάδος, στο οποίο
εγγράφεται το σύνολο όσων μισθοδοτούνται με πόρους του Ταμείου Μισθοδοσίας και υπέρ των
οποίων κατοχυρώνονται όλα τα
δικαιώματα που σήμερα απολαμβάνουν οι κληρικοί (υπαγωγή
στο ενιαίο μισθολόγιο, καταβολή
μισθού από την Ενιαία Αρχή Πληρωμής κ.λπ.).
• Το σημαντικότερο είναι ότι,
για πρώτη φορά, όλα τα παραπάνω κατοχυρώνονται με τρόπο
που δεν επιτρέπει τη μονομερή
ανατροπή τους από την Πολιτεία. Με το υφιστάμενο καθεστώς, τόσο η μισθοδοσία όσο και
το υπηρεσιακό καθεστώς και τα
δικαιώματα των κληρικών βρίσκονται σε επισφάλεια, καθόσον
έχουν παραχωρηθεί με κοινό
νόμο, δηλαδή, επαφίενται μονομερώς στη βούληση της Πολιτείας και, ανά πάσα στιγμή, μπορούν
να μεταβληθούν προς το δυσμενέστερο με νεότερο νόμο.
Σημειώνεται πως η ξεχωριστή
σημασία του προτεινόμενου σχεδίου έγκειται στο ότι προβλέπει
την κύρωση της Συμφωνίας με
νόμο, με συνέπεια τα συμφωνηθέντα και κυρωθέντα με νόμο να
μην είναι πλέον δυνατόν να τροποποιηθούν στο μέλλον μονομε-

Σύμπνοια Φαναρίου Εκκλησίας της Ελλάδας
για τη μισθοδοσία
των κληρικών
«Απόλυτη σύμπνοια και ταύτιση απόψεων» διαπιστώθηκε στη
συνάντηση Οικουμενικού Πατριαρχείου - Εκκλησίας της Ελλάδος στην Αθήνα.
Στο κοινό ανακοινωθέν υπογραμμίζεται η σύμπνοια μεταξύ
των δύο Εκκλησιών, τόσο επί
των προτάσεων αναθεώρησης
του Συντάγματος όσο και επί της
διατηρήσεως του ισχύοντος καθεστώτος μισθοδοσίας των κληρικών.
Η ανακοίνωση:
«Κατά την σημερινή συνάντηση
των Αντιπροσωπειών, αφ’ ενός
μεν της Εκκλησίας της Ελλάδος
υπό την προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και
πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου,
αφ’ ετέρου δε, του Οικουμενικού
Πατριαρχείου υπό την προεδρία
του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γέροντος Πριγκηποννήσων κ.
Δημητρίου, στο Μέγαρο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της
Ελλάδος, η οποία διεξήχθη σε
κλίμα αμοιβαίας κατανοήσεως,
συνεργασίας και ενότητας, διαπιστώθηκε η απόλυτη σύμπνοια
και ταύτιση απόψεων των δύο Εκκλησιών, τόσο επί των προτάσεων αναθεωρήσεως του Συντάγματος όσο και επί της διατηρήσεως του ισχύοντος καθεστώτος μισθοδοσίας του Ορθοδόξου
Ιερού Κλήρου».
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ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
•Άγιοι Μάρτυρες Ακύλας και Πρίσκιλλα
οι Απόστολοι εξ Ευξείνου Πόντου
Οι άγιοι μάρτυρες Ακύλας
και Πρίσκιλλα έζησαν τους
πρώτους Αποστολικούς χρόνους και κατάγονταν από την
περιοχή του Πόντου.
Ήταν ένα ευτυχισμένο, ερωτευμένο και αγαπημένο ζευγάρι, που είχαν αναπτύξει μεταξύ τους μια αληθινή και ανιδιοτελή αγάπη. Ήταν άνθρωποι
ενάρετοι και ευσεβείς, που
αγαπούσαν και οι δύο πολύ
τον Θεό και η αγάπη αυτή
τους ένωνε μαζί του. Είχαν
ιουδαϊκή καταγωγή και ασκούσανε το επάγγελμα του σκηνοποιού. Από πολύ νωρίς είχαν
μετακομίσει στη Ρώμη όπου
και συνέχισαν να εργάζονται
φιλήσυχα και ταπεινά.
Το 49 ο αυτοκράτορας Κλαύδιος, εξέδωσε ένα διάταγμα
με το οποίο επέβαλε την εκκένωση της Ρώμης από όλους
τους Ιουδαίους κατοίκους της,
ως απάντηση στις αναταραχές,
που είχαν προκληθεί από τους
Ιουδαίους και τους εξ Ιουδαίων
Χριστιανούς της Ρώμης, στις
συναγωγές της πόλης, σχετικά
με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ανάμεσα στους Ιουδαίους πρόσφυγες που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την
Ρώμη ήταν και ο άγιος Ακύλας
με την αγία Πρίσκιλλα, οι οποίοι
κατευθύνθηκαν προς την Κόρινθο, όπου και εγκαταστάθηκαν.

Άγιοι Απόστολοι Ακύλας και
Πρίσκιλλα οι «Προστάτες των
ερωτευμένων και των συζύγων»
Όταν ο Απόστολος Παύλος
επισκέφθηκε την Κόρινθο για
να διδάξει την χριστιανική πίστη, το ζεύγος του προσέφερε
θερμή φιλοξενία καθώς είχε
εντυπωσιαστεί από το κήρυγμά
του. Αφού κατηχήθηκαν και
βαπτίσθηκαν από τον ίδιο, αποφάσισαν να τον ακολουθήσουν
στις περιοδείες του ως βοηθοί
του. Ο Απόστολος Παύλος
τους αγάπησε πολύ και εντυπωσιάσθηκε από τις αρετές
τους, τη χριστιανική τους δράση και τη θερμή πίστη τους
στο Χριστό, ώστε τους μνημονεύει σε τρεις από τις επιστολές του (προς Ρωμαίους, προς
Κορινθίους Α’ και
προς
Tιμόθεον Β’) γράφοντας ότι,
για τις υπηρεσίες που προσφέρουν και το θάρρος τους
είναι ευγνώμων όχι μόνο αυτός
αλλά και όλες οι Εκκλησίες
των εθνών.
Παράλληλα με την βοήθεια
και την διακονία που του προσέφεραν, επέδειξαν και οι ίδιοι
πλούσιο και σημαντικό ιεραποστολικό έργο αφού είχαν
την εμπιστοσύνη του. Έτσι, εν
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απουσία του, συνέχιζαν το
έργο του και σε άλλα μέρη ως
απεσταλμένοι του. Όπως όταν
ο Απόστολος Παύλος πήγε
στη Νικόπολη της Ηπείρου,
απέστειλε από εκεί στη Λευκάδα τον άγιο Ακύλα και την
αγία Πρισκίλλα. Συγκέντρωσαν
τα πλήθη των ανθρώπων, που
ποθούσαν να διδαχθούν τον
χριστιανισμό, σε ένα σπήλαιο
της παραλίας, και τους μίλησαν
για τον Ιησού Χριστό. Τόση
ήταν η εμπιστοσύνη του που
χειροτόνησε τον άγιο Ακύλα
επίσκοπο σε κάποιες από τις
Εκκλησίες της Μικράς Ασίας.
Οι άγιοι Ακύλας και Πρισκίλλα ακολουθώντας τον Απόστολο Παύλο, γύρισαν σε όλο το
γνωστό τότε κόσμο, ξεκινώντας
από τη Ρώμη, Κόρινθο, Έφεσο,
Ήπειρο και ξανά Ρώμη, διδάσκοντας το λόγο του Θεού και
επιτελώντας θαύματα. Έσωσαν
πολλές φορές τον Απόστολο
Παύλο από βέβαιο θάνατο, βάζοντας την δική τους ζωή σε
κίνδυνο, όπως αναφέρει ο ίδιος
ο Απόστολος του Θεού.
Φτάνοντας στην αρχαία πόλη
της Σέλγης της Πισιδίας για
να κηρύξουν τον λόγο του Ιησού Χριστού, οι ειδωλολάτρες
της πόλης αγανακτισμένοι από
τους λόγους των αγίων άρχισαν να τους λιθοβολούν και
τελικά αποφάσισαν να τους
αποκεφαλίσουν. Πρώτα αποκεφάλισαν την αγία Πρίσκιλλα,
και μετά πήγαν στον άγιο Ακύλα που θεωρώντας ότι δείλιασε, τον ρώτησαν μήπως και
μετάνιωσε. Βλέποντας ο άγιος
Ακύλας την σύζυγό του να
αποκεφαλίζεται και να μαρτυρεί, αντί να δειλιάσει γεμάτος
θάρρος λέει στους δήμιούς
του: «Μπορώ να μην φανώ άνδρας εγώ ανάλογα προς την
γυναίκα μου ανδρείος και πρόθυμος για αποκεφαλισμό υπέρ
της Πίστεως του Χριστού;».
Έτσι αποκεφάλισαν και τον
άγιο Ακύλα. Οι άγιοι Απόστολοι
Ακύλας και Πρίσκιλλα θεωρούνται προστάτες των ερωτευμένων, των ζευγαριών και
των συζύγων. Η Εκκλησία μας
εορτάζει και τιμά την μνήμη
τους στις 13 Φεβρουαρίου.
«Χριστόν αγαπήσαντες και
φωτισθέντες τον νουν, τη πίστει ενούμενοι και συζυγία
σεμνή, Ακύλας και Πρισκίλλα
ήσαν μεν προεστώτες εκκλησίας κατ’ οίκον, Παύλου δε
του φωστήρος συνεργοί και
προστάται. Διό αυτούς τιμήσωμεν και μιμησώμεθα»

Π

ολύ παράξενη κι
απροσδόκητη
φαίνεται η
αντίδραση των
προσκεκλημένων στο
δείπνο. Ο πλούσιος
οικοδεσπότης δεν τους
κάλεσε για ένα κέρασμα,
αλλά σε “δείπνον μέγα”
και όχι μόνο αυτό, τους
τίμησε με επίσημη
πρόσκληση και με
υπενθύμιση μέσω δούλου
ότι “έτοιμα εστίν πάντα”.

Στη σημερινή εποχή είναι
βέβαιο ότι κανείς δεν θα αρνιόταν τέτοια ευκαιρία συμποσίου και άφθονης τροφής
της ματαιοδοξίας του. (Βλέπεται τι γίνεται με τους ανεξάρτητους, όλοι για το “πλούσιο συμπόσιο”!) -Πριν μερικά
χρόνια ένας Αμερικανός εκατομμυριούχος, θέλοντας να
εμπαίξει αυτή την άρρωστη
δίψα των επωνύμων για προβολή, κάλεσε χίλια άτομα από
την κοσμική αφρόκρεμα της
Ν. Υόρκης σε δεξίωση σε πολυτελές ξενοδοχείο της πόλης. Κανείς δεν αρνήθηκε,
όλοι ήταν εκεί. Τότε στο ζενίθ
του γλεντιού, ο οικοδεσπότης
πήρε το μικρόφωνο και τους
είπε: “Χαίρετε, εγώ σας κάλεσα, δεν με γνωρίζετε, ούτε
σας γνωρίζω. Όμως ούτε ένας
δεν αναρωτήθηκε “ποιος είναι
αυτός που μας καλεί”. Όλοι
σας παραβλέψατε αυτή τη
λεπτομέρεια, προκειμένου να
μην χάσετε μία ακόμη κοσμική
εκδήλωση. Συνεχίστε τη διασκέδασή σας”.
-Είναι προφανές ότι οι επίσημοι καλεσμένοι (της σημερινής παραβολής), “οι αρχιερείς και γραμματείς των Ιουδαίων κι όσοι τιμιώτεροι του
πλήθους (Ζιγαβηνός)”, δεν
διέφεραν και πολύ από τους
κοσμικούς της Ν. Υόρκης. Σε
ματαιοδοξία και υποκρισία σί-

ΔΕΙΠΝΟΝ ΜΕΓΑ
Πολλοί οι Καλεσμένοι, λίγοι όμως οι Εκλεκτοί. (Ματθ. κβ’)

Του Γεωργίου Δ. Κατσικά
γουρα τους ξεπερνούν. Επιδίωκαν “την πρωτοκλισίαν εν
τοις δείπνοις κι ακόμα να μεγαλύνουν τα κράσπεδα των
ιματίων τους, προς το θεαθήναι τοις ανθρώποις” (Ματθ.
23). Τέτοιοι λοιπόν εγωιστές
άνθρωποι ήταν αδιανόητο ν'
αρνηθούν πρόσκληση σε “δείπνον μέγα”. Τότε γιατί δεν
ανταποκρίθηκαν, προφασιζόμενοι ανεπαρκείς δικαιολογίες; Η απάντηση είναι: δεν
τους ενθουσίαζε το εδεσματολόγιο. Κατά τον αγ. Κύριλλο
ήταν: “Αμαρτιών απόθεσις,
Πνεύματος Αγίου, υιοθεσίας
βασιλεία ουρανών”. Είναι φανερό ότι ματαιοδοξίες, φιλοπρωτιές, παχυλές αντιλήψεις
για μεσσιακή βασιλεία με ευδαιμονία και δόξα, δεν συμπεριλαμβάνονταν στα προσφερόμενα “πιάτα”. Γι' αυτό
άκουσον την πρόσκληση, σαν
ενοχλητική αφύπνιση.
-Ποιοι “ανακληθήσονται
και ποιοι εκβληθήσονται”;

Έτσι εξηγείται γιατί, όχι μόνο
ο Ηρώδης, αλλά και “πάσα
Ιεροσόλυμα εταράχθη”, όταν
ακούσθη η φωνή: “Τι κοιμάστε, ξυπνήστε, ήρθε ο ίδιος
ο βασιλεύς, μορφήν δούλου
λαβών, για να μας πει, ήδη
έτοιμα έστι πάντα”. Εκείνοι
όμως οι “επίσημοι” που να
καταδεχθούν αφύπνιση, “εκ
των οδών και φραγμών”.
Και για να συνεχίσουν τον
ύπνο τους, δεν δίστασε ο τρομοκρατημένος βασιλιάς τους,
να σφάξει χιλιάδες νήπια. Μετά την άρνηση των “τιμιωτέρων προσκεκλημένων”, ο
οικοδεσπότης κάλεσε από
“τας πλατείας και τας ρύμας
της πόλεως”, τους πτωχούς,
αναπήρους και χωλούς. Τους
κάλεσε ο Χριστός διά των
Αποστόλων. Πολλοί ανταποκρίθηκαν· κι επειδή ακόμη
υπήρχε χώρος, κάλεσε και
τους εξ' εθνών. Εδώ χρειάζεται μεγαλύτερη δύναμη από
τον Θεό και πιο κοπιαστική
γι' αυτούς διαδρομή. Το ότι
η “διαδρομή” για τα τέκνα
Αβραάμ, ήταν ευκολότερη
φαίνεται στον βίο του αγ. Κωνσταντίνου του εξ Ιουδαίων (26
Δεκεμβρίου). Γι' αυτόν τον
“αγαθό” Ισραηλίτην, ήταν αρκετό να δει ένα Χριστιανό να
σχηματίζει στο στόμα του το
σημείο του Σταυρού, για να
νιώσει το κάλεσμα του Χριστού στο “Μέγα Δείπνο”. Αναζήτησε την αλήθεια, μεταστράφηκε κι έγινε Άγιος της
Εκκλησίας για να κρίνει αυτούς που περιφρόνησαν τη
θεία πρόσκληση. Ο Χριστός
είπε στους Αποστόλους: αν
κάποιος δεν σας δεχθεί και

δεν ακούσει τα λόγια σας,
φεύγοντας τινάξτε τη σκόνη
από τα πόδια σας. Και συμπλήρωσε ο Κύριος “την ημέρα
της Κρίσης, με μεγαλύτερη
επιείκεια θα κριθούν οι κάτοικοι των Σοδόμων-Γομόρρων, παρά αυτοί που δεν θα
δεχθούν το κήρυγμά σας”.
-Ετοίμασε το Υπερώον.
Όλα αυτά δείχνουν ότι η ετοιμασία του Δείπνου είναι αμφίπλευρη: και εκ μέρους του
Καλούντος και εκ μέρους των
καλουμένων. Και ο μεν Οικοδεσπότης μάς βεβαιώνει ότι
όσον αφορά Εκείνον “έτοιμα
εστι πάντα”. Χρειάζεται όμως
κι εμείς να εργαστούμε εντατικά για τις δικές μας ετοιμασίες: να ευτρεπίσουμε την
ψυχή μας, να έχουμε “ώτα
ακούειν” του Ευαγγελίου πρόσκληση, να καθαρίσουμε την
καρδιά μας από πάθη, για να
ετοιμαστεί το “ανώγαιον” και
να στρωθεί το τραπέζι και να
αποκτήσουμε λαμπρή ψυχή
με αρετές, για να μην μας
πουν οι υπηρέτες: “Εταίρε
πώς εισήλθες ώδε μη έχων
ένδυμα γάμου;”. Ο αγ. Ανδρέας Κρήτης λέει: “Μακάριος έστιν, ος δύναται πιστώς
υποδέξασθαι τον Κύριον, ανώγαιον μεν την καρδίαν προετοιμάσας και δείπνον την ευσέβειαν!”
Υ.Σ. Αν ο Θεός ιδεί καρδιά
αμετανόητη, φρόνημα υπερήφανο, απιστία για τη μέλλουσα ζωή, αφοβία για την
τελική κρίση, τότε προτιμάει
για σένα τη δίκαιη και αυστηρή κρίση.(Μ. Βασίλειος)

Η Αγία Κάρα του Οσίου Δαυίδ
Στην ενορία Αγίας Παρασκευής Φλαμουλίου

Ε

ίναι παράδοση
εδώ και πολλά
χρόνια η ενορία
της Αγίας Παρασκευής
Φλαμουλίου να φιλοξενεί
την Κάρα του Οσίου
Δαυίδ από το ομώνυμο
μοναστήρι της Βόρειας
Εύβοιας. Έτσι και φέτος
με την ευλογία του
Σεβασμιωτάτου μας κ.κ.
Χρυσοστόμου θα γίνει η
υποδοχή την Πέμπτη 21
Φεβρουαρίου και ώρα
6.30 το απόγευμα. Είναι
πολλά τα θαύματα που
επιτελεί το άγιο αυτό
λείψανο ειδικά σε
ανθρώπους που
βρίσκονται υπό την
δαιμονική επήρεια.

Από της 21 έως και την
Κυριακή 24 Φεβρουαρίου
όλοι οι Τρικαλινοί αλλά και
από τις γύρω Μητροπόλεις
πιστοί θα μπορούν να προσκυνήσουν το άγιο λείψανο
και να ζητήσουν από τον Άγιο
να ανακουφίσει τον πόνο, τις
αρρώστιες και κάθε άλλο
πρόβλημα που ο καθένας αν-

Του πρωτ. Αθανασίου Τύμπα, θεολόγου – μουσικού
τιμετωπίζει στους δύσκολους
καιρούς που ζούμε.
Τα παλαιότερα χρόνια συνόδευε στα Τρίκαλα την Αγία
Κάρα ο τότε Ηγούμενος της
Μονής μακαριστός γέροντας
Κύριλλος Γεραντώνης ο οποίος κοιμήθηκε 30 Μαρτίου
του 2012. Μεγάλη τότε ήταν
η χαρά του γέροντος Αλεξίου, πρώην Τρίκκης και Σταγών, ο οποίος έτρεφε μεγάλο
σεβασμό για τον γέροντα Κύριλλο και διατηρούσε πάντοτε μαζί του πνευματική επικοινωνία. Οι συμβουλές του
γέροντος Κυρίλλου ήταν βάλσαμο για πολλούς Τρικαλινούς που τον είχαν πνευματικό. Η καθαρότητα της σκέψης του και η σοφία των
Αγίων Πατέρων χαρακτήριζαν
κάθε λόγο του αγίου αυτού
γέροντα που όποιος τον γνώρισε δεν θα τον ξεχάσει ποτέ.
Ιδιαίτερη χαρά όλων των
Χριστιανών είναι και η αγιοποίηση του Ηγουμένου της
μονής Οσίου Ιακώβου Τσα-

λίκη που κοιμήθηκε το 1991.
Τον μεγάλο αυτό νέο ασκητή
και άγιο είχαν πολλοί από
την δική μας γενιά γνωρίσει
και συμβουλευτεί. Στην ενορία της αγίας Παρασκευής
Φλαμουλίου στον νέο ναό
και σε κεντρική κολόνα βρίσκεται η Αγιογραφία του Όσιου Ιακώβου. Ο σύγχρονος
αυτός άγιος είχε πάντοτε στο
στόμα του την λέξη “με συγχωρείτε” και προσεύχονταν
συνεχώς με πίστη και απλότητα υπέρ αναρίθμητων ανθρώπων επικαλούμενος τις
πρεσβείες του Οσίου Δαυίδ
και του Αγίου Ιωάννου του
Ρώσου.
Για τα θαυμαστά και εξαίσια γεγονότα από την ζωή
του Αγίου Ιακώβου θα ομιλήσει ο νυν ηγούμενος της
μονής αρχιμ. Γαβριήλ το Σάββατο 23 Φεβρουαρίου, 7 το
απόγευμα, στον Ιερό ναό της
Αγίας Παρασκευής Φλαμουλίου μετά τον Εσπερινό. Ο
γέροντας Γαβριήλ και οι πα-

τέρες της μονής εξέδωσαν
ένα πολυσέλιδο βιβλίο με τον
βίο του αγίου Ιακώβου, τις
επιστολές του, τους λόγους
και τα άρθρα που κατά καιρούς γράφτηκαν για τον άγιο
που αξίζει πραγματικά όλοι
μας να το διαβάσουμε για
το πνευματικό μας καλό.
Πραγματικά, ευχόμαστε η
παρουσία του Οσίου Δαυίδ
στην πόλη μας αλλά και η
γνώση των βίων τόσων αγίων
γερόντων που ανέδειξε αυτό
το μοναστήρι στα έσχατα
χρόνια που ζούμε, να μας
βοηθήσει να μιμηθούμε τον
αγώνα τους και εμείς, όσο
μπορεί ο καθένας, ώστε να
είμαστε μαζί με τον Χριστό
και τους Αγίους Του όπως
ήταν και εκείνοι. Ο όσιος
Δαυίδ και ο όσιος Ιάκωβος
ας πρεσβεύουν για την μετάνοιά μας και ο καθένας
από εμάς που τους επικαλείται ας λαμβάνει “το δώρημα προς το συμφέρον της
αιτήσεως”.

τοπικά
γέρος έστριβε το
παχύ μουστάκι του
ατενίζοντας το βαθύ
παρελθόν του. Πέρασαν
σχεδόν τριάντα χρόνια από
τότε που θέλησε να βάλει
την χώρα του σε
ευρωπαϊκή τροχιά.

Ο

Πάλεψε με τους ίδιους τους
δαίμονές του για να την μεγαλώσει ενσωματώνοντας την Θεσσαλία και την μισή Άρτα στον
εθνικό κορμό. Και τώρα αυτός,
που τον περιμάζεψε από την
αφάνεια του ίδιου του του εαυτού για να τον βάλει στο κόμμα
του, τον εγκάλεσε στην Βουλή
με ένα: -«Δεν παλέψατε για ολόκληρη την Ήπειρο!»
Ο Αλέξανδρος Κουμουνδούρος δεν είχε ξαναμισήσει τόσο
πολύ άνθρωπο, όπως τον Χαρίλαο Τρικούπη. Και τον Βούλγαρη τον αντιπαθούσε, αλλά με
όρους πολιτικούς, όχι όμως τον
Χαρίλαο. Στις τελευταίες εκλογές, όταν πια ο Τρικούπης δημιούργησε το δικό του κόμμα και
αναμετρήθηκαν, έχασε και τον
έφαγε το μαράζι. Ενάμιση χρόνο μετά ο δέκα φορές Πρωθυπουργός της Ελλάδος θ’ αφήσει
την τελευταία του πνοή μην μπορώντας να ξεπεράσει ποτέ την
αγνωμοσύνη, όπως πίστευε, του
Τρικούπη. Ο γλυκύτατος πρωθυπουργός, ο άνθρωπος που
δεν νευρίαζε ποτέ, ο πλέον οπαδός της Δημοκρατίας, πέθανε
μαζί με τον δαίμονά του, που του
έτρωγε την ψυχή…
Ο προστατευόμενός του και
αργότερα αντίπαλός του, Χαρίλαος Τρικούπης, συνέχισε το
έργο του για τον εκσυγχρονισμό
και εξευρωπαϊσμό της χώρας με
απόλυτη αφοσίωση. Το έργο
του δυσθεώρητο: στην Οικονομία, στην Διοίκηση, στην Αρχή
της Δεδηλωμένης, στα μεγάλα
έργα, στην δημιουργία εξαιτίας

Το μίσος που διδάσκει

Γράφει ο:

ΑΔΑΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
του μιας συνειδητοποιημένης
αστικής τάξης, στην επιστροφή των πλούσιων ομογενών στην
Ελλάδα, στην δημιουργία της
Διώρυγας της Κορίνθου, στον Σιδηρόδρομο. Κι όμως ο επτά φορές Πρωθυπουργός της Ελλάδας πέθανε μόνος και αβοήθητος στις Κάννες της Γαλλίας μισημένος και απογοητευμένος
για την πτώχευση της αγαπημένης του πατρίδας. Σημειωτέον
ότι στην περιφέρειά του το Μεσολόγγι δεν εκλέχτηκε ούτε βουλευτής!
Απέναντί του είχε έναν δύσκολο αντίπαλο, τον Δηλιγιάννη,
ο οποίος ό, τι έκανε ο Χαρίλαος
αυτός το αναιρούσε. Οπαδός
του «κοινωνικού κράτους», που
συνεχίζει εδώ και εκατόν σαράντα χρόνια να κατατρώει τα
σπλάχνα της ελληνικής κοινωνίας, ο Δηλιγιάννης δεν δίστασε
να αναμετρηθεί το 1897 χωρίς
στρατό – κυριολεκτικά – με την
Οθωμανική Αυτοκρατορία για
να ντροπιαστεί η χώρα μας,
αφού οι Τούρκοι έφτασαν μέχρι
την Λαμία και τον Βόλο. Η αδη-

μονία του να σβήσει από τον πολιτικό χάρτη τον μεγάλο του αντίπαλο τον έσπρωξε στην αποτυχία και εν τέλει στην δολοφονία του από άνθρωπο της νύχτας!
Το επόμενο «αγαπημένο» ζευγάρι ήταν ο Βενιζέλος και ο
Γούναρης. Ο πρώτος δημιούργησε την Ελλάδα, στην οποία
ζούμε σήμερα, πεθαίνοντας
όμως στο Παρίσι αποδιωγμένος από πραξικοπηματίες και
με την μόνιμη απορία: «-Γιατί δεν
τον ψήφισε ο ελληνικός λαός το
1920 μετά από την κατάληψη
της Σμύρνης και τη δημιουργία
της Ελλάδας των δύο Ηπείρων
και των πέντε Θαλασσών;». Ο
Γούναρης άσπονδος εχθρός του
Βενιζέλου έκανε ό, τι ήταν δυνατόν για να τον μειώσει και
ενάντια στις προεκλογικές δεσμεύσεις του φιλοβασιλικού
κόμματος: να σταματήσει τον
πόλεμο στην Μικρά Ασία, τον συνέχισε με την γνωστή καταστροφή. Το τέλος του; Τουφεκίστηκε μαζί με άλλους πέντε,
μετά την περίφημη «Δίκη των
έξι».
Η ιστορία τους έγραψε όλους
με χρυσά γράμματα, όμως έχασαν όλοι την ζωή τους με καταραμένο τρόπο! Όλοι τους πέθαναν δυστυχισμένοι… προσφέροντας σε μας το παρόν
μας…
Ιστορία, βέβαια, δεν είναι μόνο
οι γνώμες των ιστορικών για
την καθεμιά προσωπικότητα,
αλλά η θέση που έχει ο τεθνεώς
στην ολιστική αντίληψη της ανθρωπότητας.
Εάν είχαμε, όμως, την ευκαιρία να τους ρωτήσουμε έναν –
έναν ξεχωριστά για τον τρόπο
που πολιτεύτηκαν, θα άλλαζαν

κάτι; Ίσως όχι, για ένα μόνο
πράγμα είμαι σίγουρος ότι δεν
θα έκαναν. Να έχουν τόσο μίσος
για τους πολιτικούς τους αντιπάλους.
Σε μια εποχή που το εγώ βρίσκεται σε δυσθεώρητα ύψη της
ανθρώπινης ύπαρξης, όλοι μας
θεωρούμε ότι μόνο ο καθένας
μας ξεχωριστά κατέχει τα σωστά
εργαλεία για την αντιμετώπιση
μόνιμων ή επίκαιρων θεμάτων…
Η ιστορία, βέβαια, δεν μας διδάσκει, αφού απέχουμε από την
κατανόησή της, ώστε να μην
επαναλάβουμε οικτρά λάθη της
ανθρωπότητας.
Στον μικρό μας τόπο: της μητρόπολης των εξήντα χιλιάδων
κατοίκων και των τριάντα πέντε
οικισμών των τριάντα χιλιάδων
κατοίκων δεν χωράνε κατακερματισμοί. Μια μικρή όμορφη
πόλη, ένας υπέροχος κάμπος με
διάσπαρτα χωριουδάκια κατοικείται το ίδιο αρμονικά από Βλάχους, Καραγκούνηδες, Σαρακατσαναίους, Χασιώτες και μη
και κάποιες εκατοντάδες από
την Κρήτη, τη Μικρασία, τον
Πόντο, τα Επτάνησα, όλοι Έλληνες της ίδιας Μητέρας, που
σηκώνουν στις πλάτες τους έναν
υπέροχο χιλιοτραγουδισμένο
πολιτισμό.
Σ’ αυτόν τον τόπο και καμιά
πενηνταριά άλλους, που παίζουν το ίδιο βιολί, στα πλαίσια
της τοπικής αυτοδιοίκησης, δεν
χωράνε παραφωνίες, μίση,
πάθη, δολοπλοκίες. Τα αρνητικά
αυτά συναισθήματα προκαλούν
το γέλιο, όσων μας προσέχουν
από ‘κει πάνω.
Ποτέ η αντιπάθεια για τον πολιτικό αντίπαλο δεν είχε και δεν
θα έχει θετικές συνέπειες. Η
πιο οικτρή επίπτωση απ’ όλες είναι η μείωση των ψυχικών δυνάμεων, που τις έχει ανάγκη η
πόλη και το κάθε χωριό.
Πώς τα βρίσκουμε και φτιάχνουμε συλλόγους, ομάδες, συνδέσμους, οργανισμούς ολόκληρους και στην πολιτική παίζουμε
κρυφτούλι;
Πώς δημιουργείται η Ένωση,
η Σύνθεση, η Μέθεξη της Συμμετοχής;
Πρώτα απ’ όλα αφήνουμε
εμείς οι ίδιοι τα κόμματα έξω
από τον χορό της τοπικής αυτοδιοίκησης: από την Περιφέρεια και τον Δήμο μέχρι την Τοπική Κοινότητα. Κανείς δεν έχει
το δικαίωμα να μας ζητήσει την
ευθύνη για το πώς αντιλαμβανόμαστε την καθαριότητα, τον
φωτισμό, τις λακκούβες, τα σχολειά μας και τις παιδικές χαρές
στο χωριό μας. Σιγά να μην ρωτήσουμε τον κομματικό παπαγάλο για το πώς θα φτιάξουμε
την πλατεία στο χωριό μας, σιγά
να μην τον ρωτήσουμε με ποιους
θα πιούμε τον καφέ μας ή με ποιους θα σχεδιάσουμε τα αιτήματά μας ως Μεγαλοχωρίτες στο
Δημοτικό Συμβούλιο. Σιγά να
μην πάρουμε άδεια από τον
Βουλευτή του τάδε κόμματος
για το ποια μελέτη θα καταθέσουμε ή σε ποιο πρόγραμμα
επιθυμούμε να εντάξουμε τους
μαθητές, τους νέους ή τους
άνεργους της περιοχής μας, εντέλει με ποιους θα συνεργαστούμε.
Και ένα τελευταίο: οι βουλευτές και τα κόμματα, που είναι οι
κορωνίδες της Δημοκρατίας μας
και το πιστεύω ακράδαντα, εκλέγονται για να νομοθετούν υπέρ
του κοινωνικού συμφέροντος,
δεν εκλέγονται για να προωθήσουν τα αιτήματα του χωριού
μας. Τα αιτήματα τα προωθούμε εμείς οι ίδιοι με την προσωπικότητά μας, το ομαδικό πνεύμα και τη σύμπνοια…

ΤΕΤΑΡΤΗ
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Πώς να λαμβάνω
τα φάρμακά μου;
Τσιούτσιας Βασίλης -φαρμακοποιός ΑΠΘ
«Μετά το φαρμακείο, όπου θα πάρετε την αντιβίωση που σας
γράφω, θα περάσετε από το ζαχαροπλαστείο, θα αγοράσετε
το αγαπημένο σας γλυκό, θα πάτε σπίτι και θα τα καταναλώσετε μαζί». Όχι, δεν σας κοροϊδεύουμε. Η παραπάνω φράση
μπορεί να θυμίζει σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αλλά δεν
είναι καθόλου απίθανο να την ακούσετε κάποια στιγμή στο μέλλον από τον γιατρό σας, όχι βέβαια με στόχο να σας γλυκάνει
την αντιβίωση, αλλά με σκοπό να αυξήσει την αποτελεσματικότητά της. Γιατί: Επειδή έρευνα του Πανεπιστημίου της Βοστόνης, που δημοσιεύτηκε στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό «Nature», έδειξε ότι η κατανάλωση ορισμένων αντιβιοτικών
μαζί με ζάχαρη αυξάνει την αποτελεσματικότητά τους εναντίον
«δύσκολων» βακτηρίων, όπως το e.coli και ο χρυσίζων σταφυλόκοκκος. Αυτή όμως είναι μόνο μία από τις πολλές έρευνες που έχουν γίνει με αντικείμενο τη συσχέτιση των ιδιοτήτων
των φαρμάκων που παίρνουμε με τις τροφές που καταναλώνουμε και έχουν οδηγήσει τους επιστήμονες στο να γνωρίζουν
με βεβαιότητα ότι υπάρχουν πολλά τρόφιμα που αλληλεπιδρούν
με διάφορα φάρμακα, μειώνοντας ή εντείνοντας αντίστοιχα την
απορρόφηση, τη δράση και την αποτελεσματικότητα των τελευταίων. Επίσης, τα όσα τρώμε ή πίνουμε μπορούν να επηρεάσουν και την ασφάλεια των φαρμάκων, κάνοντας τα επικίνδυνα ή ακόμα και τοξικά για τον οργανισμό μας.

Με άδειο ή γεμάτο στομάχι;
Αυτή είναι μία ερώτηση που απαντάται διαφορετικά κατά περίπτωση και γι' αυτό πριν πάρουμε κάποιο φάρμακο καλό είναι να ρωτήσουμε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό μας για το
αν θα πρέπει να τρώμε πριν την κατανάλωση του ή όχι. Η αλήθεια είναι ότι ορισμένα φάρμακα (π.χ. τα αντιφλεγμονώδη, η
ασπιρίνη κ.ά.) ερεθίζουν τον βλεννογόνο του στομάχου, γι' αυτό
συνιστάται να λαμβάνονται μετά το φαγητό (αντίθετα, τα υπόλοιπα παυσίπονα απορροφώνται γρηγορότερα και δρουν καλύτερα όταν τα παίρνουμε με άδειο στομάχι). Με γεμάτο στομάχι καλό είναι επίσης να παίρνουμε κάποιους Β αναστολείς
(αντιυπερτασικά φάρμακα), γιατί έτσι έχουν καλύτερη βιοδιαθεσιμότητα (αλλά θα πρέπει να συμβουλευόμαστε τον γιατρό
μας, γιατί δεν ισχύει το ίδιο για όλους), τις στατίνες (αλλά όχι
με βαριά και λιπαρά γεύματα, γι' αυτό συστήνεται συνήθως η
λήψη τους με το βραδινό), τα αντιμυκητιασικά, τα ηρεμιστικά
και κάποια λίγα αντιβιοτικά (αν μας το συστήσει ο γιατρός μας
ή μας ενοχλούν πολύ στο στομάχι). Συχνά πάντως τα φάρμακα πρέπει να λαμβάνονται με άδειο στομάχι, καθώς η δραστικότητα τους μειώνεται όταν απορροφώνται από τον οργανισμό
μαζί με την τροφή. Τέτοια φάρμακα είναι τα διουρητικά, τα νιτρώδη, γενικά τα φάρμακα για το καρδιαγγειακό σύστημα, τα
περισσότερα αντιβιοτικά (εκτός και αν ο γιατρός μάς συστήσει κάτι άλλο). Επίσης, με άδειο στομάχι είναι σκόπιμο να παίρνουμε τον σίδηρο και τη θυροξίνη (όταν πάσχουμε από υποθυρεοειδισμό). Αυτό που συστήνεται για τη θυροξίνη είναι να
την παίρνουμε μόλις ξυπνάμε το πρωί με άδειο στομάχι και να
περιμένουμε μισή ώρα μέχρι να φάμε πρωινό. Ρόλο παίζει επίσης και το αν ένα φάρμακο απορροφάται στο στομάχι ή στο
έντερο. Όταν ένα φάρμακο απορροφάται στο στομάχι, είναι
καλό να υπάρχει τροφή, για να αφομοιωθεί γρηγορότερα (όχι
όμως φυτικές ίνες, που καθυστερούν την απορρόφηση της τροφής), ενώ όταν απορροφάται από το έντερο, η ύπαρξη τροφής
στο στομάχι το καθυστερεί μέχρι να φτάσει στο έντερο και τελικά να δράσει.

Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο
Ερευνητές του Πανεπιστημίου Τεμπλ στη Φιλαδέλφεια των
Η.Π.Α. ανακάλυψαν ότι το 5% του πληθυσμού κινδυνεύει από
αλληλεπιδράσεις φαρμάκων με συγκεκριμένες τροφές. Πρώτοι στη λίστα έρχονται οι ηλικιωμένοι που ακολουθούν φαρμακευτική αγωγή με περισσότερα από ένα φάρμακα, αλλά και
τα άτομα που πάσχουν από χρόνιες ασθένειες. Στην ομάδα υψηλού κινδύνου περιλαμβάνονται επίσης οι αλκοολικοί, οι διαβητικοί, άτομα με στομαχικά ή καρδιαγγειακά προβλήματα, άνθρωποι με χρόνιες παθήσεις, όσοι παίρνουν πολλά φάρμακα,
οι ανοσοκατεσταλμένοι. οι έγκυες γυναίκες, τα παιδιά, οι παχύσαρκοι, αλλά και όσοι νηστεύουν.

Σίγουρα πάντως με νερό
Το έχουμε δει στις ταινίες. Ο πρωταγωνιστής βάζει το χάπι
στο στόμα του και το καταπίνει βιαστικά χωρίς να πιει τίποτε.
Ίσως το έχουμε κάνει κι εμείς, όμως πρόκειται για μία λανθασμένη πρακτική. Όταν παίρνουμε ένα χάπι. πρέπει να πίνουμε
οπωσδήποτε μαζί του ένα ποτηράκι του κρασιού νερό (και όχι
άλλο υγρό, εκτός αν μας έχει έτσι συστήσει ο γιατρός μας), επειδή βοηθά όχι μονό στο να το καταπιούμε, αλλά και στο να διαλυθεί αυτό καλύτερα στο στομάχι μας.
-Το περιβόητο γκρέιπφρουτ
Είναι πιθανότατα το πρώτο που μας έρχεται στο μυαλό όταν
μιλάμε για αλληλεπιδράσεις τροφίμων και φαρμάκων. Συχνά
ακούμε ότι πρέπει να το αποφεύγουν τα άτομα που λαμβάνουν
διάφορα φάρμακα, όπως για την καρδιά, οιστρογόνα, στατίνες,
αντιισταμινικά, αντικαταθλιπτικά, αντιυπερτασικά, αντιεπιληπτικά
κ.ά. Και είναι πράγματι έτσι, γιατί το γκρέιπφρουτ μπορεί να αυξήσει πολύ τη δράση των συγκεκριμένων φαρμάκων, γεγονός
που μπορεί να τα καταστήσει
ακόμα και τοξικά για τον οργανισμό. Επιπλέον, ο χυμός του
πορτοκαλιού, ο οποίος αυξάνει την απορρόφηση του ασβεστίου
και της ασπιρίνης, μπορεί επίσης να μειώσει τη δράση της ουσίας ατενολόλης (Β αναστολέας) και της ερυθρομυκίνης (αντιβιοτικό), γι' αυτό θα πρέπει να αποφεύγουμε τέτοιου είδους
συνδυασμούς.

34 σελίδα

ΤΕΤΑΡΤΗ

09:50 Απευθείας
12:00 ΕΡΤΕιδήσεις-ΑθλητικάΚαιρός
13:00 ΓιατηνΕλλάδα...
14:30 ΏραΕλλάδος
15:00 ΕΡΤΕιδήσεις-ΑθλητικάΚαιρός
16:00 ΆλληΔιάσταση
18:00 ΕΡΤΕιδήσεις-Δελτίοστη
Νοηματική-Αθλητικά-Καιρός
18:15 ΟΚαιρόςΣτηνΏραΤου
18:30 ΣανΣήμερατον20όΑιώνα(Ε)
18:50 ΔεύτερηΜατιά
20:55 ΚεντρικόΔελτίοΕιδήσεωνΑθλητικά-Καιρός
22:00 ΗΕπόμενηΜέρα
00:00 ΕΡΤΕιδήσεις
00:15 Roads
01:15 IndianSummersE8(Ε)
02:00 ΆλληΔιάσταση(Ε)
03:50 Roads
04:45 IndianSummersΚ2(Ε)
05:35 ΣανΣήμερατον20όΑιώνα(Ε)

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
04:00

ΚαλημέραΕλλάδα
ΤοΠρωινό
ANT1News
ΚωνσταντίνουκαιΕλένης(Ε)
ΡουκΖουκ
ΚάτιΨήνεται
ΑΝΤ1News-Δελτίοστη
ΝοηματικήΓλώσσα
StillStanding
ΓυναίκαΧωρίς'OνομαE98
ANT1News
ΗΕπιστροφήE76
ΜηνΨαρώνειςE5
ΜιαΖωή
Τhe2nightShowΚ3
ΕκείνεςκιΕγώ
VICEΚ6(Ε)
ΤοΚαφέτηςΧαράς(Ε)

06:00
07:30
09:00
12:00
14:00
15:00
16:00
17:40
18:40
19:50
21:00
23:00
01:15
03:15
05:00

ΑλήθειεςμετηΖήνα(Ε)
ShoppingStar(Ε)
ΣτηΦωλιάτωνΚουΚου
ΑλήθειεςμετηΖήνα
ΝτετέκτιβΜονκΚ6Ε2
StarNews
ShoppingStar
ElifΚ2Ε272
ΤροχόςτηςΤύχης
StarNews
MasterChef3
Deadpool
MasterChef3(Ε)
Stalker
PrettyLittleLiars

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

TVMall
Παπιοπεριπέτειες
ΗΜικρήΓοργόνα
HappyDayστονAlpha
AlphaΡεπορτάζ
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12:15
13:00
15:00
17:00
17:10
18:00
19:00
20:00
21:00
21:50
00:10
01:50
03:00
04:00
04:30

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

06:15
07:00
08:00
09:00
16:00
17:00
19:00
20:00
21:00
21:10
22:10
23:30
23:50
00:30
01:00
02:00
03:30

Ειδήσεις
Ελένη
ΤιΛέει;
ΔελτίοΕιδήσεωνστηΝοηματική
Γλώσσα
ΤοΣόισουΚ3Ε14(Ε)
Deal
ΚεντρικόΔελτίοΕιδήσεων
'EλαστηΘέσημουΚ3Ε93
ΜηνΑρχίζειςτηΜουρμούραΚ6
Ε32
ΤοΤατουάζΚ2Ε151
ΜετάταΜεσάνυχτα
ΟιΙστορίεςτουΑστυνόμου
ΜπέκαΚ1(Ε)
RevengeBodyWithKhloe
KardashianΚ1Ε1
ΘυρίδαΤηλεπώλησης
Deal(Ε)

Σήμερα
Αταίριαστοι
ΜαζίΣου
ΟιΕιδήσειςτουΣΚΑΪ
PowerofLove
ΔελτίοστηΝοηματική
SurvivorΠανόραμα
ΤαΝέατουΣΚΑΪ
Survivor
ΡουάΜάτ
PowerofLove(Ε)
ΜαζίΣου(Ε)

News(Ε)
Τηλεαγορές
ΚοινωνίακαιΠολιτισμός(Ε)
Τηλεαγορές
ΚόντρακαιΡήξη
Τηλεαγορές
ΜύθοςκαιΑλήθεια
ΠαςΜαγειρεύοντας
ΔελτίοΕιδήσεων
ΚόντρακαιΡήξη
ΑχΠατρίδαμουΓλυκιά!
ΔυνατάκαιΕλληνικά
ΔυνατάκαιΕλληνικά
ΔελτίοΕιδήσεων(Ε)
ΡεπορτάζστηνΕλλάδα
ΚεντρικήΕλλάδαΚαλησπέρα
ΚοινωνίακαιΠολιτισμός(Ε)

00.30«ΚαλημέραΘεσσαλία»
01.40ΤοΜαγκαζίνοτηςΘεσσαλίας
03.00«ΗΩρατηςΜαγνησίας»
03.50Ξένηταινία«Intimatedeception»
05.30Moυσικοδιάλειμμα
06.00«ΑρωμαΕλλάδος»
07.45Γεγονότα-Δελτίοειδήσεων
08.20«ΚαλημέραΘεσσαλία»
09.30Τελεμάρκετινγκ
10.30Παιδικόπρόγραμμα«HΠαναγία
τωνΠαρισίων»
12.00«Μημουπεις»
13.00ΤΕΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
14.00ΤΕΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
14.40ΤοΜαγκαζίνοτηςΘεσσαλίας
16.00Τελεμαρκετινγκ

ΔIANYKTEPEYONTA ΦAPMAKEIA
8 πρωί – 2 μεσημέρι και 5 απόγευμα
έως 8 πρωί επομένης
Τριανταφύλλου Λίλια
Όθωνος 2, 2431022622
08:00 π.μ. – 23:00 μ.μ.
Κατσάνος Ευθύμιος
Σιδ. Μεραρχίας 19 κ Τσακάλωφ

ΠPATHPIA ΔIANYKTEPEYONTA
Ιωάννου- --------------------------------------------Οδ.Κονδύλη
ΠαπαθανασίουΑφοί ----------------------------Οδ.Μετεώρων
Ντάλας -----------------------------------8χλμΤρικάλων-Πύλης
Σιούλης -------------------------------------------Οδ.Καρδίτσης
Καλαμπανίδας --------------------------------Αγ.Βησσαρίωνας
Καραντάκος --------------------------------------------Δροσερό
Πανάγος -----------------------------------------------------Πύλη
Πρεβέντας----------------------------------Μεγ.Κεφαλόβρυσο
Οικονόμου -------------------------------------------------Γόμφοι

17.00«ΗΩρατηςΜαγνησίας»
18.00Γεγονότα-Δελτίοειδήσεων
18.40Τελεμάρκετινγκ
19.00«Καρέ-καρέμαθήματασκίτσου»
(Ε)
19.30«ΘεσσαλώνΓη»
21.00Γεγονότα-Δελτίοειδήσεων
21.45ΤravelGuide
22.30Ντοκυμαντέρ«Ηζωήστους
πάγους»
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
ΟΛΑΓΙΑΤΗΝΥΓΕΙΑ
ΔΕΛΤΙΟΕΙΔΗΣΕΩΝ
ASTRAMARKET
ΕΛΛΗΝΙΚΗΤΑΙΝΙΑ
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
20.30–22.00ΕκΒαθέων
22.00–23.00ΑνατρεπτικόΔελτίο
23.00–00.00ΚόντρακαιΡήξη
00.00–00.30ΔελτίοΕιδήσεων
00.30–02.00Ταάστρακαιταζώδια
02.00–06.00Τηλεπαρέα

07:00
09:45
13:00
14:00
15:00
16:40
17:40
17:50
19:00
20:00
21:00
23:00
00:00
01:45
02:45
04:30

ΏραΕλλάδος07:00
Ευτυχείτε!
ΓιαΠάνταΠαιδιά
OpenNews-Μεσημεριανό
Δελτίο
ΓιατηνΠαρέα
ΠοιοςΡωτάει;
OpenNewsστηΝοηματική
ΓιαΠάνταΠαιδιά
OpenNews
ΟΠρίγκιπαςτηςΦωτιάςΚ1
Ηλέκτρα
CriminalMindsΚ8
TopStory
CriminalMindsΚ8
ΟΡόζΠάνθηρας
ΕλληνικόΠρόγραμμα

ΚΡΙΟΣ: Καλόθαήτανσιγάσιγάκαιομαλά(το
τονίζω!)νααρχίζειςναεξωτερικεύειςαυτάπου
σεαπασχολούνπρινγίνεικανέναμπαμπουδε
θαμαζεύεται.
ΤΑΥΡΟΣ: Μετηνείσοδοτουτο’19σεέφερε
σεμίαφάσηπουταδεδομένατηςζωήςσουδε
σουείναιαρκετάγιανανιώθειςκαλά,επομένωςαυτόματασεέβαλεσεμιαδιαδικασίαπου
όλααυτάθαέπρεπενααξιολογηθούν.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Οιφιλοδοξίεςσουκαιοιαπαιτήσεις
πουμπορείναέχειςμετάαπόμιαμακράνπερίοδοπουπροσπάθησεςπολύείναιλογικές.
Αυτόπουδενείναιλογικόείναινανομίζειςότι
ζούμεσεένανκόσμοπουταπάνταείναιδεδομένακαιπουηανταμοιβήέρχεταιμεένανκλικ
κάθεφοράπουπετυχαίνειςτοκάτιπαραπάνω.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Όνειραταοποίαμένουνστηφαντασίασουγιαναέχειςναπερνάςκαλάταβράδιαπουδενέχειςκάτιάλλονακάνειςήπουτα
έχειςαπλάγιαναφαντάζεσαι«τιωραίαπουθα
ήτανηζωήαν…»λειτουργούνύπουλα,γιατίσου
δημιουργούνδυσαρέσκειαγιατηνπραγματική
ζωήκαιτηνκάνουνναφαίνεταιάχαρηκαιγεμάτηευθύνες.
ΛΕΩΝ: Ότανμιλάμεγιασυναίσθημα,μιλάμεγια
τηνπλευράτουεαυτούμαςπουπάεισανκύμα,
άλλοτεπροςταπάνω,άλλοτεπροςτακάτω.Κι
απότημίαησταθερήκαιαισιόδοξηφύσησου
τουδίνειδιάρκειαότανείναισταπάνωτου.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Μπορείναπροσπαθείςναδημιουργείςρεαλιστικάδεδομέναστηζωήσουκαι
ναταβάζειςόλασεκουτάκιαβάσειτετράγωνηςλογικήςκαιτηςχρησιμότηταςπουμπορεί
ναέχουν,όμωςυπάρχεικιένακομμάτιπουείναιεξίσουσημαντικό,εξίσουρεαλιστικόκαικάθε
προσπάθειανατοθάψειςδημιουργείένακράμααπόαπωθημένα.

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
Κινηματογραφος

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Επίρρημα... αφθονίας.
2. Ο Αμερικανός συγγραφέας του Θαλασσόλυκου - Νομπελίστας Ιταλός συγγραφέας.
3. Η αιτιατική προσωπικής αντωνυμίας - Τον επισκέφθηκε ο Οδυσσέας
για να συναντήσει
τον Τειρεσία (με άρθρο).
4. Κατηγορία αναλγητικών φαρμάκων.
5. Προάστιο του Πειραιά- Γραφή
του 220.
6. Ορος της άρσης βαρών- Το μικρό όνομα του σκηνοθέτη της ταινίας «Καλημέρα θλίψη».
7. Ομοια γράμματα -Υποδηλώνει
και το τέχνασμα (αντιστρ.).
8. Από χοντρό ύφασμα κατασκευασμένα.
9. Ερημώνει το... κέντρο- Παρέμεινε ανέπαφη (αντιστρ.).
ΚΑΘΕΤΑ
1. Γνωστός κινηματογραφικός
ρόλος της Ελίζαμπεθ Τέιλορ.
2. Ο ένας από τους Κένεντι.
3. Πολύ συχνά τα ξεχνάμε - Αρθρο.
4. Γειτονικά στο αλφάβητο- Ξεχωρίζει στο περιβάλλον της (γεν.).
5. Αντιδιαστέλλεται προς το «αι-

Κτήνος
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H λύση του προηγούμενου
5

2

6

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

3

7

1

Eπιμέλεια
I. Tσιμπερδώνη

6

9
7

(κινούμενα σχέδια-μεταγλωττισμένη) 86’ σε 3D
12.00 μεσημέρι κανονική
προβολή 4 €,
17.30 απόγευμα 3D 5 €

4

5

6

Σέρλοκ Ζουμπόμς

Sudoku

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

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

σθητόν».
6. Τέτοια κράτη είναι η Ρωσία και
η Κίνα (αντιστρ.) - Συνοδεύει τον
αναστεναγμό.
7. Επιτατικό, σε κατάφαση ή άρνηση - Επικίνδυνο ζώο.
8. Εχει πολλούς φίλους στην
Κρήτη - Ρήμα σχετικό και με...
καρτέρι.
9. Ντύνεται πάντα στα άσπρα
(γεν.).
ΛΥΣΗ (12-2-2019)
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΤΣΙΜΙΣΚΗΣ 2.
ΡΕΚΑΜΙΕ 3. ΑΣΑΝ - ΑΠΛΑ 4. ΧΩΝΙΑ
– ΛΑΣ 5. ΙΣΟ - ΣΤΕΓΗ 6. ΝΤΙΝΤΕΡΟ
7. ΙΡ - ΟΑΡ - ΥΠ 8. ΤΑΣΙΑ - ΟΜΟ 9.
ΙΣΟΜΟΙΡΙΑ
ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΤΡΑΧΙΝΙΑΙ 2. ΣΕΣΩΣΤΡΙΣ 3. ΙΚΑΝΟΙ - ΣΟ 4. ΜΑΝΙ ΜΑΟΝ 5. ΜΙ - ΑΣΤΑΤΟ 6, ΣΙΑ - ΤΕΡ
7. ΚΕΠΛΕΡ · ΟΡ 8. ΛΑΓΟΥΜΙ 9.
ΣΤΑΣΗ - ΠΟΑ

Για να γυμνάζεται
το μυαλό σας

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

facebook/Δημοτικος

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,
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ΖΥΓΟΣ: Ανεπιλέγειςναεθελοτυφλείςαπέναντι
στιςσυνθήκεςπουπροσδιορίζουνκαικαθορίζουντασυναισθηματικάσου,απέναντισταίδια
τασυναισθήματασουήακόμακιαπέναντιστις
πραγματικέςανάγκεςπουμπορείνασουκαλύπτειηόποιαεπιλογήσουναείσαισεμιασχέσηήναείσαιμόνοςσουέρχονταικάποιεςστιγμέςπουμπροστάσουβρίσκειςμόνοτιςσυνέπειεςτηςεπιλογήςσου.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Θαήτανχρήσιμοκαισίγουραθα
είχεκαλύτερααποτελέσματαανκάποιαστιγμήαποφάσιζεςναβάλειςέναμέτροστοπόσο
παθιάζεσαιμεταπράγματακαιστημανίασου
να προσπαθείς να προλάβεις καταστάσεις
πουεκτωνπραγμάτωνδενμπορείς.
ΤΟΞΟΤΗΣ: Είναιγνωστόςο«εθισμός»στιςεμπειρίεςγενικότερα,μόνοπουόπωςίσωςήδη
ξέρειςυπάρχειμιαπροϋπόθεσηπροκειμένου
ναμπορέσειςνατιςκατακτήσεις.Ποιαείναι
αυτή;
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Οδρόμοςτων«πρέπει»καιτων
όσωνέχειςμάθειστηζωήσουμέχριτώραφαντάζειασφαλήςκαιδεθαστοανατρέψω,γιατί
όντως είναι ασφαλής. Μέχρι ενός σημείου
όμως.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Ηανατροπήμπορείναείναιμιασυνειδητήαλλαγήπορείας.Μιαεπιλογήπουκάνειςγιανααλλάξειςταδεδομέναστηζωήσου,
γιαναακολουθήσειςταόνειρασου.Κάποιες
φορέςόμωςηανατροπήκρύβεταισεαυτόπου
δενείχεούτεσκεφτεί,ούτεονειρευτείποτέ.
ΙΧΘΕΙΣ: Τοσημαντικόείναιναμηνξεχνάςότι
ημόνησταθερότηταπουμπορείςναδιασφαλίσειςστηζωήσου,είναιαυτήπουβασίζεται
στηνεσωτερικήσουδύναμη.Αυτήμπορείνα
σεπροστατέψειαπόκάθεανατροπήπουμπορείναζήσεις.
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Οριακή άνοδος 0,08%
στο Χρηματιστήριο
Με οριακή άνοδο έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά στη
χθεσινή συνεδρίαση, με περιορισμένο τζίρο. Στήριγμα στην
αγορά έδωσαν οι τραπεζικές μετοχές και κυρίως η μετοχή της Πειραιώς (+8,62%).
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 655,09 μονάδες,
σημειώνοντας οριακή άνοδο 0,08%.
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 659,03
μονάδες (+0,68%) και κατώτερη τιμή στις 652,17 μονάδες
(-0,37%).
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 29,785 εκατ. ευρώ,
ενώ
διακινήθηκαν
19.770.841 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
λαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,12%, ενώ
. 655,09
ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,43%.
0,08%
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη
μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Πειραιώς (+8,62% στα 0,71800
ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
ευρώ), της Alpha Bank
(+2,58% στα 0,9950 ευρώ),
της Fourlis (+2,50% στα
4,7200 ευρώ) και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,55% στα 4,9150
ευρώ).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές
της Μυτιληναίος (-1,71% στα 8,6400 ευρώ), του ΟΤΕ (-1,42%
στα 10,4500 ευρώ) και της Τέρνα Ενεργειακή (-0,96% στα
6,2200 ευρώ).
Από τους επιμέρους δείκτες, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι δείκτες των Τραπεζών (+1,55%) και των χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (+1,35%), ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν οι δείκτες των Τηλεπικοινωνιών
(-1,41%) και των Βιομηχανικών Προϊόντων (-1,23%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha
Bank και η Eurobank διακινώντας 5.178.789 και 4.997.443
μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha
Bank με 5,116 εκατ. ευρώ και ο ΟΠΑΠ με 4,385 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 39 μετοχές, 54 πτωτικά και 34 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Ευρωσύμβουλοι +19,81%, Πειραιώς +8,62%, Elinoil +6,90% και
Unibios -5,86%.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Lavipharm
-11,43%, ΣΕΛΟΝΤΑ -9,97%, Attica Συμμετοχών -8,57% και
Μινωϊκές Γραμμές -7,41%.

Ê

Γ.Δ

Υπόλοιπο δανείου και αξία πρώτης κατοικίας
τα δύο κριτήρια για το νέο νόμο Κατσέλη
«Κούρεμα» μόνο για ειδικές περιπτώσεις και για οικονομικά ευάλωτους δανειολήπτες
ύο φαίνεται πως θα είναι τα βασικά «φίλτρα» ελέγχου για
όσους δανειολήπτες θα επιζητήσουν, μέσω αίτησής τους
στο διαδίκτυο, να υπαχθούν στη νέα ρύθμιση του νόμου
Κατσέλη για την προστασία της πρώτης κατοικίας, η οποία θα
ισχύσει από 1/3/2019 αντικαθιστώντας σε αρκετές διατάξεις
του το νόμο Κατσέλη.

Δ

Με τα δύο αυτά «φίλτρα» ελέγχου επιδιώκεται από τη μια να προστατευθούν οι ευάλωτοι δανειολήπτες από κατασχέσεις και πλειστηριασμούς τραπεζών και από την άλλη να κλείσουν τα «παράθυρα» για
την υπαγωγή στη νέα ρύθμιση των στρατηγικών κακοπληρωτών, κοινώς μπαταχτσήδων. Η χθεσινοβραδινή συνάντηση κυβέρνησης και τραπεζιτών έφερε σύγκλιση σε δύο κρίσιμους παράγοντες.
Ο πρώτος αφορά τα όρια προστασίας της πρώτης κατοικίας για χιλιάδες δανειολήπτες, τα οποία, όπως φαίνεται, θα κυμαίνονται σε αντικειμενική αξία έως 120.000 ευρώ για τον άγαμο (από 180.000 ευρώ
σήμερα) και για την πολυμελή οικογένεια έως 210.000 ευρώ (από
280.000 που ισχύει σήμερα με το νόμο Κατσέλη). Δεύτερος παράγοντας
για τον προσδιορισμό των δικαιούχων δανειοληπτών που θα μπορούν,
με αίτησή τους, να υπαχθούν ηλεκτρονικά στη νέα ρύθμιση θα είναι
και το υπολειπόμενο ποσό του δανείου προς την τράπεζα, σε αντιδιαστολή με την εμπορική αξία σήμερα του ακινήτου τους.
Εάν το υπολειπόμενο ποσό του δανείου έχει διαφορά μέχρι και 20%
από την εμπορική αξία του ακινήτου θα μπορεί η διαφορά να «κουρεύεται» από τις τράπεζες. Εάν π.χ το ακίνητο εκτιμάται σήμερα σε
100.000 ευρώ και το υπόλοιπο δανείου είναι 120.000 ευρώ τότε θα διαγράφεται η διαφορά των 20.000 ευρώ, εφόσον, όμως, ο δανειολήπτης
είναι συνεπής στην πληρωμή των δόσεων του υπολοίπου του δανείου του, που θα συμφωνηθούν με την τράπεζά του.
Σε βασικές γραμμές, η μηνιαία δόση αποπληρωμής του δανείου τους

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός
ρύθμισης
οφειλών
«έσωσε» 1.600 επιχειρήσεις από πτώχευση και θα σώσει και χιλιάδες
άλλες που ακολουθούν για να
υποβάλλουν αίτηση, δήλωσε ο ειδικός γραμματέας διαχείρισης
ιδιωτικού χρέους, Φώτης Κουρμούσης.
«Αυτές οι μικρές επιχειρήσεις,
που μπήκαν στον εξωδικαστικό
μηχανισμό, εάν δεν υπήρχε, θα είχαν κλείσει τώρα, θα είχαν πτωχεύσει. Και θα είχαν αφήσει πίσω
χρέη, θα είχαν αφήσει πίσω ανέργους, θα είχαν αφήσει πίσω απλήρωτους προμηθευτές» τόνισε ο κ.
Κουρμούσης και συνέχισε: «Αυτός
ο εξωδικαστικός μηχανισμός έσωσε αυτές τις χίλιες εξακόσιες επιχειρήσεις και θα σώσει τις υπόλοιπες χιλιάδες που ακολουθούν
στη σειρά. Οπότε, αυτό, φυσικά
και θα δώσει μια θετική, ας το

για όσους ενταχθούν στη νέα ρύθμιση (με βάση και εισοδηματικά και
περιουσιακά στοιχεία) θα έχει τις εξής διευκολύνσεις, όχι όμως παράλληλα όλες:
1) Θα θεσμοθετηθεί επιμήκυνση του δανείου μέχρι 20 χρόνια ή 25
χρόνια, άρα μικρότερες δόσεις πληρωμής.
2) Θα μειωθούν τα επιτόκια (σταθερά ή κυμαινόμενα).
3) θα «κουρεύεται» μέρος του υπολοίπου του δανείου μόνον για ειδικές περιπτώσεις ευάλωτων δανειοληπτών ή εφόσον το υπόλοιπο του
δανείου υπερβαίνει τη σημερινή εμπορική αξία του ακινήτου.
4) επιδότηση στο 1/3 της δόσης από το Δημόσιο θα λαμβάνουν μόνον οι ευάλωτοι οικονομικά δανειολήπτες.

Κουρμούσης: Ο εξωδικαστικός μηχανισμός
«έσωσε» από πτώχευση 1.600 επιχειρήσεις
πούμε έτσι, πνοή στην οικονομία,
αφού αυτές οι επιχειρήσεις επανέρχονται στην οικονομία και πληρώνουν τα χρέη, τους προμηθευτές, τους εργαζόμενους
τους».
Ο κ. Κουρμούσης υπογράμμισε
ότι ήδη αυτές οι χίλιες εξακόσιες
επιχειρήσεις έχουν κάνει τη ρύθμιση, έχουν ωφεληθεί και παραμένουν ενεργές, ενώ αίτηση για
ρύθμιση των χρεών τους έχουν
κάνει άλλες εξήμισι χιλιάδες επιχειρήσεις και ακόμη πενήντα εννιά χιλιάδες επιχειρήσεις έχουν
ξεκινήσει τη διαδικασία για να
υποβάλλουν αίτηση.
«Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον» είπε ο κ. Κουρμούσης και

πρόσθεσε: «Από τη στιγμή που καταθέτεις την αίτηση, περίπου σε
ένα, με ενάμιση μήνα, εάν είσαι
μια μικρή εταιρία και έχεις χρέη
ως τριακόσιες χιλιάδες ευρώ,
μπορείς να ολοκληρώσεις τη διαδικασία και να πάρεις τα οφέλη,
που είναι ως εκατόν είκοσι δόσεις
για το δημόσιο, διακόσιες σαράντα δόσεις για τις τράπεζες και
διαγραφή προστίμων και προσαυξήσεων σε ποσοστό 85-95%».
Ο κ. Κουρμούσης διευκρίνισε
ότι με τις τελευταίες νομοθετικές
ρυθμίσεις, το Δεκέμβριο, ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης
οφειλών έγινε ακόμη πιο εύχρηστος, καθώς η διαδικασία για
χρέη μέχρι πενήντα χιλιάδες ευρώ
που ήταν σχετικά πιο εύκολη,
πλέον επεκτείνεται για να περιλάβει και επιχειρήσεις, με μεγαλύτερες οφειλές μέχρι τριακόσιες χιλιάδες ευρώ.
«Είναι μέχρι τριακόσιες χιλιάδες
ευρώ εάν είσαι επιχείρηση, ή μέχρι διακόσιες πενήντα χιλιάδες
ευρώ εάν είσαι ελεύθερος επαγ-

γελματίας, αθροιστικά για δημόσιο και ΕΦΚΑ» είπε ο κ. Κουρμούσης και πρόσθεσε: «Μπορείς
να ρυθμίσεις χρέη με μια πολύ
γρήγορη διαδικασία, που διαρκεί
περίπου ενάμιση μήνα μετά την αίτηση και δε χρειάζεται μελέτη
βιωσιμότητας και όλα τα άλλα
που ήταν απαιτούμενα παλαιότερα».
Ο κ. Κουρμούσης κάλεσε τους
ενδιαφερόμενους να ενταχθούν
στους μηχανισμούς προστασίας,
είτε στο νόμο Κατσέλη - Σταθάκη,
είτε στον εξωδικαστικό μηχανισμό
ρύθμισης οφειλών, τονίζοντας ότι
αυτό δεν εμποδίζει να αξιοποιήσουν στο μέλλον και άλλα εργαλεία, εάν αυτά προκύψουν και
πρόσθεσε:
«Εμείς, λέμε, να κάνουν μια αίτηση να λάβουν προστασία από
κατασχέσεις και από πλειστηριασμούς, να μπουν σε μια σειρά να
ρυθμίσουν τα χρέη τους και όταν
βγει κάτι άλλο τότε να το αξιοποιήσουν. Να μην περιμένουν».
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Οι νέες τεχνολογίες οδηγούν σε σημαντικές
Συνεδριάζει την
αλλαγές κλάδους και επιχειρήσεις παγκοσμίως Παρασκευή το Συμβούλιο
Εξωτερικής Πολιτικής
Ο
ι νέες τεχνολογίες
αναμένεται να
οδηγήσουν σε
σημαντικές αλλαγές
κλάδους και
επιχειρήσεις, εφεξής.
Ανάμεσα στις
τεχνολογίες που
προβλέπεται να
επιφέρουν σημαντικές
αλλαγές αναφέρονται οι
τεχνολογίες cloud, η
τεχνητή νοημοσύνη και οι
«έξυπνες» διασυνδέσεις.
Το παραπάνω
συμπέρασμα προκύπτει
από την 10η ετήσια
έκθεση της Deloitte με
τίτλο “Tech Trends 2019:
Beyond the digital
frontier”.

Σύμφωνα με την Deloitte, οι
εταιρείες θα πρέπει να επαναπροσδιορίσουν τον τρόπο
που οι μηχανές και οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν στο χώρο
εργασίας τους. Πιο συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις οι
οποίες θα καταφέρουν να
εφαρμόσουν αποτελεσματικά την τεχνητή νοημοσύνη
στην εκμάθηση μηχανών (machine learning), την αυτοματοποίηση των ρομπότ κ.α.,
όχι μόνο στις επιχειρησιακές
τους διαδικασίες αλλά και στα
προϊόντα και τις υπηρεσίες
τους, θα έχουν μεγαλύτερες
πιθανότητες επιβίωσης και
εξέλιξης.
Οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν
με την τεχνολογία μέσω ολοένα και πιο έξυπνων διεπαφών, οι οποίες συνδυάζουν
ανθρωποκεντρικές τεχνικές
σχεδίασης με εξαιρετικά εξελιγμένες τεχνολογίες, με αποτέλεσμα πλέον να υπάρχει
μετατόπιση από τα πληκτρολόγια στις οθόνες αφής, στις
φωνητικές εντολές και ακόμα
παραπέρα στη μετατροπή του
τρόπου με τον οποίο αλληλε-

πιδρούν με τις μηχανές και τα
δεδομένα.
Έχει πλέον διαμορφωθεί
ένα περιβάλλον πληροφορικής στο οποίο τα πάντα γίνονται εξαιρετικά αυτοματοποιημένα και με την ευρεία
χρήση cloud. Συνεπώς πλέον
οι άνθρωποι της πληροφορικής μπορούν να επικεντρωθούν απερίσπαστοι σε δραστηριότητες οι οποίες στηρίζουν άμεσα τα αποτελέσματα
των επιχειρήσεων, σύμφωνα
με την Deloitte.
Οι τεχνολογίες όπως το 5G,
τα δίκτυα (mesh) και το edge
computing, οι οποίες επιτρέπουν συνεχή δικτύωση πάντα
και παντού, αποτελούν τον
αφανή ήρωα του ψηφιακού
μέλλοντος. Με την ευρεία υιοθέτησή τους, οι επιχειρήσεις
μπορούν να επιτύχουν τον
επιθυμητό ψηφιακό μετασχηματισμό, καθώς και να αναπτύξουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες, αντικαθιστώντας παλαιότερα αναποτελεσματικά
μοντέλα.
Στον σύγχρονο κόσμο του
μάρκετινγκ όπου κυριαρχεί η
τάση της εξατομίκευσης, της
δημιουργίας περιεχομένου και
δυναμικής εξέλιξης, οι δια-

φημιστικές εταιρείες συνεργάζονται στενότερα με τους
Γενικούς Διευθυντές Πληροφορικής (CIO)τους. Με την
ενδυνάμωση της σχέσης αυτής επιχειρείται η ευρύτερη
χρήση νέων ανανεωμένων εργαλείων του μάρκετινγκ με
στόχο την εξατομικευμένη
προώθηση βασισμένη στη δημιουργία μίας προσωπικής εμπειρίας για τον πελάτη.
Εξαιτίας της ανάπτυξης του
κυβερνοχώρου οι εταιρείες
δίνουν ιδιαίτερη βάση σε ζητήματα ασφάλειας, ιδιωτικότητας, πολιτικών και ελέγχου
στην κουλτούρα και τις διαδικασίες ασφαλείας και ανάπτυξής τους που αφορούν το
κομμάτι της τεχνολογίας. Πλέον η ευθύνη της ασφάλειας
μοιράζεται σε όλους.
Στο τελευταία κεφάλαιο της
έκθεσης, η Deloitte αναλύει
τον τρόπο με τον οποίο οι
σύγχρονες επιχειρήσεις μπορούν να οδηγήσουν την κούρσα στην ψηφιακή μεταστροφή
και ταυτόχρονα να δημιουργήσουν τρόπους ενσωμάτωσης των σωστών τεχνολογιών,
ταλέντου και διοικητικής υποστήριξης, με στόχο να ανταπεξέλθουν στις αλλαγές που
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TPIKAΛΩN A.E.•ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΔΕΜΑΤΩΝ: 24310 73136

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

ΤΡΙΚΑΛΑ – ΒΟΛΟΣ

7.00, 10.00, 13.00, 15.30, 18.30,

7.00, 11.30, 15.00, 19.00

01.00 νυχτερινό (εκτός Σαβ. προς Κυρ.)

ΒΟΛΟΣ – ΤΡΙΚΑΛΑ

ΑΘΗΝΑ - ΤΡΙΚΑΛΑ

6.30, 11.00, 15.00, 19.00

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

7.00, 10.30, 13.30, 15.30, 18.00, 21.00

ΤΡΙΚΑΛΑ – ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΛΑΜπΑΚΑ – ΜΕΤΕΩΡΑ

extra Παρασκευή & Κυριακή: 17.00

Καθημερινά: 9.00, 12.00, 15.00

6.30, 10.30, 13.30, 16.00, 20.00

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

ΘΕΣΣ/ΚΗ - ΤΡΙΚΑΛΑ

ΛΑΡΙΣΑ – ΤΡΙΚΑΛΑ

8.30, 12.00, 15.15, 17.30, 21.00

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

ΤΡΙΚΑΛΑ - ΘΕΣΣ/ΚΗ

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

ΤΡΙΚΑΛΑ – ΚΑΡΔΙΤΣΑ

καθημερινά: 8.45, 15.30

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

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

ΚΑΡΔΙΤΣΑ-ΤΡΙΚΑΛΑ

14.30 Δευτ., Τετ., Παρ., Κυρ.

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

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

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

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

πΑΤΡΑ - ΤΡΙΚΑΛΑ

ΚΑΛΑΜπΑΚΑ – ΤΡΙΚΑΛΑ

Δευτέρα, Παρασκευή, Κυριακή: 15.15

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

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

αναμένεται να βιώσουν σε
αυτό το νέο περιβάλλον.
Ο Νίκος Χριστοδούλου,
Consulting Leader της Deloitte Ελλάδας, δήλωσε «Ο
ρυθμός των αλλαγών που επιφέρει στη ζωή μας η ψηφιακή
εποχή είναι πολύ πιο γρήγορος απ’ ότι πιστεύαμε μέχρι
σήμερα. Οι ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμοί έχουν
ένα πολύ στενό χρονικό περιθώριο να κατανοήσουν σε βάθος τί σημαίνουν αυτές οι αλλαγές για την επιβίωση και την
εξέλιξή τους και ποια βήματα
πρέπει να κάνουν προς την κατεύθυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού. Η έκθεση της
Deloitte που επισυνάπτεται φιλοδοξεί να καλύψει κάποιες
από τις πτυχές του 'ταξιδιού'
αυτού».

ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΧΑΘΗΚΑΝ
ΒΡΕΘΗΚΑΝ κλειδιά, σε
μπρελόκ “Johnnie Walker”,
απέναντι από τον Άγιο Κωνσταντίνο. Όποιος τα έχασε
μπορεί να τα παραλάβει στα
γραφεία της εφημερίδας μας.
ΧΑΘΗΚΕ σκυλάκι ημίαιμο,
κοκόνι, στην περιοχή ανάμεσα
από Βασιλική και Θεόπετρα.
Όποιος το βρει παρακαλείται
να ειδοποιήσει στο τηλέφωνο
6984718767.
ΒΡΕΘΗΚΑΝ κλειδιά στο
Φλαμούλι, κοντά στα σπίτια
“Αντωνοπούλου”. Όποιος τα
έχασε να περάσει από τα γραφεία μας, να τα παραλάβει.
ΕΧΑΘΗ σκυλί κυνηγετικό
γκέκικο μεταξύ ΔροσερούΜουριάς. Όποιος το βρήκε
παρακαλείται να επικοινωνήσει
στο τηλέφωνο 6974606180.
ΧΑΘΗΚΕ στις 22-1-2019
στη θέση Ξεροπόταμος (Μύκανη Καλαμπάκας), Σέττερ,
θυληκό, ασπρόμαυρο. Φοράει κίτρινο μπίπερ με πορτοκαλί κολάρο. Όποιος το βρει παρακαλείται να επικοινωνήσει
στο τηλέφωνο 6974325126.
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.

Ο αναπληρωτής
υπουργός
Εξωτερικών,
Γιώργος
Κατρούγκαλος

Την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου, στις 14:00, θα συνέλθει, στο υπουργείο Εξωτερικών, το Εθνικό Συμβούλιο
Εθνικής Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΣΕΠ), υπό τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Κατρούγκαλο.
Κύριο αντικείμενο του Συμβουλίου θα αποτελέσουν η
ενημέρωση και συζήτηση για τα βήματα που απαιτούνται
αναφορικά με την πλήρη εφαρμογή της Συμφωνίας των
Πρεσπών και την πρόσφατη επίσκεψη του πρωθυπουργού,
Αλέξη Τσίπρα, στην Τουρκία.
Ο κ. Κατρούγκαλος είπε πως το τυπικό διπλωματικό κομμάτι, δηλαδή η αποστολή της ρηματικής διακοίνωσης στον
ΟΗΕ και σε κάθε μία από τις χώρες που είχαν αναγνωρίσει τη γείτονα χώρα με το προηγούμενο συνταγματικό όνομά της, ολοκληρώνεται μέσα στην εβδομάδα. Από εδώ και
πέρα, όπως διεμήνυσε ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, «όλες οι χώρες και όλοι οι διεθνείς οργανισμοί
και τα διεθνή φόρα υποχρεώνονται να αναγνωρίσουν τη
βόρεια γείτονα χώρα ως Βόρεια Μακεδονία». «Και από το
εσωτερικό της γείτονος χώρας ξεκινάει μια τεράστια προσπάθεια αλλαγής σε ό,τι είχε το παλιό όνομα» πρόσθεσε
και επισήμανε πως ήδη η κυβέρνηση των Σκοπίων έχει παραγγείλει πάνω από 1.000 πινακίδες για να αλλάξουν ονόματα δρόμων και να τοποθετηθούν στις συνοριακές διαβάσεις.
«Έχουμε καταλήξει σε ένα συγκεκριμένο και βραχυπρόθεσμο οδικό χάρτη», κατέστησε σαφές ο κ. Κατρούγκαλος, ώστε οι αλλαγές αυτές να συντελεστούν άμεσα και σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης της γειτονικής χώρας.

AM.EOT 0727E60000012200

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Ταξίδια εκδρομές Εσωτερικού & Εξωτερικού / Private Group / Συλλόγων-Σωματεία
Κρατήσεις Ξενοδοχείων με σύστημα οn line / Transfer airport
Το γραφείο μας διαθέτει σύστημα POS για όλες τις συναλλαγές σας με κάρτα

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

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

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

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

ΚΩΤΟΥΛΑΣ TOURS

Καποδιστρίου 24 Τρίκαλα. Τηλ. 24310 30500 •
www.kotoulastours.gr
Αρ. ΜΗ.Τ.E. 0727Ε60000016300

«ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ»
Έδεσσα - Παλαιός Άγιος Αθανάσιος 16-17/2/2019

•Εκδρομή στην Ι.Μ. Αγίας Τριάδας στην Άνω Γατζέα Πηλίου.
Σάββατο 16 Φεβρουαρίου.

«ΑΡΤΑ - ΚΟΡΩΝΗΣΙΑ»
Κυριακή 24/2/2019

•Παναγία Γλυκοφιλούσσα Ραψάνης. Σάββατο 23 Φεβρουαρίου,
απόγευμα.
•Άγιο Πορφύριο-Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου-Ραφήνα-Όσιο
Εφραίμ Νέα Μάκρη. Κυριακή 3 Μαρτίου.

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

«ΠΑΤΜΟΣ το νησί της ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ»
Από 08 – 11/05/2019
«ΠΟΛΩΝΙΑ»
Κρακοβία – Βαρσοβία - Νόβισαντ – Βουδαπέστη - Μπάνσκα
Μπίστριτσα Μπρατισλάβα – Βελιγράδι.
Από 29/05 – 06/06/2019

«ΚΕΑ (ΤΖΙΑ)»
Από 8 - 9/06/2019
«ΧΙΟΣ»
Από 14 – 17/06/2019
«ΚΡΗΤΗ»
ΧΑΝΙΑ - ΡΕΘΥΜΝΟ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Από 26/06 - 03/07/2019

«ΠΑΡΟΣ»
Από 08 - 12/07/2019
«ΛΗΜΝΟΣ»
Από 20 - 26/07/2019
«ΒΟΡΕΙΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ - ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑ»
«Ταξίδι στη Γη του Ήλιου του Μεσονυκτίου»
Οδική - Αεροπορική 18ήμερη εκδρομή
Από 01/08 - 18/08/2019
Γίνονται δεκτά τα δελτία του εκδρομικού προγράμματος
του ΟΓΑ (τετραήμερα)
ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Αναχώρηση λεωφορείου κάθε Τετάρτη.

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

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

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

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

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

Τηλ. 24310 23564-23646
Τσιτσάνη 21 - Τρίκαλα
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

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

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

ΛΙΠΑΣ TRAVEL
ΜΗ.Τ.Ε.: 0727Ε60000015600
ΜΗ.ΤΕ 0727Ε60000017701

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

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

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

«ΜΑΓΕΥΤΙΚΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ»
Από 2-5/05/2019

ΜΗ.ΤΕ 0727Ε60000017701

ΤΗΝΟΣ 24-25 Μαρτίου

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

«ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ»
Από 26-29/04/2019
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ΑΠΟΚΡΙΕΣ-ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ!!!
8-11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

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

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

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

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

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

«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
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TΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Travel

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

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

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ
Αναχωρήσεις από Αεροδρόμιο Μακεδονία, Θεσσαλονίκη

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

ΠΑΡΙΣΙ 5-ΗΜΕΡΕΣ

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

«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ»
4ήμερες εκδρομές
14-17 Φεβρουαρίου & 8-11 Μαρτίου 2019 (ΑΠΟΚΡΙΕΣ)
(2 διαν/σεις) ξενοδοχείο 4* με πρωινό (πλατεία ΤΑΧΙΜ), ξεναγός
ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: 110,00 €

ΡΩΜΗ 3-ΗΜΕΡΕΣ

«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.)

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 14/02
ΑΝGLOAMERICANO 4*: από 199€

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

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

ΒΕΡΟΛΙΝΟ 4-ΗΜΕΡΕΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 14/02
ΒΕRLIN-BERLIN 4*: από 189€
***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-ΓύθειοΣπάρτη-Μυστράς) (3 διαν/υσεις με πρωινό) 28/2 - 3/3/2019.
ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: 150,00 €

ΠΑΣΧΑ στην «ΚΕΡΚΥΡΑ»

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

(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 €

ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ

Τo γραφείο μας είναι συνεργάτης με την WESTERN UNION
(στείλτε και λάβετε εμβάσματα από όλα τα σημεία του κόσμου)
(πληρωμές: ΕΝΦΙΑ – ΕΦΚΑ – ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΔΕΗ - ΤΗΛΕΦΩΝΑ κλπ)

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

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

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

38 σελίδα

ΤΕΤΑΡΤΗ

13

Προσωρινή διακοπή
κυκλοφορίας οχημάτων
Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων αποφασίζει:
- Την προσωρινή διακοπή
κυκλοφορίας οχημάτων κατά
το χρονικό διάστημα από σήμερα Τετάρτη 13/02/2019 έως
Παρασκευή 15/02/2019 κατά
τις ώρες 08:00’- 15:00’ στην
επαρχιακή οδό Τρικάλων –Ριζώματος και συγκεκριμένα από
τις εργατικές κατοικίες Σωτήρας έως τη συμβολή των οδών
Καλαμπάκας-Τρικάλων (Ράξα).
- Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από παρακαμπτήριες
οδούς, σύμφωνα με τις υποδείξεις των τροχονόμων ή την
προς τούτο υπάρχουσα σήμανση.
- Με μέριμνα και ευθύνη των
εκτελούντων τις εργασίες, σε
συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Τρικάλων, να τοποθετηθούν κατά περίπτωση οι ανάλογες πινακίδες σήμανσης,
αναγγελίας κινδύνου κ.λπ.
- Η παρούσα απόφαση είναι
προσωρινή και ισχύει μόνο,
από την ανάρτησή της στο
διαδίκτυο και την τοποθέτηση
της σχετικής κατά τα ανωτέρω
σήμανσης για το προειρημένο

τοπικά

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

χρονικό διάστημα.
Η ισχύς της παρούσας στην
εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, αρχίζει:
• μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από
το Διοικητή του Τμήματος Τροχαίας Τρικάλων και τον υπεύθυνο εργασιών, για την ορθότητα της τοποθέτησης της
προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης και για την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης.
• από τη δημοσίευσή της,
σύμφωνα με το άρθρο 109
του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ. και
την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4
Ν.3861/2010.
- Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με
τις ποινές που ορίζονται από
τον Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπως
τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και
με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
- Η εκτέλεση της παρούσης
ανατίθεται στο προσωπικό της
Ελληνικής Αστυνομίας.

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 ΤΕΤΑΡΤΗ, ΩΡΑ 5:30 μ.μ. Παράκλησις της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης.
-ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ, ΩΡΑ 7:30-9:00 π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία.
ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Ευλογία Αγιοβασιλόπιτας και
Παραδοσιακού Χορού
Ι. Ν. Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων
Σας προσκαλούμε στις 17 Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Κυριακή το μεσημέρι και από ώρα 12:30μ.μ. στην κοπή της ΑΓΙΟΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ με ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΧΟΡΟ και πλούσια λαχειοφόρο που οργανώνεται από την Επιτροπή Εκδηλώσεων της
Συνοικίας Αγίου Νεκταρίου Μπάρας Τρικάλων με δημοτική
ορχήστρα και τη συμμετοχή των δύο Παιδικών χορευτικών
τμημάτων, του Γυναικείου τμήματος και της παιδικής χορωδίας του Ι. Ναού στην αίθουσα εκδηλώσεων «Gallery Art
Hotel» στο χώρο του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Τρικάλων.
Τιμή εισόδου 12 Ευρώ με φαγητό.
Τα έσοδα θα διατεθούν για την ανέγερση Ιερού Ναού Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου.
Με τιμή
Η Επιτροπή Εκδηλώσεων
& ο Προϊστάμενος του Ιερού Ναού

Ιερά Αγρυπνία
του ΑΓΙΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΥ του νέου
του εν Κισσάβω και εκ Μυριχόβου
στον Ι.Ν. Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων
Σήμερα ΤΕΤΑΡΤΗ το βράδυ προς
Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2019 και από
ώρα 8.30μ.μ. έως 12.30π.μ. περίπου
νυκτερινή θα τελεσθεί ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ
με αρτοκλασία και Θείο κήρυγμα στον
Τρισυπόστατο Ιερό Ναό του Αγίου Νεκταρίου της πόλεώς μας για την εορτή
του Αγίου ενδόξου οσιομάρτυρος ΔΑΜΙΑΝΟΥ του νέου του εκ Μυριχόβου
Σελλάνων και κτίτορος της Ι.Μ. Τιμίου
Προδρόμου Ανατολής Αγιάς Κισσάβου.
Εκ του Ιερού Ναού
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

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

ΚΥΡΙΑΚΗ 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

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

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

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

•χοιρινό ριγανάτο
•μεσογειακή μακαρονάδα
•κοτόπουλο μπούτι με σάλτσα μουστάρδας
•παστίτσιο
•μπριάμ •ψαρόσουπα

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

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

Τηλ.: 24310 78278
CMYK

KΥΠΡΙΑΝΟΣ
ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ

Ιερές Αγρυπνίες στην πόλη,
Μονές και χωριά των Τρικάλων
έως 15 Φεβρουαρίου 2019
Τις προσεχείς ημέρες στην πόλη, Μονές και σε χωριά των
Τρικάλων θα τελεσθούν οι κάτωθι Ιερές Αγρυπνίες:
Σήμερα Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου το βράδυ από 9:00-12:30
βραδινή στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων ο Όρθρος και εν συνεχεία Αρχιερατική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης
και Σταγών κ. Χρυσοστόμου. Στη διάρκεια της Ιεράς Αγρυπνίας
θα τεθεί σε προσκύνηση απότμημα Ιερού Λειψάνου του Αγίου Λουκά του Ιατρού, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κριμαίας. Στο τέλος θα μνημονευθούν τα ονόματα των ασθενών
σε σχετική ευχή υπέρ υγείας.
Την ίδια ημέρα θα τελεσθεί Ιερά Αγρυπνία από 8:30-12:30
βραδινή στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων, επί τη μνήμη του Αγίου Οσιομάρτυρος Δαμιανού του εκ Μυριχόβου, ο
Εσπερινός, ο Όρθρος και εν συνεχεία Θεία Λειτουργία.
Αύριο Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου με την ευκαιρία της εορτής
του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Ημών Ανθίμου του εν Χίω,
από 8:30-12:30 βραδινή στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής χωρίου Αγία Κυριακή Τρικάλων, ο Εσπερινός, ο Όρθρος και εν συνεχεία Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Χρυσοστόμου.
Την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου από 8:30-12:30 βραδινή
στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Γκούρας Τρικάλων.
Εν συνεχεία θα τελεσθεί το ετήσιο μνημόσυνο της μακαριστής
Καθηγουμένης της Ιεράς Μονής Συγκλητικής Μοναχής.

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
Χταποδάκι με κοφτό μακαρόνι ή Γαριδομακαρονάδα.................6,00€
Μπιφτέκια κοτόπουλου ή Σουτζουκάκια....................................5,00€
Τας κεμπάπ ή Μπεκρή μεζέ.......................................................5,00€
Γεμιστά ή Κανελόνια με σπανάκι και τυριά ................................4,00€
Κοτόπουλο ψητό λεμονάτο ή Κοτόπουλο πανέ...........................4,50€
Γίγαντες φούρνου ή Ρεβυθάδα..................................................4,50€
Πατάτες φούρνου με μυρωδικά.................................................3,00€
Κεφτεδάκια με πατάτες τηγανητές............................................5,00€
Μπακαλιάρο σκορδαλιά και χόρτα εποχής.................................6,00€

ΣΑΛΑΤΕΣ
Φακές, καλαμπόκι, πιπεριές, τοματίνια, λαδόξυδο, κρεμμύδι...............................3,50€
Πράσινη: μαρούλι, κρεμμυδάκι, άνηθο, λαδολέμονο.............................................3,00€
Λάχανο, καρότο, λαδολέμονο...............................................................................3,00€
Χόρτα εποχής.......................................................................................................3,00€
Κρεατικά της ώρας, θαλασσινά και ψάρια καθημερινά

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

•Δέχεται καθημερινά
με ραντεβού
•Επισκέψεις
φυσιοθεραπείας
κατ’ οίκον

Δεκτά ΕΟΠΥΥ
και λοιπά ταμεία

Bύρωνoς 9
Tηλ.: 24310 30335
Kιν.: 6932166067

•Μάρμαρα •γρανίτες
•πέτρες•σχιστόλιθοι

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

κοινωνικά
† ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας αδελφή και θεία

ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑ
Ετών 93
Θανούσα κηδεύουμε σήμερα Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου
2019 και ώρα 12.00 το μεσημέρι, εκ του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και
συνοδεύσουν την εκφοράν της.
Τρίκαλα 13-2-2019
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Αθηνά και Κωνσταντίνος Παππάς. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ.
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Σημείωση: Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου σήμερα Τετάρτη 13-2-2019 και ώρα 11.30
το πρωί.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών “Μ. Βράντζα-Σ.
Καλογιάννης”.

† ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Όλοι όσοι μας συμπαραστάθηκαν
καθ' οιονδήποτε τρόπο στο βαρύτατο
πένθος μας για το θάνατο του πολυγαπημένου μας συζύγου, αδελφού και
θείου

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝ.
ΓΕΡΟΚΩΣΤΑ
Ευχαριστούμε θερμά
Μεγαλοχώρι Τρικάλων 13-2-2019
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Γιάννα Μπουγουλιά. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Ρένα και Γεώργιος Μπούρας, Ελένη Γεροκώστα, Άρτεμις Γεροκώστα, Αποστόλης και Μαρία Μπουγουλιά. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ: Άντζελα Μπούρα, Παναγιώτης και Νίνα Μπούρα, Βιβή και Μάριος Παπασπύρου. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

Η κίνηση στην Ιερά Μητρόπολη
Τρίκκης και Σταγών
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου το βράδυ θα τελέσει Ιερά Αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων. Στη διάρκεια της Ιεράς Αγρυπνίας θα τεθεί σε
προσκύνηση απότμημα Ιερού Λειψάνου του Αγίου Λουκά του
Ιατρού, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κριμαίας. Στο τέλος θα μνημονευθούν τα ονόματα των ασθενών σε σχετική ευχή
υπέρ υγείας.
Την Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου το βράδυ θα τελέσει Ιερά Αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής χωρίου Αγία Κυριακή Τρικάλων επί τη μνήμη της Οσίου Ανθίμου του εν Χίω.
Την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου το βράδυ θα τελέσει Ιερά
Αγρυπνία στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Γκούρας.
Εν συνεχεία θα τελέσει το ετήσιο μνημόσυνο της μακαριστής
Καθηγουμένης της Ιεράς Μονής Συγκλητικής Μοναχής.

ΤΕΤΑΡΤΗ
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σελίδα 39

ΨΗΓΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ
«... η θυγάτηρ σου απέθανεν, τι πλέον ενοχλείς τον διδάσκαλον;» (Μαρκ.5:35)
Ο αρχισυνάγωγος Ιάειρος,
πέφτοντας στα πόδια του Ιησού Τον παρακαλεί να σώσει
το παιδί του που πεθαίνει,
«πνέει τα λοίσθια» (εδ.23).
Ενώ όμως βαδίζουν προς το
σπίτι, κάποιος έρχεται φέρνοντας την θλιβερή είδηση:
«το παιδί πέθανε. Μην ενοχλείς πια τον διδάσκαλο». Θα
μπορούσε ίσως κάτι να κάνει
όσο το παιδί ζούσε αλλά
τώρα, είναι αργά. Πριν όμως
μπορέσει να πει κάτι ο πατέρας, ο Κύριος τον προλαβαίνει: «Μη φοβάσαι, μόνο πί-

στευε» (εδ.36). Μια θαυμάσια εικόνα! Ας αφήσομε πρώτα τον Κύριο να μιλήσει. Ας
μάθομε να περιμένομε τον
πρώτο λόγο από Αυτόν στο
πρόβλημα μας, στην ανάγκη
μας. Πριν από τον προϊστάμενο στη δουλειά μας. Πριν
από τον γιατρό μετά την εξέταση. Τα λόγια του πατέρα θα
ήταν γεμάτα πόνο και απογοήτευση. Τα λόγια του Κυρίου είναι γεμάτα θάρρος,
δύναμη, παρηγοριά. «Μόνον
πίστευε. Εμπιστεύσου Με». Η
αγάπη Του και οι αιώνιες δυνάμεις της Αναστάσεως είναι
στη διάθεση εκείνου που πιστεύει.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΣΤΑΓΩΝ KAI ΜΕΤΕΩΡΩΝ

Ιερά Αγρυπνία

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Σήμερα Τετάρτη το βράδυ 13 Φεβρουαρίου θα τελεστεί Ιερά
Αγρυπνία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγ. Βησσαρίωνος
επί τη μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Νικολάου του εξ Ιχθύος
Κορινθίας, κατά την διάρκεια της οποίας θα τεθεί προς προσκύνηση η Τιμία κάρα του Αγίου η οποία φυλάσσετε στην Ιερά
Μονή Μεγ. Μετεώρου. Ώρα ενάρξεως Ιεράς αγρυπνίας
8:30μ.μ. και ώρα λήξης 12:30 μεταμεσονύκτιον.

Οι ένοικοι και το προσωπικό των Δομών Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων ευχαριστούν
θερμά την οικογένεια Γκάγκα, για το γεύμα που πρόσφεραν
στους ενοίκους των δομών, εις μνήμη της κόρης τους Ερριέτας Ν. Γκάγκα.

Ιερά Αγρυπνία

Ομιλία στη Χριστιανική Ένωση
Επιστημόνων Ν.Τρικάλων

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

Αύριο Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 5.30’μ.μ. στο
παρεκκλήσι του Ιωάννου του Προδρόμου Τρικάλων θα μιλήσει
ο π.Νικόλαος Χαντζιάρας, θεολόγος, με θέμα: «Αστρολογία».

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

•Εκκλησιαστικά είδη • Είδη μνημείου
•Κηροπωλείο • Λουλούδια

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

Τελετές

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

Η ΠΓΔΜ αλλάζει τις πινακίδες και τα έγγραφα
ε ισχύ αρχίζει να τίθεται από χθες
στην επικράτεια της Βόρειας
Μακεδονίας (από αυτή είναι η
επίσημη ονομασία της ΠΓΔΜ) η
πρόβλεψη της συμφωνίας των Πρεσπών
για αλλαγή των πινακίδων και λοιπών
σημάνσεων σε κτίρια και δρόμους, από
«Δημοκρατία της Μακεδονίας» σε
«Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας».

Αναμένεται, ακόμα, να γίνει η σχετική σήμανση και στις συνοριακές διαβάσεις της Βόρειας Μακεδονίας με όλες τις γειτονικές χώρες (Ελλάδα, Βουλγαρία, Σερβία, Κόσοβο και
Αλβανία).
Παραμένουν, ωστόσο, ορισμένα αντικειμενικά «γκρίζα» σημεία, όπως, π.χ., αν ο πρόεδρος της χώρας Γκιόργκι Ιβάνοφ δεχθεί να αλλάξουν οι σχετικές επιγραφές αλλά και λοιπά
επίσημα σήματα της προεδρίας. Χθες ήτανι και
η τυπική ημέρα έναρξης των σχετικών αλλαγών και στα εσωτερικά έγγραφα, περιλαμβανομένων των διαβατηρίων. Αυτή η διαδικασία
θα ολοκληρωθεί σε μία πενταετία.

Σ

Το γραφείο συνδέσμου της χώρας στην Αθήνα, ήδη, προέβη στη σχετική κίνηση. Άλλωστε,
τους επόμενους μήνες αναμένεται να αναβαθμιστεί σε πρεσβεία. Χθες, η σημαία του
ΝΑΤΟ υψώθηκε στο κυβερνητικό κτίριο, ενώ
πραγματοποιήθηκε και μια σύντομη τελετή,
στην οποία αναρτήθηκαν οι ενδείξεις και οι ταμπέλες με τη νέα ονομασία.

Πλέον η ΠΓΔΜ ονομάζεται επισήμως
«Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας»

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

«ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ»
Παιδής Θεόδωρος

ΓΑΜΒΕΤΑ 15 ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ:

2431071936
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