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Ψυχραιμία και προσοχή συνιστά ο ιατρός κ. Γιώργος Κολώνας

Συντονίζονται
οι εκπαιδευτικοί
Μέσα στην εβδομάδα
θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική
εκδήλωση για το συνταξιοδοτικό
>> 4

Κατακόρυφη αύξηση
στις συνδρομές καταγράφεται
στο Δημοτικό Κολυμβητήριο

Επιλέγουν
τις... βουτιές
οι Τρικαλινοί
Άκης Αναστασίου: Ο ανακαινισμένος
χώρος προσελκύει όλο
και περισσότερους συμπολίτες
>> 6

Μέχρι την Τρίτη θα παραληφθούν νέα εμβόλια

ΝΕΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Dr. Κοκκίνης
Φοίβος - Παναγιώτης
Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος
Τηλ.: 24310 30030 • Κιν.: 6974388356
e-mail: fivkok@hol.gr
Καποδιστρίου 14 • 1oς Όροφος

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

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.

ΣΕΛ.
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Σαν Σήμερα
1864
Κατά τη διάρκεια του
αμερικανικού εμφυλίου, το
υποβρύχιο των νοτίων
«Χάνλεϊ» επιτίθεται κατά
του πολεμικού «Χαουζοτόνικ» των βορείων. Και τα
δύο καταλήγουν στο βυθό.
Πρόκειται για την πρώτη
ναυμαχία ανάμεσα σε υποβρύχιο και πλοίο επιφανείας.
1869
Εκτελείται το πρώτο
δοκιμαστικό δρομολόγιο
του ατμοκίνητου αστικού
σιδηροδρόμου Αθήνας Πειραιά.
1914
Ο ελληνικός στρατός
εγκαταλείπει τη Βόρεια
Ήπειρο, έπειτα από απαίτηση των Μεγάλων Δυνάμεων. Σχηματίζεται η Προσωρινή Κυβέρνηση της Βόρειας Ηπείρου υπό τον Γεώργιο Χρηστάκη-Ζωγράφο,
η οποία διακηρύσσει την
αυτονομία της περιοχής.
1982
Ο πολιτικός γάμος καθιερώνεται στην Ελλάδα ως
ισόκυρος με τον θρησκευτικό.

Ο

σκαραβαίος, ένα
έντομο περίεργο
με σκληρό κέλυφος πτερύγων και μαύρου
συνήθως χρώματος με
σκληρές δαγκάνες και πόδια ισχυρά είχε την τύχη
να γίνει η αιτία να λατρευτεί
στην Αίγυπτο ως θεός της
ανάστασης και στην Αμερική να λατρευτεί για το
παιχνίδι του γκολφ και στη
Γερμανία να ονομαστεί μία
κατηγορία αυτοκινήτων με
το όνομά του.
Περίεργο έντομο που
ανήκει στην κατηγορία των
κολφοπτέρων. Οι σκαραβαίοι ανάλογα με τις συνήθειές τους διαιρούνται
σε δύο ομάδες: α) των κοπροφάγων, τόσο ως προνύμφες, όσο και ως ακμαία
άτομα. Αυτή η κατηγορία
τρέφεται κυρίως με περιττώματα, αποπατήματα, κοπριές των βοοειδών και των
βουβαλιών και β) των φυτοφάγων, όταν τρέφονται
στο ακμαίο στάδιο με φύλλα, άνθη, φρούτα, βολβούς,
ρίζες κ.ά.
Διαδεδομένος στις μεσογειακές περιοχές είναι
ο σκαραβαίος ο ατευχής,
ο ιερός (Ateuchus sacer),
τον οποίο οι αρχαίοι Αιγύπτιοι θεωρούσαν ως σύμβολο ανάστασης.
Ο περίεργος αυτός σκαραβαίος σχηματίζει με τα
περιττώματα των βοοειδών
και βουβαλιών μικρούς
σβόλους, μικρές στρόγγυλες μπαλίτσες, που τις χρησιμοποιεί για την διατροφή
του κατά τους χειμερινούς
μήνες. Φτιάχνει μία οπή στο
έδαφος και με τα πόδια
του σπρώχνει τον σβόλο,

Ο ταπεινός σκαραβαίος που δίδαξε το θάνατο
και την ανάσταση στους αρχαίους Αιγύπτιους
και το παιχνίδι του γκολφ στους Αμερικάνους

Από τον
Γιώργο Ηλ. Ζιάκα
χωρίς να λογαριάσει εδαφικές δυσκολίες, μέχρι τη
διανοιγείσα οπή και τον ρίχνει κατόπιν σ' αυτή την
τρύπα για τους χειμωνιάτικους μήνες, αλλά και για
τη διαιώνιση του είδους
του.
Ο γράφων, χρόνια στην
ύπαιθρο, έβλεπε με περιέργεια αυτό το καταπληκτικό
έντομο να δημιουργεί ταχύτατα τους σβόλους και
να τρέχει με το ολοστρόγγυλο δημιούργημά του
προς την τρύπα-φωλιά του.
Όταν έβλεπε κίνδυνο σταματούσε την πορεία του
και όταν ήταν σίγουρο πως
δεν κινδυνεύει το καλλιτεχνικό δημιούργημά του.
Θαύμα δημιουργίας, θαύμα
γρηγοράδας, θαύμα περίσκεψης.
Πολλές φορές αντί να

οδηγήσει το σβόλο στην
τρύπα, κατευθείαν, τον ανεβάζει σε μία μικρή γηλοφική
έξαρση και από εκεί τον
αφήνει να κυλήσει και να
μπει ελεύθερα στην οπή.
Αν δεν το καταφέρνει επιχειρεί και άλλες φορές έως
ότου το περίεργο μπαλάκι
μπει μόνο του στην τρύπα.
Αυτό θα παρατηρούσαν οι
Αμερικάνοι και θα εμπνεύστηκαν το τόσο αγαπητό
τους παιχνίδι, το γκολφ.
Στην Αίγυπτο όμως αυτή
η διαδικασία έπαιρνε και
ένα περίεργο σχήμα. Καθώς ήταν νωπός ο σβόλος
σφηνώνονταν στην τρύπα
και έπαιρνε το σχήμα αχλαδιού. Χοντρό-τριγωνική
βάση και οξυκόρυφη κεφαλή. Κι όταν ο σκαραβαίος ήταν σίγουρος πως έτσι
δεν θα μετακινηθεί θα γεννήσει στη στενή άκρη του
ένα αυγό, απ' όπου θα βγει
μία προνύμφη. Και όταν η
προνύμφη γεννηθεί θα βρει
το σβόλο αυτό ό,τι χρειάζεται για να τραφεί και
να ζήσει εκεί με αυτάρκεια
μέχρι την ωριμότητά της.
Δηλ. μέχρι τη στιγμή που
ένας νέος σκαραβαίος, εγκαταλείποντας το κέλυφός
του για να επαναλάβει τις
ίδιες κινήσεις-εργασίες του
σκαραβαίου.
Αυτός ο σβόλος του σκαραβαίου που κυλάει, σκέ-

φτηκαν οι Αιγύπτιοι, συμβολίζει την κίνηση του ήλιου
στο ουράνιο στερέωμα. Και
οι σκαραβαίοι που σπάζουν
τα από κοπριά φέρετρά
τους συμβολίζουν την ανάσταση μετά το θάνατο.
Όταν οι Αιγύπτιοι είχαν χτίσει στη Γκίζα τις μεγάλες
πυραμίδες του Χέοπα, Χεφρίνου και Μυκερίνου, που
έχουν σχήμα σχεδόν σαν
του αχλαδιού του σβόλου
του σκαραβαίου ο Ραμσής
Β΄ της δεκάτης ενάτης
δυναστείας των Φαραώ
(1298 π.Χ.-1232 π.Χ.), που
επί των ημερών του η Αίγυπτος είχε οδηγηθεί στη
μεγαλύτερη οικονομική
ευημερία και την ανάπτυξη
των γραμμάτων και τεχνών,
προσκύνησε σε μία από
αυτές και γονάτισε μπροστά στο σκαραβαίο που
βρήκαν σ' αυτή, γιατί διέβλεπε το θάνατο και την
ανάσταση.
Ακόμα ο σκαραβαίος
βρήκε την τιμή του και σ'
έναν πολύτιμο λίθο πάνω
στον οποίο είναι γεγλυμένος σκαραβαίος. Περίεργα
πράγματα που μας παρουσιάζει η πολύφερνη φύση.
Πηγές: Φοιτητικές μου
σημειώσεις και ορισμένα
στοιχεία από την “Παγκόσμια Ιστορία Αρχαίων Πολιτισμών”. TIME-LIFE BOOKS.

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ Α.Ε.
Το Άγγελμα

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)

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ:

“Μη αποστρέψης
Έφη Αχτσιόγλου:

```

το πρόσωπόν σου

«Σφήνα Τσίπρα
στην κεντροαριστερά»

```
(Αλλά και η Φώφη έπιασε
τα… άρματα!)

της ημέρας

από του παιδός σου,
Ο ΣΥΡΙΖΑ διατηρεί την οργανική του
σχέση με την κοινωνία
```
(Υπάρχει μια… αγωνία
για τις μεταθέσεις ή όχι;)

ότι θλίβομαι· ταχύ επάκουσόν
μου, πρόσχες τη ψυχή
μου και λύτρωσαι αυτήν”.

Το ανέκδοτο της ημέρας
Τρεις γριές συζητάνε για αυτά που τους συμβαίνουν καθώς γερνάνε. Μια
λέει:
- Κάτι φορές σταματάω με το βούτυρο στο χέρι και δεν μπορώ να θυμηθώ
αν πρέπει να το βάλω στο ψυγείο, ή να φτιάξω ένα σάντουιτς.
- Εγώ σταματάω καμιά φορά στη μέση της σκάλας και δεν μπορώ να θυμηθώ
αν ανεβαίνω ή κατεβαίνω, λέει η δεύτερη.
- Εγώ, λέει η τρίτη, δεν έχω κανένα τέτοιο πρόβλημα, δόξα τω θεώ και
να χτυπήσω ξύλο, (τοκ-τοκ, χτυπάει στο τραπέζι). Α, η πόρτα είναι,
συνεχίζει. Πάω ν ανοίξω.

Γενική πρόγνωση για σήμερα

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Σ Η Μ Ε Ρ Α

Κυριακή 17/2/2019
ΛΙΓΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΔΙΚΑ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ
ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΑΙΘΡΙΟΣ.
ΑΝΕΜΟΙ: BOΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5
ΜΕ 6 ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ 7 ΜΠΟΦΟΡ
ΜΕ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 03 ΕΩΣ 13 ΒΑΘΜΟΥΣ
ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ 3 ΜΕ 4
ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΟΠΟΥ ΤΙΣ ΠΡΩΙΝΕΣ
ΚΑΙ ΒΡΑΔΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΘΑ ΣΗΜΕΙΩΘΕΙ ΠΑΓΕΤΟΣ.
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Βροχή
τα παράσημα
Η ζωή επιφυλάσσει ενίοτε εκπλήξεις. Ως αποσυνάγωγος του
ευρωπαϊκού συστήματος και, υπό
την ευρεία έννοια, της Δύσεως,
είχε αντιμετωπισθεί ο κ. Αλέξης
Τσίπρας, πρωτοεκλεγείς πρωθυπουργός 2015. Φρικτή ήταν η υποδοχή που του επεφύλαξαν οι ευρωβουλευτές κατά την πρώτη τους
συνάντηση μαζί του. Και ως μπολσεβίκο τον αντιμετώπισε ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού
Κόμματος Μάνφρεντ Βέμπερ.
Πέρασαν κάποια χρόνια και εις
το πλαίσιο της Διασκέψεως Ασφαλείας του Μονάχου, που αρχίζει
αύριο στην πρωτεύουσα της Βαυαρίας, ο κ. Τσίπρας και ο ομόλογός
του, της Βόρειας Μακεδονίας, κ.
Ζόραν Ζάεφ, θα τιμηθούν με το
βραβείο Εβαλντ φον Κλάιστ, που
είχε απονεμηθεί στο παρελθόν
στους Χένρι Κίσινγκερ, Χαβιέ Σολάνα, Χέλμουτ Σμιτ και Βαλερί Ζισκάρ ντ’ Εστέν. Πρόκειται για «αναβάθμιση ιστορικών διαστάσεων»,
θα έλεγε κανείς.
Βεβαίως, οι πολίτες κυρίως εν
Ελλάδι γνωρίζουν κάλλιστα «τι κούφια λόγια» είναι αυτές οι διακρίσεις.
Μόνον που κάποιοι πολιτικοί αντίπαλοι του κ. Τσίπρα –για να περιορισθούμε στα δικά μας– πιστεύουν στις «αναγνωρίσεις» της
μορφής αυτής ως μια επιβεβαίωση
«πολιτικής αριστείας» και ίσως να
δυσανασχετούν ή ακόμη και να
σκανδαλίζονται για αυτή την «εύνοια». Ανθρώπινο, αλλά άσχετο.
Διότι εδώ και μερικές δεκαετίες
οι ιστορικές αναφορές σε ιδεολογικές συνάφειες έπαψαν να
ισχύουν, εάν υποτεθεί ότι καθόριζαν τη συμπεριφορά των ισχυρών.
Η διάκριση γίνεται μεταξύ όσων
σε μία συγκεκριμένη συγκυρία είναι
«μεθ’ ημών» έναντι όσων τάσσονται
«καθ’ ημών». Πιο απλά δεν γίνεται.
Ολα τα υπόλοιπα είναι για εσωτερική κατανάλωση.
Αλλά συμβαίνει ενίοτε οι «θρίαμβοι» στο διεθνές επίπεδο να μην
καθορίζουν την πολιτική συμπεριφορά των αυτοχθόνων. Η Συνθήκη
των Σεβρών προκάλεσε τον ενθουσιασμό στους Ελληνες και έπειτα από λίγους μήνες ο Ελευθέριος
Βενιζέλος συνετρίβη στις εκλογές
της 1ης Νοεμβρίου 1920.
Ωστόσο, για την ώρα, πέφτει
βροχή από παράσημα και επαίνους.
Ισως και ένα βραβείο Νομπέλ, αργότερα, καθώς η αρμόδια επιτροπή
ανακοίνωσε ότι οι κ. Τσίπρας και
Ζάεφ είναι μεταξύ των προταθέντων, διότι με την υπογραφή της
συμφωνίας των Πρεσπών ενισχύεται η σταθερότης στα Βαλκάνια
και γενικώς η ειρήνη.
Μπορεί όλα αυτά να θεωρούνται
θεατρικά. Αλλά επιβεβαιώνουν ότι
το μυστικό ασκήσεως και διατηρήσεως της εξουσίας είναι ο εναρμονισμός και η προσαρμογή στο
ισχύον σύστημα. Αυτό για κάθε
κόμμα, για όποιον φιλοδοξεί να
διαδεχθεί τον κ. Τσίπρα στην πρωθυπουργία.

Του Κώστα Ιορδανίδη
από την «Καθημερινή»

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

ΚΥΡΙΑΚΗ

Ηρεμία
Ηρεμία και ήπιο πολιτικό “κλίμα” ζητάει για ακόμη μία
φορά ο εμπορικός κόσμος από τους πολιτικούς, τόσο
στην κεντρική πολιτική σκηνή, όσο και στην περιφέρεια.
«Ακόμη και στις χρυσές εποχές, όταν διανύαμε προεκλογική περίοδο, καταγράφονταν μείωση στην ζήτηση.
Δεν μας φτάνει η κρίση που έχει ελαττώσει τα εισοδήματα όλων, άρα και την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, έχουμε και την όξυνση στο πολιτική σκηνικό,
που ασφαλώς επιδεινώνει την κατάσταση» τονίζουν συνδικαλιστές έμποροι, υπογραμμίζοντας «αυτονόητο είναι
πως στην δημοκρατία υπάρχουν εκλογές, όμως δεν είναι αυτονόητο πως πρέπει να διενεργούνται σε κλίμα έντονης πόλωσης και οξείας αντιπαράθεσης και δεν αναφερόμαστε σε συγκεκριμένο κόμμα, αλλά γενικά στον
πολιτικό κόσμο της πατρίδας μας.
Η οικονομία και η αγορά χρειάζονται ηρεμία, καλή ψυχολογία του κόσμου. Να αντιπαρατεθούν ασφαλώς τα
κόμματα και οι πολιτικοί, αλλά χωρίς υπερβολές και ήπια
και με καθαρά πολιτικό λόγο. Αυτό ζητάει η κοινωνία και
η οικονομία».

Τάξη στα «μουσεία εν κινήσει» επιχειρεί να βάλει το υπουργείο Υποδομών, καθώς ύστερα από σχετικές καταγγελίες διαπιστώθηκε συστηματική κατάχρηση των όρων χρήσης των ιστορικών αυτών οχημάτων από ορισμένους ιδιοκτήτες. Στη χώρα
κυκλοφορούν περίπου 10.000 ιστορικά οχήματα, που ανήκουν
στις σχετικές λέσχες (ΕΛΠΑ, ΦΙΛΠΑ, ΕΟΟΕ) και πριν από περίπου δύο χρόνια τροποποιήθηκε το νομικό πλαίσιο κυκλοφορίας τους. Ειδικότερα, απαγορεύτηκε η κυκλοφορία οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος (αντίκες), με αποτέλεσμα να
μην μπορούν να κινηθούν στους δρόμους αυτόνομα, αλλά μόνο
πάνω σε τρέιλερ ρυμούλκησης. Η διάταξη μάλιστα συνοδεύτηκε από αυστηρά πρόστιμα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.
Σε περίπτωση παράβασης (ελεύθερης κυκλοφορίας στον
δρόμο και όχι πάνω σε τρέιλερ) επιβάλλεται πρόστιμο 1.500
ευρώ στον ιδιοκτήτη του οχήματος και πρόστιμο 1.500 ευρώ
στον οδηγό του οχήματος, εφόσον πρόκειται για διαφορετικό πρόσωπο.
Το υπουργείο Υποδομών προχώρησε σε έκδοση Κοινής
Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) με το υπουργείο Οικονομικών,
που θεσπίζει τις προϋποθέσεις κυκλοφορίας των οχημάτων αυτών σύμφωνα με τις ανάγκες της ειδικής αυτής κατηγορίας.
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Εκλογές στην ΕΛΜΕ
Τρικάλων
Στις κάλπες θα προσέλθουν αυτή την Τρίτη 19 Φεβρουαρίου οι Τρικαλινοί καθηγητές για να αναδείξουν νέα μέλη στα συλλογικά τους όργανα.
Οι εκλογές θα διεξαχθούν στα γραφεία
της ΕΛΜΕ Τρικάλων 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».

∫Ε.Κ.
Υπ’ ατμόν η Αλβανία

∫ Μ.Α.Μπ.

Αλλάζουν οι κανόνες κυκλοφορίας
για οχήματα - αντίκες

17

Τζουμάκας: Ο λαός να αντιδράσει
Για εκτεταμένη διαφθορά την
περίοδο του 2000 έκανε λόγο
στην «Λέσχη 97,6» , ο Στέφανος
Τζουμάκας, ιστορικό στέλεχος
του ΠΑΣΟΚ, αναφερόμενος σε
όσα είπε στην απολογία του ο
Θόδωρος Τσουκάτος.
Σημείωσε πως όταν οι πολιτικές δυνάμεις δεν στηρίζονται
στο πρόγραμμα τους, αρχίζουν
τα υποστυλώματα και η διαφθορά των στελεχών.
Ενώ θεώρησε ότι η Ελλάδα
μπήκε στα μνημόνια όχι για να
«σωθεί» αλλά επειδή έπρεπε
κάποιοι να βγάλουν ακόμη περισσότερα χρήματα στην πλάτη του λαού. Ενώ τόνισε ότι ο λαός θα πρέπει να αντιδράσει για να αλλάξει την μοίρα του. Από εκεί και πέρα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για τις ευρωκλογές του 2019 να είναι υποψήφιος.

∫χρ.πΑπ.

∫Ω.

CMYK

Εξορμήσεις
ενόψει συνεδρίου
Εξορμήσεις και δράσεις προγραμματίζουν για το επόμενο χρονικό διάστημα τα
μέλη της Γραμματείας Τρικάλων του ΠΑΜΕ
ενόψει του 37ου Συνεδρίου της ΓΣΕΕ που
θα γίνει στην Καλαμάτα από τις 14 έως τις
17 Μαρτίου.
Το ΠΑΜΕ τονίζει πως «πρόκειται για
ένα συνέδριο που δεν έχει καμιά σχέση με
συνέδριο εργατικής οργάνωσης. Ένα συνέδριο μηχανισμών, συναλλαγών, νοθείας
και στήριξης της εργασιακής ζούγκλας
στους χώρους δουλειάς.
Η εργατική τάξη της χώρας μας έχει πείρα από τη στάση της ηγεσίας της ΓΣΕΕ.
Στήριξε με χέρια και πόδια το μεγάλο κεφάλαιο, τις αντεργατικές ανατροπές όλων
των κυβερνήσεων και του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι
ανάγκη οι εργαζόμενοι και τα Συνδικάτα να
απεμπλακούν από τον κυβερνητικό και
εργοδοτικό συνδικαλισμό».

∫Ε.Κ.

4 σελίδα
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κατώτατος μισθός και οι ασφαλιστικές εισφορές
ήταν τα μείζονος σημασίας θέματα που
συζητήθηκαν κατά την πρόσφατη συνάντηση της
υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Έφης Αχτσιόγλου και
κλιμακίου της ΕΣΕΕ.

Ο

Τον εμπορικό κόσμο εκπροσώπησαν ο πρόεδρος Γιώργος Καρανίκας, ο γενικός γραμματέας Νίκος Μπόνης, ο αντιπρόεδρος
Μανώλης Ψαρουδάκης και ο οικονομικός επόπτης και πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων (ΕΣΤ) Χρήστος
Μπλουγούρας.
Επίσης, συζητήθηκε και το ζήτημα των συνταξιοδοτικών δυνατοτήτων των οφειλετών, καθώς και θέματα του ΟΑΕΔ όπως
τα προγράμματα ΛΑΕΚ 1-49 αλλά και το «επίδομα ανεργίας»
των επιχειρηματιών.
Η Υπουργός υποστήριξε ότι για να ισχυροποιηθεί η θέση των
επιχειρηματιών που κινδυνεύουν λόγω των διαδοχικών οφειλών,
θα προχωρήσει τάχιστα και με γενικό συντονισμό το πλαίσιο
ρύθμισης των ασφαλιστικών οφειλών. Ειδικότερα για την
ρύθμιση των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών, που είναι
και στην άμεση αρμοδιότητα του Υπουργείου, η κ. Αχτσιόγλου
βεβαίωσε τους εκπροσώπους του εμπορίου ότι η διαδικασία
προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέχρι τις αρχές Μαρτίου έτσι
ώστε να αρχίσει να παράγει θετικά αποτελέσματα από τα μέσα
Μαρτίου. Τέλος σε παρατήρηση του Προέδρου της ΕΣΕΕ ότι
οι επιχειρηματίες που έχουν κλείσει τις επιχειρήσεις τους, δεν
παίρνουν το επίδομα ανεργίας που προβλέπεται από το νόμο,
η κ. Υπουργός υποσχέθηκε ότι θα επανεξετάσει τα συγκεκριμένα άκαμπτα εισοδηματικά κριτήρια που εμποδίζουν την σχετική υπαγωγή.
Με το τέλος της συνάντησης, η οποία πραγματοποιήθηκε σε
πολύ καλό κλίμα, τόσο ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ όσο και η κ.
Υπουργός συμφώνησαν ότι, η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα μπορεί να αποτελέσει μοχλό επανεκκίνησης της ελληνικής
οικονομίας και χώρο δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Η κ.
Υπουργός εξήρε τον ρόλο της ΕΣΕΕ στον κοινωνικό διάλογο
και δεσμεύτηκε ότι η στενή συνεργασία θα συνεχιστεί, καθώς
έχει ήδη παράξει θετικά αποτελέσματα, οπότε ανοιχτή θα παραμείνει η γραμμή επικοινωνίας ανάμεσα στο Υπουργείο και
στους εκπροσώπους του εμπορίου, προκειμένου να δοθούν οριστικές λύσεις στα χρόνια προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Ματθαίος Μπίνας

ε κυριότερο
αίτημα τους
μαζικούς
διορισμούς
εκπαιδευτικών, αλλά και
την επίλυση των χρόνιων
προβλημάτων τους
δάσκαλοι και νηπιαγωγοί
αναμένεται να
ξεκινήσουν νέο κύκλο
κινητοποιήσεων.

Μ

τοπικά

Θα υπάρξει μεταξύ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του εμπορικού κόσμου

Στενή συνεργασία
Συνάντηση με την Υπουργό είχε πρόσφατα κλιμάκιο της ΕΣΕΕ,
στο οποίο συμμετείχε και ο πρόεδρος του ΕΣΤ και οικονομικός
επόπτης της Συνομοσπονδίας Χρ. Μπλουγούρας

Από την συνάντηση στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Νέο κύκλο δράσεων προγραμματίζει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Τρικάλων

Συντονίζονται οι εκπαιδευτικοί
Μέσα στην εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση για να ενημερωθούν οι Τρικαλινοί
δάσκαλοι και νηπιαγωγοί για τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα

Παράλληλα, συντονίζονται
για την διεκδίκηση των αναδρομικών τους, ενώ μέσα
στην εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση από το
Σύλλογο Εκπαιδευτικών Π.Ε.
Τρικάλων, προκειμένου να
ενημερωθούν οι Τρικαλινοί
δάσκαλοι και νηπιαγωγοί για
τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα.
Ακόμα, δεν έχει οριστικοποιηθεί η ημέρα και ο χώρος
που θα διεξαχθεί η εκδήλωση, ωστόσο ομιλητής θα είναι
ένα μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας
(ΔΟΕ).

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

Γαριβάλδη 1 Τρίκαλα
Τηλ.: 24310 78600
what's up: 6987 413 785
e-mail: nicosflioukas@gmail.com

Όπως τόνισε ο πρόεδρος
του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Τρικάλων κ. Χρήστος Τρικάλης το ζήτημα των
αναδρομικών είναι θέμα πολιτικής λύσης, όμως θα
εξαντλήσουμε κάθε νόμιμο
δικαίωμα μας.
Παράλληλα, γνωστοποίησε
ότι αναμένουν το πρόγραμμα
δράσης από τη ΔΟΕ, ώστε να
συντονιστούν για τις επόμενες κινητοποιήσεις τους.
Δάσκαλοι και νηπιαγωγοί
διεκδικούν άμεσους μαζικούς

διορισμούς εκπαιδευτικών
σε όλες τις ανάγκες της εκπαίδευσης σύμφωνα με τις
θέσεις του εκπαιδευτικού κινήματος, την αναγνώριση
του συνόλου της προϋπηρεσίας των αναπληρωτών και
ίσα δικαιώματα μόνιμων –
αναπληρωτών εκπαιδευτικών
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. , με
ανακοίνωση που εξέδωσε,
καλεί την πολιτική ηγεσία
του υπουργείου Παιδείας να
προχωρήσει άμεσα στους
αναγκαίους διορισμούς μόνιμων νηπιαγωγών και στην
εξασφάλιση των απαραίτητων πιστώσεων για την υλικοτεχνική υποδομή των νηπιαγωγείων, καθώς και στην
έκδοση της υπουργικής απόφασης με την οποία θα εντάσσονται όλοι οι Δήμοι της
χώρας στην εφαρμογή της
δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης από το σχολικό έτος
2019 – 2020.
«Η άμεση εφαρμογή της
δίχρονης υποχρεωτικής αγωγής και εκπαίδευσης σε όλη
την επικράτεια απαιτεί επάρκεια υποδομών καθώς και
στελέχωσης με το απαραίτητο μόνιμο εκπαιδευτικό
προσωπικό», τονίζει η ΔΟΕ.
Ε.Κ.

τοπικά

Μ

ε το φαινόμενο
της γρίπης να
παραμένει σε
έξαρση, έχοντας ως
αποτέλεσμα να έχει
δημιουργηθεί ένας
πανικός, λόγω των
θανάτων που έχουν
καταγραφεί
παραλήφθηκε προχθές η
παρτίδα με τα
αντιγριπικά εμβόλια.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο
του Φαρμακευτικού Συλλόγου
Τρικάλων κ. Νίκο Μάνο τα εμβόλια θα είναι διαθέσιμα στα
τοπικά φαρμακεία από αύριο
και κάλεσε όσους ανήκουν
στις ομάδες υψηλού κινδύνου
να εμβολιαστούν.
Όπως είπε «θα πρέπει να
εμβολιαστούν όσοι ανήκουν
στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, οι υπόλοιποι δε χρειάζεται, δεδομένου ότι το εμβόλιο θέλει 20 ημέρες για να
“θωρακίσει” τον οργανισμό
και όσο πλησιάζουμε προς το
Μάρτιο το φαινόμενο εξασθενεί».
Παράλληλα, συμβούλεψε
όσους δεν έχουν εμβολιαστεί
και δεν ανήκουν στις ομάδες
υψηλού κινδύνου να προστατεύσουν τον οργανισμό τους
λαμβάνοντας βιταμίνες, τρώγοντας σωστά και να ξεκουράζονται.
Σημειωτέον, σύμφωνα με
το «Έθνος» παρελήφθησαν
τα πρώτα 25.000 τεμάχια, που
αποτελούν τη μισή παρτίδα

ΚΥΡΙΑΚΗ
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Θα έχουν παραληφθεί έως και την Τρίτη 19 Φεβρουαρίου

Στα φαρμακεία τα αντιγριπικά εμβόλια
Ο κ. Μάνος κάλεσε όσους ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου να εμβολιαστούν

από τα 50.000 που είχαν παραγγελθεί εκτάκτως τις τελευταίες ημέρες λόγω του
πανικού που προκλήθηκε στο
πανελλήνιο από τους αλλεπάλληλους θανάτους.
«Τα υπόλοιπα 25.000 τεμάχια πρόκειται να φθάσουν επίσης από το εξωτερικό, μέσω
του Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Ερευνας και Τεχνολογίας

(ΙΦΕΤ), τη Δευτέρα το πρωί.
Αξιοσημείωτο είναι ότι όλη η
παρτίδα των 50.000 αντιγριπικών εμβολίων θα μοιραστεί
στα φαρμακεία της γειτονιάς
και όχι σε νοσοκομεία, όπως
αρχικά είχε υπολογιστεί, σύμφωνα με πηγές από το υπουργείο Υγείας. Πάντως, χιλιάδες
πολίτες σε όλη τη χώρα τις
τελευταίες εβδομάδες ανα-

ζητούν εναγωνίως ένα εμβόλιο
σε φαρμακείο, μη βρίσκοντας
βέβαια στα αποθέματα, καθώς
η εμβολιαστική περίοδος
εστιάζεται κυρίως στους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και
Νοέμβριο» αναφέρει το δημοσίευμα.

Απουσίες
στα σχολεία
Εν τω μεταξύ, εγκύκλιο σε

όλα τα σχολεία έστειλε το
υπουργείο Παιδείας ώστε να
μη λάβουν υπόψη τις απουσίες των μαθητών λόγω της
γρίπης. Οπως επισημαίνει το
υπουργείο, οι απουσίες των
μαθητών που οφείλονται στην
έξαρση της εποχικής γρίπης
δεν θα ληφθούν υπόψη για
τον χαρακτηρισμό της φοίτησής τους, εφόσον οι κηδεμόνες τους ή οι ίδιοι, εάν είναι

ενήλικοι, προσκομίσουν στη
σχολική μονάδα πρόσφατη
βεβαίωση-γνωμάτευση δημόσιου ή ιδιωτικού νοσηλευτικού
ιδρύματος ή ιδιώτη γιατρού,
στην οποία να αναγράφεται
ο λόγος και η επιβεβλημένη
διάρκεια απουσίας από το
σχολείο. Η εγκύκλιος αυτή
έχει ισχύ για το τρέχον σχολικό έτος.
Ευαγγελία Κάκια

Ψυχραιμία και προσοχή
• Για το θέμα της γρίπης μίλησε στον «Πρωινό Λόγο» ο ιατρός Γιώργος Κολώνας
και εξηγεί πως μπορεί ο πληθυσμός να προστατευθεί όσο το δυνατόν καλύτερα

Τ

ο θέμα της γρίπης
απασχολεί όλη την
Ελλάδα, έτσι είναι
λογικό να υπάρχει
ανησυχία με όσα γίνονται
τις τελευταίες μέρες,
αφού φαίνεται πως
βρισκόμαστε στην
κορύφωση της.

για το πλύσιμο των χεριών.
Καθαρίζετε και απολυμαίνετε τακτικά τις επιφάνειες
που αγγίζονται συχνά.
Καλύψτε το στόμα και τη
μύτη όταν βήχετε και φταρνίζεστε, και πετάξτε χρησιμοποιημένα χαρτομάντιλα.
Αποκτήστε καλές συνήθειες
υγιεινής ώστε να αντισταθείτε
αποτελεσματικότερα στον ιό
του κρυολογήματος.

του Χριστόφορου

Παπαθανασίου
Ο ιατρός γενικής ιατρικής
κ. Γιώργος Κολώνας μίλησε
στον «Πρωινό Λόγο» για την
γρίπη και το πρώτο που τόνισε
είναι ψυχραιμία, αλλά και προσοχή στους κανόνες που έκανε γνωστούς ο Ιατρικός Σύλλογος Τρικάλων. Σύμφωνα με
τον κ. Κολώνα είναι σημαντικό
να υπάρξει εμβολιασμός, ενώ
βαρύτητα θα πρέπει να υπάρξει και στο θέμα της προσωπικής υγιεινής. Ενώ ιδιαίτερη
προσοχή χρειάζονται στα σχολεία, ώστε να προστατευθούν
τα μικρά παιδιά.
Τα βασικά μέτρα για την
πρόληψη της εξάπλωσης της
εποχικής γρίπης έχουν ως
εξής
Εμβολιαστείτε.
Καλύψτε το βήχα και το
φτάρνισμα με ένα χαρτομάντιλο. Πετάξτε το χαρτομάντιλο
μετά τη χρήση του.

Στους 56 οι νεκροί
από τη γρίπη

Φροντίστε να πλένετε τα
χέρια σας συχνά και καλά.
Δείτε παρακάτω πότε πρέπει
να πλένετε και να επανεξετάστε βήμα-βήμα τις οδηγίες

Σύμφωνα με ενημέρωση
από το ΚΕΕΛΠΝΟ, ακόμη 17
άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους
από τη γρίπη την προηγούμενη εβδομάδα.
Αναφέρει η ανακοίνωση:
"Κατά την εβδομάδα 6/2019
(04–10 Φεβρουαρίου 2019) οι

επισκέψεις σε ιατρό για γριπώδη συνδρομή παρουσιάζουν περαιτέρω αύξηση σε
σύγκριση με την προηγούμενη
εβδομάδα. Στα Εργαστήρια
Αναφοράς Γρίπης ελέγχθηκαν
για ιούς γρίπης συνολικά 400
κλινικά δείγματα, όλα από τα
νοσοκομεία.
Από την εβδομάδα 40/2018
έως και την εβδομάδα 6/2019
(04–10 Φεβρουαρίου 2019)
καταγράφηκαν 226 σοβαρά
κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης.
Το ίδιο χρονικό διάστημα
καταγράφηκαν συνολικά 56
θάνατοι από εργαστηριακά
επιβεβαιωμένη γρίπη.
Οι 49 θάνατοι αφορούσαν
σε ασθενείς που νοσηλεύτηκαν σε Μ.Ε.Θ και 7 χωρίς νοσηλεία σε Μ.Ε.Θ.

Με βάση τα ανωτέρω, η
δραστηριότητα της γρίπης
στην Ελλάδα παραμένει σε
αυξημένα επίπεδα. Επικρατών
υπότυπος
είναι
ο
Α(Η1Ν1)pdm09. Τονίζεται η
σημασία του αντιγριππικού
εμβολιασμού ως ο καλύτερος
τρόπος προφύλαξης από τη
γρίπη.
(...)
Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό

Κέντρο Πρόληψης Ελέγχου
Νοσημάτων (ECDC), η εποχική γρίπη "θερίζει" φέτος σε
Ρουμανία, Βουλγαρία, Ελλάδα
και Μάλτα. Ηπιότερη εμφανίζεται σε Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Γερμανία,
Ολλανδία, Τσεχία και Λιθουανία και χαμηλή σε Βρετανία,
Βέλγιο, Πολωνία και Σκανδιναβικές χώρες.

6 σελίδα
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Κατακόρυφη αύξηση στις συνδρομές καταγράφεται στο Δημοτικό Κολυμβητήριο

Επιλέγουν τις .. βουτιές οι Τρικαλινοί
Σύμφωνα με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Άκη Αναστασίου αυτό οφείλεται
στο γεγονός ότι ανακαινίστηκε ο χώρος και αυξήθηκαν οι ώρες κοινού

Σ

ε αγαπημένο άθλημα των Τρικαλινών τείνει να
εξελιχθεί η κολύμβηση, δεδομένου ότι από την
ημέρα που τέθηκε σε λειτουργία το ανακαινισμένο
– πλέον- Δημοτικό Κολυμβητήριο, όλο και
περισσότεροι επιλέγουν να περάσουν τις πόρτες του.

Κάτι που καταδεικνύουν και τα στοιχεία του Αθλητικού Οργανισμού σύμφωνα με τα οποία από τον περασμένο Νοέμβριο
έως και σήμερα 370 δημότες έχουν εγγραφεί στο Δημοτικό
Κολυμβητήριο και χρησιμοποιούν τη μεγάλη πισίνα τις ώρες
κοινού.
Σύμφωνα με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Άκη Αναστασίου
παρατηρείται μια κατακόρυφη αύξηση των συνδρομών που
αγγίζει έως και το 150%, ενώ αναμένεται να μεγαλώσει ο
αριθμός των αθλούμενων μέσα στο Μάρτιο, δεδομένου ότι ο

καιρός καλυτερεύει.
Κατά τον κ. Αναστασίου αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι
ώρες κοινού είναι πέντε- μια ώρα περισσότερη σε σχέση με
πέρυσι και φυσικά στο ότι ανακαινίστηκε το Κολυμβητήριο.
«Καλύτερο επίπεδο της πισίνας, των αποδυτηρίων και του
χώρου γενικά. Οι εργασίες ωστόσο συνεχίζονται, αφού στόχος
είναι να βελτιώνεται συνεχώς ο χώρος και θα συνεχιστούν,
ενώ το έργο θα έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος Αυγούστου»
ανέφερε.
Και πρόσθεσε ότι στόχος της δημοτικής Αρχής είναι να
συνεχίζει τα έργα αναβάθμισης των αθλητικών χώρων.
Το έργο
Θα πρέπει να υπενθυμιστεί ότι η ανακαίνιση του Δημοτικού
Κολυμβητηρίου έγινε 45 χρόνια μετά την ανέγερσή του. Το
έργο είχε αρχικό προϋπολογισμό 393.000 € από το Πρόγραμμα

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

Δημοσίων Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού,
ενώ Δήμος προσέθεσε περίπου 130.000 € για εργασίες, προκειμένου να υπάρξει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Οι 31
εργασίες στο κτήριο – βασισμένες στη μελέτη της Τεχνική
Υπηρεσίας του Δήμου – αφορούσαν στο έργο «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ, Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ». Οι εργασίες έγιναν παντού:
Στο εσωτερικό του κολυμβητηρίου και της πισίνας, στους
υποστηρικτικούς – βοηθητικούς χώρους, στον μηχανολογικό
εξοπλισμό (που αλλάχθηκε σχεδόν όλος), στα αποδυτήρια,
όπου έγινε πλήθος αλλαγών, στο σύστημα χλωρίωσης, στα
δύο φίλτρα καθαρισμού του νερού. Κάποια έργα ολοκληρώνονται σταδιακά και το κτήριο θα αποδίδεται σταδιακά στους
χιλιάδες, πλέον, χρήστες του.
Ευαγγελία Κάκια
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Ο Χορός και η κοπή πίτας του
Συλλόγου Φιλυριωτών Αθηνών
Παρουσία του Δημάρχου Πύλης Κωνσταντίνου Μαράβα
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Και στην Τοπική Κοινότητα
Αγίου Βησσαρίωνα, παλιότεροι
και νεότεροι, έδωσαν τα χέρια
με τον Κώστα Μαράβα

ραγματοποιήθηκε με επιτυχία
ο χορός και η κοπή πίτας του
Συλλόγου Φιλυριωτών
Αθηνών, το απόγευμα της
Κυριακής 10 Φεβρουαρίου στα
(ΛΑΔΑΔΙΚΑ) στο Θησείο όπου
συγκεντρώθηκαν αρκετοί
Φιλυριώτες, μέσα σε μια ζεστή
ατμόσφαιρα αντάλλαξαν απόψεις
και θυμήθηκαν παλαιές ιστορίες και
στιγμές από το Χωριό τους από
εκείνα τα χρόνια που ζήσανε εκεί.

Π

Αναγκάστηκαν όμως να φύγουν για βιοποριστικούς λόγους προοδεύοντας με τις
επαγγελματικές δραστηριότητες στην
Πρωτεύουσα της Ελλάδας.
Επίσης διασκέδασαν με το λαϊκό πρόγραμμα από πολυμελή ζωντανή ορχήστρα που υπήρχε στο μαγαζί.
Χαιρετισμό έκανε ο Πρόεδρος του
Συλλόγου κ. Απόστολος Τζιωρτζιώτης, η
Πρόεδρος της Τ.Κ. Φιλύρας κ. Ευαγγελία

Βαμπούλα και ο Δήμαρχος Πύλης κ.
Κων/νος Μαράβας.

Παραβρέθηκε και ο Αντιδήμαρχος Παιδείας κ. Σωτήριος Αγγέλης.

Σύλληψη τρικαλινού
για πυρκαγιά σε κάδους

Κινδύνεψε νεαρός
οδηγός σε τροχαίο

Συνελήφθη χθες βράδυ 30χρονος που έβαζε
φωτιά σε κάδους απορριμμάτων

Τροχαίο ατύχημα χθες το ξημέρωμα
στην Εθνική οδό Τρικάλων – Γρεβενών

Λίγο μετά τα ξημερώματα το
βράδυ του Σαββάτου, ένας 30χρονος με ποδήλατο είχε βάλει φωτιά
σε τρεις κάδους, στην οδό Καρδίτσης, στην οδό Αρριανού και στο
Τζαμί και λίγα λεπτά μετά συνελήφθη από άνδρες της Αστυνομίας, από περιγραφή αυτοπτών
μαρτύρων.
Ο νεαρός που σύμφωνα με πληροφορίες είναι περίπου 30 ετών,
οδηγήθηκε στην Δ.Α. Τρικάλων,
σχηματίστηκε εις βάρος του δικογραφία και στη συνέχεια αφέθηκε
ελεύθερος. Λαχτάρισαν οι κάτοικοι στην οδό Αρριανού, καθώς μέσα στον
φλεγόμενο κάδο υπήρχαν διάφορα μπουκάλια και έσκαγαν προκαλώντας
δυνατό κρότο.
Λίγα λεπτά μετά έφτασε και ένα όχημα της Πυροσβεστικής με 3 άνδρες που έσβησαν γρήγορα τη φωτιά από τους τρεις κάδους.
ΧΡ. ΠΑΠ.

Σοβαρά τραυματισμένος από ένα ακόμη
τροχαίο ατύχημα, αλλά
με τις πληροφορίες να
αναφέρουν ότι βρίσκεται εκτός κινδύνου, ένας
νεαρός από την περιοχή
του Δήμου Καλαμπάκας. Όλα έγιναν χθες τα
ξημερώματα, όταν ένα
ακόμη τροχαίο ατύχημα
σημειώθηκε τα ξημερώματα στην εθνική οδό
Τρικάλων – Γρεβενών λίγο μετά το Μουργκάνι.
ΙΧ αυτοκίνητο έφυγε εκτός δρόμου με αποτέλεσμα να ανατραπεί και να πάρει και φωτιά.
Ο νεαρός οδηγός του αυτοκινήτου βρέθηκε εκτός οχήματος. Άμεσα έσπευσαν στο σημείο η αστυνομία, η Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαμπάκας και ασθενοφόρο, το οποίο
μετέφερε τον τραυματία στο νοσοκομείο Τρικάλων, όπου εκεί
επιμελήθηκαν για την φροντίδα οι ιατροί.

Ως υποψήφιοι Κοινοτικοί Σύμβουλοι Αγίου Βησσαρίωνα, με
την Δημοτική Παράταξη «ΠΡΩΤΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ», κατέρχονται
με αλφαβητική σειρά οι παρακάτω:
Καραμέτος Ευάγγελος του Ιωάννη - αγρότης
Πατσιαούρας Αντώνιος του Νικολάου- γεωργοκτηνοτρόφος
Τσαρούχας Βησσαρίων του Αθανασίου – νέος αγρότης - κτηνοτρόφος.
Ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κωνσταντίνος Μαράβας, τους καλωσόρισε λέγοντας:
«Υποδέχομαι στους κόλπους της ομάδας μας τον Βαγγέλη,
τον Αντώνη και τον Άρη.
Όλοι τους είναι άνθρωποι που γεννήθηκαν, μεγάλωσαν, παντρεύτηκαν και ζουν μόνιμα στον Άγιο Βησσαρίωνα.
Είναι δεμένοι με το χωριό τους, με τους συμπατριώτες τους
και με την γη τους.
Να τονίσω ότι:
Είναι αναγκαίο περισσότερο από κάθε άλλη φορά, τώρα στην
εποχή του ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ, να υπάρχει σύνθεση και συνένωση δυνάμεων.
Γιατί έτσι η ΝΙΚΗ της 26ης Μαϊου θα είναι μεγαλειώδης.
Τους ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη που δείχνουν στο πρόσωπό μου.
Τους προτρέπω να δώσουν ένα πολιτισμένο και έντιμο αγώνα, έτσι ώστε να μην πάει καμία ψήφος χαμένη».

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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αράταση μέχρι το 2021
θα δοθεί στα
διαχειριστικά σχέδια
βόσκησης, για τα οποία δεν
έχει προχωρήσει η διαδικασία,
σύμφωνα με γεωπόνους.

Η βοσκή, σε περιοχές στις οποίες
δεν έχει απαγορευθεί, θα ασκείται
με βάση διαχειριστικό σχέδιο βόσκησης, με το οποίο οι όροι χρήσης
των εν λόγω εκτάσεων για βόσκηση
θα είναι σύμφωνοι με τις υφιστάμενες και τις προκύπτουσες, συμβατές
με τη βοσκή, παράλληλες χρήσεις,
καθώς και τη βοσκοϊκανότητα της
κάθε περιοχής και θα διασφαλίζεται
η αειφόρος διαχείριση των βοσκήσιμων γαιών.
Επίσης, μπορούν να υπαχθούν σε
καθεστώς βόσκησης και περιοχές
που δεν χρησιμοποιούντο για βόσκηση, μετά από αίτημα των
ΟΤΑ(Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης) Α’ και Β’ βαθμού και των
κτηνοτροφικών οργανώσεων, υπό
την προϋπόθεση της κατάρτισης και
έγκρισης διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης για τις περιοχές αυτές. Η
δαπάνη για την εκπόνηση και την
υλοποίηση – εφαρμογή των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης για τις
βοσκήσιμες γαίες της χώρας, καλύπτεται από τις πιστώσεις που προκύπτουν από τις πιστώσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΠΑΑ) 2014-2020.
Στην Περιφέρεια συστήνεται μία

τοπικά

Δίνεται παράταση μέχρι το 2021, για όσα δεν έχει προχωρήσει η διαδικασία

Διαχειριστικά σχέδια βόσκησης
Είναι ζωτικής σημασίας θέμα για την κτηνοτροφία

ή περισσότερες επιτροπές παρακολούθησης και εφαρμογής των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, οι
οποίες θα αποτελούνται από:

α) υπαλλήλους της Περιφέρειας
ή της Περιφερειακής Ενότητας,
β) υπαλλήλους της δασικής υπηρεσίας,

γ) υπαλλήλους της αποκεντρωμένης υπηρεσίας του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι
οποίοι προτείνονται από τον Οργανισμό και

δ) εκπρόσωπο της κτηνοτροφικής
οργάνωσης.
Δικαιώματα χρήσης βοσκής
Τα δικαιώματα χρήσης της βοσκής
σε κτηνοτρόφους, επί των βοσκήσιμων γαιών στις οποίες επιτρέπεται
η βόσκηση, σύμφωνα με τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης που έχουν
εγκριθεί, θα κατανέμονται από την
Περιφερειακή Ενότητα.
Για το σκοπό αυτό συγκροτείται
επιτροπή εντός της Περιφερειακής
Ενότητας με τη συμμετοχή εκπροσώπου του αρμόδιου Δήμου και των
κτηνοτροφικών οργανώσεων. Τα δικαιώματα χρήσης της βοσκής παραχωρούνται στους κτηνοτρόφους
για χρονικό διάστημα αντίστοιχο με
την υλοποίηση των στόχων των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης. Σε
περίπτωση που σε τμήματα ή και
σε ολόκληρη τη βοσκήσιμη γαία
απαγορευτεί η βόσκηση ή οι γαίες
αυτές χαρακτηρισθούν αναδασωτέες, η επιτροπή της Περιφερειακής
Ενότητας προβαίνει σε ανάλογες
ανακατατάξεις των δικαιωμάτων βόσκησης.
Ματθαίος Μπίνας

Θέτουν δύο ζητήματα οι εκπρόσωποι οικογενειών με τρία παιδιά

Εισαγωγή τριτέκνων
σε Σώματα Ασφαλείας
•Αφορούν διόρθωση στην ποσόστωση για το Λιμενικό και μοριοδότηση
για την Πυροσβεστική, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων
με Τρία Παιδιά ν. Τρικάλων και μέλος του ΔΣ της ΠΟΤ Ιωάν. Λιούλιο

Ζ

ητήματα εισαγωγής
τρίτεκνων σε
Σώματα Ασφαλείας
θέτουν οι εκπρόσωποι
των οικογενειών με τρία
παιδιά, τονίζοντας πως
εδώ και πολλά χρόνια
αδικούνται και σ’ αυτό το
θέμα.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου
Γονέων με Τρία Παιδιά ν. Τρικάλων και μέλος του ΔΣ της
ΠΟΤ Ιωάννης Λιούλιος, σημειώνει πως στην παρούσα
φάση επείγει το Λιμενικό, καθώς με την ποσόστωση που
ισχύει τώρα, που είναι 3% επί
των προσληφθέντων, δεν θα
εισέλθει κανείς τρίτεκνος,
αφού δεν επαρκεί ο αριθμός
των ατόμων που ζητείται από
την Υπηρεσία. Ο κ. Λιούλιος
υπογραμμίζει πως δίκαιο είναι
να αλλάξει το ποσοστό ή τουλάχιστον να ληφθεί μέριμνα,
ώστε να προσληφθούν από
πολυμελείς οικογένειες άτομα, για παράδειγμα 1 από τρίτεκνους και 2 από πολύτεκνους και αναφέρει πως ζητείται συνάντηση για το θέμα
αυτό με τον συντοπίτη μας
υπουργό Ναυτιλίας Φώτη
Κουβέλη.
Το άλλο Σώμα Ασφαλείας
είναι η Πυροσβεστική Υπηρεσία (ΠΥ), για την οποία ο κ.

Λιούλιος σημειώνει «δεν υπάρχει καμία μέριμνα για μοριοδότηση τρίτεκνων. Μόνο γι’
αυτό το Σώμα ισχύει αυτό,
ενώ σε όλα τα άλλα, καθώς
και στις Ένοπλες Δυνάμεις Στρατός Ξηράς, Πολεμικό
Ναυτικό, Πολεμική Αεροπορία
– προβλέπεται μοριοδότηση
για εισαγωγή ενός ποσοστού
τριτέκνων. Στόχος μας είναι
συνάντηση με την πολιτική
ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, στο οποίο υπάγεται
η Πυροσβεστική, ώστε να καταθέσουμε το αίτημά μας
για μοριοδότηση και στην ΠΥ,
ώστε να αρθεί και αυτή η αδικία εις βάρος μας».
«Διαχρονικά είμαστε αδικη-

μένοι. Απ’ όλες τις Κυβερνήσεις, ενώ θα έπρεπε να λαμβάνεται ειδική μέριμνα για τις
πολυμελείς οικογένειες, καθώς ως χώρα αντιμετωπίζουμε έντονο δημογραφικό πρόβλημα» δηλώνει ο κ. Λιούλιος
και τονίζει «η λύση στο δημογραφικό βρίσκεται στο μέτρο
που σχετίζεται με τις δημογραφικές εξελίξεις και την
υπογεννητικότητα, στο πόρισμα της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων του 1993, όπου ως
πρώτη εισήγηση είναι ο χαρακτηρισμός της οικογένειας
με τρία τέκνα ως πολύτεκνη».
Ματθαίος Μπίνας

τοπικά

Παρουσίαση Βιβλίου
του Μένιου Σακελλαρόπουλου
από τον Κώστα Φαμίση

ην Παρασκευή 22
Φεβρουαρίου θα
γίνει η παρουσίαση
του βιβλίου του Μένιου
Σακελλαρόπουλου στην
Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας
και ώρα 19.30.

Τ

Ο συγγραφέας και δημοσιογράφος Μένιος Σακελλα-

νεπιστημίου Θεσσαλίας και
επιχειρηματίας κος Κωνσταντίνος Φαμίσης ο οποίος γνωρίζει καλά το αντικείμενο και η
εισήγησή του αναμένεται με
ενδιαφέρον.
Μετά το τέλος της παρουσίασης, ο συγγραφέας θα
υπογράψει το βιβλίο του και
θα συνομιλήσει με το κοινό.

ρόπουλος θα παρευρεθεί στη
Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας την
Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου
στις 7:30 μ.μ. με σκοπό να παρουσιάσει το νέο του βιβλίο "Η
Πυραμίδα της Οργής" από τις
Εκδόσεις Ψυχογιός.
Τον κ. Σακελλαρόπουλο θα
προλογίσει ο συντοπίτης Επίκουρος Καθηγητής του Πα-

Πλήθος κόσμου στην Παρουσίαση του βιβλίου
«Ισαάκ Μιζάν, αριθμός βραχίονα 182641»
•Από το Σύλλογο Ηπειρωτών Ν. Τρικάλων
τη ζεστή και
φιλόξενη αίθουσα
του Μουσείου
Τσιτσάνη, που είχε το
άρωμα και το χρώμα της
Ηπείρου έγινε η
παρουσίαση του βιβλίου
του Ηπειρώτη Δημήτρη
Βλαχοπάνου. Την
συνδιοργάνωση της
παρουσίασης του πολύ
ενδιαφέροντος αυτού
βιβλίου είχαν από κοινού
ο Σύλλογος Ηπειρωτών
Ν. Τρικάλων και η
Ισραηλιτική Κοινότητα
Τρικάλων, υπό την αιγίδα
του Δήμου Τρικκαίων.
Στην αρχή προβλήθηκε
ολιγόλεπτο βίντεο.

Σ
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Ανακοίνωση
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Αγαπητοί μου φίλοι, της ζωής και
της καθημερινής βιοπάλης, που για
πολλά χρόνια δώσαμε μαζί αγώνες
ζωής, με σταθερές αξίες και αρχές, για
τα ιδανικά και τα πιστεύω τόσο της πατρίδας όσο και της ορθοδοξίας μας…
Μέσα σε αυτή την πολύχρονη πορεία, θεώρησα καλό να καταγράψω
αρκετά γεγονότα από αυτή την πορεία, μέσα σε τρία βιβλία - τα δύο
έχουν ήδη κυκλοφορήσει - και το τρίτο πλέον τώρα που είναι διαθέσιμο, με τον τίτλο «Κρίση,
χρονογράφημα στα γεγονότα 2011 – 2018», όπου και θα
γίνει η παρουσίασή του στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς
Μητροπόλεως (επί της Όθωνος), το Σάββατο 2 Μαρτίου
και ώρα 6.30 μ.μ.
Τόσο η Μητρόπολη Τρικάλων, όσο και η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας μαζί με εμένα προσωπικά, θεωρήσαμε, επειδή δεν ήταν δυνατό να σταλούν ατομικές προσκλήσεις σε καθένα ξεχωριστά - παρά την καλή μας διάθεση και επιθυμία - ότι ήταν καλύτερο για όλους να το κοινοποιήσουμε, προς διευκόλυνσή σας, με γενική πρόσκληση
μέσω του Τύπου.
Κι ίσως να είναι έτσι καλύτερα για όλους, αφού θα θέλαμε να παραβρεθείτε όσο το δυνατόν περισσότεροι, όταν
ο σκοπός της παρουσίασης και διάθεσης του βιβλίου - με
ένα συμβολικό ποσό - είναι καθαρά φιλανθρωπικός, καθ’
όσο θα καλύψει αποκλειστικά ανάγκες ενίσχυσης του Φιλόπτωχου Ταμείου της Μητροπόλεως.
Ευχαριστώ από καρδιάς τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη
μας κ. Χρυσόστομο, τον π. Σεβασμιότατο Μητροπολίτη
Αλέξιο, τον Πρωτοσύγκελο πατέρα Αλέξιο και τους χορηγούς : την Αντιπεριφέρεια Τρικάλων και τον κ. Μιχαλάκη,
την Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας, το Επιμελητήριο
Λάρισας και την Πρόεδρο των Συνταξιούχων Εμπόρων κ.
Παπαδάκου, που χωρίς τη δική τους συμβολή και προσπάθεια, δεν θα ήταν εφικτή η κυκλοφορία του βιβλίου και
η θεάρεστη διάθεσή του…
Σας ευχαριστώ και σας περιμένω όλους,
Ο συγγραφέας
Περικλής Βασιλός

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 σήμερα 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 σήμερα 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
Την εκδήλωση προλόγισε
ο κ. Δημήτρης Παπαστεργίου,
Δήμαρχος Τρικκαίων. Στην
συνέχεια πήρε το λόγο η κα.
Νίκη Χύτα, Πρόεδρος του
Συλλόγου Ηπειρωτών Τρικάλων, η οποία καλωσορίζοντας τους συμπολίτες και συμπατριώτες της, αναφέρθηκε
στη σφαγή του μαρτυρικού
χωριού του Κομμένου της Άρτας, αλλά και στην ιστορία του
ήρωα Ισαάκ Μιζάν του τελευταίου Εβραίου της Άρτας, που
ζει στη Γλυφάδα. «Νιώθουμε
υπερήφανοι που η Ήπειρος
δημιουργεί», είπε χαρακτηριστικά, εμφανώς συγκινημένη.
«Νιώθουμε υπερήφανοι για
τους αγώνες και τις θυσίες
των προγόνων μας. Νιώθουμε
υπερήφανοι που η πρώτη μας
πατρίδα διατήρησε με αξιοπρέπεια την μακραίωνη πνευματική παράδοση και πορεύ-

τηκε με το κεφάλι ψηλά στους
δρόμους της ιστορίας. Και
αποτελεί γι’ αυτό μια ξεχωριστή στιγμή κάθε πράξη μας
και κάθε εκδήλωση που κρατά αδιάσπαστη αυτή μας την
παράδοση και σφυρηλατεί
την αδιατάραχτη και ομαλή
διαδοχή των γενεών. Είναι
καλό να μαθαίνεις την ιστορία
σου. Είναι καλό να μαθαίνεις
την ιστορία της Ηπείρου».
Για το βιβλίο μίλησαν η κα.
Ξένια Ελευθερίου, υποψήφια
Διδάκτωρ Διδακτικής της Ιστορίας, ο κ. Σωτήρης Αδάμος,
φιλόλογος, ο κ. Κώστας Μιχαλάκης, φιλόλογος και ο κ. Ιακώβ
Βενουζίου, Πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Τρικάλων. Την εκδήλωση συντόνισε η
κα. Σοφία Αλεστά, αντιδήμαρχος Τρικκαίων. Ακολούθησε συζήτηση με τον συγγραφέα κ.
Δημήτρη Βλαχοπάνο.

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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Χιόνια στα ορεινά,
πελαργός στα πεδινά!!!

Μπορεί να ορεινά της δυτικής Θεσσαλίας να ντύθηκαν
στα λευκά, ωστόσο η Άνοιξη μας χτυπά την πόρτα...
Αδιάψευστος μάρτυρας η χθεσινή φωτογραφία από
το Ριζοβούνι Καρδίτσας με τον πελαργό να έχει ... προσγειωθεί στη φωλιά!
Φυσικά αυτή η βεβιασμένη άφιξη (κατά ένα μήνα περίπου) και με τη θερμοκρασία να προσεγγίζει το πρωί
τους μηδέν βαθμούς δημιουργεί και εύλογους προβληματισμούς για την απόφασή του ελπίζοντας ωστόσο ότι
το ένστικτό του δεν τον λάθεψε.

Ν

εφώσεις με
τοπικές βροχές
και χιονόνερο στη
Νοτιοανατολική
Θεσσαλία, στην Κεντρική
και Ανατολική Στερεά,
στην Εύβοια, στην
Ανατολική Πελοπόννησο,
βροχές και καταιγίδες
στις Κυκλάδες και στην
Κρήτη, και χιονοπτώσεις
στα ορεινά και ημιορεινά,
καθώς και σε περιοχές
της ηπειρωτικής χώρας
με χαμηλότερο
υψόμετρο, είχαμε χθες
Σάββατο 16
Φεβρουαρίου.
Επισημαίνεται ότι στη Βόρεια και κυρίως στη Δυτική
Κρήτη τα φαινόμενα ήταν και
πάλι τοπικά ισχυρά, ενώ πυκνές χιονοπτώσεις εκδηλώθηκαν στα ορεινά του νησιού
και κατά τόπους σε ημιορεινά
τμήματα.
Σχετική βελτίωση παρουσιάζει ο καιρός σήμερα Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2019
σύμφωνα την ΕΜΥ. Συγκεκριμένα αναμένονται νεφώσεις
στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο
και την Ανατολική Στερεά και
Πελοπόννησο, με τοπικές βροχές που γρήγορα θα περιοριστούν στην Κρήτη και θα
εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη
χώρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια
με τοπικές μόνο νεφώσεις.

CMYK

Εξασθενεί η “Χιόνη”
Αττική
Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με ασθενείς τοπικές
βροχές, όμως από το μεσημέρι ο καιρός θα βελτιωθεί.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 και
τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 7 έως
12 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη
Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα
πνέουν από μεταβαλλόμενες
διευθύνσεις έως 3 μποφόρ.
Η θερμοκρασία στο κέντρο
της πόλης θα κυμανθεί από 3
έως 11 βαθμούς.

Θερμοκρασία
Η θερμοκρασία στη Δυτική
Μακεδονία θα κυμανθεί από
-4 έως 8 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 0 έως 11, στη Θεσσαλία από 1 έως 11, στα δυτικά
ηπειρωτικά από 2 έως 15, στα
υπόλοιπα ηπειρωτικά από 5
έως 12, στα νησιά του Ιονίου
από 5 έως 13, στα νησιά του
Βορείου Αιγαίου από 5 έως
11, στα νησιά του υπολοίπου
Αιγαίου από 8 έως 16, και
στην Κρήτη από 8 έως 13.

Άνεμοι
Οι άνεμοι στο Βόρειο Αιγαίο
θα πνέουν από βόρειες και
βορειοανατολικές διευθύνσεις
5 έως 7 μποφόρ, με σταδιακή
εξασθένηση κατά 1 έως 2
μποφόρ.
Στο Κεντρικό και Νοτιοδυτικό Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις
6 έως 8 μποφόρ με σταδιακή
εξασθένηση κατά 1 έως 2
μποφόρ.

Στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο
οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις 2
έως 4 μποφόρ.
Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βορειοανατολικές διευθύνσεις 2 έως 4
και τοπικά 5 μποφόρ, σταδιακά όμως θα εξασθενήσουν
και προς το βράδυ θα πνέουν
από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 και τοπικά έως 4
μποφόρ.

τοπικά
ε εορταστική και ζεστή
ατμόσφαιρα, στο
πλαίσιο εκδήλωσης
κατά την οποία τιμήθηκε η
συνεισφορά των αιρετών
Μηχανικών από θέσεις
ευθύνης στην Καλλικρατική
Τοπική Αυτοδιοίκηση, το
Περιφερειακό Τμήμα
Κεντρικής & Δυτικής
Θεσσαλίας του ΤΕΕ, έκοψε
την Πρωτοχρονιάτικη πίτα
του, την Παρασκευή, 15
Φεβρουαρίου 2019, στην
αίθουσα εκδηλώσεων
«Ιωάννης Βαρνάς», με την
τιμητική παρουσία
εκπροσώπων της
εκκλησιαστικής και
πολιτικής ηγεσίας, της
αυτοδιοίκησης, των
επιστημονικών και
κοινωνικών φορέων της
πόλης και πλήθους μελών.

Σ

Ο πρόεδρος του τμήματος, Παπαγεωργίου Νίκος, αφού καλωσόρισε τους παριστάμενους στην
εκδήλωση και ευχήθηκε Καλή
Χρονιά, δήλωσε τα ακόλουθα:
«Ας είναι το 2019 η χρονιά που
επιτέλους οι κυβερνητικοί φορείς
θα συμβάλλουν, ως οφείλουν,
στην επανεκκίνηση της οικονομίας
και στην ευημερία του πολίτη.
Στην προσπάθεια αυτή οφείλει
και η Τοπική Αυτοδιοίκηση να
αναλάβει το μερίδιο της ευθύνης
που της αναλογεί.
Για αυτόν τον λόγο, επιλέξαμε
σήμερα να βραβεύσουμε μέλη
μας, που ως αιρετοί, έχουν υπηρετήσει, και κάποιοι υπηρετούν
ακόμη, την Τοπική αυτοδιοίκηση.
Αποτελεί βαθιά πεποίθησή μας
πως η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί και πρέπει να συνεισφέρει με
τις πολιτικές της στην αντιμετώπιση της κρίσης, που μαστίζει το
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Κοπή πίτας στο ΤΕΕ

σύνολο των πολιτών και πρώτιστα
οι Μηχανικοί, μπορούν να συμβάλουν περισσότερο σε αυτήν
την κατεύθυνση. Είναι μεγάλη σίγουρα η ευθύνη που τους έχει
ανατεθεί, αλλά έχοντας σύσσωμο
το Τεχνικό Επιμελητήριο δίπλα
τους, θεωρούμε ότι η επιτυχία
τους είναι βέβαιη!
Μέσα στην Καλλικρατική Τοπική Αυτοδιοίκηση, έως σήμερα
έχουν διατελέσει ή διατελούν 28
μέλη μας Αντιπεριφερειάρχες,
Δήμαρχοι, Αντιδήμαρχοι και Πρόεδροι Δημοτικών Συμβουλίων.
Σύντομα θα στείλουμε σε
όλους σας τις προτάσεις μας που
αφορούν την προσέλκυση επενδύσεων, την τόνωση της τοπικής
οικονομίας, την μείωση της ανεργίας, την αειφόρο ανάπτυξη και
την αναχαίτιση της κλιματικής αλλαγής, την αναβάθμιση του δομημένου περιβάλλοντος, την
ασφάλεια των πολιτών, την προώθηση της καινοτομίας, την προ-

στασία του περιβάλλοντος, ώστε
να λάβετε γνώση και -γιατί όχι – να
ενσωματώσετε τις προτάσεις μας
στο πρόγραμμά σας.
Η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί
αν το θέλει να παρέμβει έμμεσα
στην κεντρική πολιτική σκηνή και
ουσιαστικά να χαράξει μία διαφορετική πολιτική για την τοπική
κοινωνία και οικονομία. Ο κόσμος
πλέον δεν θέλει μόνο έργα. Απαιτεί το δικαίωμά του στην εργασία,
στην οικογενειακή ασφάλεια και
σε μία καλή ζωή.
Το καλοκαίρι του 2018, η Περιφέρειά μας, υπό την καθοδήγηση
του κ. Αγοραστού, πήρε το βραβείο της Επιχειρηματικής Περιφέρειας της Ευρώπης για το
2019, μια διάκριση που αντανακλάται εκτός από τους αιρετούς
και στους εργαζόμενους στην
Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ευελπιστούμε αντίστοιχο βραβείο να
πάρει στο άμεσο μέλλον και κάποιος Δήμαρχος!

Ευελπιστούμε, τρεις μήνες πριν
από τις αυτοδιοικητικές εκλογές
του 2019, εσείς, αλλά και οι υποψήφιοι δήμαρχοι να ενσωματώσετε τις προτάσεις μας στο πρόγραμμά σας αλλά και στην πορεία
να υλοποιήσετε πολιτικές με στόχο την τοπική ανάπτυξη.»
Απονεμήθηκαν, για την προσφορά τους, αναμνηστικοί έπαινοι
στους συναδέλφους Μηχανικούς,
Γρηγορίου Ζήση, αντιπεριφερειάρχη, Καραλαριώτου Ειρήνη, πρ.
αντιπεριφερειάρχη, Καλτσά Νικόλαο, Αντιδήμαρχο Λάρισας,
Κουλιό Κωνσταντίνο, Αντιδήμαρχο Τυρνάβου, Μαβίδη Δημήτριο,
Αντιδήμαρχο Λάρισας, Μπαλούκα
Διονύσιο, Αντιδήμαρχο Ελασσόνας, Μπέμπη Απόστολο, αντιπεριφερειάρχη, Σερετίδη Ανέστη,
πρ. Αντιδήμαρχο Ελασσόνας,
Σουλιώτη Θεόδωρο, πρ. Αντιδήμαρχο Αγιάς, Σούλτη Γεώργιο,
Αντιδήμαρχο Λάρισας, Τάχο Δημήτριο, πρόεδρο Δημ. Συμβουλί-

ου Λάρισας, Τσάτσαρη Χρήστο,
πρ. Αντιδήμαρχο Τεμπών.
Στην εκδήλωση παρέστη ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου, κ. Ιερώνυμος, που ευλόγησε την πρωτοχρονιάτικη πίτα και ευχήθηκε για
τη νέα χρονιά.
Παρευρέθηκαν επίσης, οι βου-

λευτές Χαρακόπουλος Μάξιμος
και Κατσιαντώνης Γιώργος, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Αγοραστός Κωνσταντίνος, ο πρόεδρος ΠΕΔ Θεσσαλίας και Δήμαρχος Μουζακίου Κωτσός Γεώργιος, οι πρώην πρόεδροι του
ΤΕΕ Λαγαρίας Μιχάλης, Ηλιάδης
Πέτρος και Διαμάντος Ντίνος.

Εορταστική Εκδήλωση
TEE για τον Νέο Χρόνο
στα Τρίκαλα
H Νομαρχιακή Επιτροπή του Περιφερειακού Τμήματος
Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας του ΤΕΕ, διοργανώνει την
Ετήσια Εορταστική Εκδήλωση για το νέο έτος και κοπή της
Πρωτοχρονιάτικης πίτας στα Τρίκαλα, την Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2019, ώρα 20.30, στο BarRouge (Ασκληπιού 18
& Καρανάσιου). Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα βραβευτούν συνάδελφοι Μηχανικοί για τη συνεισφορά τους, από
θέσεις ευθύνης, στην Καλλικρατική Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Λογιστικά - Φοροτεχνικά
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

ΖΟΥΡΜΠΑΣ Ν. - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ν. Ο.Ε.

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

Κέντρο Διάγνωσης &
Θεραπείας Διαταραχών

email: diatrofis@gmail.com

“ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ”
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

Σκυλοτροφή συντήρησης 20kg

από

ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Σκυλοτροφή ενέργειας 20kg

από

Αυτισμός, Νοητική Στέρηση, ΔΕΠ-Υ,
Μαθησιακές Δυσκολίες – Λοιπές Διαταραχές

Ώρες Λειτουργίας: 11.00-21.30
Υπεύθυνες Κόγια Ι. Σοφία - Κοιν. Λειτουργός
επικοινωνίας: Αγγέλη Μαρία - Λογοθεραπεύτρια

Γατοτροφή Premium από 24,99

μόνο

Αλεύρι τύπου πολυτελείας 5kg

από

Αλεύρι τύπου 70% 25kg

από

Hλιέλαιο 10λίτρα

από

Απόλλωνος 16, Τρίκαλα
Τηλ. 24310-78781•Κιν.: 6974273255, 6970456589
CMYK
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τοπικά

Μέσα από δημοσιεύματα των παλιών τοπικών εφημερίδων

Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΙΑΣ
Μία επιλογή από δρώμενα και σχόλια απ’ τον ΘΥΜΙΟ ΓΡ. ΛΩΛΗ
Καθώς σήμερα, Κυριακή Τελώνου και Φαρισαίου, μπαίνουμε στην περίοδο του Τριωδείου, των Απόκρεων των χορών και ξεφαντωμάτων, ενδιαφέρον παρουσιάζει η, αποσπασματική έστω αναφορά, σε κάποιες εκδηλώσεις, μα και πρόσωπα, που κάτω από
οποιεσδήποτε συν- θήκες οικονομικές και καιρικές και οι Τρικαλινοί, παίρνουν την αφορμή να ξεφαντώσουν.
Παράλληλα και με κάποιες προσωπικές θύμησες, απ’ το πρόσφατο παρελθόν, σχετιζόμενες με το λαϊκό αυτό πανηγύρι. Οι εικόνες
αυτής της εορταστικής επικαιρότητας, ζωντανεύουν και μέσα από το ειδησεογραφικό
πανόραμα της παλιάς, ιστορικής τοπικής
εφημερίδας της πόλης μας, «Θάρρος» της
Κυριακής 17 φεβρουαρίου 1919, εκατό δηλαδή χρόνια πρίν σαν σήμερα.

νε γύρω του πολλούς, αργόσχολους και πιτσιρικάδα.

ΤΑ ΑΥΓΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ

Γι’ αυτόν ακριβώς τον «Τύπο», ο αείμνηστος
συμπολίτης δημοσιογράφος Θεολόγης Τριανταφύλλου, σ’ ένα απ’ τα βιβλία του γράφει και
τα εξής. Ο Νικόλας Χούρλας, Βλάχος την καταγωγή από την Κρανιά, ξέπεσε στην πόλη
μας γύρω στο 1918 με 20, όπου έδρασε για
μία δωδεκαετία, ως το 1930, οπότε ένα χειμωνιάτικκο πρωϊνό βρέθηκε πεθαμένος –ξυλιασμένος-από το χιόνι, που τον είχε σκεπάσει στην κώχη μιάς εξώπορτας σπιτιού, όπου
είχε καταφύγει από βραδύς για να προφυλαχθεί απ’ την παγωνιά. Το περιστατικό αυτό
κατέγραψε ο αείμνηστος χρονογράφος Γιάννης Παπαζήσης στην εφημερίδα «Αναγέννησις», σαμαράς στο επάγγελμα, αλλά και για
πολλά χρόνια Πρόεδρος της Ομοσπονδίας
Επαγγελματοβιοτεχνών Τρικάλων. (Είχε το
εργαστηριό του στην οδό Χρ. Καρρά, κοντά
προς τον μύλο Βοΐλα).

Επειδή όμως όλες οι γιορτές κι’ οι χαρές
αρχίζουν από το στομάχι-«νηστικό αρκούδι
δεν χορεύει λέει ο λαός»-αλλά και τον καιρό
που επικρατεί, μεταφέρονται πρώτα-πρώτα
οι σχετικές επισημάνσεις της εφημερίδες για
το 1919, που δεν απέχουν και πολύ από τις
σημερινές.

Η …ΠΟΛΥΧΡΩΜΗ
ΑΠΟΚΡΗΑΤΙΚΗ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ
Στο επίκεντρο των προσωπικών μου αναμνήσεων, βρίσκεται η οδός Ασκληπιού, που
όλο το χρόνο, ήταν το «νυφοπάζαρφο»των
Τρικάλων, ενώ τις ημέρες των Απόκρεων, μεταβάλλονταν σε πολύχρωμο οδόστρωμα.
Καθώς εκατέρωθεν, υπήρχαν τα τρία μεγάλα βιβλιοχαρτοπωλεία, των Καψή και Τσιοπελάκου από την μία και του Πανουργιά, από
την άλλη. Και όλα τα βράδυα γίνονταν σφοδρός πόλεμος, με την κομφετή, τις σερπαντίνες τα χάρτινα τόπια γεμάτα με πριονίδι, και
τα άλλα κατασκευάσματα της εποχής. Τσουβάλια ολόκληρα άδειαζαν στα μαλλιά των γυναικών, στέλνοντας τά μηνύματα του φτερωτού σκανδαλιάρη γιού της Αφροδίτης. Μάλιστα οι πιτσιρίκοι, που δεν διαθέταμε χρήματα για την αγορά κομφετής, μαζεύαμε τους
σωρούς των πολύχρωμων χαρτικών, που
συγκεντρώνονταν στα ρείθρα των πεζοδρομίων και τα ρίχναμε στο κεφάλι των συνομήλικων κοριτσιών, μετέχοντας σ’ εκείνο το πρώτο δειλό παιγνίδι ερωτισμού της νιότης.

Το αρχοντικό Νακοπούλου, που επί πολλά χρόνια κι’ ιδιαίτερα την περίοδο των Απόκρεων βρίσκονταν
στο επίκεντρο της κοσμικής ζωής των Τρικάλων, με ρεβεγιόν
Αίγυπτο, εξελίχθηκε σε σπουδαίο τοπικό παράγοντα, με πολύχρονη ενεργό ανάμιξη στα
τοπικά δημοτικά, οικονομικά και πολιτιστικά
δρώμενα, ως Πρόεδρος μεταξύ άλλων, του
Μουσικού και Γυμναστικού Συλλόγου Τρικάλων του πολυαριθμότερου τότε Σωματείου
των Τρικάλων, με μεγάλη δραστηριότητα και
πανελλήνια προβολή.

ΟΙ «ΛΑΧΑΡΜΙΕΣ»
ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ
Επίσης, πανηγυρική εικόνα έπαιρνε το
κέντρο της πόλης κι’ όχι μόνο, την Καθαρά
Δευτέρα με τον …πεζοδρομιακό σημαιοστολισμό παντοπωλείων, που πωλούσαν ξυδάτες
λαχαρμιές, κι’ Εληές αλλά και χαλβάδες του
Μάτη, για την νηστεία που άρχιζε απ’ την ημέρα εκείνη και τηρούσαν πολλοί. Εντυπωσιακότερα ήταν τα παντοπωλεία ΜπαρμπούτηΓουγουλάκη, στη γωνία των οδών Ασκληπιού και Βύρωνος, όπου μετά το ζαχαροπλαστείο Αδελφών Νίτσα, των Αδελφών Πέττα,
παρά την κεντρική πλατεία και από τα συνοικιακά του Κατσίκα, στην πλατεία της
Αγίας Επίσκεψης.

Το παντοπωλείο και ταβέρνα Αδελφών Πίσσα, στην
οδό 25ης Μαρτίου, στολισμένη κατάλληλα, για τις
ημέρες των Απόκρεων και της Καθαράς Δευτέρας

Φρέσκα αυγά, στα οποία η Αστυνομία έκανε
κάποτε παρακράτημα στα όσα γίνιονταν
εξαγωγή εκτός Νομού και στην συνέχεια διέθετε
η ίδια στην αγορά της πόλης μας

Η αρχή της οδού Ασκληπιού, που τις ημέρες των
Απόκρεων συγκέντρωνε όλους τους Τρικαλινούς,
μικρούς -μεγάλους, άνδρες-γυναίκες

ΤΑ ΡΕΒΕΓΙΟΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΧΟΡΟΙ
ΚΑΙ ΟΙ «ΤΥΠΟΙ»
Επίσης αναφορά γίνεται και σε «Τύπους»,
με τους οποίους διασκέδαζαν και τότε οι Τρικαλινοί, όπως άλλωστε και σήμερα. Μεταξύ
των οποίων κι’ ο Κόλλας Χούρλας, που με τις
εμφανίσεις και τα τερτίπια του, συγκέντρω-

Όλες τις βραδυές της Αποκρηάτικης περιόδου, στα σπίτια των πλουσίων συμπολιτών
διοργανώνονταν ρεβεγιόν με συμμετοχή της
«υψηλής» κοινωνιίας, με επίκεντρο το ωραίο
διώροφο του Τάκη Νακόπουλου, που υπάρχει και σήμερα στην οδό Βύρωνος. Ο Νακόπουλος πλούσιος κτηματίας, που ήλθε απ’ την

ΚΑΙ Η ΚΑΜΗΛΑ ΤΟΥ
ΜΠΑΛΑΟΥΡΑ
Πολλά μπορεί να θυμηθεί κανένας απ’ την
παλιά Τρικαλινή Αποκρηά. Όμως θα ολοκληρωθεί με αυτό που έμεινε ανεξίτηλα χαραγμένο στην μνήμη, όλων των παιδιών. Η
ατραξιόν με την καμήλα του Μπαλαούρα.
Ήταν ένα πρόχειρο…κατασκεύασμα της οικογένειας Μπαλαούρα, που έμεινε στην συνοικία Τρικκαίογλου, που τα μέλη της ασχολούνταν με την ανόρυξη τουλούμπας και αρτεσιανού, αλλά και εκκένωσης βόθρων, πολύ
πρίν εμφανισθούν οι μηχανοκίνητοι «Αχόρταγοι» του Παπαζήση και Βόπη και όλες οι αυλές είχαν τον βόθρο τους…
Η καμήλα λοιπόν εκείνη ήταν μία συρραμένη μεγάλη λινάτσα, κάτω απ’ την οποία κρύβονταν τέσσερα άτομα, δύο πίσω και δύο
μπροστά, τα οποία κρατούσαν και μια μεγάλη αποστεωμένη κεφαλή αγελάδας, βουβαλιού ή γαϊδάρου, την οποία κατά διαστήματα κροτάλιζε ο κάτοχός της, προκαλώντας
τον τρόμο και την φυγή των πιτσιρίκων, που
την ακολουθούσαν στην διαδρομή της απ’ τον
ναό του Αγίου Στεφάνου, μέχρι την κεντρική
πλατεία ή τα χασάπικα, ενώ μία γυναίκα περιέφερε τον δίσκο, όπου οι …φιλοθεάμωνες
έρριχναν το οβολόν τους.

Ένα πρόχειρο σκίτσο της καμήλας
του Μπαλαούρα, ατραξιόν κάποτε
των Απόκρεων, στην πόλη μας

Η παλιά
κρεαταγορά, που
γνώριζε ιδιαίτερη
κίνηση τις μέρες
των Απόκρεων,
πρίν αρχίοει η
κατεδάφισή της
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ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ

Γ’ ΕΘΝΙΚΗ

ΣΕ ΥΨΗΛΕΣ ΣΤΡΟΦΕΣ

ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ

ΖΗΤΟΥΝ ΞΕΣΠΑΣΜΑ

Οι Ικαροι πρέπει να δείξουν το καλό τους
πρόσωπο κόντρα στα Γρεβενά,
ενώ ο ΑΟΚ δοκιμάζεται στον ΠΑΣ (σελ 3)

Τα μέτρα του πρέπει να πάρει ο ΑΟΤ
για να μπορέσει να λυγίσει την αντίσταση
του Απόλλωνα Πόντου (σελ 5)

Τα Μετέωρα φιλοξενούν τον Αλμυρό
και θα τα δώσουν όλα για
τον ιδανικό απολογισμό (σελ 8)

4 Για μια ακόμη αγωνιστική οι ποδοσφαιριστές των ομάδων
της Α’ ΕΠΣΤ πλειοδότησαν σε πάθος κυνηγώντας
το αποτέλεσμα μέχρι το τελευταίο σφύριγμα (σελ 4,6,7)
CMYK
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Κ

ατά την διάρκεια
της πενταετούς
θητείας των
Τρικάλων στα
μεγάλα σαλόνια της Α1
ΕΣΑΚΕ εντάχθηκαν στο
δυναμικό τους και
πρόσφεραν υπηρεσίες
ξένοι παίκτες για όλα τα
γούστα.

Αργά στο πνεύμα
Ο D.J Ρίτσαρτσον ήρθε στα Τρίκαλα σε δύσκολη καμπή και έτσι είχε
αναλαμπές με κορυφαία αυτή του τελευταίου αγώνα

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Ορισμένοι πέρασαν και δεν
ακούμπησαν, οπότε αν σήμερα η κουβέντα φτάσει στο
όνομά τους οι συμπολίτες φίλαθλοι θα αναρωτηθούν.
Μα πέρασε και ο συγκεκριμένος παίκτης από το Δημοτικό;
Ασφαλώς δεν κολλούν όλες
οι ομάδες με όλους τους
αθλητές, οπότε τα επιτελεία
πρέπει να έχουν άστρο και
τύχη όσον αφορά την επιλογή
στελεχών.
Από την άλλη στο δυναμικό
των κυανέρυθρων βρέθηκαν
και αθλητές που μπήκαν με
το σπαθί τους στην καρδιά
του κόσμου.
Δεν χρειάζεται να κάνουμε
εκτενή ανάλυση για να θυμίσουμε όλον αυτόν τον κόσμο.
Οι φίλαθλοι άλλωστε δεν πρόκειται να ξεχάσουν με τίποτα
τα κατορθώματά τους σε άμυνα και επίθεση.
Αξίζει όμως να σταθούμε
και σ’ένα ακόμη κεφάλαιο.
Παίζει λοιπόν ρόλο πότε εντάσσεται ένας αθλητής στην
ομάδα. Όταν αυτή είναι στα
πάνω της και βγάζει ενέργεια
μπορεί να προσαρμοστεί άμεσα και να κάνει πράγματα και
θαύματα.
Αν όμως αντιμετωπίζει προβλήματα και υπάρχει μια γενικότερη μελαγχολία τότε δύσκολα θα ξεδιπλώσει το σύνολο των αρετών του.
Ο DJ Ρίτσαρτσον ήρθε στο
Δημοτικό σε μια δύσκολη καμπή για την ομάδα. Είχε λοιπόν
μεταπτώσεις στην απόδοσή
του αν και ήταν φανερό ότι
ήξερε μπάσκετ.

Ο Ρίτσαρτσον έφυγε από τα Τρίκαλα με την τρελή εμφάνιση
στον αγώνα του Κοροίβου.
Σε κάποια ματς βγήκε μπροστά, ενώ σε άλλα τον παρέσυρε και αυτόν η κακή αύρα.
Γενικά μπήκε αργά στο πνεύμα.
Κάνοντας ορισμένα ακόμη
αφιερώματα(από τα τελευταία) σταχυλογήσαμε ορισμένες καλές εμφανίσεις του. Κορυφαία ήταν αυτή του επιλόγου του περσινού πρωταθλήματος.
Ο ερχομός του στα Τρίκαλα
έγινε τον Φλεβάρη του 18.
Η ΚΑΕ Τρίκαλα BC ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού γκαρντ Dietrich James
“D.J.» Richardson (1991, 1.90).
O D.J Richardson αγωνίστηκε την φετινή σεζόν στην
Πολωνία με τα χρώματα της
Slam Stal Ostrow Wielkopolski
όπου σε 10 παιχνίδια είχε 11
πόντους και 1,3 ασίστ μ.ο.
Ο Richardson είναι απόφοιτος του Ιλινόις (2013) και στην
συνέχεια αγωνίστηκε σε Αυστρία (Gussing Knights), Φιν-

λανδία (Korikobrat, Kouvot),
Βέλγιο (Charleroi), Γερμανία
(Wuersburg).»
Ένα δύσκολο εκτός έδρας
παιχνίδι έγινε τον Μάρτη του
18 και ο Ρίτσαρτσον έδωσε
λύσεις.
Βέβαια ο ΠΑΟΚ κέρδισε
στην έδρα του 58-54.
Ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ άστοχος από την περιφέρεια, καθώς τελείωσε τον αγώνα με
2/21 τρίποντα, με αποτέλεσμα
να μην μπορεί να «καθαρίσει»
το παιχνίδι με ευκολία.
Το παιχνίδι δεν είχε καλό
ρυθμό στο πρώτο δεκάλεπτο,
αλλά ο ΠΑΟΚ βρήκε σκορ
από τον αρχηγό του, Βαγγέλη
Μαργαρίτη και προηγήθηκε
με 14-9 στο 10’.
Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο
ΠΑΟΚ βρήκε ρυθμό με το Terran Petteway να πραγματοποιεί πολύ καλή εμφάνιση στο
ντεμπούτο του και έτσι πήρε
διαφορά 12 πόντων (28-16).
Τα Τρίκαλα, όμως, αντέδρα-

σαν και κατάφεραν να μαζέψουν το σκορ, με τον ΠΑΟΚ
να έχει προβάδισμα 5 πόντων
στο τέλος του πρώτου μέρους
(33-28).
Στο τρίτο δεκάλεπτο, οι φιλοξενούμενοι έμειναν κοντά
στο σκορ, αλλά ο Λίνος Χρυσικόπουλος με συνεχόμενους
πόντους κράτησε τον ΠΑΟΚ
σε θέση οδηγού, ενώ με ένα
καλό τελευταίο δίλεπτο, πήρε
και διαφορά 9 πόντων, καθώς
ο Ousman Krubally έκανε το
49-40 στο 30’.
Τα Τρίκαλα μείωσαν στο
καλάθι με την έναρξη του τέταρτου δεκαλέπτου (49-47),
αλλά ο ΠΑΟΚ κράτησε το
προβάδισμα και παρά την
αστοχία του πήρε τη νίκη με
58-54.
Για λογαριασμό των κυανέρυθρων ο Ρίτσαρτσον είχε
9(1).

Τα καλά σημεία
Τον Απρίλη του 18 τα Τρίκαλα υπέστησαν οδυνηρή
ήττα από τον Πανιώνιο αλλά
ο Ρίτσαρτσον το πάλεψε.
Τα Τρίκαλα δεν προηγήθηκαν ούτε μία φορά στο πρώτο
ημίχρονο και είδαν τους “κυανέρυθρους” να ξεφεύγουν με
36-52 στο 19'29'', εντούτοις
στην τρίτη περίοδο έφεραν
τα πάνω κάτω στο γήπεδο.
Με κορυφαίους τους Τέγιτς
(16 πόντοι), Ρίτσαρντσον (20
πόντοι) και Μόρις (15 πόντοι)
η ομάδα του Φώτη Τακιανού
κράτησε τον Πανιώνιο χωρίς
καλάθι για περίπου έξι λεπτά,
ροκάνισε τη διαφορά και στο
28' πήρε το προβάδισμα για
πρώτη φορά στο ματς με 5857. Τα Τρίκαλα προηγήθηκαν
με 60-58 στο 29' και μετά το
0-7 του Πανιωνίου (60-65)

απάντησαν με δικό τους 6-0,
παίρνοντας εκ νέου το προβάδισμα με 66-65. Ωστόσο η
ομάδα που έκανε το καθοριστικό ξέσπασμα ήταν αυτή
της Νέας Σμύρνης, η οποία
“έτρεξε” ένα σερί 11-0 και
πανηγύρισε έτσι τη νίκη που
είχε τόσο μεγάλη ανάγκη.
Κορωνίδα βέβαια των καλών
εμφανίσεων αποτέλεσε ο αγώνας στον Κόροιο τον Μάη του
18 που θα μνημονεύεται κατά
πως φαίνεται για πολλά χρόνια. Το sport 24 είχε γράψει
τότε.
Τι κι αν παρατάχθηκαν με
μόλις 9 παίκτες από τους
οποίους έπαιξαν οι 7; Τι κι αν
στο δεύτερο γύρο είχαν 012, όπως 0-12 είχαν κι εκτός
έδρας τη φετινή χρονιά; Τι κι
αν ήταν βαθμολογικά αδιάφορα; Κι όμως. Τα Τρίκαλα
πέτυχαν το ακατόρθωτο, επικράτησαν του Κόροιβου στην
Αμαλιάδα με 85-82 και διατήρησαν τον Πανιώνιο στην Α1.
Υποβιβάστηκε η ομάδα του
Ντίνου Καλαμπάκου, που είχε
την τύχη στα χέρια της, αλλά
υποβιβάστηκε από 4 χρόνια
στη μεγάλη κατηγορία.
Το ματς ξεκίνησε με τα Τρίκαλα να είναι ανταγωνιστικά,
παρά το γεγονός ότι είχαν
ελάχιστες λύσεις.
Ο Κόροιβος, βέβαια, ήταν
σταθερά μπροστά στο σκορ
(25-19, 10'), καθώς οι φιλοξενούμενοι βρήκαν σκορ αλλά
αμυντικά δεν κατάφεραν να
σταματήσουν τους γηπεδούχους. Η ομάδα του Ντίνου
Καλαμπάκου συνέχισε να ανεβάζει την απόδοση της και
στο 12', πήρε για πρώτη φορά
διψήφιο προβάδισμα (36-23),
μετά από βολές του Πόσλεϊ.

Τα Τρίκαλα, όμως, δεν τα παράτησαν και στο 17' ήταν στο
-3 (40-37). Εντέλει, το πρώτο
μέρος ολοκληρώθηκε με 4642.
Στη διάρκεια της τρίτης περιόδου, τα Τρίκαλα συνέχισαν
να απειλούν τον Κόροιβο,
ωστόσο δεν κατάφεραν να
περάσουν ποτέ μπροστά στο
σκορ και στο 30' ήταν πίσω
με 59-64. Τα πάντα κρίθηκαν
στο τέταρτο δεκάλεπτο, με
τον Μόρις να σημειώνει δύο
σερί τρίποντα για το 68-68
στο 34'. Και το "θρίλερ" συνεχίστηκε, αφού στο 36', ο Σλαφτσάκης με κάρφωμα έκανε
το 75-73, πριν ισοφαρίσει σε
75-75 ο Καλογιαννίδης και ο
Σλαφτσάκης με 1/2 βολές κάνει το 75-76!
Το φινάλε ήταν συγκλονιστικό. Περίπου 48'' πριν από
το τέλος και με το σκορ στο
76-79, ο Κόροιβος είχε την
κατοχή, αφού προηγουμένως
ο Ρίτσαρντσον είχε πετύχει
ένα μεγάλο τρίποντο. Ο Κάρσον πήρε την ευθύνη αλλά
αστόχησε, με τα Τρίκαλα να
μαζεύουν ένα καθοριστικό
αμυντικό ριμπάουντ!
Κατόπιν, ο Πόσλεϊ με τρίποντο μείωσε σε 79-81 κι ο
Μόρις έκανε το 79-83 με βολές, πριν ο Πόσλεϊ μειώσει
με νέο σουτ τριών πόντων σε
82-83 στα 14'' για το φινάλε.
Κατόπιν ο Μόρις πήγε ξανά
στη γραμμή κι έκανε το 8285, με τα Τρίκαλα να κάνουν
-αναμενόμενα- φάουλ. Ο Κάρσον, όμως, αποχώρησε με
πρόβλημα, ο Μιλεντίγεβιτς
είχε 0/2 και το ματς ολοκληρώθηκε με... πανηγυρισμούς
του Πανιωνίου στην Κρήτη!
Οι δύο Αμερικανοί των Τρικάλων ήταν... όλα τα λεφτά.
Ο Ρίτσαρντσον μέτρησε 25
πόντους με 6/11 τρίποντα και
6 ριμπάουντ στα 38:19 που
έμεινε στο παρκέ και ο Μόρις
σε 37:15 πέτυχε 27 πόντους
με 3/5 σου τριών πόντων, 6
"σκουπίδια" και 5 ασίστ. Οι
φιλοξενούμενοι είχαν μόλις 2
Αμερικανούς στην αποστολή,
αλλά αυτοί έκαναν... ό,τι ήθελαν στο παρκέ!

Ιδανικός απολογισμός

Το πρώτο
βήμα

"Η Οργανωτική Επιτροπή του ΕΚΟ All Star Game 2019 μοίρασε εύσημα στο φίλαθλο κοινό αλλά και σε ολόκληρη την πόλη της Θεσσαλονίκης, που
«αγκάλιασαν» όλες τις εκδηλώσεις του τριημέρου της 23ης στην σειρά διοργάνωσης και αποτέλεσαν το πιο λαμπρό αστέρι της «Γιορτής των Αστεριών»!
Η ανταπόκριση του φίλαθλου κοινού της Θεσσαλονίκης ήταν συγκλονιστική όχι μόνο στον κεντρικό αγώνα που πραγματοποιήθηκε μπροστά στις
κατάμεστες από παιδιά και οικογένειες εξέδρες του Αλεξάνδρειου, αλλά και σε όλες τις παράλληλες εκδηλώσεις του τριημέρου που ήταν αφιερωμένο στην
συμπλήρωση 100 ετών ελληνικού μπάσκετ:
Το κλειστό γήπεδο της ΧΑΝΘ «Μίμης Τσικίνας» γέμισε την Παρασκευή 8/10 από παιδιά, μαθητές – αθλητές των Γυμνασίων του Δήμου Θεσσαλονίκης και
της ΕΚΑΣΘ για τους αγώνες «3 on 3» και στον Διαγωνισμό Τριπόντων.
Πλήθος κόσμου, ακόμη, βρέθηκε στο Αλεξάνδρειο για το ΕΚΟ All Star Game της Ομοσπονδίας Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Αμαξίδιο και
στον Αγώνα Rising Stars – All Time Stars.
Στο πλαίσιο του τριημέρου και της συμπλήρωσης 100 χρόνων ελληνικού μπάσκετ η Οργανωτική Επιτροπή του ΕΚΟ All Star Game 2019 τίμησε το Σάββατο
(9/2) συλλόγους με ανεκτίμητη προσφορά στο ελληνικό μπάσκετ και μεγάλες μορφές της ιστορίας του αθλήματος (Γιάννης Ιωαννίδης, Χρήστος Μιχαηλίδης,
Χάρης Παπαγεωργίου από τον Άρη, Νικόλαος Ατματζίδης από τον Δημόκριτο, Κώστας Χαΐτογλου, Κώστας Πιλαφίδης και Λευτέρης Κακιούσης από τον
Ηρακλή, Νίκος Βεζυρτζής, Ντούσαν Ίβκοβιτς, Νίκος Σταυρόπουλος από τον ΠΑΟΚ και τις ΚΑΕ ΑΕΚ, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ), ενώ έδειξε την
κοινωνική ευαισθησία του Επαγγελματικού Μπάσκετ και όλων των φορέων του με τις επισκέψεις:
Στο Παιδικό Χωριό SOS στο Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης.
Στην Συνδυασμένη Μονάδα Εντατικής Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης (ΜΕΨΥ) και Κοινωνικής Επανένταξης (ΜΚΕ) μονάδα του ΟΚΑΝΑ στην Θεσσαλονίκη.
Μεγάλη ήταν, επίσης, η συμμετοχή στο Σεμινάριο Προπονητών του ΣΕΠΚ, που πραγματοποιήθηκε, επίσης, στην ΧΑΝΘ το Σάββατο 9/10.
Εκατοντάδες φίλοι του μπάσκετ και παιδιά απόλαυσαν το Σάββατο 9/10 το πρωί το Event που έγινε στην Πλατεία Αριστοτέλους στο περίπτερο του ΕΚΟ All
Star Game 2019 με την συμμετοχή των αθλητών, των mascots των ΚΑΕ της Betshop Basket League και των cheerleaders της Ζαλγκίρις.
Ο ΕΣΑΚΕ και ο ΠΣΑΚ ευχαριστούν θερμά για την στήριξη τους, τους Συνδιοργανωτές του 23ου ΕΚΟ All Star Game την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,
το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και τα Εθνικά Αθλητικά Κέντρα Θεσσαλονίκης, όπως, επίσης, τον Δήμο Θεσσαλονίκης υπό την αιγίδα του οποίου
πραγματοποιήθηκε η διοργάνωση.
Επίσης, ευχαριστούν για την πολύτιμη συμπαράσταση τους στην διοργάνωση τον Σύνδεσμο Ελλήνων Προπονητών, την Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων
Καλαθοσφαιριστών με Αμαξίδιο, των ΧΑΝΘ και τον ΟΚΑΝΑ.
Τις πιο μεγάλες ευχαριστίες αξίζουν οι χορηγοί του ΕΚΟ All Star Game ’19.

Την πρόκριση στον σημερινό(23.00) τελικό του Διηπειρωτικού Κυπέλλου πήρε η ΑΕΚ,
καθώς επικράτησε 86-64 της
Σαν Λορέντζο. Οι Σάκοτα και
Τζέιμς με 15 πόντους ήταν οι
πρώτοι σκόρερ της «Βασίλισσας».
Ο Σάκοτα με τέσσερις συνεχόμενους πόντους έκανε το
76-58, στο 34’. Ο Θίοντορ ανέβασε τη διαφορά στο +20 (7858), τέσσερα λεπτά πριν το φινάλε του αγώνα και ο Άντονι
με δύο εύστοχες βολές διαμόρφωσε το τελικό 86-64.
Αντίπαλος θα είναι η οικοδέσποινα Φλαμέγκο που κέρδισε
εύκολα 90-58 την Οστιν Σπερς.
Αγώνα δρόμου να προλάβει
κάνει ο Ξανθόπουλος, ενώ η
ΠΑΕ συνεχάρη το μπασκετικό
τμήμα.
Σήμερα εξάλλου(17.00, Δυο
Αοράκια) γίνεται ο 44ος τελικός
κυπέλλου ανάμεσα σε Παναθηναϊκό- ΠΑΟΚ.

ΤοπιΚΑ
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Mακριά από το σπίτι
Το πιο δύσκολο ματς έχουν σήμερα οι γυναίκες
των Τρικάλων στον πΑοΚ, ενώ οι νέες παίζουν
στην Κηφισιά

Οι Ικαροι θέλουν να αξιοποιήσουν σήμερα την έδρα κόντρα στα
πρωτοπόρα Γρεβενά, ενώ ο ΑΟΚ θα παλέψει στον ΠΑΣ Γιάννενα

Σ

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr

Είναι τόσο σημαντικά τα κατορθώματα της γυναικείας
ομάδας των Τρικάλων φέτος, που θρονιάστηκαν στις
κορυφαίες θέσεις του πίνακα, οπότε βαθμολογικά το
σημερινό ματς με τον ΠΑΟΚ είναι ντέρμπι.
Πραγματικά στο διάβα του χρόνου οι κυανέρυθρες
άνοιξαν φτερά και έκαναν πράγματα και θαύματα, οπότε
δείχνουν την πλάτη τους ακόμη και σε βαριά χαρτιά,
που μετρούν περισσότερο χρόνο στο συγκεκριμένο μετερίζι.
Βέβαια ο εκπρόσωπός μας ξέρει τον συντελεστή δυσκολίας του παιχνιδιού, αφού μπορεί να σκοράρει ακόμη
και από μισή φάση, ενώ διάγει τρομερή φόρμα σκοράροντας κατά ριπάς.
Σε κάθε περίπτωση οι κυανέρυθρες θα παίξουν αυτό
που μπορούν έχοντας ως οδηγό την αξιοπρέπεια.
Τραυματίας είναι η Γεραγόρη και αμφίβολη η Μπαρμπόσα.
Το σημερινό παιχνίδι θα διεξαχθεί στις 15.00 στο
γήπεδο Μεσημβρίας.
Διαιτητές ορίστηκαν οι Γιώργος Ασλανίδης-Αναστασία
Φωτιάδου-Δήμητρα Τσικλητάρη (Πιερίας).

Το πρόγραμμα
13.00 Ελπίδες------------------------------------------Εργοτέλης
15.00 Άρης-------------------------------------------Προοδευτική
15.00 ΠΑΟΚ-------------------------------------------------Τρίκαλα
17.45 Ατρόμητος -----------------------------------------------ΑΕΛ
13.30 Αγία Παρασκευή -------------------------Πανσερραϊκή

Η Βαθμολογία
1 ΠΑΟΚ ............................................62-4 ..................3 3
2 Τρίκαλα .........................................20-6 ..................2 8
3 Αρης ..............................................31-4 ..................2 7
4 Γλυφάδα .......................................14-7 ..................1 9
5 ΑΕΛ ...............................................10-17 .................1 6
6 Ατρόμητος. Αθ .............................18-15 .................1 5
7 Ελπίδες. Κ .....................................9-17 ..................1 3
8 Αγ. Παρασκευή ............................10-23 .................1 2
9 Εργοτέλης ...................................10-35 ...................6
10 Προοδευτική. Ι ............................7-27..................... 5
11 Πανσερραϊκή ..............................8-44 ....................3
Εκκρεμούν οι αγώνες Πανσερραϊκή-Προοδευτική (24/3),
ΠΑΟΚ-ΑΕΛ (24/3), Τρίκαλα-Άρης (24/3).

Με πίστη οι Νέες
Η εκπληκτική αλυσίδα θετικών αποτελεσμάτων δίνει
μεγάλο αέρα στις νέες των Τρικάλων, που θέλουν να
συνεχίσουν ανάλογα σήμερα.
Αντιμετωπίζουν στις 15.00 στο Ζηρίνειο με τον Λεοντικό
Κηφισιάς.
Φυσικά σέβονται τον αντίπαλο αλλά αφήνουν χώρο
στο μυαλό τους για νέο λαμπρό αποτέλεσμα.
Το πρόγραμμα
15.00 Μαγνησιακός-Διγενής Καρδίτσας
15.00 Λεοντικός -Νέες Τρικάλων
15.00 Νηρηίδες Φθίας-Α Ε Ζωγράφου
Ρεπό Πιερίδες Μούσες

Η Βαθμολογία
1 Νέες Τρικάλων ..................................16-3 .............. 15
2 Μαγνησιακός ......................................7-2 ...............10
3 Πιερίδες .............................................16-8 ...............8
4 Λεοντικός ...........................................10-3 ...............8
5 Νηρηίδες ............................................5-9 ................5
6 Διγενής ..............................................3-12 ............... 2
7 Ζωγράφου .........................................1-21 ...............1
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Ελκυστικά παιχνίδια
ε όλες τις
κατηγορίες
υπάρχουν ποιοτικές
ομάδες που δεν
κρύβουν τις φιλοδοξίες τους
και βάζουν ψηλά τον πήχη.

Σύγκρουση κορυφής σήμερα για τις γυναίκες
των Τρικάλων στον ΠΑΟΚ
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Υπό το πρίσμα αυτό ορισμένα
παιχνίδια αποτελούν κράχτη για
το κοινό, που δεν θέλει ιδιαίτερη
παρότρυνση για να πάρει τον
δρόμο προς το κλειστό.
Αυτό εύχεται να συμβεί σήμερα
η οικογένεια των Ικάρων που φιλοξενεί(17.00, Μπάρα) τον πρωτοπόρο Πρωτέα Γρεβενών.
Κάθε χρόνο ο αντίπαλος παίζει
δυνατά στον όμιλο αλλά φέτος
έχουμε την αίσθηση ότι ξεπέρασε
τον εαυτό του.
Διαθέτει λοιπόν καλές βάσεις,
ενώ συνηθίζει να διεκδικεί το
αποτέλεσμα μέχρι τέλους. Παράλληλα ορισμένα εκρηκτικά διαστήματα μπορούν να αλλάξουν
τον συσχετισμό.
Όλα αυτά τα ξέρουν οι κιτρινόμαυροι που θέλουν να μην δώσουν το παραμικρό δικαίωμα για
να φτάσουν στο μεγάλο αποτέλεσμα.
Σίγουρα υπάρχει σεβασμός
στον αντίπαλο αλλά τα παιδιά
των Ικάρων αφήνουν χώρο στο
μυαλό τους για το ροζ φύλλο.
Για να γίνει κάτι τέτοιο όμως
τα πάντα θα πρέπει να λειτουργήσουν ως καλοκουρδισμένη μηχανή.
Το καλό είναι ότι ο εκπρόσωπός μας βρήκε βηματισμό και
ψυχολογία μετά τα σπουδαία διπλά σε Μαντουλίδη, Ολυμπιακό
Βόλου.
Επίσης γέμισε τις μπαταρίες
του και θα επιδιώξει μια ολοκληρωτική εμφάνιση για να στρέψει
πάνω του τα φώτα της δημοσιότητας.
Εννοείται ότι όλοι οι παίκτες
πρέπει να βάλουν πλάτη και να
βγαίνουν πρώτοι σε κάθε μπάλα
για να περάσουν στην θέση του
οδηγού.
Λογικά και με την προσέλευση
του κόσμου θα προκύψει μια εικόνα από τα παλιά και θα δώσει
ώθηση στους παίκτες.
Αναλύοντας το παιχνίδι ο
κόουτς Κώστας Σδράκας ανέφερε στην «Σέντρα» «Η ομάδα βαδίζει σε καλό δρόμο. Παίζουμε
καλά, κάνουμε σωστή προπόνηση
και αρκετά πράγματα βγαίνουν
στο γήπεδο.
Σίγουρα όμως δεν μένουμε
στις τελευταίες επιτυχίες. Τα δεδομένα άλλωστε στην κατηγορία
αλλάζουν εύκολα.
Υπό το πρίσμα αυτό θέλει προσοχή, υπομονή, διάρκεια και αποφυγή λαθών.
Μπροστά μας έχουμε ένα πολύ
δύσκολο παιχνίδι με την καλύτερη
ομάδα βάσει των στοιχείων. Τα
Γρεβενά παίζουν εξαιρετικά από
την αρχή της χρονιάς και διαθέτουν μεγάλη αυτοπεποίθηση.
Διατηρούν έναν σταθερό κορμό εδώ και χρόνια και το στοιχείο
αυτό κάνει την διαφορά, ενώ έδεσαν και οι προσθήκες.
Γενικά ο Πρωτέας έχει λύσεις
σε όλες τις γραμμές. Συνεπώς
καλούμαστε να κάνουμε το τέλειο
παιχνίδι σε όλα τα μήκη και πλάτη
του γηπέδου.
Πιστεύω στην προσπάθειά μας
και με εφαλτήριο την άμυνα θα
επιδιώξουμε να είμαστε ανταγω-

Υψηλό κίνητρο έχουν οι Ικαροι για να φρενάρουν τα Γρεβενά,
ενώ ο ΑΟΚ δοκιμάζεται στον ΠΑΣ Γιάννενα
νιστικοί και να εξαντλήσουμε τις
πιθανότητες. Με την βοήθεια του
κόσμου θα ψάξουμε το μεγάλο
αποτέλεσμα για να συνεχίσουμε
την αναρριχητική πορεία».
Ο στρατευμένος Β. Χατζής
εξασφάλισε άδεια, ενώ πρόβλημα
τραυματισμού αντιμετωπίζει ο Β.
Κολότσιος αλλά το παλεύει.
Τα Γρεβενά προέρχονται από
ευρεία νίκη 84-66 επί του Ολυμπιακού Βόλου με καλή απόδοση
στην επανάληψη.

Χωρίς άγχος
Δύσκολη και σύνθετη αποστολή όμως έχει και η Καλαμπάκα(16η αγωνιστική) που δοκιμάζεται(17.00) στην έδρα του ΠΑΣ.
Γιάννενα.
Ο αντίπαλος κάνει μεστή χρονιά έχοντας εδραιωθεί για τα
καλά στις υψηλές θέσεις του πίνακα.
Στο ρόστερ του υπάρχουν παίκτες με εμπειρία αλλά και ενθουσιασμό.
Ειδικά στο σπίτι τους οι Ηπειρώτες ξέρουν να ανεβάζουν
στροφές και να κάνουν δύσκολη
την ζωή των αντιπάλων.
Ο ΑΟΚ όμως δεν έχει να χάσει
τίποτα, οπότε θα παραταχθεί χωρίς άγχος και με άγνοια κινδύνου.
Μέλημα των κιτρινομπλέ είναι
να κάνουν την δουλειά τους όσο
καλύτερα μπορούν και θα σπεύσουν να βγάλουν τον αντίπαλο
από τον συνηθισμένο τρόπο σκέψης.
Με σφιχτή άμυνα και ορισμένα
μεγάλα καλάθια θα δώσουν ξεχωριστό ενδιαφέρον το παιχνίδι.
Εχουμε την αίσθηση ότι ανεξαρτήτως αποτελέσματος ο εκπρόσωπός μας θα έχει κέρδη
από την συγκεκριμένη αναμέτρηση, αφού θα πλουτίσει τις παραστάσεις και θα πάει με φόρα στα
ματς που σημάδεψε.
Σίγουρα ο ΑΟΚ θα εστιάσει
σε συγκεκριμένους τομείς θέλοντας να κάνει πειθαρχημένη
εμφάνιση και να εμφανιστεί όσο
πιο ανταγωνιστικός γίνεται.
Ο ΠΑΣ προέρχεται από εύκολο
διπλό 41-85 στην Μελίκη.

H πρώτη εικόνα
Οι λάτρεις των αριθμών επιχειρούν νοερά ταξίδια στο παρελθόν για συγκρίσεις.
Ας θυμηθούμε τα πεπραγμένα
των εκπροσώπων μας στον πρώτο γύρο.
Αλλα πράγματα περίμεναν οι
φίλοι των Ικάρων από την πρώτη
έξοδο της ομάδας στα Γρεβενά
την Κυριακή 4 Νοέμβρη 2018
παρά το υψηλό εμπόδιο.
Ο εκπρόσωπός μας κόλλησε
με αποτέλεσμα ο γηπεδούχος
Πρωτέας να φτάσει στην ευρεία

νίκη με 81-60.
Η κακή μέρα φάνηκε από νωρίς
στα Γρεβενά. Οι γηπεδούχοι μπήκαν στον αγώνα με μέγα πάθος
και αυτοπεποίθηση.
Ηταν φανερό ότι ο Πρωτέας
είχε μεγάλη ισορροπία μεταξύ
περιφέρειας και ψηλών και πολυφωνία.
Με την τακτική αυτή χτίστηκε
νωρίς μια πολύ καλή διαφορά,
ενώ και στην άμυνα είχαν μπλοκάρει καλά τα βαριά χαρτιά των
Ικάρων.
Επί της ουσίας ο εκπρόσωπός
μας χρειάστηκε να κυνηγάει νωρίς και όσο ανέβαινε η διαφορά
τόσο συνειδητοποιούσε την δυσκολία.
Οι κινήσεις που έγιναν δεν
απέδωσαν και στο δεύτερο δεκάλεπτο τα Γρεβενά δούλεψαν
σε υψηλότερες στροφές.
Ούτε όμως και στην επανάληψη άλλαξαν δραματικά τα πράγματα, οπότε οι Ικαροι προσγειώθηκαν ανώμαλα αφού με άλλες
σκέψεις πήγαν στα Γρεβενά.
Τα Δεκάλεπτα: 22-10, 44-21,
55- 38, 81-60
Πρωτέας Γρεβενών (Μουρουζίδης): Τζήμου , Γρούδος , Μαλούτας , Μιχαηλίδης , Μιχαλόπουλος, Κολοβός , Συλλάκος ,
Τακίδης , Μποζιάρης , Σιούμπουρας, Μακρής, Μαλιούρας .
Ίκαροι (Μητσιάδης): Κολότσιος Α.12 , Μέξης 2, Βλάχος
10, Κολότσιος Β. 2, Αργύρης 17,
Χατζής 4, Ντούρβας , Τζορμπατζάκης , Μούμογλου 1, Φούντας
11, Μπαρμπαρούσης, Στάνκοβιτς
1.
Και η Καλαμπάκα όμως δεν
έκανε υπέρβαση το Σάββατο 3
Νοέμβρη 2018 απέναντι στον ποιοτικό ΠΑΣ Γιάννενα στο «Βλαχάβειο».
Η ιστορία έγραψε 56-67.
Όπως μαρτυράει το σκορ οι
κιτρινομπλέ δεν κατάφεραν να
βρουν λύσεις στην επίθεση, οπότε οι Ηπειρώτες έχοντας καλή
ισορροπία και αξιοποιώντας τα
βαριά χαρτιά τους απέδρασαν.

Ο εκπρόσωπος μας ήξερε ότι
για να φτάσει στο τέλος του δρόμου έπρεπε να πραγματοποιήσει
μια εμφάνιση βγαλμένη από τα
καλύτερά του και στις δυο πλευρές του παρκέ.
Οσο για τους Γιαννιώτες πήραν
πολύτιμες λύσεις από τους συμπολίτες παίκτες: Πανάρα και Πάτρα.
Αγωνιστικά ο ΑΟΚ προηγήθηκε
με 3-0.
Όμως οι φιλοξενούμενοι αντέδρασαν άμεσα και πήραν κεφάλι με 3-5.
Το διάστημα αυτό ήταν το καλό
της Καλαμπάκας που ανέκτησε
ξανά το προβάδισμα, κάποια στιγμή βρέθηκε στο 12-9 για να κλείσει το διάστημα με 15-12.
Στην δεύτερη περίοδο ο ΑΟΚ
κόλλησε επιθετικά και άλλο που
δεν ήθελε ο ΠΑΣ για να βάλει τις
βάσεις για την επιτυχία.
Στα 46’’ πέρασε για πρώτη
φορά το ψυχολογικό όριο του
10(22-33) για να πάνε οι ομάδες
στα αποδυτήρια με 25-35.
Στην γ’ περίοδο οι φιλοξενούμενοι ήταν ψύχραιμοι φτάνοντας
και στο 35-49.
Στην τελική ευθεία έγινε μια
τελευταία προσπάθεια από τον
ΑΟΚ που μείωσε 49-56 με τρίποντο του Μασάδη 6.56 πριν την
λήξη αλλά μέχρι εκεί.
Τα δεκάλεπτα: 15-12, 25-35,
39-51, 56-67
Καλαμπάκα (Σδράκας): Μασάδης 16(4), Μπαλωμένος 2, Ούτος, Σπανός 5(1), Γαϊτανίδης 3,
Παουλεάνου, Σούλκο 2, Στούκας
1, Γκαντιάς 20(2), Τσιλούλης, Παπακώστας 5, Κιουρτζίδης 2.
ΠAΣ Γιάννινα (Κωστόπουλος):
Γεωργίου 12(2), Πανάρας 7(1),
Τσίρμπας, Πρέντζας 5(1),
Kαραγκιολίδης 10(1), Mάντζιος
Π. 2, Mάντζιος Δ. 6, Πάτρας
23(3), Πιστιόλης, Γιωτάκης 2.
Το πρόγραμμα
17.00 Νικόπολη – ΑΟΚ Βέροιας
Βασιλόπουλος-Παπαθανασίου
(Μυζίκος)
ΕΑΝΚ Ιωαννίνων 17.00 ΠΑΣ
Γιάννινα – Καλαμπάκα
Δέλλας-Αναστασιάδης (Τσιγγέλης)
17.00 Εύαθλος – Μελίκη
Ηλιόπουλος-Κώνης (Ελευθεριάδης)
17.00 Μαντουλίδης – ΑΣΓ Ιωαννίνων
Κοτσίμπος-Μπούγλος Παν.
(Βαφείδης)
17.00 Ολυμπιακός Βόλου -Παλαμάς
Παζώλης-Κοντογιάννης (Μιναρετζόπουλος)
Μπάρας 17.00 Ίκαροι – Πρωτέας Γρεβενών
Ντόγκας-Χατζηχαρίσης (Χλωρός)
Ρεπό: Δόξα. Λ
*ΑΟΚ Βέροιας και Ικαροι Τρικάλων έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο.

Η βαθμολογία
1) Πρωτέας Γρεβενών .................27
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Α

ργησε να
επιβεβαιώσει
τον
χαρακτηρισμ
ό του φαβορί το
Νεοχώρι, αλλά όταν το
έκανε… ξέσπασε. Αν
και στο πρώτο
ημίχρονο βρέθηκε να
χάνει από τους
Ταξιάρχες 0-1, στην
επανάληψη μπήκε με
ορμή και σε μικρό
χρονικό διάστημα
έκανε την ανατροπή με
4-1. Εκεί σταμάτησε και
ο ρυθμός του
παιχνιδιού, αφήνοντας
πίσω του πολλά
διδάγματα.

Ανατροπή με ξέσπασμα…
•Το Νεοχώρι αν κι έχανε στο πρώτο ημίχρονο κέρδισε 4-1 τους Ταξιάρχες

Του ΠANOΥ
ΓIΔOΠOYΛOΥ
gidopoulosp@yahoo.gr

Οι παίκτες του Κώστα Γουργούλια αιφνιδίασαν στα πρώτα
λεπτά και στη συνέχεια διαχειρίστηκαν το παιχνίδι όσο
καλύτερα μπορούσαν με τη
βοήθεια βέβαια και των γηπεδούχων οι οποίοι ήταν αναποτελεσματικοί, νωχελικοί και
ακίνδυνοι.
Στο ξεκίνημα του β’ γύρου
ένας διαφορετικός «Διγενής»
μπήκε στο γήπεδο, έφερε το
παιχνίδι στα ίσα, προηγήθηκε
αμέσως και στη συνέχεια μια
ομάδα υπήρξε στο γήπεδο.

Ο αγώνας
Με ψυχρολουσία, από τη
μια, τρελή χαρά από την άλλη,
ξεκίνησε το παιχνίδι στο
«Μπάμπης Παπαχατζής» και
συγκεκριμένα με τους Ταξιάρχες να ξεκινούν την προσπάθειά τους με γκολ από τ’ αποδυτήρια, πριν ακόμα προλάβουν οι παίκτες να… ζεσταθούν. Ο Μπλέτσας με ένα εκπληκτικό σουτ στο 2’ σημάδεψε στο οριζόντιο δοκάρι
«έσκασε» στο έδαφος η μπάλα και σύμφωνα με την άποψη
του βοηθού κ. Αλεξόπουλου
και του διαιτητή κ. Πέτσα, σημειώθηκε γκολ, οπότε το 0-1
ήταν γεγονός.
Στο 7’ οι γηπεδούχοι, προσπαθώντας ν’ αντιδράσουν,
απείλησαν με συρτό σουτ του
Γκαντιά το οποίο κατέληξε

Ο Λαγκαδινός σε μια προσπάθειά του
Φάση στην εστία των Ταξιαρχών. Ο Αναστασόπουλος μπλοκάρει τη μπάλα σε προσπάθεια των γηπεδούχων
ελάχιστα άουτ από το αριστερό δοκάρι του Αναστασόπουλου.
Το γρήγορο γκολ ανάγκασε
τους δύο προπονητές να αναπροσαρμόσουν τα σχέδιά
τους στο παιχνίδι με το Νεοχώρι να πατάει το… γκάζι και
τους Ταξιάρχες να προσπαθούν να διαχειριστούν το προβάδισμα, ρίχνοντας βάρος
στην αμυντική συμπεριφορά,
δίνοντας χώρο στους γηπεδούχους, χωρίς όμως να ξεχνούν τις αντεπιθέσεις.
Με πρωτοβουλία των κινήσεων οι παίκτες του Στέφανου
Ψύχου απείλησαν στο 25’ με
ένα μακρινό σουτ του Διβανέ,
το οποίο βρήκε στο πρόσωπο
τον Αναστασόπουλο, αφού η
μπάλα «έσκασε» μπροστά του
και στη συνέχεια ο Λαγκαδινός εξ’ επαφής αστόχησε.
Στο 35’ οι φιλοξενούμενοι,
αν και άργησαν να επισκεφτούν την περιοχή των γηπεδούχων χτύπησαν «καμπανάκι» και μάλιστα δύο φορές.
Στη πρώτη, Παπανδρέου και
Αλεξέλης, άλλαξαν υπέροχα
τη μπάλα από πλάγια αριστερά, αλλά την ύστατη στιγμή

Ο Πατσός παίρνει την κεφαλιά αλλά αστοχεί
έδιωξαν οι αμυντικοί του Νεοχωρίου σε κόρνερ, στο γύρισμα του τελευταίου.
Από το κόρνερ προέκυψε
ευκαιρία. Ο Παπανδρέου εκτέλεσε από αριστερά, ο Πάτσος
πήρε την κεφαλιά αλλά αστόχησε. Το ίδιο συνέβη και στο
38’ όταν ο Γιώτας Κ. σούταρε
από μακριά, αλλά η μπάλα

κατέληξε ελάχιστα άουτ από
το αριστερό δοκάρι του Ράπτη. Φάση που κάποιοι «βιαστικοί» και πανηγύρισαν
γκολ… Τόσο επικίνδυνο ήταν
το σουτ.
Η απάντηση του Νεοχωρίου
στα γκολ ήρθε με το ξεκίνημα
του δευτέρου ημιχρόνου. Σχεδόν στο ίδιο λεπτό (2’) ο «Δι-

Τα γενέθλια και το πριμ!

Ο αρχηγός της ομάδας Μάκης Λαγκαδινός
με την τούρτα γενεθλίων του προέδρου

Πήρε και έδωσε χθες ο πρόεδρος του Νεοχωρίου
κ. Πασχάλης Καψάλης

Πρόσωπο του χθεσινού αγώνα ήταν ο πρόεδρος του Νεοχωρίου κ. Πασχάλης Καψάλης. Πριν το παιχνίδι οι παίκτες του
επεφύλαξαν τούρτα- έκπληξη για τα γενέθλιά του και στο ημίχρονο, βλέποντας το σκορ, επιφύλαξε αυτός έκπληξη
στους παίκτες τάζοντάς του πριμ και συγκεκριμένα ένα σεβαστό ποσό για κάθε γκολ.
Τελικά, όλα πήραν τον δρόμο τους…
CMYK

Λαγκαδινός και Μακρυγιάννης πανηγυρίζουν τα γκολ που πέτυχαν
γενής» ισοφάρισε 1-1, όταν
προηγήθηκε έξοχος συνδυασμός, ο Καραστέργιος, ο οποίος με την είσοδο του Γούτσιου
πέρασε στο κέντρο, σούταρε
απέναντι στον Αναστασόπουλο, αυτός απέκρουσε προσωρινά και ο Μακρυγιάννης
ο οποίος καραδοκούσε πλάσαρε ψιλοκρεμαστά η μπάλα
βρήκε το οριζόντιο δοκάρι και
τα δίκτυα των Ταξιαρχών. Δύο
λεπτά αργότερα και πάλι ο
Μακρυγιάννης από πλάγια δεξιά νίκησε τον Αναστασόπουλο κι έκανε το 2-1.
Στο 50’ από πάσα του σκόρερ από αριστερά στο δεύτερο δοκάρι ο Γκαντιάς αστόχησε από κοντά, ενώ στο 52’
ή προσπάθειά του Μακρυγιάννη είχε το ίδιο αποτέλεσμα
με σουτ από το ύψος της περιοχής.
Το τρίτο γκολ ήρθε για το
Νεροχώρι στο 57’ όταν ο Μακρυγιάννης εκτέλεσε φάουλ
από αριστερά και ο Λαγκαδινός με κεφαλιά πέτυχε το 3-1.
Στο 60’ οι γηπεδούχοι ζήτησαν πέναλτι όταν από σέντρα του Γκαντιά ο Καραστέργιος πήρε την κεφαλιά, η μπά-

λα βρήκε στο χέρι του Πάτσου, αλλά ο κ. Πέτσας σωστά
το είδε «κολλημένο» στο σώμα
του παίκτη.
Αυτό δεν άλλαξε το ξέφρενο ξέσπασμα του Νεοχωρίου
το οποίο αύξησε τον δείκτη
του σκορ όταν ο Μακρής σούταρε έξω από την περιοχή
πετυχαίνοντας το 4-1.
Η συνέχεια… άλλο παιχνίδι.
Χωρίς ουσία, οι φιλοξενούμενοι «έσβησαν» μηχανές, οι
γηπεδούχοι ροκάνισαν τον
χρόνο και οι προσπάθειες για
γκολ σχεδόν ανύπαρκτες.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΝΕΟΧΩΡΙ: Ράπτης, Τσιγαρίδας, Σταμέκος, Καραστέργιος (75’ Γεωργούλας), Μακρυγιάννης, Γκαντιάς, Διβανές
(46’ Γούτσιος), Μακρής, Λαγκαδινός (67’ Γκάτης), Αλεξίου
(64’ Παπαθανασίου), Καλαμαράς.
ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ: Αναστασόπουλος, Γιουβρής, Μοσχόπουλος,
Κοτρώτσιος, Ντέλας, Γιώτας
Κ. (46’ Νίκας), Πατσός (78’
Γιώτας Σ.), Αλεξέλης (64’ Γούλας), Τασούλας, Παπανδρέου
(82’ Τζάνης), Μπλέτσας.

CMYK
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Όλα για τη νίκη
Μ

ε αποφασιστικότητα
και πάθος θα
πρέπει να παίξει
σήμερα στις 3μ.μ.
ο ΑΟ Τρίκαλα απέναντι στον
Απόλλωνα Πόντου για να
φτάσει στη νίκη.

•Ο ΑΟ Τρίκαλα σήμερα στις 3 μ.μ, φιλοξενεί τον Απόλλωνα Πόντου
και με την στήριξη του κόσμου θα παλέψει για την κατάκτηση των 3 βαθμών
τουλίδης, Καλαϊτζίδης, Μπάμπης,
Καλογέρης, Μπρίτο, Σουντουρά,
Λουφάκης, Δημητριάδης, Ολαϊτάν,
Χασομέρης, Κυβελίδης.

Του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Νίκη για τον Εργοτέλη

xristoforospap@gmail.com

Άνοιξε χθες και ολοκληρώνεται
σήμερα η 16η αγωνιστική για την
Φούτμπολ Λιγκ. Αναλυτικά:
Εργοτέλης - ΑΟΧ Κισσαμικός 1-0

Μετά την σπουδαία εκτός έδρας
νίκη στην Δράμα σήμερα οι παίκτες
του ΑΟΤ θέλουν να δώσουν συνέχεια
στις επιτυχίες. Βέβαια ο Απόλλωνας
Πόντου είναι μια ομάδα που δείχνει
σταθερότητα, αλλά από την άλλη η
τρικαλινή ομάδα είναι αυτή που καίγεται για τους βαθμούς.
Ενώ δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι
σήμερα θα κάνει ντεμπούτο στον
πάγκο του ΑΟΤ και ο Μίλος Κόστιτς,
που θα ήθελε να ξεκινήσει με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Κυριακή 17 Φεβρουαρίου

Με τη στήριξη του κόσμου ο ΑΟ Τρίκαλα θέλει σήμερα
να φτάσει στην κατάκτηση της νίκης

Με την βοήθεια των φιλάθλων
Στα Τρίκαλα έχουν χτίσει όλες τις
προϋποθέσεις για να ζωντανέψει
πάλι η κερκίδα του Δημοτικού Σταδίου και ήδη ξεκίνησαν οι προσπάθειες συσπείρωσης.
Η σημερινή αναμέτρηση (17/2 –
15:00) με τον Απόλλωνα Πόντου για
την 17η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Football League αποτελεί
την ιδανική ευκαιρία για να αλλάξει
ριζικά το κλίμα στο γήπεδο των Τρικάλων και να ζήσουν οι ποδοσφαιριστές της ομάδας το «πάθος» που
έχει συνήθως η θεσσαλική εξέδρα.
Η νίκη στη Δράμα επί της Δόξας και
ο τρόπος που ήρθε με την ανατροπή
και τον παίκτη λιγότερο για 60 λεπτά
έδειξε πως ο ΑΟΤ δεν σταμάτησε
να παλεύει και αυτό αποδείχθηκε
με τον καλύτερο τρόπο.
Παράλληλα υπάρχει και η αλλαγή
της τεχνικής ηγεσίας που δεν ήταν

τόσο αρεστή στο κοινό των Τρικάλων
και αυτό είχε γίνει πολλές φορές
αφορμή για αποδοκιμασίες μετά
από τις ισοπαλίες, αλλά ο ίδιος έδειξε πως δεν ήταν πρόβλημα και έφυγε
μετά από σπουδαία νίκη μέσα στη
Δράμα. Ακόμη, σημαντικό στοιχείο
είναι και η είσοδος του προέδρου
του Ερασιτεχνικού σωματείου στην
διοίκηση, κάτι που φέρνει την ένωση
με το τοπικό στοιχείο και την κοινωνία που βγάζει από πάνω της το
θέμα του ξένου επενδυτή.

Επιστρέφουν δυο
Στον αγωνιστικό τομέα, ο Γκότοβος με τον Συμελίδη επιστρέφουν
στην αγωνιστική δράση και θα είναι
στη διάθεση του Μίλος Κόστις. Εκτός
θα είναι οι τιμωρημένοι Τσιάρας,

Τσιμίκας και ο τραυματίας Ράντι.
Μέχρι αργά το απόγευμα του Σαββάτου από την ΠΑΕ δεν είχε ανακοινωθεί αποστολή για τον σημερινό
αγώνα.

Η αποστολή
του Απόλλωνα Πόντου
Με προβλήματα στα μετόπισθεν
ο Απόλλων Πόντου αντιμετωπίζει
τον ΑΟ Τρίκαλα.
Συγκεκριμένα, ο τεχνικός Δημήτρης Καλαϊτζίδης δεν υπολογίζει
στους τραυματίες Σαμαρά, Θεολόγου, Τσουμάνη, Δαλιανόπουλο, ενώ
στην αποστολή δεν μπήκαν και οι
Κύρκου, Δαμουλάκης.
Η αποστολή: Θεοδωρόπουλος,
Πολίτης, Πάτας, Βλάχος, Γεωργιάδης, Αμαραντίδης, Αγτζίδης, Πουρ-

Αήττητος Σπάτων - Ηρόδοτος
(15.00, Δημ. Στάδιο Σπάτων)
Διαιτητής: Περράκης (Αθήνας)
Βοηθοί: Νιδριώτης, Νικολάου
(Αθήνας)
4ος: Μπακογιάννης (Αθήνας)
Τρίκαλα - Απόλλων Πόντου
(15.00, Δημ. Στ. Τρικάλων)
Διαιτητής: Μπαΐλης (Πρέβεζας)
Βοηθοί: Σκορδίλης (Κέρκυρας),
Καλύβας (Φθιώτιδας)
4ος: Πολυχρόνης (Πιερίας)
Απόλλων Λάρισας - Αιγινιακός
(15.00, Γήπεδο Φιλιππούπολης)
Διαιτητής: Ματσούκας (Αιτ/νίας)
Βοηθοί: Αϊναλής (Μακεδονίας),
Χατζημανώλης (Δωδ/νήσου)
4ος: Βουρνέλης (Μακεδονίας)
Ηρακλής - Κέρκυρα (15.00 ΕΡΤ3,
Καυτανζόγλειο)
Διαιτητής: Κατσικογιάννης (Ηπείρου)
Βοηθοί: Καμπερίδης (Καβάλας),
Ψύλος (Λέσβου)
4ος: Πουλικίδης (Δράμας)
Πλατανιάς - Καραϊσκάκης (15.00,
Δημ. Περιβολίων)
Διαιτητής: Χ. Βεργέτης (Αρκαδίας)
Βοηθοί: Δ. Βεργέτης (Αρκαδίας),
Κύριος (Αρκαδίας)
4ος: Κατοίκος (Αθήνας)
Σπάρτη - Παναχαϊκή (15.00, Δημ.
Σπάρτης)

Κάλεσμα των Σακαφλιάδων για το παιχνίδι
του ΑΟ Τρίκαλα με τον Απόλλωνα Πόντου
Το «διπλό» στη Δράμα και η αλλαγή
στην τεχνική ηγεσία έχουν «ζεστάνει»
τον κόσμο του ΑΟ Τρίκαλα. Οι Σακαφλιάδες με ανακοίνωσή τους καλούν
τον κόσμο να δώσει δυναμικό παρών
την Κυριακή (17/02) στο γήπεδο, στον…
τελικό με τον Απόλλωνα Πόντου.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια… Μετά
το πολύ μεγάλο “διπλό” μέσα στη Δρά-

μα… μετά το πολυπόθητο φινάλε της
συνεργασίας με τον Θωμά Γράφα, κάτι
που αποτελούσε “λαϊκή απαίτηση” των
φίλων του ΑΟ Τρίκαλα, ο κόσμος της
ομάδας μας πρέπει να δείξει το καλό
του πρόσωπο και να “ανταποδώσει”
στη νέα διοίκηση που ανακοινώθηκε
και επίσημα μέσα στην εβδομάδα αλλά
και στους παίκτες τη διπλή χαρά του
περασμένου Σαββάτου.

Καλούμε όλο τον φίλαθλο κόσμο των
Τρικάλων να δώσει δύο ώρες από τον
χρόνο του στην πρώτη ομάδα του νομού, να πάρει το δρόμο για το γήπεδο
και όλοι μαζί να ενώσουμε τις φωνές
μας για την καψούρα μας που την Κυριακή παίζει έναν ακόμη τελικό με τον
Απόλλωνα Πόντου.
Δε σε αφήσαμε μόνο ποτέ!!!
Sakafliades Trikala Club».

ΜΠΑΚΩΣΗΣ
EΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ

3ο χλμ. Τρικάλων-Πύλης • Τηλ. 24310 24735
Άρης • 6977 231 913
www.bakosis.gr
CMYK

Διαιτητής: Δραγάτης (Αν. Αττικής)
Βοηθοί: Γουρνιάς (Αν. Αττικής),
Πήττας (Ηλείας)
4ος: Αντωνίου (Αν. Αττικής)
Βόλος - Δόξα Δράμας (15.00,
Δημ. Νεάπολης)
Διαιτητής: Δραγούσης (Κιλκίς)
Βοηθοί: Τυριακίδης (Μακεδονίας),
Κρυωνάς (Σερρών)
4ος: Μπεκιάρης (Καρδίτσας)

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Βόλος
41
2. Απόλλων Λάρισας
30
3. Κέρκυρα
29
4. Εργοτέλης
26
5. Παναχαϊκή
25
6. Πλατανιάς
25
7. Απόλλων Πόντου
24
8. Δόξα Δράμας
22
9. Ηρακλής
22
10. Κισσαμικός
21
11. Καραϊσκάκης
18
12. Τρίκαλα
17
13. Ηρόδοτος
17
14. Σπάρτη
14
15. Αήττητος
14
16. Αιγινιακός
10
* Ο πρώτος της βαθμολογίας ανεβαίνει στη Super League. Ο δεύτερος δίνει αγώνα μπαράζ με τον 13ο
της Super League.
** Οι ομάδες από την 3η έως τη
10η θέση θα συμμετάσχουν στη Super League 2.
*** Βάσει αναδιάρθρωσης οι 4
τελευταίοι υποβιβάζονται στη Δ'
εθνική. Οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 11-12 θα είναι στη
Γ' (Football League του χρόνου).
Ουσιαστικά υποβιβάζονται κατηγορία
και οι ομάδες που θα τερματίσουν
στις θέσεις 11-12, απλά οι 4 τελευταίοι πέφτουν 2 κατηγορίες.
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Προέκυψε μοιρασιά
•Σε ενδιαφέρον παιχνίδι
Κεφαλόβρυσο και Καστράκι έμειναν
στο 1-1 με τους φιλοξενούμενους
να τα έχουν με την τύχη τους
Παραγωγική χρονιά κάνουν φέτος Κεφαλόβρυσο και Καστράκι έχοντας τα δικά τους δυνατά χαρτιά. Ετσι η χθεσινή
συνάντηση ήταν εξ’ ορισμού ενδιαφέρουσα.
Οι πρωταγωνιστές που πάτησαν το χορτάρι έδωσαν τον
καλύτερο εαυτό τους προκειμένου να ψάξουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και να δικαιώσουν τις καλές συστάσεις που ακούγονται για τους ίδιους.
Τελικά η ιστορία έγραψε 1-1 με τους φιλάθλους να παρακολουθούν ένα ανοιχτό παιχνίδι με ρυθμό και φάσεις.
Το Καστράκι έκανε υποδειγματική εκκίνηση αφού βρήκε νωρίς τον δρόμο προς τα δίχτυα. Το χρονόμετρο έδειχνε το 8’ όταν ο Λ. Μπαούτης τροφοδότησε τον Β. Αλμπάνη.
Ο τεχνίτης Καλαμπακιώτης παίκτης έφυγε κάθετα με τον
γνωστό εντυπωσιακό διασκελισμό του και με ωραίο διαγώνιο σουτ πραγματοποίησε το 0-1.
Οι φιλοξενούμενοι ξεδίπλωσαν αρκετές από τις αρετές
τους και έχασαν σειρά αξιόλογων ευκαιριών (σ’ ένα ακόμη παιχνίδι) με κορυφαία αυτή του πέναλτι στο 60’.
Την εσχάτη των ποινών κέρδισε ο Μπαούτης. Λ μετά από
ανατροπή. Το πέναλτι εκτέλεσε ο Γραβάνης και ο τερματοφύλακας Τεντολούρης απέκρουσε.
Οι φιλοξενούμενοι είδαν επίσης να μένουν ημιτελείς προσπάθειες με Γραβάνη, Μπαούτη, Αλμπάνη.
Από την πλευρά του ο προπονητής του Καστρακίου Γ.
Αλμπάνης σημείωσε ότι « πραγματοποιήσαμε την καλύτερη
ίσως φετινή μας εμφάνιση έχοντας την απόλυτη κυριαρχία. Θεωρώ ότι αδικούμαστε από το τελικό αποτέλεσμα».
Από πλευράς Κεφαλοβρύσου η ομάδα του κ. Παπαζήση έφτασε στην ισοφάριση με βολίδα του Σαχίνι στο 40’
ενώ είχε κάποια αξιόλογα σουτ με Σίμο, Παστεριάδη.
Στην επανάληψη προσπάθησε να ανεβάσει στροφές χωρίς όμως να αλλάξει το σκηνικό.
Κεφαλόβρυσο: Τεντολούρης, Μητσιάδης (85’ Ζαρακώστας), Γκίνσιον, Γκουζιώτης (60’ Μπουκας), Σίμος Χρ., Σαχίνι, Χουλιάρας (35’ λ. τρ Τεντολούρης), Χρυσοστόμου,
Μαυρίκος (80’ Αγγελόπουλος), Παπαστεριάδης, Μπζάκος
Καστράκι: Μπόμπολας, Μπαλογιάννης, Ρόμπος, Σιούτας,
Γιάννης, Σίκολας, Αλμπάνης, Τσιαντούλας, Μπλούτσος,
Μπαούτης Ελ., Γραβάνης (70’ Νταλούκας)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Νεοχώρι-Ταξιάρχες ............................................................4-1
Κεφαλόβρυσο-Καστράκι ....................................................1-1
Φήκη-Αγία Μονή .................................................................3-0
Πορταϊκός-Δήμητρα ...........................................................1-0
Κρύα Βρύση-Καλύβια .........................................................1-0
Μεγαλοχώρι-Μπάρα ...........................................................7-0
Πυργετός-Πύργος ..............................................................1-0
Πηγή-ΑΕΤ .....................................................................3-0α.α.
Σαράγια-Γλίνος ............................................................3-0α.α.

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

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

Β

Ν

Ι Η

58
52
47
41
40
38
37
33
32
29
26
24
24
23
15
8
0
0

19
16
15
12
13
12
11
10
9
8
7
6
7
6
4
2
0
0

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

1
0
3
4
6
6
6
8
7
8
9
9
10
9
14
17
20
20

ΤΕΡΜ.
71-6
43-9
49-15
40-19
42-21
43-26
47-23
32-30
39-21
27-27
26-28
21-24
23-40
23-41
20-38
16-68
0-60
3-69

•Εκκρεμούν οι αγώνες της 17ης Πηγή-Δήμητρα, Πορταϊκός-Σαράγια , Φήκη-Κρύα Βρύση.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (23/2, 15.00)
Νεοχώρι ...................................- ........................................Πηγή
Ταξιάρχες ................................- ........................................Φήκη
Καστράκι..................................- ...............................Πορταϊκός
Αγία Μονή................................- ...................................Σαράγια
Δήμητρα ..................................- ............................Κρύα Βρύση
Καλύβια....................................- ................................Πυργετός
Μπάρα .....................................- ....................................Πύργος
ΑΕΤ-Κεφαλόβρυσο ........................................................0-3α.α.
Γλίνος-Μεγαλοχώρι .......................................................0-3α.α.

Ανάσα βαθμών και γοήτρου
•Ο Πορταϊκός κέρδισε 1-0 την Δήμητρα
ίχε καιρό να
πανηγυρίσει νίκη
ο Πορταϊκός και
την
ευχαριστήθηκε … διπλά
χθες, αφού και βαθμούς
πήρε και γόητρο
κερδίζοντας 1-0 την
Δήμητρα Απόλλων, μια
από τις καλύτερες
ομάδες της κατηγορίας,
ανεβάζοντας την
ψυχολογία για τη
συνέχεια.

νούμενοι είχαν την υπεροχή
των κινήσεων, η οποία όμως
από την μία οι τελικές τους
"κολλούσαν" στην για άλλη
μια φορά καλή αμυντική λειτουργία των γηπεδούχων, από
την άλλη αναλώνονταν χωρίς
ουσία και τελικό στόχο, με
τρόπο που δεν μας έχουν συνηθίσει έως τώρα!
Από το παιχνίδι αποβλήθηκαν με δεύτερη κίτρινη κάρτα
οι Γκοβίνας (85’) και Ντόβας
(87’).

Ε

Στο πρώτο ημίχρονο ο Πορταϊκός ήταν καλύτερος της αντιπάλου του, που με αιχμή
του δόρατος για άλλη μια
φορά την άμυνά, ασφάλισε τα
μετόπισθεν, παρέχοντάς του
ψυχολογικό αβαντάζ και γρήγορες αντεπιθέσεις δημιουργούσε καλές στιγμές στην αντίπαλη εστία.
Ωστόσο η Δήμητρα ήταν
αυτή που βρέθηκε κοντά στο
γκολ στο 25' σε μια φάση που
δεν βλέπουμε συχνά ούτε και
στο επαγγελματικό ποδόσφαι-

Φάση από το χθεσινό παιχνίδι

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ρο, ανά τον κόσμο, έχοντας
τρία συνεχόμενα δοκάρια και
στην ίδια φάση, όταν αρχικά ο
Τσιαμάντας με κοντινό σουτ,
σημάδεψε την κάθετη δεξιά
δοκό του Γκαραγκάνη, στην
επιστροφή της πλασιέ του Παπαθανασίου βρήκε την οριζόντια δοκό, για να 'ρθει στο τέλος
ξανά ο Τσιαμάντας με κοντινή
κεφαλιά να την ξαναστείλει
στην οριζόντια δοκό του κήπερ
του Πορταϊκού και να καταλήξει στην αγκαλιά του.

Στο 35', ωραία κεφαλιά του
Παπαθανασίου, έδιωξε εκπληκτικά σε κόρνερ ο κήπερ
Γκαραγκάνης, για να καταλήξουμε στο 45', τη στιγμή που
ο Πορταϊκός πέτυχε το ένα και
μοναδικό γκολ, ύστερα από
χτύπημα φάουλ του Καντζίη
και αυτογκόλ του Καραγκούνη, ο οποίος στην προσπάθειά
του να διώξει τη μπάλα με το
κεφάλι την έστειλε στην δεξιά
γωνία της εστίας του Μήτσιου.
Στην επανάληψη οι φιλοξε-

ΠΟΡΤΑΪΚΟΣ: Γκαραγκάνης, Ντόβας, Κατζίη, Βαγενάς, Κωνσταντούλας, Τζουβάρας, Κλιάφας, Ραμιώτης
(78’ Δήμου), Ταμπάκο, Τσαρούχας, Ιωάννου.
ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΠΟΛΛΩΝ: Μήτσιος, Γκοβίνας, Τσιαμάντας,
Γαλάνης (77’ Καρακώστας Ε.),
Τσιγαρίδας, Καραγκούνης,
Γριζανίτης, Παπαθανασίου
(70’ Νταϊλιάνης), Πλακιάς (60’
Ανδρέου), Τσιαντούλας, Βασιλείου (65’ Μπαλτάς).

Επιστροφή στις νίκες…
•Η Κρύα Βρύση κέρδισε 1-0 τα Καλύβια
’ ένα παιχνίδι που
χαρακτηρίστηκε από το
πάθος και τις λίγες ευκαιρίες,
η Κρύα Βρύση κέρδισε 1-0 τα
Καλύβια.

Σ

Οι παίκτες του Βασίλη Γκούμπλια έδειξαν ότι ήθελαν τη νίκη περισσότερο και
κατάφεραν να την πάρουν και να ανέβουν
έτσι αρκετές θέσεις στον πίνακα της βαθμολογίας.
Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να σημειώσουν το χρυσό γκολ στο 31’ όταν ύστερα από κόρνερ του Κοτσιλιάνου, η μπά-

λα κόντραρε και ο Σαμούτης με τακουνάκι την έστειλε στα δίχτυα του Μαροχαλάκη κάνοντας το 1-0.
Στο δεύτερο μέρος τα Καλύβια πίεσαν
αρκετά, αλλά η αμυντική γραμμή της
Κρύα Βρύσης στάθηκε αρκετά καλά και
κατάφερε και κράτησε το πολύτιμο 1-0
ως το τέλος του αγώνα.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ: Βλαχάβας, Παππάς,
Παπαγεωργίου, Μερτσιώτης, Κοτόρι,
Σπυρόποπυλος (78’ Μπουτίνας), Ούτος,
Κοτσιλιάνος (90’ Τρίμμης), Θεοδώρου

Φάση από το χθεσινό παιχνίδι στη Διάβα
(71’ Χιούσα), Σαμούτης, Ντίνος
ΚΑΛΥΒΙΑ: Μαροχαλάκης, Καραλής,
Κάβρας (75’ Παπαευθυμίου), Κάβουρας,
Πατρίκαλος Γ (90’ Ζέρβας), Κωστόπουλος (70’ Σαμψών), Μακρής, Καρανίκας,
Μπίχτας, Οικονόμου, Νουνός.

Εκανε ξέσπασμα Εύκολη υπόθεση
•Ανέβασε ρυθμό στο δεύτερο μέρος η Φήκη και
έφτασε στην επικράτηση 3-0 επί της Αγίας Μονής
πό την Φήκη πάντα
υπάρχουν απαιτήσεις
αφού παίζει εδώ και
χρόνια δυνατά στις καλές
θέσεις του πίνακα και οι
φιλοδοξίες δεν λείπουν.

Α

Χθες κράτησε το καλύτερο
για το δεύτερο μέρος όπου ανέπτυξε ταχύτητα και έφτασε στο
καθαρό 3-0 επί της Αγίας Μονής.
Αυτή την εποχή η ομάδα παίζει καλό ποδόσφαιρο και βρήκε
τις λύσεις απέναντι σ’ ένα μαχητικό συγκρότημα.
Ηταν φανερό ότι όταν βρήκε
για πρώτη φορά τον δρόμο προς
τα δίχτυα λύθηκε και πάτησε καλύτερα στο γήπεδο, οπότε έδωσε διαστάσεις στην επιτυχία.
Οσο για το πρώτο μέρος οι γηπεδούχοι έφτιαξαν καλές στιγμές αλλά δεν τις αξιοποίησαν.
Καλές ευκαιρίες λοιπόν στο
διάστημα αυτό έχασαν οι: Ψαρράς 2, Βερβέρας 2, ενώ δεν
βρήκαν στόχο και σουτ του
Ντούβλη.
Το 1-0 σημειώθηκε στο 48’

όταν μετά από κόρνερ του
Τσιάγκα ο Τσερέπης με κεφαλιά
έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.
Με ανεβασμένη ψυχολογία η
Φήκη πίεσε περισσότερο και
στο 60’ μετά από ασίστ του
Σκρέκα. Γ ο Τσιάγκας με υποδειγματικό πλασέ «κρέμασε» τον
τερματοφύλακα.
Το τελικό 3-0 διαμόρφωσε
στο 84’ ο Ψαρράς με σουτ έξω
από την περιοχή.
Από την πλευρά της η Αγία
Μονή είχε καλές στιγμές με:
Σακελλαρίου, Μάριο, Καραϊσκο(α’ μέρος) αλλά οι φάσεις
δεν κάθισαν σύμφωνα με τους
ανθρώπους των κιτρινόμαυρων.
Φήκη: Παπαγεωργίου, Κουτής, Βουτσελάς(55’ Σκρέκας.
Γ), Σκρέκας, Τσερέπη, Μπασιάκας, Μέξη(65’ Αλεξόπουλος),
Βερβέρας, Ντούβλης(85’ Χασιώτης), Τσιάγκας, Ψαρράς.
Αγ. Μονή: Μανωλικίδης, Μακρής, Κύρου, Φθενάκης, Κούκλας, Ντακούλας, Μουρίτσας,
Καραϊσκος, Ράπτης, Σακελλαρίου, Μάριος.

•Το Μεγαλοχώρι κέρδισε 7-0 τον
αποδεκατισμένο Αχιλλέα Μπάρας
Δεν δυσκολεύτηκε
να κερδίσει τον Αχιλλέα Μπάρας το Μεγαλοχώρι το οποίο
είχε και αριθμητική
υπεροχή σε όλο το
παιχνίδι. Οσο παίχτηκε…
Ο Ανδρέου στο 5’
και 12’ έδωσε νωρίς
το ξεκάθαρο προβάδισμα στους γηπεδούχους οι οποίοι
είχαν ένα εύκολο Στιγμιότυπο από το χθεσινό παιχνίδι
στο Μεγαλοχώρι
απόγευμα. Ο Φλώρος στο 25’ πέτυχε
το 3-0 και στο 33’ ο Σταματόπουλος έκανε το 4-0.
Στο δεύτερο ημίχρονο και συγκεκριμένα στ 51’ και 62’
ο Φλώρος και στο 67’ ο Καραθάνος διαμόρφωσαν το τελικό 7-0.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ: Πανέτσος, Ράκος (35’ Μιχαλόπουλος),
Μπορμπότης, Αθανασόπουλος, Μουρελάτος (46’ Καραθάνος), Ανδρέου (30’ Χαρίσης), Κόλλιας, Νταής, Φώτος,
Σταματόπουλος (46’ Τσαρτόλιας), Φλώρος.
ΑΧΙΛΛΕΑΣ: Σαλάγας, Καλτσής, Μούσιας, Παππάς,
Χριστάκης, Τσανεκλίδης, Γαλανόπουλος, Μαυράδας,
Τσιόβολος, Πλαφάς.

Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ-ΤΟΠΙΚΑ
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Απόλαυσαν την μάζωξη

•Σε πολύ μέτριο παιχνίδι ο Πυργετός κατάφερε να βρει
την λύση λίγο πριν το τέλος κερδίζοντας 1-0 τον Πύργο
υνήθως στα
γειτονικά ντέρμπι
λένε οι άνθρωποι
του χώρου δυο
τινά συμβαίνουν.

Σ

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Η τα συγκροτήματα εμφανίζονται στην μέρα τους, οπότε δίνουν ρυθμό και χρώμα
στην συνάντηση ή κινούνται
πιο συμβατικά, οπότε το κάδρο δεν γεμίζει με πλούσιο
υλικό.
Στην δεύτερη κατηγορία εμπίπτει το χθεσινό παιχνίδι ανάμεσα σε δυο ομάδες που οι
έδρες τους απέχουν μόλις
λίγα χιλιόμετρα. Σ’ ένα μέτριο προς κακό παιχνίδι ακόμη και η σημείωση φάσεων
ήταν δύσκολη υπόθεση.
Γενικά το γκολ έδειχνε δύσκολη υπόθεση και ήταν φανερό ότι όποιος άνοιγε πρώτος λογαριασμό θα έπρεπε να
ερχόταν τα πάνω- κάτω για να
χάσει το τρίποντο.
Τελικά ο Πυργετός βρήκε
την χαραμάδα για να φτάσει
στο πολύτιμο 1-0 που σημάδεψε την αναμέτρηση.
Σε κάθε περίπτωση το συγκεκριμένο παιχνίδι θα ξεχαστεί
γρήγορα, αφού δεν είχε το
αλάτι και το πιπέρι του ποδοσφαίρου, δηλαδή τις φάσεις,
τις εναλλαγές συναισθημάτων και τις εμπνεύσεις.
Από τα πρώτα λεπτά γηπεδούχοι και φιλοξενούμενοι
έσπευσαν να λάβουν τα μέτρα
τους θέλοντας να δώσουν τα
λιγότερα δυνατά δικαιώματα
στα μετόπισθεν.
Ετσι τα βαριά επιθετικά χαρτιά των δυο ομάδων ήταν
καλά κλεισμένα ενώ γενικά η
μπάλα δεν έφτανε εύκολα
σ’αυτά. Υπό το πρίσμα αυτό
δεν μπορούσε να περιμένει
κανείς θαύματα.

Ο Νικολούσιος πέτυχε το γκολ
που έκρινε τον αγώνα Πυργετού- Πύργου
Η μπάλα παίχτηκε το μεγαλύτερο διάστημα στον χώρο
του κέντρου με τους προπονητές να προσπαθούν να βάλουν τους παίκτες καλύτερα
στο κλίμα.
Μεταξύ άλλων ζήτησαν πιο
σίγουρες πάσες αλλά και δύναμη στις μονομαχίες για να
πάρουν την κατοχή της μπάλας σε πρώτο χρόνο.
Σε κάποιες περιπτώσεις σημειώθηκαν και εσωτερικές αλλαγές. Γενικά από την συνάντηση έλειψε η φαντασία, ενώ
για μεγάλο διάστημα οι πρωταγωνιστές δεν πήραν ρίσκα.
Πάνω απ’ όλα απουσίασε η
καλή κυκλοφορία, οπότε οι
παίκτες αναλώθηκαν σε μακρινές μπαλιές που τις περισσότερες φορές δεν έβρισκαν στόχο και παραλήπτη.
Και όλα αυτά ενώ υπήρχαν
στηρίγματα δίπλα στους παίκτες που είχαν την στρογγυλή
θεά στην κατοχή τους.
Ο Πυργετός προσπάθησε
να πιέσει αρχικά αξιοποιώντας
την έδρα αλλά η δημιουργία
φάσεων ήταν δύσκολη υπόθεση χθες.
Στο ξεκίνημα της επανάληψης ο Πύργος έδειξε να μπαίνει λίγο πιο ζωηρά αλλά και

στο διάστημα αυτό οι φάσεις
βγήκαν με το σταγονόμετρο.
Πάντως οι κιτρινόμαυροι
κατάφεραν να ξεκλειδώσουν
την αντίπαλη άμυνα χάρη στην
εμπειρία και την διορατικότητα του Νικολούσιου, που
σημάδεψε σωστά όταν του
δόθηκε η ευκαιρία και έτσι ο
Δικέφαλος είπε τον τελευταίο
λόγο.

Το φιλμ του αγώνα
Η πρώτη καλή στιγμή ήρθε
νωρίς αλλά η συνέχεια δεν
ήταν ανάλογη.
Στο 2’ μετά από φάουλ του
Ιατρού ο Αγγέλης με κεφαλιά
έστειλε την μπάλα πάνω από
το οριζόντιο δοκάρι.
Στο 18’ σουτ του Νικολούσιου μπλόκαρε ο καλά τοποθετημένος Πατσιαλής.
Στο 22’ καλή στιγμή για τον
Πυργετό όταν ο Νικολούσιος
τροφοδότησε όμορφα τον Φασούλα. Αυτός από πλάγια
θέση μέσα στην περιοχή και
με καλό οπτικό πεδίο έπιασε
το σουτ αλλά η μπάλα πέρασε άουτ από το δεξί δοκάρι.
Στο 29’ φάση διαρκείας και
κεφαλιά του Μπαλάφα βρήκε
σώματα αμυνομένων και κατέληξε κόρνερ.

Με θετική αύρα

Στιγμιότυπο από την κοπή πίτας των Μάγων
Σήμα κατατεθέν των Μάγων όλα
αυτά τα χρόνια αποτελεί το οικογενειακό κλίμα. Αυτό επιβεβαιώθηκε και στην πρόσφατη κοπή της
πίτας. Τα χαμόγελα ήταν διάπλατα,
ενώ υπήρχε θετική αύρα για την συνέχεια αφού η ομάδα βρήκε ρυθμό.

Εγινε φυσικά ανταλλαγή ευχών
για μια χρονιά γεμάτη υγεία και διακρίσεις.
Τυχερός της βραδιάς ο Δημήτρης Παπανδρέου ο οποίος…
απουσίαζε κι έτσι το φλουρί το
παρέλαβε ο κόουτς Γιάννης Τσίμας.

Ακολούθως νέα κεφαλιά του
Παπαδόπουλου πέρασε πάνω
από το δοκάρι.
Στο 38’ ο Τεντολούρης πρόλαβε με έξοδο τον Ζέρβα,
που προσπάθησε να «τσιμπήσει» την μπάλα.
Όπως ήταν φανερό οι ισορροπίες ήταν λεπτές και οι
πρωταγωνιστές προσπάθησαν να εξαντλήσουν τις πιθανότητες ψάχνοντας την ιδεατή επιλογή αν και η μπάλα δεν
έφτανε ορθολογικά στην αντίπαλη περιοχή.
Στο 47’ ο Πύργος είχε την
καλύτερη στιγμή του όταν ο
Ζέρβας έβγαλε καλοζυγισμένη συρτή σέντρα από αριστερά και ο Ιατρού πλάσαρε αλλά
ο Τεντολούρης με αυτοθυσία
απομάκρυνε σωτήρια.
Χρειάστηκε να κυλήσει αρκετό νερό στο αυλάκι για να
φτάσουμε στην επόμενη καλή
στιγμή που έφερε και το μοναδικό τέρμα της συνάντησης.
Ηταν το 85’ όταν μετά από
πάσα του Μπαλάφα ο Νικολούσιος ζύγισε το πόδι του και
με ένα εξαιρετικό φαλτσαριστό σουτ έστειλε την μπάλα
στο δεξί παραθυράκι κάνοντας με εντυπωσιακό τρόπο
το 1-0.
Η οικογένεια του Πύργου
έκοψε την πίτα της χθες το
απόγευμα σε ζεστή ατμόσφαιρα.
Διαιτητής: Μανασής Κ.,
Βοηθοί: Νταλούκας, Ράτζας
Πυργετός: Τεντολούρης,
Παπαχρήστος, Ψωμίδης (46’
Κοθράς), Πάτρας (69’ Μπουλογιώργος), Τσάκαλος, Παπαδόπουλος, Νικολούσιος(86’
Μπιλιάλης), Δερμάνης, Φασούλας, Τζάρντο (74’ Χρήστου), Μπαλάφας
Πύργος: Πατσιαλής, Χατζηγεωργίου, Ιατρού, Τζιαχρήστος, Σκαρλέας (86’ Τσιμοράγκας), Νταούλας, Ρίζος,
Τζόλας (76’ Κάκιας), Αγγέλης, Νίντος, Ζέρβας.

Τρέχει η ΕΣΚΑΘ
Η δράση καλά κρατεί στα πρωταθλήματα της
ΕΣΚΑΘ με τις ομάδες να είναι σε εγρήγορση. Στην
Α1 ΕΣΚΑΘ ξεχωρίζει σήμερα η έξοδος των Γόμφων,
που στις 17.30 παίζουν στην Αναγέννηση Καρδίτσας.
Ο αντίπαλος οδηγεί την κούρσα με αψεγάδιαστη
παρουσία, οπότε τα «βουβάλια» θα πρέπει να κάνει
τέλεια εμφάνιση.
Πολύ σωστά τηρούν χαμηλούς τόνους και θα επιδιώξουν να αναπτυχθούν σωστά στο παρκέ.
Νωρίτερα στις 16.30 η Φαλώρεια παίζει στο Μουζάκι (έκοψε πίτες για όλα τα τμήματα). Σίγουρα και
οι γηπεδούχοι θέλουν πόντους αλλά οι νεαροί πορτοκαλί που παλεύουν τα ματς επιθυμούν να φτάσουν
στην βρύση και να πιούν νερό.
Από την πλευρά τους οι γυναίκες του Αιόλου φιλοξενούν στις 16.30 την αξιόλογη και έμπειρη Νίκη
Βόλου σε εξ αναβολής συνάντηση.
Τα κορίτσια της κ. Αλεξοπούλου θα προσπαθήσουν να κινηθούν ομαδικά αλλά και να καταθέσουν
ατομικές πινελιές.
Ποντάρουν ακόμη στο πολύ καλό κλίμα όπως φάνηκε και στην πρόσφατη μάζωξη για την κοπή πίτας.
Σε χθεσινό ματς της Α1 είχαμε: Δαναοί- Νίκαια 8476, ενώ οι Γόμφοι ανακοίνωσαν επίσημα Κουρμέτζα
(έπαιξε ήδη 5 ματς).
Καμπάνα 6 βαθμών επιβλήθηκε στον Ολυμπιακό.

Χαρακτηριστικά στιγμιότυπα από την κοπή πίτας
της Ακαδημίας των Δαναών
Στις επάλξεις ήταν χθες η οικογένεια των Δαναών αλλά
άξιζε τον κόπο. Ειδικά όταν βλέπει κανείς χαμογελαστά και
αισιόδοξα νεανικά πρόσωπα δεν αλλάζει το συγκεκριμένο συναίσθημα με τίποτα.
Με μεγάλο μεράκι οι άνθρωποι της ομάδας έφτιαξαν μια
ξεχωριστή γιορτή για την καθιερωμένη κοπή πίτας των τμημάτων υποδομής.
Τις ευχές τους στην οικογένεια των Δαναών, ένας σύλλογος που βαδίζει στο 37ο έτος της ιστορίας του, έδωσαν
αρκετοί πολιτειακοί και αθλητικοί παράγοντες οι οποίοι τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση της Ακαδημίας.
Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Εμπορίου Χρήστος Γακόπουλος, ο πρόεδρος του Δημοτικού
συμβουλίου Τρικκαίων Μιχάλης Λάππας, ο Αντιδήμαρχος
Αθλητισμού και Παιδείας Άκης Αναστασίου, η Δημοτική
Σύμβουλος Έφη Λεβέντη, ο υποψήφιος με τον συνδυασμό
του Κώστα Αγοραστού στις περιφερειακές εκλογές Στέλιος Λάσκος, ο υποψήφιος της Δημοτικής Κοινότητας Βαλτινού με τον συνδυασμό του Δημήτρη Παπαστεργίου, Χρήστος Ιωάννου, ο εκπρόσωπος των διαιτητών Βασίλης Γκαρτζονίκας.
Ο πρόεδρος των Δαναών, Ευθύμιος Τεντολούρης, ευχαρίστησε όλους όσοι βρέθηκαν στην εκδήλωση, όλους
όσοι στηρίζουν την προσπάθεια του συλλόγου, τους γονείς που εμπιστεύονται τα παιδιά τους στην οικογένεια των
Δαναών, τα παιδιά και τους προπονητές για την συνεχή
τους παρουσία στις δραστηριότητες του σωματείου.
Τυχεροί οι οποίοι βρήκαν τα φλουριά, οι μικροί αθλητές,
Αχιλλέας Κομπόλιας, Νίκος Κούνουπας, Γιώργος Κωτούλας.
Κερδίζουν δωρεάν μαθήματα ρομποτικής για τρεις μήνες, στην Ακαδημία Ρομποτικής Πανεπιστήμιο FREDERICK,
MPS EDUCATION, Μαράβας Παναγιώτης.

Κέφια παλαιμάχων
Ανοιχτά παιχνίδια γίνονται στο πρωτάθλημα παλαιμάχων
κάτι που καταδείχτηκε και στην 3η αγωνιστική.
Σημειώθηκαν τα αποτελέσματα: Δάσκαλοι- Παλαίμαχοι
Βασιλικής 4-0, Παλαίμαχοι Οιχαλίας- Πολύτεκνοι 3-1,
Αστυνομία- Νοσοκομείο 3-1.
Την κούρσα οδηγούν οι δάσκαλοι με 9 βαθμούς.
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28

Γ’ ΕΘΝΙΚΗ-ΣΧΟΛΙΑ

_8 ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Επιστροφή στις νίκες
•Τα Μετέωρα σήμερα στις 3μ.μ. φιλοξενούν τον Αλμυρό
και ελπίζουν ότι θα πάρουν τους 3 βαθμούς

Τα Μετέωρα θα παλέψουν σήμερα για τη νίκη κόντρα στον Αλμυρό

Μ

ετά από δυο ισοπαλίες
στην σειρά τα Μετέωρα
θα επιδιώξουν σήμερα
στις 3 μ.μ. να
επιστρέψουν στις νίκες.

Αντίπαλος θα είναι ο Αλμυρός, μια
δυνατή ομάδα, αλλά σίγουρα τα Μετέωρα μπορούν να φτάσουν στην επιτυχία
και γι αυτό θα μοχθήσουν.

Κάλεσμα από την διοίκηση
Η Διοίκηση του Α.Σ. Μετέωρα ενημερώνει το φίλαθλο κοινό της περιοχής
ότι η ομάδα μας αγωνίζεται την Κυριακή
17 Φεβρουαρίου 2019 (3 μ.μ., Δημοτικό
Στάδιο Καλαμπάκας) με την ομάδα του
Αλμυρού. Καλούμε όλους τους φιλάθλους μας να στηρίξουν την προσπάθεια
των ποδοσφαιριστών στο δύσκολο αυτό
αγώνα.
Γενική είσοδος 7 ευρώ. Δωρεάν είσοδος στους μαθητές.
Με την ευκαιρία να ευχαριστήσουμε
τον κ. Τζίμη Ζιώγα για τη χορηγία του
προς την ομάδα μας καθώς και για τη

συνεχή του στήριξη σε όλη τη διάρκεια
της χρονιάς. Είναι ιδιαίτερη η χαρά να
έχουμε δίπλα μας έναν άνθρωπο με
τόσο μεγάλη προσφορά στο ποδόσφαιρο
της περιοχής μας και να αγκαλιάζει την
προσπάθειά μας.

Ντέρμπι ανόδου στην Βόλο
Εκτός από τον αγώνα των Μετέωρων
σήμερα το μεγάλο παιχνίδι θα γίνει στον
Βόλο. Ο Ολυμπιακός Βόλου φιλοξενεί
τη Νίκη Βόλου και ανάλογα με το αποτέλεσμα θα κριθεί ίσως ο πρωταθλητής.

4ος όμιλος (19η αγωνιστική)
Α.Ο. Σελλάνων – Οικονόμος Τσαριτσάνης
Καλατζής, Αναστασίου, Σφυρής (Θεσσαλίας)
Αστέρας Ιτέας – Απόλλων Μακρυχωρίου
Ψυχουλάς, Παγουράς, Σοφός (Βοιωτίας)
Μετέωρα – Αλμυρός
Λαθύρης (Φθιώτιδας), Παπαλίτσας,

Κανιούρας (Καρδίτσας)
Ολυμπιακός Βόλου – Νίκη Βόλου
Καραντώνης, Παπαδάκης, Γιάντσης
(Ημαθίας)
Πιερικός – Αχιλλέας Νεοκαισάρειας
Μπουτσίκος, Μιχτατίδης, Τσεχελίδης
(Μακεδονίας)
Θησέας Αγριάς – Φωκικός
Μπουρουζίκας, Νάκας, Παραφέστας
(Λάρισας)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ
2 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ
3 Α Σ ΜΕΤΕΩΡΑ
4 ΙΤΕΑ
5 ΑΓΡΙΑ
6 ΣΕΛΛΑΝΑ
7 ΑΛΜΥΡΟΣ
8 ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗ
9 ΠΙΕΡΙΚΟΣ
10 ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ
11 ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑ
12 ΣΤΥΛΙΔΑ
13 ΦΩΚΙΚΟΣ
14 ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

50-4
46-10
30-14
24-18
19-23
20-18
17-15
20-25
25-26
16-23
22-28
15-40
10-25
7-52

50
47
33
31
26
25
23
23
22
21
19
17
13
1

* Μακράς διαρκείας θα είναι και η σημερινή Κυριακή, οπότε
οι λάτρεις του αθλητισμού θα σπεύσουν να διαμορφώσουν
ανάλογα το πρόγραμμά τους κανονίζοντας τις υποχρεώσεις
τους. Διότι κάθε συνάντηση περιλαμβάνει τα δικά της ιδιαίτερα στοιχεία και οι πιστοί του είδους θέλουν να βιώσουν
καταστάσεις από μέσα.
* Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ η μια εκδήλωση
θα διαδέχεται την άλλη, οπότε πέρα από το κυρίως πιάτο
θα υπάρξει και το περίφημο τρίτο ημίχρονο με ενδελεχή
ανάλυση. Ομολογουμένως οι φίλαθλοι θα κάνουν φύλλο
και φτερό ακόμη και τα ψιλά γράμματα των αναμετρήσεων.
* Τα φώτα θα είναι στραμμένα στο παιχνίδι του ΑΟΤ με τον
Απόλλωνα Πόντου. Ο αντίπαλος είναι σκληρό καρύδι και
συνηθίζει να κάνει αρκετές ζημιές. Συνεπώς οι κυανέρυθροι
καλούνται να παίξουν έξυπνα και συγκεντρωμένα για να
βρουν το κουμπί του αντιπάλου κάνοντας πιο εύκολη την
δική τους ζωή.
* Επίσης είναι σημαντική υπόθεση η πολυφωνία στο σκοράρισμα. Η ομάδα δεν πρέπει να τα περιμένει όλα από ένανδυο παίκτες στο κομμάτι αυτό, καθώς στην περίπτωση
αυτή πέραν όλων των άλλων καθίσταται προβλέψιμη.
Ολοι λοιπόν πρέπει να βάλουν το λιθαράκι τους και το
ανακάτεμα της τράπουλας θα δώσει ώθηση στο Τρικαλινό
συγκρότημα.
* Από την πλευρά τους τα Μετέωρα θέλουν να συνδυάσουν
ουσία και θέαμα αφού έχουν τις δυνατότητες. Σίγουρα ο
Αλμυρός ξέρει να παλεύει και δεν θα καταθέσει εύκολα
τα όπλα. Η διάρκεια στην απόδοση όμως και η αποτελεσματικότητα θα γείρουν την ζυγαριά στην κιτρινομπλέ
πλευρά.
* Στην Α1 ΕΣΚΑΘ οι εκπρόσωποί μας που έχουν υποχρεώσεις
σήμερα αγωνίζονται εκτός έδρας, οπότε ξέρουν ότι η
αποστολή τους θα είναι ακόμη πιο δύσκολη. Ουσιαστικά
καλούνται να κάνουν τα τέλεια παιχνίδια για να μείνουν
μέσα στο κόλπο και να εξαντλήσουν τις πιθανότητες.
* Το δικό του χρώμα έχει το εργασιακό πρωτάθλημα μπάσκετ.
Οι πρωταγωνιστές θα πάρουν έγκαιρα θέσεις στο παρκέ
και μάλιστα νωρίς- νωρίς σήμερα προκειμένου να ξεδιπλώσουν το ταλέντο τους και να χαρούν την ομορφιά της
καλαθοσφαίρισης.
* Σιγά- σιγά τα τμήματα που μετέχουν στην διοργάνωση
ανεβάζουν στροφές και παρουσιάζουν καλό θέαμα. Η ποιότητα φωνάζει από μακριά, οπότε η λογική λέει ότι το ένα
παιχνίδι θα είναι καλύτερο από το άλλο.
* Είναι τιμητικό να μετέχουν Τρικαλινά παιδιά στην δουλειά
των κλιμακίων και των μικρών Εθνικών. Με τον τρόπο
αυτό ανοίγουν τον δρόμο και για άλλους συναδέλφους
τους. Μακάρι η λίστα συμμετοχής να μεγαλώσει στον μέγιστο βαθμό για να θυμίσει η περιοχή την μπασκετική
κυψέλη του παρελθόντος.
* Εντονο άρωμα στίβου θα έχει η καινούργια εβδομάδα και
φυσικά η καρδιά θα χτυπήσει στις Σκαμνιές για ένα ακόμη
αξέχαστο Πανελλήνιο ανωμάλου.
* Μπόλικη δουλειά θα έχουν σήμερα (11.00, Πανελλήνιο)
οι βετεράνοι στίβου. Προγραμμάτισαν μεταξύ άλλων κοπή
πίτας με βραβεύσεις αλλά και αρχαιρεσίες. Όλα θα γίνουν
στην ώρα τους και με την γνωστή ζεστασιά που χαρακτηρίζει
τους εκπροσώπους του κλασικού αθλητισμού οι οποίοι
ίδρωσαν την φανέλα τους, ενώ συνεχίζουν με τον ίδιο ενθουσιασμό.

Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

Συνεχίζουν την προσπάθεια
•Φαβορί οι πρωτοπόρες ομάδες
Δράση σήμερα στους δυο ομίλους της Β’ Ερασιτεχνικής, με τις πρωτοπόρες ομάδες να έχουν τον πρώτο
λόγο. Αναλυτικά:

1ος ΟΜΙΛΟΣ
Οι διαιτητές των σημερινών αγώνων οι
οποίοι θα ξεκινήσουν στις 11 π.μ είναι οι παρακάτω:
Γηπ. Κηπακίου: Κηπάκι - Ακ. Αμπελακιων
Διαιτ. Ζησης (Καλογριας - Ανδριοπουλος)
Γηπ. Ριζώματος: Παραληθαίοι - Αστερας
Διαιτ. Μανασης Μ (Σινδρος - Μαργιωλης)
Γηπ. Βασιλικής: Βασιλική - Ζάρκο
Διαιτ. Μανασης Κ (Τουλουμης - Καψουρας)
Γηπ. Αγία Κυριακής: Ακαδημια 1 - Οικουμενιος
Διαιτ. Κωτουλας (Μπαλας Χ - Τατσιοπουλος)

Γηπ. Λόγγου: Λογγος - Αγ. Κυριακή
Διαιτ. Παφης (Καπερωνης - Μαρκοπουλος)
Γηπ. Πετρωτού: Πετρωτό - Αρδάνι
Διαιτ. Κοντινος (Κωστηρας - Ντινος)
Γηπ. Κρήνης: Κρηνη - Ριζαριο
Διαιτ. Κουτσαγιας (Νταλουκας - Ράτζας)
Γηπ. Καρυων: Καρυες - Κεραμίδι
Διαιτ. Τζιοτζιος (Κουτσαγιας - Κατσογιαννος)
Ρεπό: Γριζάνο

2ος ΟΜΙΛΟΣ
Οι διαιτητές των σημερινών αγώνων οι
οποίοι θα ξεκινήσουν στις 3μ.μ είναι οι παρακάτω:
Γηπ. Βαλτινού: Βαλτινό - Ροπωτό

Διαιτ. Δουλόπουλος (Καπερωνης - Καλογριας)
Γηπ.Πρίνους: Πρινος - Ασπροβαλτος
Διαιτ. Ζησης (Παφης - Αποστολου)
Γηπ. Γόμφων: Γόμφοι - Δροσερό
Διαιτ. Μανασης Κ (Μαρκοπουλος - Ράτζας)
Γηπ. Λυγαριας: Λυγαρια - Χρυσομηλια
Διαιτ. Κουτσαγιας (Τζιοτζιος - Ντινος)
Γηπ. Φωτεινου: Φωτεινό - Βυτουμας
Διαιτ. Κωτουλας (Τουλουμης - Σινδρος)
Γηπ. Παλ/ρου: Παλ/ρο - Πιαλεια
Διαιτ. Κοντινος (Νταλουκας - Μανασης
Μ)
Κεφαλ/κος - Τζουρτζια
0-3α.α.
Φιλύρα - Θεόπετρα
0-3α.α.
Ρεπό: Δενδροχωρι
CMYK

03.00: COSMOTE SPORT 4 HD
State Farm All Star Saturday Night
NBA All-Star Weekend
13:00 COSMOTE SPORT 2 HD
Ρεάλ Μαδρίτης-Τζιρόνα
13:15 Novasports 4HD
Άγιαξ - Μπρέντα
13:30 Novasports 3HD
ΣΠΑΛ - Φιορεντίνα
14:30 COSMOTE SPORT 8 HD
Κίελο-Γκρόιτερ Φιρτ
15:00 ΕΡΤ3
Ηρακλής - Κέρκυρα\
15:00 Novasports 2HD
Μπλάκμπερν - Μίντλεσμπρο
15:00 Novasports 1HD
AEΛ - Ξάνθη
16:00 Novasports 5HD
Έμπολι - Σασουόλο
16:00 Novasports 4HD
Ουντινέζε - Κιέβο Βερόνα
16:00 Novasports 3HD
Τζένοα - Λάτσιο
16:30 COSMOTE SPORT 3 HD
Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Γκλάντμπαχ
17:00 ΕΡΤ2
Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ
Τελικός Κυπέλλου μπάσκετ Ανδρών

17:00 ΕΡΤ3
Ολυμπιακός - Διομήδης
Πρωτάθλημα Χάντμπολ
17:15 Novasports 2HD
Λεβαδειακός - Παναιτωλικός
17:15 COSMOTE SPORT 2 HD
Βαλένθια-Εσπανιόλ
18:00 ΕΡΤ1
Αρης - Πανιώνιος
19:00 Novasports 3HD
Ίντερ - Σαμπντόρια
19:00 COSMOTE SPORT 3 HD
Λεβερκούζεν-Φορτούνα Ντίσελντορφ
19:30 Novasports 1HD
Ολυμπιακός - ΑΕΚ
19:30 COSMOTE SPORT 2 HD
Βιγιαρεάλ-Σεβίλη
20:30 COSMOTE SPORT 7 HD
ACB Copa del Rey, Tελικός
21:30 Novasports 2HD
Νάπολι - Τορίνο, Serie A
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD
Μπέτις-Αλαβές, LaLiga Santander
22:00 Novasports 3HD
Σεντ Ετιέν - Παρί Σεν Ζερμέν
Ligue 1
22:00 COSMOTE SPORT 1 HD
Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Μπράγκα
Liga NOS

τοπικά
ΕΡΩΤΗΣΗ 1η:
Εχω γεννηθεί 18/1/1966 και
δουλεύω στον ιδιωτικό τομέα
απο το 1987 μέχρι και σήμερα.
Το 2010 είχα ανήλικο και 5500
ενσημα. Ποτε μπορώ να
πάρω πληρη ή μειωμένη σύνταξη;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Εφοσον συμπληρώσατε την
ηλικία των 50 ετών το 2016 δικαιούστε μειωμένη σύνταξη (ως
μητέρα ανηλίκου) σε ηλικία 56
ετών και 9 μηνών. Πλήρη σύνταξη, σε ηλικία 65 ετών και 6 μηνών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2η:
Γεννήθηκα 09/02/1956 και
έχω 7000 ένσημα στο ΙΚΑ,
2700 στον ΟΑΕΕ, 2μιση χρόνια
επιδοτούμενη ανεργία στον
ΟΑΕΔ. Μπορώ να συνταξιοδοτηθώ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Εφόσον έχετε 100 ημέρες
ασφάλισης ανά έτος την τελευταία πενταετία (2018-17-16-1514) τότε μπορείτε να καταθέσετε αίτηση για χορήγηση μειωμένης σύνταξης. Για την συμπλήρωση των 100 ημερών ασφάλισης μπορεί να ληφθεί υπόψη
και ο χρόνος επιδοτούμενης
ανεργίας από τον ΟΑΕΔ αρκεί να
είναι όμως τακτική!

Είμαι 48 χρόνων (γεννημένη
12/1971).Εχω βαρέα από το
1988,συνολικά 9100 ένσημα.
Ποτε μπορώ να βγω σε σύνταξη ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Εφόσον έχετε συμπληρώσει
τουλάχιστον 3600 βαρέα μέχρι
31/12/2010 και συνολικά τουλάχιστον 4500 ένσημα, δικαιούστε
πλήρη σύνταξη σε ηλικία 55
ετών, εφόσον θα έχετε και 1000
βαρέα ένσημα τα τελευταία 13
έτη πριν από τα 55. Επομένως,
εφόσον έχετε ήδη συμπληρώσει
και τα 1000 για τα τελευταία 13
έτη που απαιτούνται δεν θα επηρεαστείτε αν πλέον τα ένσημα
σας μετατραπούν από βαρέα
σε μικτά.

Όταν επί αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Ε’ του Κοπρώνυμου, ξέσπασε ο φοβερός
διωγμός κατά των Αγίων εικόνων. Ο όσιος Θεοστήρικτος
ήταν υπέρμαχος των εικόνων
και στους διάφορους λόγους
του, αντιμάχονταν τους εικονομάχους. Αγωνίστηκε με πίστη και ζήλο για την αναστύλωση των Αγίων Εικόνων.
Ο αγώνας του αυτός ήταν η
αιτία ώστε ο αυτοκράτορας να
προστάξει τον ηγεμόνα της

ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
ΑΘΗΝΩΝ, ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΟΙΕΙΔΙΚΟΙ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥ

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

ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ

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

&

ΣΤΟΥΦΗ
ΕΛΕΝΗ

ΕΡΩΤΗΣΗ 5η:

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Ο

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

ΕΡΩΤΗΣΗ 4η:

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

όσιος
Θεοστήρικτος
γεννήθηκε στις
αρχές του 8ου αιώνα και
κατάγονταν από την
παραλιακή κωμόπολη της
Προποντίδας, την Τρίγλια
της Βιθυνίας της Μικράς
Ασίας. Ήταν ευσεβής και
φιλομόναχος από μικρός,
καθώς οι γονείς του τον
μεγάλωσαν με τις αρχές
του Αγίου Ευαγγελίου.
Αμέσως όταν τελείωσε τη
βασική του εκπαίδευση,
αναχώρησε για την εκεί
κοντά Ιερά Μονή
Πελεκητή, όπου εκάρη
μοναχός σε μικρή ηλικία
και αργότερα έγινε
ηγούμενος.
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για συνταξιοδοτικά και κοινωνικοασφαλιστικά ζητήματα

Ειμαι γεννημενος
12/06/1960.Ασφαλισμενος
απο το 1976 στο ΙΚΑ συνεχώς,
Εχω εξαγοράσει και 1100 ένσημα για να έχω μέχρι 31-122011 10800 ένσημα. Σήμερα
συνολικά έχω περίπου 12200.
Πότε μπορώ να βγώ στη σύνταξη με την 35τία; Αλλαξαν τα
όρια ηλικίας που ίσχυαν;
Εφόσον είχατε συμπληρώσει
τουλάχιστον 10500 ημέρες
ασφάλισης το 2011 με το παλαιό
καθεστώς θα δικαιούσασταν
σύνταξη σε ηλικία 58 ετών. Επειδή συμπληρώσατε την ηλικία
των 58 εντός του 2018 το νέο
ηλικιακό όριο για την συνταξιοδότησή σας είναι το 60ο έτος της
ηλικίας σας.
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Απαντήσεις σε ερωτήματα αναγνωστών

Είμαι μητέρα ανήλικου, γεννηθεισα 31/08/1967. Εργαζόμουν από το 1987 εως το 2007
και είχα περιπου 5.700 ενσημα. Απο το 2007 που απολύθηκα,μπήκα ταμείο
ανεργίας με επιδότηση κι από
κει και μετά ανανεωνω συνεχώς την καρτα ανεργίας και
δεν έχω άλλα ένσημα. Ο γιος
μου γεννήθηκε το 2006.
Μπορώ με κάποιο τρόπο να
βγώ στη σύνταξη σύντομα;
Καταλαβαίνετε ότι πλέον έχω
αποκτήσει βιοποριστικό πρόβλημα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3η:

ΚΥΡΙΑΚΗ

Δυστυχώς επειδή κλείσατε το
50ο έτος της ηλικίας σας στις
31/8/2017, το όριο ηλικία για τη
μειωμένη σύνταξη ως μητέρα
με ανήλικο και έτος θεμελίωσης το 2010 έχει πλέον αναπροσαρμοστεί στα 58 έτη και 5
μήνες και για την πλήρη στα 67
σας έτη. Δεν υπάρχει κάποια
άλλη εναλλακτική με αυτά τα έν-

Η περίπτωση σας είναι ξεκάθαρη, από τη στιγμή που μας
λέτε ότι έχετε πάνω από 13000
ημερομίσθια υπερκαλύπτετε τις
απαιτούμενες από το νόμο ημέρες ασφάλισης για να αιτηθείτε
συντάξεως, το μόνο που μένει είναι να συμπληρώσετε και την ηλικία των 67 ετών, τον 3/2019,
ώστε να προχωρήσετε στην αίτηση συνταξιοδότησης σας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8η:
Είμαι γεννημένος τον 11/1957
και έχω ασφάλιση μόνο στο
ΤΕΒΕ. Συνεχίζω να εργάζομαι.
Υπολογίζω ότι μέχρι
31/12/2010 έχω συμπληρώσει
35 έτη ασφάλισης και 5
μήνες. Πόσο επηρεάζομαι από
τα νέα δεδομένα;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

σημα που έχετε μέχρι σήμερα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6η:
Είμαι γεννημένη τον 2/1955
και έχω έως 12/2015 βάσει βεβαίωσης περί τα 6260 ημερομίσθια στο ΙΚΑ. Εξακολουθώ
και εργάζομαι. Πότε μπορώ να
συνταξιοδοτηθώ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Σύμφωνα με όσα μας αναφέρετε εφόσον έως 12/2015 έχετε
6260 ημερομίσθια και με δεδομένο ότι επικολλούσατε 300 κατ’
έτος τότε έως 31/12/2010 έχετε
4760 ημερομίσθια και είχατε
συμπληρώσει και την ηλικία των
55 ετών τον 2/2010 και εφόσον
έχετε και 100 ένσημα ανά έτος

την τελευταία πενταετία πριν
την υποβολή της αίτησης για
σύνταξη, ανήκετε στην κατηγορία των ασφαλισμένων που διατηρούν δικαίωμα πλήρους σύνταξης στην ηλικία των 60 ετών.
Ήσασταν 60 ετών ήδη από τον
2/2015, ήτοι πριν την ψήφιση
του Ν. 4336/2015 και συνεπώς
δεν σας επηρεάζουν οι αυξήσεις
των ορίων ηλικίας. Μπορείτε να
αιτηθείτε συντάξεως.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7η:
Είμαι γεννημένος τον 3/1952
και έχω μέχρι σήμερα πάνω
από 13000 ημερομίσθια,
καθώς εργαζόμουν από πολύ
μικρή ηλικία ανελλιπώς στο
ΙΚΑ. Πότε συνταξιοδοτούμαι;

Προκειμένου να βγείτε σε σύνταξη από το ΤΕΒΕ με τις διατάξεις της 35ετίας και έτος θεμελίωσης το 2010, ο νόμος ορίζει
ότι θα πρέπει μέχρι 31/12/2010
να έχετε 35 έτη ασφάλισης ώστε
να βγείτε σε σύνταξη σε ηλικία
60 ετών. Με βάση τα δεδομένα
που μας αναφέρετε, έχετε ήδη
καλύψει τα προαπαιτούμενα έτη
ασφάλισης αλλά ως γεννηθείς
τον 11/1957, γίνατε 60 ετών τον
11/2017, ήτοι μετά την ψήφιση
του Ν. 4336/2015 και συνεπώς
επηρεάζεστε από την αύξηση
των ηλικιακών ορίων. Πλέον μπορείτε να αιτηθείτε σύνταξης από
την ηλικία 60 ετών και 9 μηνών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9η:
Υπολογίζω ότι μέχρι
31/12/2012 έχω 9950 ημερομίσθια στην ασφάλιση του
ΙΚΑ. Είμαι γεννημένος τον
3/1959. Έχω 2 έτη πλασματικό χρόνο στρατού και ανεργία. Πότε μπορώ να
συνταξιοδοτηθώ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
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Εξετάζουμε τη δυνατότητα
θεμελίωσης με τις διατάξεις της
35ετίας. Σύμφωνα με αυτές απαιτείται να έχετε έως 31/12/2012
10500 ημερομίσθια ώστε με συνολικό χρόνο ασφάλισης 11100
ημερομισθίων να συνταξιοδοτηθείτε με βάση το προϊσχύον νομικό καθεστώς σε ηλικία 59 ετών.
Εσείς, έχετε 9950 μέχρι
31/12/2012, για τη συμπλήρωση
των 10500 υπολείπονται 550 ένσημα, τα οποία μπορείτε να αναγνωρίσετε από την επιδοτούμενη ανεργία χωρίς καταβολή εισφορών και τα υπόλοιπα από
πλασματικό χρόνο στρατιωτικής
θητείας. Έχοντας πλέον τα
10500 μέχρι 31/12/2012, με συνυπολογισμό των ημερομισθίων
του 2013 και έπειτα και εφόσον
με αυτά συμπληρώνετε τις 11100
ημέρες ασφάλισης, θεμελιώνετε
συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Ως
γεννηθείς τον 3/1959, γίνατε 59
ετών τον 3/2018, μετά δηλαδή
την ψήφιση του Ν. 4336/2015 και
συνεπώς επηρεάζεστε από την
αύξηση των ηλικιακών ορίων.
Πλέον μπορείτε να αιτηθείτε
σύνταξης από την ηλικία των 60
ετών και 6 μηνών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10η:
Έχω γεννηθεί τον 10/1956 και
έχω ασφαλιστεί στο ΙΚΑ από
τον 2/1991. Υπολογίζω πως
αυτή τη στιγμή έχω περίπου
6540 ένσημα. Έχω δύο τέκνα.
Τι προβλέπεται για τη δική
μου υπόθεση συνταξιοδοτικά;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Με τα δεδομένα που μας αναφέρετε, το μόνο σενάριο που
μπορείτε να υλοποιήσετε είναι ή
αυτό της πλήρους σύνταξηςστα
67 με 4500 ημέρες ασφάλισης,
χωρίς να προβείτε σε εξαγορά
πλασματικού χρόνου ή εναλλακτικά μπορείτε να λάβετε μειωμένη σύνταξη με τη συμπλήρωση του 62ουέτους της ηλικίας
σας και εφόσον πληροίτε και
την πρόσθετη προϋπόθεση των
100 ημερών ασφάλισης την τελευταία πενταετία πριν από την
υποβολή της αίτησης για σύνταξη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
Όσιος Θεοστήρικτος ο Ομολογητής
ο εν Συμβόλοις εκ Βιθυνίας της Μικράς Ασίας

Επιμέλεια:

Λευτέρης Σαββουλίδης
Θεολόγος Α. Π. Θ.
Anatolikathsorthodoxias.blog
spot.com
Ασίας, Μιχαήλ τον Λαχανοδράκοντα, να τιμωρήσει με
κάθε τρόπο και σκληρά όλους
αυτούς που προσκυνούν τις
Άγιες Εικόνες.
Έτσι ο Μιχαήλ, πήγε στην

Ιερά Μονή Πελεκητής, την
Μεγάλη Πέμπτη και κατά την
ώρα της Θείας Λειτουργίας.
Μπήκε μέσα στον χώρο της Ιεράς Μονής σπάζοντας τις θύρες και συνέλαβε τους μοναχούς.
Επειδή οι μοναχοί, επέμεναν
στην ευλάβειά τους προς τις
εικόνες, βασανίστηκαν σκληρά και βάρβαρα. Άλλοι δεν άντεξαν τα βασανιστήρια και πέθαναν, ενώ οι υπόλοιποι, μεταξύ αυτών και ο όσιος Θεοστήρικτος, στάλθηκαν στις
φυλακές της Κωνσταντινούπολης.
Ο όσιος Θεοστήρικτος, έμεινε πολλά χρόνια στη φυλακή
και αργότερα όταν βγήκε, γέροντας πλέον, επέστρεψε
στην κατεστραμμένη Ιερά
Μονή Πελεκητής, όπου συναντήθηκε με τον όσιο και
ομολογητή Νικήτα, Ηγούμενο
της κοντινής Ιεράς Μονής Μη-

δικίου, του οποίου υπήρξε και
μαθητής. Έτσι ο όσιος Θεοστήρικτος, αναστήλωσε την
Ιερά Μονή με πολύ κόπο και
με λίγη βοήθεια.
Επίσης, συνέθεσε και «Κανόνα Παρακλητικόν εις την
Υπεραγίαν Θεοτόκον». Έζησε
ως τα βαθιά του γεράματα
στην Μονή και απεβίωσε ειρηνικά. Η Εκκλησία μας εορτάζει και τιμά την Ιερά του
μνήμη στις 17 Φεβρουαρίου.
«Στήριγμα πιστοίς και μεταστάς εκ βίου, τας σας Θεοστήρικτε πρεσβείας δίδου»
«Θεοστήρικτος τον Θεόν
στήσας βάσιν, όντως θεοστήρικτος έργοις ωράθη»
«Στηριγμός φερωνύμως
των πιστών εχρημάτισας, δι’
ομολογίας της θείας, Θεοστήρικτε Όσιε, υπέρ τας της

Εικόνος του Χριστού, υπέμεινας κακώσεις και δεσμά,
δια τούτο και Τριγλία η ση πατρίς, τιμά σε ανακράζουσα,
δόξα τω δεδωκότι σοι ισχύν,
δόξα τω σε στεφανώσαντι,
δόξα τω χορηγούντι δια σου,
χάριν ημίν και έλεος»
«Ορθοδόξοις δόγμασι, λελαμπρυσμένος, ως αστήρ πολύφωτος ομολογίας τω φωτί,
καταπυρσεύεις εκάστοτε,
τους σε τιμώντας, σοφέ Θεοστήρικτε»
«Χαίροις της Τριγλίας θείος
βλαστός, και ομολογίας, Θεοστήρικτε λαμπηδών, χαίροις
ο προστάτης, και θείος αντιλήπτωρ, των πίστει εκτελούντων, Πάτερ την μνήμην
σου»

Όσιος Θεοστήρικτος ο
Ομολογητής ο εν Συμβόλοις το
«Στήριγμα των πιστών»

30 σελίδα

ΚΥΡΙΑΚΗ
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παρατεταμένη προεκλογική περίοδος πλήττει την οικονομία καθώς δεν στέλνει ξεκάθαρα μηνύματα προς τους ξένους και τους εγχώριους
επενδυτές», τονίζει ο πρόεδρος της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνέντευξή του στην
εφημερίδα «Merkur» του Μονάχου, την οποία
παραχώρησε κατά τη διάρκεια της επίσκεψής
του στο Μόναχο με την ευκαιρία της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης και της 55ης Διάσκεψης
για την Ασφάλεια.
Ο Κ. Μητσοτάκης σημειώνει ότι εν αντιθέσει
με ό,τι συνέβη σε άλλες χώρες που μπήκαν σε
μνημόνιο, όπως η Πορτογαλία ή η Κύπρος, η
Ελλάδα δεν κατόρθωσε να επιτύχει υψηλούς
ρυθμούς ανάπτυξης και να αποκαταστήσει την
πρόσβασή της στις αγορές και αναλύει το
σχέδιό του «για την επίτευξη υψηλών ρυθμών
ανάπτυξης της τάξης του 3,5%-4% του ΑΕΠ,
μετά από 4 χαμένα χρόνια για την Ελλάδα».
Προσθέτει, ωστόσο, ότι μπορεί «η χώρα να
βρίσκεται ακόμη σε κρίση αλλά έχει τη δυνατότητα να την ξεπεράσει γρήγορα αν υλοποιήσει
τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις» και στο πλαίσιο
αυτό καλεί τις γερμανικές επιχειρήσεις να
επενδύσουν στην Ελλάδα.
Αναφέρεται σε μια νέα δημοσιονομική πολιτική, με δραστική μείωση των φόρων και τονίζει
ιδιαίτερα την αναγκαιότητα επιστροφής των
500.000 νέων Ελλήνων που έφυγαν από τη
χώρα τα χρόνια της κρίσης. «Πρέπει να τους
προσφέρουμε τις προοπτικές που χρειάζονται
για να επιστρέψουν στην πατρίδα» υπογραμμίζει.

Ο

ξύτατη ήταν η αντίδραση του Κινήματος Αλλαγής λίγο
μετά την ανακοίνωση του
νέου κυβερνητικού σχήματος,
που περιελάμβανε δύο τέως
στελέχη του ΚΙΝΑΛ.
Χωρίς καν να αναφέρει τα
ονόματα των δύο νέων υφυπουργών, κ. Μωραΐτη και Τόλκα, η ανακοίνωση επισημαίνει
πως «η επιχείρηση Τσίπρα
για λεηλασία της παράταξής
μας πέφτει στο κενό» και «εκφυλίζεται σε παράγκα Γ’ Εθνικής».
Η ανακοίνωση στο ίδιο
ύφος υπογραμμίζει πως «τίποτα δεν τους σώζει», κλεί-

εσωτερικά
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Κ. Μητσοτάκης:

Η παρατεταμένη
προεκλογική περίοδος
πλήττει την οικονομία
Ο πρόεδρος της ΝΔ επισημαίνει τη δυνατότητα επίτευξης μιας «δίκαιης συμφωνίας» με
τους εταίρους σε ό,τι αφορά τη μείωση των
πρωτογενών πλεονασμάτων, καθώς, όπως τονίζει, θα αξιοποιήσει «τα δημοσιονομικά περιθώρια για τη μείωση των φόρων που επιβαρύνουν τους πολίτες και τις επιχειρήσεις ώστε
να δοθεί ώθηση στην ανάπτυξη και να βελτιωθεί
το επενδυτικό κλίμα». Προσθέτει ότι μετά από
τα σαφή δείγματα γραφής της νέας κυβέρνησης
θα αναμένει από την πλευρά των Ευρωπαίων
τη μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων
του 2021 και του 2022.

Για τη συμφωνία των Πρεσπών
Ερωτηθείς για τη συμφωνία των Πρεσπών,
ο κ. Μητσοτάκης τονίζει ότι πρόκειται για μία
κακή συμφωνία, δηλώνει ότι «το 70% των πολιτών ήταν και είναι κάθετα αντίθετοι στη συμφωνία που διαπραγματεύτηκε ο κ.Τσίπρας»,

προσθέτοντας ότι το ζήτημα είναι εξαιρετικά
ευαίσθητο για τους Έλληνες. Ως προς τις
δικές του ενέργειες ως πρωθυπουργού, σημειώνει ότι παρ' ότι οι διεθνείς συμφωνίες δεσμεύουν μια χώρα ο ίδιος θα επιμείνει «ώστε
τα Σκόπια να μην εκμεταλλευτούν τις αρνητικές
συνέπειες της συμφωνίας για την Ελλάδα».

Για το προσφυγικό
Για το προσφυγικό κάνει λόγο για αποτυχία
της κυβέρνησης που οδήγησε σε ανθρωπιστική
κρίση, σημειώνοντας ιδιαίτερα την κατάσταση
που επικρατεί στα κέντρα υποδοχής.Μιλώντας
ευρύτερα για την προστασία των συνόρων, ο
κ. Μητσοτάκης αναφέρει ότι «η αποτυχία έχει
πολιτικά χαρακτηριστικά διότι ο κ. Τσίπρας,
υπό τον φόβο της ριζοσπαστικής πτέρυγας
του κόμματός του, δεν επιδεικνύει καμία δέσμευση για τη διασφάλιση των συνόρων της
Ελλάδας που είναι ταυτόχρονα και σύνορα

Ο πρόεδρος της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης
της Ευρώπης».
Ο πρόεδρος της ΝΔ, ερωτηθείς σχετικά,
είναι αρνητικός στην επιλογή εκ μέρους της
Ελλάδας της πολιτικής ασύλου που ακολουθούν
χώρες όπως η Ισπανία ή η Ιταλία και αναφέρει
ότι ο πιο σημαντικός εταίρος της Ελλάδας
στο ζήτημα αυτό είναι η Γερμανία. «Στη διάρκεια
των συζητήσεων που είχα με τη νέα πρόεδρο
της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης (CDU)
'Ανεγκρετ Κραμπ - Καρενμπάουερ εδώ στο
Μόναχο, διαπίστωσα απόλυτη συμφωνία» σημειώνει ο πρόεδρος της Ν.Δ.

Οργισμένη αντίδραση από το ΚΙΝΑΛ για τον ανασχηματισμό
νοντας με την εξής φράση:
«Οσο για τους πολιτικά εξαγορασθέντες υφυπουργούς,
είναι γνωστοί κυνηγοί καρέκλας». Στις τελευταίες δύο
λέξεις, κρύβεται για την κ.
Φώφη Γεννηματά και τους
συνεργάτες της όλη η αλήθεια.
Σύμφωνα με όσα εκπέμπουν από τη Χαριλάου Τρικούπη, και οι δύο νέοι υφυπουργοί του Αλέξη Τσίπρα
είχαν μπει το τελευταίο διάστημα σε διαδικασία «παζαρέματος» με την ηγεσία του

Η επικεφαλής του ΚΙΝΑΛ Φώφη Γεννηματά

ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΩΤ. Ι. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ

ΓOPΓOΓYPI - TPIKAΛA
THΛ.: 24310 53555

Με συνέπεια εκεί
που μας χρειάζεστε

Έγκριτο μέλος συνδέσμου
ταπητοκαθαριστηρίων

“ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ”
CMYK

ΚΙΝΑΛ για συγκεκριμένες θέσεις. Η μη ικανοποίηση των
αιτημάτων τους οδήγησε στην
αποστασιοποίηση και εντέλει
στην αλλαγή πολιτικής στέγης, καθώς απεδέχθησαν την
ένταξή τους στην κυβέρνηση.
Οι ίδιες πηγές σημείωναν πως
ο μεν κ. Τόλκας έβλεπε θετικά
τη θέση του γραμματέα του
Κινήματος Αλλαγής, θέση την
οποία τελικά έλαβε ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, ενώ εν
συνεχεία είχε δει θετικά την
υποψηφιότητά του για την
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Από το Κίνημα Αλλαγής
υποστηρίζουν πως μια τέτοια
υποψηφιότητα κρίθηκε τελικά

ανεπαρκής και για αυτό δεν
προχώρησε το σενάριο.
Οσον αφορά την περίπτωση του κ. Μωραΐτη, από το
Κίνημα Αλλαγής σημειώνουν
πως η μη συμμετοχή του στην
Εκτελεστική Γραμματεία ήταν
η πρώτη αφορμή για να απομακρυνθεί από το ΚΙΝΑΛ.
Σε κάθε περίπτωση στο Κίνημα Αλλαγής, όπως αποτυπώθηκε και από την πολύ επιθετική ανακοίνωση, όχι μόνο
δεν πτοούνται από τη μεταπήδηση στελεχών του κόμματος στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αντίθετα θεωρούν πως τέτοιες
πρακτικές «εκθέτουν τους ίδιους, τον ΣΥΡΙΖΑ και τελικά
θα κριθούν από τον λαό».

εσωτερικά
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Τσίπρας: Η ιστορία γράφεται
από αυτούς που τολμούν
ενίσχυση της εθνικής ρητορείας και του εθνικισμού ως απάντηση σε παγκόσμιες και περιφερειακές προκλήσεις, είναι σαν να σπρώχνουμε τον τροχό της ιστορίας προς τα
πίσω», είπε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, κατά την ομιλία του στην 55η Διεθνή
Διάσκεψη για την Ασφάλεια στο Μόναχο της
Γερμανίας.
«Αυτή η θέση είναι επικίνδυνη, καταστροφική και "βόμβα" στα θεμέλια της ευρωπαϊκής συνοχής», τόνισε ο κ. Τσίπρας και
είπε ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις
προκλήσεις με βάση τις αξίες μας.
«Θέσαμε τέλος σε μια μακροχρόνια διαφωνία 30 χρόνων με τη Βόρεια Μακεδονία
μέσα από μια πολύ δύσκολη στην υλοποίηση της Συμφωνία, τη Συμφωνία των Πρεσπών, η οποία αποτελεί σημείο αναφοράς
για το που μπορεί να οδηγήσει ο εθνικισμός
και ο απομονωτισμός», επισήμανε ο κ. Τσίπρας. «Η Συμφωνία των Πρεσπών είναι ότι
καλύτερο για τις δύο χώρες αλλά και για την
ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και την
Ευρώπη», επεσήμανε.
«Η Ιστορία δεν γράφεται από εκείνους
που κωλυσιεργούν, από εκείνους οι οποίοι
φοβούνται και τρέμουν μπροστά στις αλλαγές. Η Ιστορία, αντιθέτως, γράφεται από

«Η

ο πολιτικό μήνυμα
είναι, χρονιά εκλογών, θα κερδίσει
ο ΣΥΡΙΖΑ», τόνισε από τα Χανιά ο υπουργός Περιβάλλοντος Γιώργος Σταθάκης, που
έδωσε το παρών στην εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίττας της τοπικής κομματικής οργάνωσης
του ΣΥΡΙΖΑ.
Ο κ. Σταθάκης αναφέρθηκε
στα προβλήματα που δημιούργησε στην περιοχή των
Χανίων η τελευταία κακοκαιρία, τόνισε την ανάγκη να
παρθούν άμεσα μέτρα αποκατάστασης των ζημιών και
σημείωσε ότι έχουν γίνει οι
πρώτες επαφές με τα αρμόδια

«Τ

Συνάντηση
μεΑμερικανούςγερουσιαστές

Ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας,
κατά την ομιλία του
εκείνους που τολμούν να επιφέρουν αλλαγές και να σταθούν, παρά τις αντιδράσεις,
στη σωστή πλευρά της Ιστορίας», τόνισε ο
Έλληνας πρωθυπουργός και συνέχισε:
«Είμαι πολύ υπερήφανος και είμαι πεπεισμένος ότι εγώ και ο Ζόραν Ζάεφ βρισκόμαστε στη σωστή πλευρά της Ιστορίας».

Με ομάδα Αμερικανών γερουσιαστών
συναντήθηκε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στο Μόναχο, στο περιθώριο της Διάσκεψης για την Ασφάλεια.
Ειδικότερα, σύμφωνα με ενημέρωση του
Μεγάρου Μαξίμου, στην μεταξύ τους συνάντηση συζητήθηκαν οι προοπτικές της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας σε συνέχεια
της έναρξης του στρατηγικού διαλόγου που
ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 2018.
Επιπροσθέτως, κατά την ίδια ενημέρωση,
τέθηκαν επί τάπητος ζητήματα ελληνοαμερικανικής συνεργασίας, ενεργειακής πολιτικής, περιφερειακής ασφαλείας στα Βαλκάνια και στην Ανατολική Μεσόγειο (με έμ-

φαση στον ρόλο της Τουρκίας) αλλά και η
αντιμετώπιση της κρίσης στη Βενεζουέλα.
Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες που ανέλαβε η Ελλάδα για την αντιμετώπιση της οικονομικής και προσφυγικής κρίσης, αλλά και σε περιφερειακά ζητήματα.
Σύμφωνα, πάντα με την ίδια ενημέρωση,
οι γερουσιαστές τόνισαν το ρόλο της Ελλαδας ως πυλώνα ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή και την αναβάθμιση των
ελληνοαμερικανικών σχέσεων, ενώ εξήραν
τις προσπάθειες της κυβέρνησης τόσο ως
προς την οικονομική ανάπτυξη, όσο και ως
προς την επίλυση του ζητήματος της Βόρειας Μακεδονίας.

Σταθάκης: Το πολιτικό μήνυμα είναι,
χρονιά εκλογών, θα κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ
«Σιγά- σιγά μπαίνουμε σε μια νέα μέρα για την χώρα»
υπουργεία. Παρών στην εκδήλωση ήταν και ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας, Παύλος Πολάκης, ο οποίος τόνισε
πως «μετά την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια, μετά την
ολοκλήρωση της ψήφισης της
ιστορικής συμφωνίας των
Πρεσπών, μετά από την ολοκλήρωση της ψήφισης της
συνταγματικής αναθεώρησης,

νομίζω ότι σιγά-σιγά μπαίνουμε σε μια νέα μέρα για την
χώρα. Όχι στην νύκτα των
μνημειακών περικοπών, αλλά
σε μια μέρα στην οποία αργά
αλλά σταθερά πατάμε στα
πόδια μας».
Ο κ. Πολάκης αναφέρθηκε
στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για στήριξη των πολιτών. «Νομίζω ότι μπαίνουμε

Ο υπουργός Περιβάλλοντος Γιώργος Σταθάκης
σε πιο ήρεμα νερά. Είμαστε σε
χρονιά εκλογών. Είναι οι ευρωεκλογές μπροστά, όπου
εκεί το δίλημμα είναι προοδευτική αλλαγή στην Ευρώπη, ή επιστροφή στη φρίκη
της ακροδεξιάς και του φασισμού - αυτό θα πρέπει να είναι
το δίλημμα.

Έχουμε δημοτικές εκλογές,
που θα πρέπει οι τοπικές κοινωνίες με βάση και την απλή
αναλογική να αποφασίσουν,
και έχουμε και τις βουλευτικές
εκλογές στις οποίες το δίλημμα, πέρα από τα πρόσωπα
«Τσίπρας» ή «Μητσοτάκης»,
είναι αν συνεχίζουμε την πο-

ρεία για μια κοινωνία ισοτιμίας, αξιοπρέπειας, ανάπτυξης, ή αν θα ξαναγυρίσουμε
στο βούρκο των σκανδάλων ,
της διαφθοράς , των «κολλητών», της ελίτ η οποία οπισθοδρόμησε τη χώρα».
Παράλληλα, σύμφωνα με
τον ανταποκριτή του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων,
υποστήριξε πως τα στελέχη
του ΚΙΝΑΛ που προσεγγίζουν
το ΣΥΡΙΖΑ, το κάνουν καθώς
αρνούνται να συμπορευτούν
με τον εναγκαλισμό της κ.
Γεννηματά με τον κ. Μητσοτάκη.
Χαιρετισμούς στην εκδήλωση απηύθυναν και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Βάλια Βαγιωνάκη και Αντώνης Μπαλωμενάκης.

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
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πάρχει μια κατηγορία χριστιανών οι οποίοι
έχουν μεγάλη ιδέα για τον εαυτό τους και την
αρετή τους. Νομίζουν ότι είναι οι μόνοι άγιοι
ανάμεσα στους συνανθρώπους τους και υπόδειγμα
αρετής για όλους. Πιστεύουν μάλιστα ότι η αγιότητά
τους οφείλεται στα καλά τους έργα. Θεωρούν το Θεό
οφειλέτη απέναντί τους, γι' αυτό απευθύνονται προς
Αυτόν με αξίωση και απαιτούν ο,τιδήποτε ζητούν
από αυτόν. Ταυτόχρονα περιφρονούν και τους
άλλους ως ανάξιους και αμαρτωλούς και μη ικανούς
να συγκριθούν μαζί τους. Έχουν πεποίθηση στον
εαυτό τους και όχι στη θεία Χάρη. Γι' αυτούς είπε ο
Χριστός την παραβολή του Τελώνου και του
Φαρισαίου.

Δύο άνθρωποι, ο ένας τελώνης και ο άλλος φαρισαίος,
πήγαν στο ναό για να προσευχηθούν, με διαφορετικούς
όμως σκοπούς και προθέσεις. Ο φαρισαίος ήρθε στο ναό,
διότι ήταν δημόσιος τόπος λατρείας και συνεπώς θα τον
έβλεπαν πολλά μάτια και θα θαύμαζαν την ευσέβειά του.
Γιατί οι φαρισαίοι τα έκαναν όλα για “το θεαθήναι τοις ανθρώποις”. Ο τελώνης όμως ήρθε στο ναό για να προσευχηθεί και να ζητήσει το έλεος του Θεού.
Ο φαρισαίος έδειξε τον εσωτερικό του κόσμο, την υπεροψία και την έπαρσή του όχι μόνο με τα λόγια του, αλλά
και με την όλη του στάση. Στάθηκε μπροστά απ' όλους σε
περίοπτη θέση με το κεφάλι ψηλά και άρχισε να προσεύχεται
επιδεικτικά και εγωιστικά.
Η προσευχή του ήταν έπαινος και θυμίαμα στον εαυτό
του και όχι ειλικρινής ευχαριστία προς το Θεό. Δεν είναι
καν προσευχή αυτά που λέει ο φαρισαίος. Δεν ζητά τίποτε
από το Θεό, αφού είναι ικανοποιημένος πλήρως από τον
εαυτό του.
Μόνο φαινομενικά ευχαριστεί το Θεό, ενώ πράγματι
συγχαίρει τον εαυτό του. Η αληθινή ευχαριστία συνοδεύεται
πάντοτε με συναίσθημα ταπεινώσεως.
Ευχαριστεί το Θεό όχι γιατί τον προφύλαξε από μεγάλες
πτώσεις και αμαρτίες, αλλά γιατί αυτός είναι ο μόνος
καλός ανάμεσα σ' όλους.
Το φοβερό είναι ότι, ενώ πήγε να προσευχηθεί, δεν
άφησε κανέναν ακατηγόρητο. Όλους τους κατηγόρησε
ως αμαρτωλούς, εκτός από τον εαυτό του. Και παρουσίασε
τον εαυτό του ως αλάθητο, καλύτερο και αγιότερο απ'
όλους τους ανθρώπους. Επαινεί και θαυμάζει τον εαυτό
του, αδιαφορώντας για το λόγο της Γραφής: “εγκωμιαζέτω
σε ο πέλας και μη το σον στόμα· αλλότριος και μη τα σα

Προέλευση-Χρήσιμα
μέρη
Τα άνθη και τα φύλλα του
periwinkle χρησιμοποιούνται
για θεραπευτικούς σκοπούς.
Το periwinkle είναι ένας αειθαλής θάμνος που αναπτύσσεται στην Ευρώπη, την βορειοδυτική Αφρική, την κεντρική Ασία και κάποια μέρη
της Β. Αμερικής.
Ιστορική - παραδοσιακή
χρήση
Το periwinkle χρησιμοποιείται στην ιατρική εδώ και
πολλά χρόνια. Οι Ευρωπαίοι
βοτανοθεραπευτές, από τα
μεσαιωνικά χρόνια, το χρησιμοποιούσαν για πονοκεφάλους, ίλιγγο ι και φτωχή
μνήμη.
Επίσης το θεωρούσαν
βοηθητικό φάρμακο σε καταστάσεις όπως η διάρροια,
τα ούλα που αιμορραγούν
και η μηνορραγία.
Ενεργά συστατικά
Υπάρχουν δύο είδη ενεργών συστατικών στο periwinkle - αλκαλοειδή και ταννίνες.
Το κύριο αλκαλοειδές είναι
γνωστό ως vincamine. Ένα
κοντινό ημισυνθετικό παράγωγο της vincamine που
χρηιμοποιείται ως φάρμακο
είναι γνωστό ως ethylapovincamide ή vinpocetine.
Έχει αγγειοδιαστολική δράση, αραιώνει το αίμα και ενι-

τοπικά

ΦΑΡΙΣΑΙΟΣ-ΤΕΛΩΝΗΣ

Υπερηφάνεια-Ταπεινοφροσύνη
“Πας ο υψών εαυτόν ταπεινωθήσεται, ο δε ταπεινών εαυτόν υψωθήσεται” (Λουκ. ιη’, 14)
Γράφει ο κ. Κων/νος Χαρ. Κορλός, θεολόγος
χείλη” (Παροιμ. κζ’, 2).
Την μοναδικότητα και την υπεροχή του την αποδίδει
στα καλά του έργα, στις νηστείες, τις προσευχές και τις
ελεημοσύνες και στο ότι δεν έχει πέσει σε βαριά αμαρτήματα. Δεν κάνει λόγο για την αγάπη που είναι η ρίζα των
αρετών, ούτε για τη θεία Χάρη, χωρίς την οποία ο άνθρωπος
είναι αδύνατο να κατορθώσει την αγιότητα.
Τα φαινομενικά καλά έργα του ήταν χωρίς αξία, γιατί
δεν πήγαζαν από αγάπη και αγνές προθέσεις και γιατί συνοδεύονταν από υπερηφάνεια και έπαρση και γι' αυτό δεν
τον ωφέλησαν. Μπροστά στα μάτια του καρδιογνώστη
Θεού ήταν αποκρουστικός και ακάθαρτος, γιατί “ακάθαρτος
παρά τω θεώ πας υψηλοκάρδιος”. Γι' αυτό ναυάγησε
μέσα στο λιμάνι-ναό, λόγω της υπερηφανείας του.
Αντίθετα, ο τελώνης έδειξε εκ διαμέτρου αντίθετη συμπεριφορά και στάση. Στέκεται πίσω σε μια άκρη χωρίς να
τον βλέπει κανένας.
Σκύβει το κεφάλι, από ντροπή και χτυπώντας το στήθος
του ζητάει το έλεος του Θεού λέγοντας “Ο Θεός ιλάσθητί
μοι τω αμαρτωλώ” (Λουκ. ιη’, 13). Αισθάνεται το βάρος
των αμαρτιών του, υποφέρει από τις τύψεις της συνειδήσεώς
του και θέλει να λυτρωθεί. Λυτρωτής και σωτήρας γι'
αυτόν είναι μόνο ο Θεός και σ' αυτόν στηρίζει τις ελπίδες
του.
Η προσευχή του σύντομη. Ο φόβος και η ντροπή δεν
του επέτρεπαν να πει πολλά. Οι στεναγμοί και οι λυγμοί
έπνιγαν τα λόγια του.
Επαναλάμβανε όμως τις λίγες αυτές λέξεις με αυξανόμενη
συντριβή και ταπείνωση. Παρά τη συντομία της όμως η
προσευχή αυτή εκφράζει πολλά και είναι αποτελεσματική.
Φέρνει τη λύτρωση, τη δικαίωση.
Πολλά χωρίζουν τους δύο ανθρώπους, τον τελώνη και
το φαρισαίο.
Ο φαρισαίος πιστεύει ότι είναι άγιος, ενώ ο τελώνης
ομολογεί με συντριβή την ενοχή του. Ο φαρισαίος στηρίζεται

στην αξιομισθία των καλών του έργων, ενώ ο τελώνης στο
θείο έλεος.
Ο φαρισαίος κατηγορεί όλους τους ανθρώπους, εκτός
από τον εαυτό του, ενώ ο τελώνης μόνο τον εαυτό του. Ο
φαρισαίος δείχνει αλαζονεία, υπεροψία και υπερηφάνεια,
ενώ ο τελώνης ταπείνωση, ευγνωμοσύνη και μετάνοια. Γι'
αυτό ο φαρισαίος καταδικάστηκε και ο τελώνης δικαιώθηκε.
Σύντομη προσευχή με ταπείνωση του τελώνη διέλυσαν
πολλών ετών αμαρτίες του.
Πολλών ετών καλά έργα του φαρισαίου χάθηκαν σε μια
στιγμή εξαιτίας της υπερηφάνειάς του.
Ο Κύριος διετύπωσε στο τέλος της παραβολής την αλήθεια-αξίωμα: “πας ο υψών εαυτόν ταπεινωθήσεται, ο δε
ταπεινών εαυτόν υψωθήσεται” (Λουκ. 18,14).
Ο Θεός αγαπά και ελεεί τους ταπεινούς στην καρδιά.
“Ο Θεός υπερηφάνοις αντιτάσσεται, ταπεινοίς δε δίδοσι
χάριν”. Και ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος γράφει:
“ουδέν ούτω τω Θεώ φίλον, ως το μετά των εσχάτων
εαυτόν αριθμείν”.
Οι υπερήφανοι άνθρωποι, που εξυψώνουν τον εαυτό
τους, καθίστανται ανταγωνιστές του Θεού και συνεπώς
θα ταπεινωθούν. Αντίθετα, οι ταπεινοί παρουσιάζονται
υπήκοοι προς το Θεό και θα υψωθούν. Θα υψωθούν στην
αγάπη του Θεού και θα λάβουν πλούσιες τις δωρεές του
Αγίου Πνεύματος.
Οφείλουμε, λοιπόν, να μην υπερηφανευόμαστε, έστω κι
αν φθάσαμε στην κορυφή της αγιότητας. Και τότε να θεωρούμε τους εαυτούς μας “δούλους αχρείους”, γιατί “οι
οφείλομεν ποιείσαι πεποιήκαμεν”.
Γιατί “πάσα δόσις αγαθή... άνωθεν εστί καταβαίνουσα”
και γιατί χωρίς τη θεία Χάρη δεν μπορούμε να κάνουμε
ούτε βήμα στην πνευματική ζωή. Πρέπει με ταπείνωση να
λέμε, όπως ο Απόστολος Παύλος: “χάριτι Θεού ειμί, ο
ειμί”. Χρειάζεται ταπείνωση παντού, σ' όλες τις περιπτώσεις,
στα λόγια μας, στα έργα μας, στις σκέψεις μας.-

“ To β ό τ α ν ο τ η ς α κ ο ή ς ”
Αγριολίτσα (periwinkle)
σχύει τη μνήμη. Έχει δειχθεί
σε διπλές-τυφλές μελέτες
ότι βοηθά στην ανακούφιση
ενός είδους άνοιας γνωστής
ως αρτηριοπαθητικής άνοιας, στην οποία οι αρτηρίες
που προμηθεύουν αίμα στον
εγκέφαλο αναπτύσσουν αρτηριοσκληρωτική πλάκα.
Μια διπλή-τυφλή μελέτη
ανακάλυψε ότι η vincamine
μπορεί να βοηθήσει άτομα
με νόσο του Αλτχάιμερ. Η
vinpocetine έχει επίσης βρεθεί ότι προλαμβάνει την πτώση της βραχυπρόθεσμης
μνήμης που προκαλείται από
το αντι-αγχωτικό φάρμακο
βενζοδιαζεπινών,
flunitrazepam. Απαιτούνται επιπλέον μελέτες για να επιβεβαιώσουν αυτή τη δράση.
Μια διπλή-τυφλή μελέτη
ανακάλυψε ότι μεγάλες ποσότητες vinpocetine (60gr
την ημέρα) μπορούν να
έχουν ευεργετικά αποτελέσματα στην απώλεια ακοής
λόγω ηλικίας. Μια μελέτη
σε αρχικό στάδιο συμπέρανε
ότι τα συμπληρώματα δια-

τροφής με ethyl-apovincaminate (ένα vinca αλκαλοειδές) ίσως μειώνει τα συμπτώματα της εμβοής. Μια
αναφορά της χρήσης της
vincamine σε άτομα που
υπέφεραν από εγκεφαλικά,
ανακάλυψε ότι η μόνη διπλή-τυφλή μελέτη δεν έδειξε
αποτελεσματικότητα, αν και
προηγούμενες μελέτες έδειχναν ότι μάλλον υπάρχει
όφελος.
Η vinpocetine τείνει να δρα
ως ασβεστο-χηλικός παράγοντας.
Μια μη ελεγχόμενη μελέτη
ανακάλυψε ότι η χρήση της
vinpocetine για 3 έως 12 μήνες μπορεί να περιορίσει τη
συσσώρευση ασβεστίου σε
άτομα που υπόκεινται σε αιμοκάθαρση. Απαιτείται επιπλέον έρευνα για να εξακριβωθεί αν αυτό θα μπορούσε να βοηθά και άλλες
καταστάσεις που σχετίζονται
με υπερβολικό ασβέστιο ή
αν η vinpocetine ίσως παρεμβαίνει με τις ευεργετικές
δράσεις του ασβεστίου.

Μια διπλή-τυφλή μελέτη
και μια μελέτη σε αρχικό
στάδιο ανακάλυψαν ότι η
brovincamine, μια ουσία που
σχετίζεται στενά με την vinpocetine, έχει βοηθητική
δράση σε άτομα με χρόνιο
γλαύκωμα. Μέχρι να πραγματοποιηθούν μελέτες που
χρησιμοποιούν vincamine,
είναι άγνωστο αν θα μπορούσε να είναι αποτελεσματική όσο και η brovincamine.
Το ανεπεξέργαστο periwinkle περιέχει επίσης ταννίνες. Αυτές το κάνουν ήπιο
στυπτικό.
Ίσως ανακουφίζει από τον
πόνο από στοματικά έλκη ή
τον πονόλαιμο, σύμφωνα με
την παραδοσιακή του χρήση. Δεν έχουν πραγματοποιηθεί κλινικές μελέτες που
να επιβεβαιώνουν αυτή τη
δράση.
Δοσολογία
Η ποσότητα vinpocetine
που έχει χρησιμοποιηθεί στις
περισσότερες μελέτες είναι
15mg μία με τρεις φορές
την ημέρα. Η vinpocetine θα

πρέπει να λαμβάνεται με το
φαγητό, καθώς έχει δειχθεί
ότι απορροφάται καλύτερα
με τα γεύματα. Ίσως χρειαστούν τρεις με έξι εβδομάδες πριν παρατηρηθεί
βελτίωση.
Μπορεί να λαμβάνεται
βάμμα σε ποσότητα 1-2ml,
τρεις φορές την ημέρα.
Μπορεί επίσης να λαμβάνεται τσάι που παρασκευάζεται
με έγχυση 1 κουταλιού βοτάνου σε ένα φλιτζάνι νερό
για 10-15 λεπτά (3 φλιτζάνια
την ημέρα).
Δεν έχει πραγματοποιηθεί
έρευνα που να αποσαφηνίζει
αν το βάμμα ή το τσάι δίνει
αρκετές ουσίες από το periwinkle έτσι ώστε να έχει την
ίδια δράση με την vinpocetine.
Παρενέργειες-αλληλεπιδράσεις
Η vinpocetine έχει αναφερθεί ότι περιστασιακά
προκαλεί στομαχικές διαταραχές, ερεθισμό του δέρματος και δερματικά εξανθήματα.

Επιμέλεια:
Τσιουτσια Βασιλείου,
φαρμακοποιού

Αυτές οι δράσεις είναι
ήπιες και σπάνιες. Ολόκληρο
το βότανο μπορεί επίσης να
δημιουργήσει στομαχική διαταραχή. Αυτό μπορεί να
διορθωθεί αν λαμβάνεται
μαζί με το φαγητό.
Τόσο η vinpocetine όσο
και το periwinkle δεν θα πρέπει να λαμβάνονται κατά τη
διάρκεια της εγκυμοσύνης
ή του θηλασμού.
Η Γερμανική Επιτροπή Ε
και η Γερμανική κυβέρνηση
δηλώνει ότι σε κάποιες μελέτες σε ζώα, το periwinkle
κατέστειλε το ανοσοποιητικό
σύστημα. Αυτό το πρόβλημα
δεν παρατηρήθηκε σε μελέτες με vinpocetine.

τοπικά

Για τις ιδεολογικοπολιτικές συγκρούσεις
έως τις κρίσιμες βουλευτικές εκλογές και
την εκλογή νέου Προέδρου Δημοκρατίας
•Στις 26 Μαΐου, εκτιμά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα γίνουν οι επόμενες κρίσιμες Κοινοβουλευτικές Εκλογές.
•Στη λήξη της συνταγματικής θητείας, αρχές
Οκτωβρίου, επιμένει ο Πρωθυπουργός.
•Ενδεχόμενος και εκλογικός αιφνιδιασμός,
πρίν τις Ευρωεκλογές και την εκλογή νέων Οργάνων Αυτοδιοίκησης, υποστηρίζουν ορισμένοι
πολιτικοί αναλυτές.
Ανεξάρτητα από την τελική
ημερομηνία, μπορούμε να
προσδιορίσουμε τα μείζονα ζητήματα που θα κυριαρχήσουν
έως τις Εκλογές που θα αναδείξουν τη Κυβέρνηση της Ανασυγκρότησης της χώρας από
τις πληγές των μνημονιακών
συμβάσεων:
-Η σημερινή κατάσταση της
εθνικής οικονομίας και η προοπτική της, στη μεταμνημονιακή πραγματικότητα
-Η συνταγματική αναθεώρηση με κυρίαρχη τη διαδικασία
επιλογής του νέου Προέδρου
Δημοκρατίας
-Τα προβλήματα της καθημερινότητας: υπερχρεωμένα νοικοκυριά, κόκκινα δάνεια, προστασία πρώτης κατοικίας, 120
δόσεις, υπηρεσίες υγείας, ανεργία, φόροι, ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ, ασφαλιστικές εισφορές, μισθοί, συντάξεις, προσλήψεις…
-Το στρατηγικό σχέδιο των
Κομμάτων για την Ανάπτυξη,
τις μεταρρυθμίσεις, τις επενδύσεις, την απασχόληση
-Η Συμφωνία των Πρεσπών, οι
Ελληνο-Τουρκικές σχέσεις, το
Κυπριακό, ο ρόλος της Ελλάδας
στα Βαλκάνια – τη Μεσόγειο –
την Ευρώπη, η πολυδιάστατη
εξωτερική πολιτική, η άμυνα, η
ασφάλεια, το προσφυγικό
-Η θέση της Ελλάδας στην
Ενωμένη Ευρώπη, τα σχέδια
για την εμβάθυνση, ο ευρωσκεπτικισμός, η απειλή της
Ακροδεξιάς, η Ευρώπη που
οραματιζόμαστε
-Η πολιτική συμμαχιών για
την συγκρότηση της μετεκλογικής Κυβέρνησης
Στα ζητήματα αυτά, έχουν
εμφανιστεί ήδη οι κυρίαρχες

ιδεολογικοπολιτικές συγκρούσεις και έχουν διαμορφωθεί
ήδη τα κεντρικά πολιτικά μέτωπα:
-Η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα
στην Ολομέλεια της Βουλής
για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, θεώρησε ως δεδομένη τη
συνεργασία ΝΔ – ΚΙΝΑΛΛ για
την εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας της αρεσκείας τους
και μάλιστα φωτογράφισε τον
Κώστα Σημίτη ή τον Ευάγγελο
Βενιζέλο. Ο Πρωθυπουργός
αποκάλυψε ταυτόχρονα την
στήριξη του Προκόπη Παυλόπουλου ως “εξαιρετικού στα
καθήκοντα του Προέδρου“για
την επανεκλογή του στη Προεδρία της Δημοκρατίας.
-Η κ. Γεννηματά – το ΚΙΝΑΛΛ,
έχουν θέσει ως εκλογικό τους
στόχο “τη στρατηγική ήττα του
ΣΥΡΙΖΑ”, την οποία επιθυμεί
διακαώς και η ΝΔ – με τον
Μάκη Βορίδη να κραυγάζει ότι
θέλει “τη στρατηγική ήττα της
ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ”, γιατί έχει “ελαττωματικές ιδέες”.
-ΝΔ και ΚΙΝΑΛΛ έχουν συμπόρευση σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα που απασχόλησαν τη
Βουλή, από το αίτημα για “Εκλογές εδώ και τώρα“για “να πέσει
η χειρότερη μεταπολιτευτική
Κυβέρνηση”, μέχρι τη Κάθαρση
από την διασπάθιση του δημοσίου χρήματος, τη διαιώνιση
των μνημονίων με “προληπτική
πιστωτική γραμμή στήριξης“– τη
καταψήφιση της Απλής Αναλογικής, τη καταψήφιση της Συμφωνίας των Πρεσπών, της Μεταρρύθμισης στη ΠΦΥ – του
Προϋπολογισμού του 2019 …
-Το ΚΙΝΑΛΛ είναι το μοναδικό
πια Κόμμα της Ευρωπαϊκής Σο-

σιαλδημοκρατίας που διαγράφει τους εταίρους του στον ίδιο
χώρο (ΔΗΜΑΡ, ΠΟΤΑΜΙ ) και
προτιμά τη συνεργασία με τη
ΔΕΞΙΑ παρά με την “νέο – Κομμουνιστική ΑΡΙΣΤΕΡΑ”, όπως
χαρακτηρίζει τον ΣΥΡΙΖΑ η κ.
Γεννηματά.
-Το ΚΚΕ και η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ είναι τα Κόμματα που θα καταγγέλλουν, από τη σκοπιά του το
καθένα, όλα τα άλλα ως « ευρωλιγούρικα», « υποταγμένα
στο κεφάλαιο, στους ξένους,
στο ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή
Ένωση»
Με αυτά τα δεδομένα, το
χρονικό διάστημα έως τις Βουλευτικές Εκλογές θα σημαδεύεται από οξύτατες ιδεολογικοπολιτικές συγκρούσεις στις
οποίες θα αναδεικνύεται ένα
νέο διπολικό σύστημα στο οποίο
θα πρωταγωνιστούν η ΝΔ και ο
ΣΥΡΙΖΑ.
-Στο χώρο της ΔΕΞΙΑΣ, η ΝΔ
θέλει να είναι ηγεμονική, με 2
τάσεις αντιφατικές: αυτές που
απλώνουν γέφυρες με την ΜΗ
ΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΑΚΡΟΔΕΞΙΑ μιλώντας για « προδοσίες και εθνικές
μειοδοσίες» στη Συμφωνία των
Πρεσπών και αυτές που θέλουν
συνεργασία κυρίως με το ΚΙΝΑΛΛ αξιοποιώντας τη συνεργασία ΝΔ – ΠΑΣΟΚ στη Κυβέρνηση Σαμαρά – Βενιζέλου.
-Στο χώρο της ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ, ο
ΣΥΡΙΖΑ κατανοεί ότι η συμμαχία
του με ένα εθνικολαϊκιστικό
Κόμμα όπως οι ΑΝΕΛΛ του Πάνου Καμμένου, άφησε έντονες

πληγές και επιχειρεί ένα σημαντικό άνοιγμα στην ΚΕΝΤΡΟΑΡΙΣΤΕΡΑ – στον ΧΩΡΟ της
ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ που χειραφετείται από τον Νεοφιλελευθερισμό, στις δυνάμεις που
δεν εκφράζονται από το ΚΙΝΑΛΛ και επιδιώκουν μια ΝΕΑ
ΑΡΧΗ με βάση τις επιλογές της
Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας - αλλά και στο χώρο της σοβαρής ΚΕΝΤΡΟ-ΔΕΞΙΑΣ που
χειραφετείται από το τυφλό
ΑΝΤΙ-ΣΥΡΙΖΑ ΜΕΤΩΠΟ και τον
δεξιό εθνικολαϊκισμό. Το τολμηρό αυτό άνοιγμα του ΣΥΡΙΖΑ
προωθεί ένα ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ
ΜΕΤΩΠΟ βασισμένο πια σε
σταθερές προγραμματικές συγκλίσεις για το σύνολο των ανοιχτών ζητημάτων.
Τι εννοούμε:
-Δίκαιη και Βιώσιμη Ανάπτυξη
-Ολιστική Ανασυγκρότηση
-Προοδευτικές Μεταρρυθμίσεις
-Ταξική Μεροληψία υπέρ των
δυνάμεων της εργασίας και των
φτωχών
-Ευρωπαϊκή Εμβάθυνση, Ευρώπη της Αλληλεγγύης – των
Κοινωνικών Δικαιωμάτων – της
Δημοκρατίας – της Άρσης των
Ανισοτήτων – της Ειρηνικής
Συμβίωσης – της Ανθρωπιάς…
-Ελλάδα Πυλώνα Σταθερότητας στα Βαλκάνια – στη ΒΑ
Μεσόγειο – στην Ευρώπη
-Αποδοτική Απασχόληση με
ικανοποιητική αμοιβή της εργασίας
-Κοινωνικό Κράτος
-Παραγωγικές Επενδύσεις,
στήριξη της υγιούς επιχειρηματικότητας
-Αξιοκρατική Δημόσια Διοίκηση…
Μπορούμε λοιπόν να εκτιμήσουμε ότι το διάστημα μέχρι τις
Βουλευτικές Εκλογές θα διαμορφώσει και τα χαρακτηριστικά της Μεταμνημονιακής – αλλά
και Μεταπολιτευτικής Ελλάδας:
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
ή ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΛΙΝΟΡΘΩΣΗ;

Παπαδόπουλος Σάκης
Βουλευτής Τρικάλων –
Συντονιστής ΕΠΕΚΕ υγείας
του ΣΥΡΙΖΑ

Η αλλαγή που έρχεται για τις αστικές
και υπεραστικές μεταφορές σε όλη τη χώρα
να νέο πλάνο επεξεργάζεται το
υπουργείο Μεταφορών και αφορά τη γενίκευση της χρήσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου σε όλη τη χώρα και σε
όλες τις αστικές και υπεραστικές μεταφορές.

Έ

Στο σχέδιο αναφέρθηκε ο γ.γ. του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών Θανάσης
Βούρδας μιλώντας στο πανελλήνιο συνέδριο
για τη Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα στη Λάρισα. Αναφερόμενος ειδικότερα στους στόχους για την προώθηση της χρήσης των μέσων μαζικής μεταφοράς, ο κ. Βούρδας είπε
ότι την τελευταία 4ετία πάρθηκαν μέτρα και
πρωτοβουλίες από το κράτος «για την εξυγίανση των αστικών συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης, αλλά και την εφαρμογή του ηλεκτρονικού εισιτηρίου στην Αττική».
Τόνισε ακόμη ότι το παράδειγμα του ηλεκτρονικού εισιτηρίου, θα γενικευθεί στις
αστικές και υπεραστικές μεταφορές σε όλη

τη χώρα, με επόμενη «στάση» εφαρμογής τις
αστικές συγκοινωνίες Θεσσαλονίκης.
«Δεν μιλάμε απλώς για αναγκαιότητα και
τεχνολογική αναβάθμιση. Μιλάμε για αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών μεταφοράς και σεβασμό στις καθημερινές
ανάγκες μετακίνησης κάθε κατοίκου, κάθε εργαζόμενου, κάθε επισκέπτη. Και φυσικά με
σεβασμό στους κοινωνικά ευάλωτους συμπολίτες μας. Πρώτη φορά πάρθηκε πολιτική
πρωτοβουλία για ελεύθερη μετακίνηση όλων
των ανέργων, όλων των ατόμων με αναπηρία»
τόνισε.
Σχετικά με τα μέτρα αναδιάρθρωσης των
αστικών συγκοινωνιών, ο κ. Βούρδας είπε ότι
επανασχεδιάζεται το σύστημα αστικών και
υπεραστικών μεταφορών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με την αποκέντρωση των αφετηριών του ΚΤΕΛ Αττικής εντός του Μαρτίου,
ενώ μίλησε και «για ριζική ανανέωση» του
στόλου των λεωφορείων στις δημόσιες αστικές συγκοινωνίες Αθήνας και Θεσσαλονίκης.

Μιλώντας για την κατάσταση στο Μετρό
και τον σιδηρόδρομο, ο γ.γ. του υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών, σημείωσε ότι είναι τα δυο πιο ασφαλή και φιλικά προς το περιβάλλον μέσα μεταφοράς παγκοσμίως, ενώ
αναφέρθηκε στο Μετρό Θεσσαλονίκης, στην
ανάπτυξη του σιδηροδρομικού δικτύου αλλά
και στην ηλεκτροκίνηση: «Το Μετρό στη
Θεσσαλονίκη δεν είναι πια ανέκδοτο. Η δοκιμαστική λειτουργία του ξεκινά φέτος και το
βασικό τμήμα παραδίδεται στους κατοίκους
το 2020. Το δίκτυο Μετρό αναπτύσσεται
στην Αττική (γραμμή 3 και 4).
Το σιδηροδρομικό δίκτυο, τα τελευταία 4
χρόνια, έχει μπει σε ρυθμούς ανάπτυξης. Μην
ξεχνάμε ότι το 2015 παραλάβαμε το κρίσιμο
έργο ολοκλήρωσης της γραμμής ΑθήναΘεσσαλονίκη με ποσοστό υλοποίησης 17%,
με χρονολογία έναρξης το 1997, και φέτος
(σε ένα μήνα δηλαδή) παραδίδεται» σημείωσε.
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Aραχωβίτης:

Ηδη οι μικροί και μεσαίοι
αγρότες απολαμβάνουν
τριών ειδών αφορολόγητα
Η κυβέρνηση
προχωρά με ταυτόχρονες παρεμβάσεις σε όλα τα
σημεία της πρωτογενούς παραγωγής με σαφείς στόχους πρώτον, την
επιβίωση
του
αγρότη και την διασφάλιση του εισοδήματός του και
δεύτερον, την ανοικοδόμηση συνολικά της αγροτικής
ανάπτυξης και του
τομέα της αγροδιατροφής,
με
βάση τα συμπεράσματα των πρόσφατων αναπτυΣτόχοι της κυβέρνησης η επιβίωση
ξιακών περιφερειτου αγρότη και η ανοικοδόμηση
ακών συνεδρίων,
αναφέρει ο υπουρσυνολικά της αγροτικής ανάπτυξης,
γός
Αγροτικής
τονίζει ο κ. Αραχωβίτης
Ανάπτυξης, Σταύρος Αραχωβίτης, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Νέα
Σελίδα». Στις παρεμβάσεις αυτές συμπεριέλαβε και τη μείωση του κόστους παραγωγής, ρυθμίζοντας τα ζητήματα
εργασίας από εργάτες γης τρίτων χωρών.
Ερωτηθείς κατά πόσο τα «κοινωνικά μέτρα που υλοποιεί
η κυβέρνηση» ακουμπούν τους αγρότες, αναφέρεται
κατ' αρχήν στο μέτρο που ψηφίστηκε τον Δεκέμβριο 2018
και αφορά «την προστασία από τις κατασχέσεις για επιδοτήσεις μέχρι 7.500 ευρώ, που αφορά στο σύνολο των
μικρών και μεσαίων παραγωγών». «Ηδη οι μικροί και μεσαίοι αγρότες απολαμβάνουν τριών ειδών αφορολόγητα,
ενώ ιδιαίτερη μέριμνα υπάρχει και στο Ασφαλιστικό. Ο
αγρότης που κατέχει μικρή περιουσία, είτε παραγωγική
(αγροτεμάχια, αποθήκες κ.λπ.) είτε ακίνητη (κατοικία
κ.λπ.), αξίας έως 60.000 ευρώ επωφελείται από το μέτρο
της έκπτωσης κατά 30% στον ΕΝΦΙΑ, που ισχύει από το
2019 και ψηφίστηκε από την κυβέρνησή μας τον Νοέμβριο
του 2018. Γενικότερα, όλα τα κοινωνικά μέτρα που ψηφίζει και θα ψηφίσει αυτή η κυβέρνηση, ανάλογα και με το
ύψος του εισοδήματος, έχουν αντίκτυπο κυρίως στις πιο
αδύναμες κοινωνικές ομάδες» προσθέτει ο Σ. Αραχωβίτης.
Ως προς την αποτίμηση της συνεργασίας ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης επισήμανε ότι
«είχαμε και συνεχίζουμε να έχουμε μια πάρα πολύ καλή
συνεργασία με τον Βασίλη Κόκκαλη, ο οποίος προέρχεται από τους ΑΝΕΛ. Αντίστοιχα, πολύ καλή συνεργασία,
τα αποτελέσματα της οποίας θα φανούν σύντομα, έχουμε και με την υπουργό Τουρισμού, Ελενα Κουντουρά, με
σκοπό την προώθηση της κατανάλωσης ελληνικών αγροτικών προϊόντων μέσω των τουριστικών επιχειρήσεων φιλοξενίας». «Σε κάθε περίπτωση, ένας κύκλος έκλεισε. Ο
λόγος ύπαρξης μιας τέτοιας συνεργασίας εξέλιπε πλέον.
Από εδώ και πέρα, προχωράμε σε ένα πιο καθαρό πεδίο
και με άλλες προτεραιότητες», καταλήγει στη συνέντευξή του ο Σ. Αραχωβίτης.
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Μαζί το Σαββατοκύριακο
Πάμε Αλλιώς
Με Αρετή και Τόλμη
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά Καιρός
Σαν Σήμερα τον 20ό Αιώνα (Ε)
Το Αλάτι της Γης (Ε)
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά Καιρός
Προσωπικά
Πολίτες της Ευρώπης
Ποδόσφαιρο: Άρης - Πανιώνιος
ΓΣΣ (Ζ)
ΕΡΤ Report (Ε)
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Αθλητικά - Καιρός
Αθλητική Κυριακή
ΕΡΤ Ειδήσεις
Αθλητική Κυριακή
Ποδόσφαιρο: Άρης - Πανιώνιος
ΓΣΣ (Ε)
Προσωπικά
Το Αλάτι της Γης (Ε)
ΕΡΤ Report (Ε)
Με Αρετή και Τόλμη
Σαν Σήμερα τον 20ό Αιώνα (Ε)

Πάτερ Ημών (Ε)
Οι Μεν και οι Δεν (Ε)
Της Ελλάδος τα Παιδιά (Ε)
Θα Βρεις το Δάσκαλό σου (Ε)
Το Καφέ της Χαράς (Ε)
Υγεία Πάνω απ' 'Oλα Κ7
ANT1 News
Merenda Mania
Κωνσταντίνου και Ελένης (Ε)
Κάτι Ψήνεται
ΑΝΤ1 News - Δελτίο στη
Νοηματική Γλώσσα
Μοντέρνα Σταχτοπούτα
ANT1 News
Your Face Sounds Familiar Κ5
Εξολοθρευτής: Η Σωτηρία
Κάρμα (Ε)
Katy Perry the Movie: Part of me
Και οι Παντρεμένοι 'Eχουν Ψυχή
(Ε)

Xiaolin Showdown
Φωτιά, Πυροσβέστες!
Τομ και Τζέρι
Super Wings
Polly Pocket
Οι Ευχούληδες: Το Πάρτι
Συνεχίζεται
Πέππα, το Γουρουνάκι
Η Μάσα και ο Αρκούδος
Μπόμπι και Μπιλ
PJ Masks
Miraculous Lady Bug
Barbie Ραπουνζέλ
Μαλλιά Κουβάρια: Η Σειρά
Μπετόβεν
Traction
Star News
Τα Φιλαράκια Κ3 Ε16

τηλεόραση

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019
16:10 Μισώ τη Μέρα του Αγίου
Βαλεντίνου
17:50 MasterChef 3: MasterClass
19:50 Star News
21:00 Για Ποιον Χτυπά η Κουδούνα
22:50 Το Τελεσίγραφο του Μπορν
01:15 'Eλα στη Θέση μου
04:00 Τριαντάρες στα Πρόθυρα
Νευρικής Κρίσης
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06:30
07:30
08:00
09:00
10:00
13:00
13:50
16:50
17:50

TV Mall
Παπιοπεριπέτειες
Η Μικρή Γοργόνα
Για Πάντα Φίλες Κ2 Ε8 (Ε)
Kitchen Lab (Ε)
Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση
Ειδήσεις
Καλύτερα Δε Γίνεται!
Kitchen Lab
Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική
Γλώσσα
18:00 Το Σόι σου Κ5 Ε30 (Ε)
19:00 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
20:00 Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα Κ6
Ε33 (Ε)
21:00 Bake Off Greece
22:10 Οι Πειρατές της Καραϊβικής: Η
Κατάρα του Μαύρου Μαργαριταριού
01:00 Μια Τρελή... Τρελή... Οικογένεια
03:00 Μετά τα Μεσάνυχτα (Ε)
04:40 Θυρίδα Τηλεπώλησης (Ε)
05:10 Εικόνες (Ε)

06:00 Καλημέρα με τον Γιώργο Αυτιά
10:00 Ακραίως
12:00 Τα Νέα των Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων. Ready?
12:30 Eco News
13:00 Goal Χωρίς Σύνορα
14:00 Οι Ειδήσεις του ΣΚΑΪ
14:40 Power of Love
18:00 Δελτίο στη Νοηματική
18:15 dot.
19:30 Τα Νέα του ΣΚΑΪ
21:00 Survivor
00:20 Deadly Women Κ8 Ε5
01:15 Fatal Vows Κ2 Ε2
02:15 Power of Love Gala
05:00 dot. (Ε)

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

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

01.30 Ξένη ταινία «Beat the devil»
03.00 Ξένη ταινία «The stranger»
04.35 Ξένη ταινία «Half past dead»
06.00 «Μη μου πεις»
07.00 Μουσικό πρόγραμμα
07.30 Γεγονότα -Δελτίο Ειδήσεων(E)
08.00 Ντοκυμαντέρ «Λασίθι»
08.30 “Πνευματική Θεσσαλία”
09.30 Τελεμάρκετινγκ
10.30 Παιδικό πρόγραμμα «Σεβάχ»
11.00 ΤΕΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
12.00 Θεία λειτουργία
12.45 «Εδώ Θεσσαλία - Εδώ Ελλάδα»
14.45 «Θεσσαλία LIVE»
16.00 Τελεμάρκετινγκ
17.00 Τravel Guide
18.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
18.40 Τελεμάρκετινγκ
19.00 Εν λευκώ
20.30 Ντοκυμαντέρ «Σιράκο»
21.00 ΓΕΓΟΝΟΤΑ -ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21.30 Στη Σέντρα
23.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
23.40 Ξένη ταινία «Tupac resurrection»
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14.00
15.00
16.30
17.30
18.00
21.30
23.30
01.30
02.00
06.30

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

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

09:45 'Eλα Χαμογέλα
12:50 Open Sport
14:00 Open News - Μεσημεριανό
Δελτίο
14:30 Παιδιά από Σπίτι
16:40 Open News στη Νοηματική
16:50 Οικογένεια Παπαδοπούλου
19:00 Open News
20:00 Για Πάντα Παιδιά
21:00 Το... Θύμα
23:15 Total Football

ΔIANYKTEPEYONTA ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
8 πρωί – 2 μεσημέρι και 5
απόγευμα έως 8 πρωί επομένης
Τραικάπης Μιχάλης
Στουρνάρα 7
2431026886
08:00 π.μ. – 23:00 μ.μ.
Παπαστεργίου Ανδρέας

Απόλλωνος 5
2431021341
Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου
8 πρωί – 2 μεσημέρι και 5
απόγευμα έως 8 πρωί επομένης
Κοντός Νικόλαος

Ασκληπιού 17
2431034412
08:00 π.μ. – 23:00 μ.μ.
Σιμορέλης Βασίλης
Κονδύλη 6
2431070669

ΚΡΙΟΣ: Βρες χρόνο για τον εαυτό σου, αλλά
δεν χρειάζεται να πάρεις και βαρέως τις ευκαιρίες ή τις υποχρεώσεις που μπορεί να
προκύψουν και οι οποίες θα σε φέρουν σε
επαφή με τον κόσμο.
ΤΑΥΡΟΣ: Κάπου εκεί στας εξοχάς θα έχεις
την ευκαιρία να περάσεις ένα χαλαρωτικό
Σαββατοκύριακο που πίστεψε με, αν τώρα
δεν το καταλαβαίνεις, σύντομα θα νιώσεις
ότι θα έχεις κερδίσει μερικές ζωτικές φιάλες οξυγόνου, απαραίτητες για το μαραθώνιο
που ακολουθεί.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Εσύ ο λογικός θα γίνεις έρμαιο
της ζήλιας σου, των παθών σου και των
ακραίων συναισθημάτων σου. Δεν πειράζει,
δες το σαν εμπειρία.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Μην το πάρεις τοις μετρητοίς,
είναι που συναισθηματικά δε θα έχεις αντίπαλο. Έτσι μπορεί απλά να περάσεις ένα
Σαββατοκύριακο τόσο ερωτικό που να μη θες
να τελειώσει. Μόνο κοίτα να κρατήσεις λίγο
χαρακτήρα, αν θες να κρατήσεις και τον άλλον.
ΛΕΩΝ: Αν είσαι μόνος κάπου εκεί στον εργασιακό σου χώρο κάποια μάτια είναι διαρκώς πάνω σου. Για κοίτα καλύτερα!
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Αν πάλι δεν είσαι σε σχέση, θα
πρέπει να μη βιαστείς να γοητευτείς αυτή
τη φορά, ή τουλάχιστον όχι στο έπακρο, αφού
είναι πιθανόν να βρεις κάποιον που αυτό που
σας συνδέει είναι η ανάγκη σου να προσφέρεις και η ανάγκη του να δεχτεί.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Την παρέχει και ο
εμβολιασμός.
2. Μουσική νότα Ηρωίδα του Αρμπούζοφ
(γεν.).
3. Αγγλική ποδοσφαιρική ομάδα.
4. Εκφραση γογγυσμού (αρχαϊστί) - Συνεχόμενα στο αλφάβητο.
5. Αρνείται σχεδόν διεθνώς - Είναι του κύβου
οι ακμές (αντιστρ.).
6. Σπαρτιάτης βασιλιάς, επί των ημερών του οποίου
άρχισε ο α' Μεσσηνιακός πόλεμος.
7. Αναφέρεται πως ερωτεύθηκε τον Διογένη (αντιστρ.) - Ηλιακός Θεός της αρχαιότητας.
8. Την πίεση ελέγχει.
9. Ακολουθείται από ρήμα Λόφοι της Ιερουσαλήμ.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Συνηθισμένο γλωσσικό σφάλμα (αιτ.).
2. Είδος ζυμαρικών.
3. Αγγλικό σύμφωνο - Τόπος
πρωτοφανούς... οινοπαραγωγής.
4. Εξάρτημα της μηχανής του
αυτοκινήτου.
5. Παλαιότερος Γάλλος ηθοποιός και σκηνοθέτης.
6. Σκηνοθέτης της ταινίας «Το

Νταϊλιάννη-Οδ. Λαρίσης
Στραπάτσας-Κόκκινος Πύργος
Τσιανατέλης-Οδ. Ιωαννίνων
Βουτσελάς-Οδ. Καρδίτσης
Ανυφαντής-Πηγή
Βότσιος-Μέλιγος
Καλαμπανίδας-Αγ. Βησσαρίωνας
Καλαντσής-Πηγή
Καλκαντέρας-Φήκη
Καραντάκος-Δροσερό
Κωλέτσιος-Πύλη
Κωτούλας-Μεγαλοχώρι
Λαόπουλος-Φανερωμένη
Μερεντίτης-Πύλη
Μπαρτζίγκας-Φήκη

Οικονόμου-Μικ. Κεφαλόβρυσο
Πανάγος-Πύλη
Παπαβασιλείου-Μεγ. Κεφαλόβρυσο
Παππά-Χρυσαυγή
Πρεβέντας-Μεγ. Κεφαλόβρυσο
Σκρέκας-Μεγάρχη
Τζέλης-Μεγαλοχώρι
Τουρτούνης-Ρίζωμα
Τσεκούρας-Γλίνος
Μπαλάφας Γεώργιος-Παραπόταμος
Μπαλάφας Γεώργιος Μ. Καλύβια
Κουβελάς-Γόμφοι
Τσιάκας-Γόμφοι

Δευτέρα 18
Φεβρουαρίου
Λιάπης-Οδ. Τρικάλων-Καλ/κας
Νταϊλιάννη-Οδ. Λαρίσης
Ντόκος-Οδ. Καρδίτσης
Παππάς-Οδ. Πύλης
Κατσιάκος-Συνάτικας (Ρόγγια)
Κέμος-Σωτήρα
Μίντζας-Παλαιομονάστηρο
Τσινάκης-Φανερωμένη
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CINE –ΜΥΛΟΣ
στο Μύλο Ματσόπουλου

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

Κοινωνική 88’
Βραβείο σκηνοθεσίας
στο Φεστιβάλ Κανών.
ένα διαμάντι της νέας
κινηματογραφικής σεζόν…
Ένα παλλόμενο κομψοτέχνημα με καταπληκτικό
σάουντρακ και εικόνα
Ώρες προβολών καθημερινά (εκτός Δευτέρας)
20.00 & 22.15. Την Κυριακή μια προβολή, στις
20.00.
Γενική είσοδος 5 €, φοιτητικά –μαθητικά- ανέργων 4 €,
ΣΙΝΕΑΚ για τα παιδιά
την Κυριακή
Σέρλοκ Ζουμπόμς
(κινούμενα σχέδια-μεταγλωττισμένη) 86’ σε 3D
12.00 μεσημέρι κανονική προβολή 4 €,
17.30 απόγευμα 3D 5 €

όνομα του ρόδου» - Δεσμευτικοί
κρίκοι.
7. Πόλη των ΗΠΑ στην πολιτεία
Οχάιο.
8. Η πρώτη λέξη παλιών αλφαβηταρίων - «Τα... του έρωτα»,
τίτλος ποιητικής συλλογής του
Οδυσσέα Ελύτη.
9. Πρωτεύουσα κράτους της
Νότιας Αμερικής.

ΛΥΣΗ (16-2-2019)
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΜΗΔΕΝΙΣΜΟ 2.
ΟΡΕ 3. ΔΙΔΩ - ΙΝΔΗ 4. ΑΓΕΛΑΣΤΟΣ 5. ΚΕΝ - ΣΚΙ 6. ΙΡΑΝΟΙ - ΗΣ
7. ΝΗΡΗΙΔΕΣ 8. ΕΤΗ - ΑΕΡΙΑ 9.
ΣΑΣΙ - ΑΛΣΗ ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΜΗΔΑΜΙΝΕΣ 2. ΙΓ - ΡΗΤΑ 3. ΔΩΔΕΚΑΡΗΣ 4. ΩΛΕΝΗ 5. ΝΟ -ΑΝΟΙΑ
6. ΙΡΙΣ - ΙΔΕ.Α 7. ΣΕΝΤΣ - ΕΡΛ 8.
ΔΟΚΗΣΙΣ 9. ΟΙΗΣΙΣ - ΑΗ

Sudoku
6

Eπιμέλεια
I. Tσιμπερδώνη

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

H λύση του προηγούμενου
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ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

1
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“Ο ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΟΣ”
Για τις ώρες στο 78775

Ψυχρός Πόλεμος

2

3

Επίσης προβάλλεται
το νέο καθηλωτικό θρίλερ

facebook/Δημοτικος
Κινηματογραφος
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“ΑΣΤΕΡΙΞ-ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ
ΤΟΥ ΜΑΓΙΚΟΥ ΖΩΜΟΥ”

ΙΧΘΕΙΣ: Είνται πολύ καλές μέρες αν είσαι
καλλιτέχνης αφού μπορεί να λειτουργήσεις
πολύ δημιουργικά και να δεις τα έργα σου
να τυχαίνουν αναγνώρισης.

8

3

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

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Ειδικά αν μιλάμε για κάποιον
που τον γνωρίζεις ήδη, έστω κι αν φάνηκε
να μένει στο παρελθόν, το Σαββατοκύριακο ευνοεί να εξετάσεις το ενδεχόμενο να
υπάρχουν βάσεις για μια ευκαιρία.

2

4

ΑΙΘΟΥΣΑ 1:

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Εξάλλου το Σαββατοκύριακο
αναμένεται να σε αποζημιώσει, αφού θα
έχεις την ευκαιρία να περάσεις στιγμές απόλαυσης με τον άνθρωπο που σε ενδιαφέρει. Προσοχή μόνο μη στηρίξετε την ευτυχία σας στα μεγάλα λόγια και τις υποσχέσεις, γιατί μπορεί να αποδειχτούν «μπάζα».

Πώς παίζεται

Τσιόγκας-Φωτάδα
Τσιούτσιας-Αγ. Κων/νος
Τσόγιας-Ρίζωμα
Κατσάνας-Μ.Καλύβια

Αυτή τη βδομάδα προβάλλονται

ΤΟΞΟΤΗΣ: Το Σαββατοκύριακο θα έχεις την
ευκαιρία να απολαύσεις τη θαλπωρή του σπιτιού σου που θα σου επιτρέψει να εκτιμήσεις καλύτερα όσα έχεις.

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

4

TELEMACHOS CINEMA

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: . Κατά τ’ άλλα το Σαββατοκύριακο τα λες τόσο ωραία που είσαι ικανός
να δημιουργήσεις τις πιο ρομαντικές και
ερωτικές συνθήκες, που θα κάνουν και εσένα και τον άλλον να περάσετε ένα σχεδόν
παραμυθένιο διήμερο.

Για να γυμνάζεται
το μυαλό σας

ΠPATHPIA ΔIANYKTEPEYONTA
Πιάζα-Οδ. Καλαμπάκας
Παπαθανασίου Αφοί
-Οδ. Μετεώρων
Ευθυμίου-Οδ. Τρικάλων-Λαρίσης
Παππάς-Οδ. Πύλης
Ιωάννου-Οδ. Κονδύλη
Κωτούλας Παν.-Οδ. Λαρίσης
Ντόκος-Οδ. Καρδίτσης
Σαλταγιάννης-Οδ. Ριζαριού
Νταούλας-Οδ. Πύλης
Σιούλης-Οδ. Καρδίτσης
Λιάπης-Οδ. Τρικάλων-Καλ/κας
Νταϊλιάννης-Οδ. Καλαμπάκας
Αρβύθης-Οδ. Πύλης
Σταυρόπουλος-Οδ. Καρδίτσης

ΖΥΓΟΣ: Το Σαββατοκύριακο πάρε χρόνο να
περάσεις όμορφα με τα αγαπημένα σου πρόσωπα, χωρίς να σκέφτεσαι ευθύνες και εκκρεμότητες που μπορεί να υπάρχουν.
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«Στοκ» 20.000 κατασχεμένων ακινήτων
«ξεφορτώνονται» οι Τράπεζες
Ο SSM ζητά από τα πιστωτικά ιδρύματα να πάψουν να λειτουργούν ως εταιρείες real estate
α εγκαταλείψουν
άμεσα τον άχαρο
ρόλο τους ως
εταιρείες real estate , να
ασκούν δηλαδή πέραν
της πιστωτικής
δραστηριότητας και
δραστηριότητα
διαχείρισης χιλιάδων
ακινήτων τα οποία
ανέκτησαν, μέσω των
πλειστηριασμών, όπως
π.χ. διαμερίσματα,
εμπορικά ακίνητα,
οικόπεδα, βιομηχανικά
κτίρια κλπ, καλούνται
από τον εποπτικό
μηχανισμό της ΕΚΤ
(SSM) οι τέσσερις
συστημικές τράπεζες.

Πώς οι Τράπεζες
σκοπεύουν να
«ξεφορτωθούν» τα
ακίνητα τους

Ν

Οι τράπεζες διακρατούν σήμερα στα χαρτοφυλάκιά τους
τουλάχιστον 20.000 ακίνητα ,
τα οποία έχουν ανακτήσει
μέσω ρευστοποιήσεων εγγυήσεων πτωχευμένων επιχειρήσεων η μέσω ηλεκτρονικών πλειστηριασμών από "κόκκινους" δανειολήπτες, τα
οποία όμως παραμένουν επί
χρόνια στα αζήτητα εγγράφοντας συνεχώς ζημιές στους
ισολογισμούς τους, λόγω της
καταβολής ετησίως εκατομμυρίων ευρώ για ΕΝΦΙΑ και
άλλους φόρους που βαρύνουν τα ακίνητα.
Τα παραπάνω ακίνητα, και
περίπου άλλα 20.000-25.000
που θα ανακτήσουν ,μέσω
των πλειστηριασμών, τα ερχόμενα δύο χρόνια (8 στα 10

ακίνητα που εκπλειστηριάζονται αγοράζονται ελλείψει
αγοραστών από τις ίδιες τις
τράπεζες), θα πρέπει άμεσα οι
τράπεζες να τα "ξεφορτωθούν" καθώς μόνο ζημιά προκαλούν παρά κέρδος στα
χαρτοφυλάκια τους εξ αιτίας
της σταδιακής τους απομείωσης και των φόρων (ΕΝΦΙΑ)
που καλούνται να καταβάλλουν ετησίως για αυτά οι τράπεζες.
Ο εποπτικός μηχανισμός
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας(ΕΚΤ) έχει ζητήσει
από τις διοικήσεις των τραπεζών να πάψουν να λειτουργούν ως εταιρείες real estate
και να φροντίσουν να ελαφρύνουν σημαντικά το στοκ
των χιλιάδων ακινήτων που
κατέχουν μεταπωλώντας τα,
το αργότερο εντός τριετίας,

σε τρίτους.
Εάν δεν μπορούν από μόνες
τους να το πράξουν, καλούνται να τα εκχωρήσουν υπό
την μορφή πακέτων σε εταιρείες διαχείρισης ακινήτων
(real estate) της αγοράς ώστε
να απαλλαγούν το συντομότερο από αυτά.
Μάλιστα στα πλαίσια αυτά ο
SSM ενημέρωσε τις τράπεζες
ότι θα ελέγχονται σε τριμηνιαία βάση ,ενώ ζήτησε πλήρη
και λεπτομερή στοιχεία για
τον αριθμό και το είδος των
ακινήτων που διακρατούν (διαμερίσματα, οικόπεδα, εμπορικά ακίνητα, ξενοδοχεία κλπ)
αλλά και τον αριθμό και το είδος ακινήτων που εκποίησαν
σε τρίτους (ιδιώτες, επενδυτές
κλπ).
Στόχος των παραπάνω είναι
μαζί με την αποσυμφόρηση
από τα "κόκκινα" δάνεια να
αποσυμφορηθεί ανάλογα από
τις τράπεζες και ο αριθμός
των κατασχεμένων ακινήτων
που ανέκτησαν μέσω των πλειστηριασμών.

Ήδη από πέρυσι η επικεφαλής του SSM (Εποπτικός Μηχανισμός της ΕΚΤ) κ. Ντανιέλ
Λουί είχε διαμηνύσει με ξεκάθαρο τρόπο στους Έλληνες
τραπεζίτες ότι "οι τράπεζες
δεν είναι εταιρείες real estate
και πρέπει να λάβουν μέτρα
ώστε να πωλήσουν τα ακίνητα
που κατέχουν".
Προκειμένου να απαλλαγούν
από το οικονομικό βάρος της
διαχείρισης ακινήτων, οι τράπεζες σχεδιάζουν να προχωρήσουν α) στην μαζική πώληση
πακέτων ακινήτων με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά όπως
τα ζητούν ορισμένοι επενδυτές
προκειμένου να τα εκμεταλλευτούν β) να συνεχίσουν τις
πωλήσεις ακινήτων μέσω των
ηλεκτρονικών πλειστηριασμών
και των αγγελιών και γ) να διαθέσουν χαρτοφυλάκια ακινήτων προς ενοικίαση μέσω leasing σε επενδυτές. Ήδη συστημική τράπεζα βρίσκεται σε συνεννόηση με ομάδα επενδυτών για μακροχρόνια μίσθωση
μέσω της διαδικασίας του leasing, μεγάλων ακινήτων.
Μάλιστα οι τράπεζες προκειμένου να αναζωπυρώσουν
το αγοραστικό ενδιαφέρον
επενδυτών η ιδιωτών προχωρούν στη διασύνδεση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ακινήτων "eauction" με τις δικές τους
ηλεκτρονικές πλατφόρμες,
ώστε μέσω αυτών να παρέχονται πρόσθετες πληροφορίες για τα εκποιούμενα ακίνητα, όπως π.χ όροφος διαμερίσματος, εξωτερική όψη του
διαμερίσματος και φωτογραφίες από το εσωτερικό του.

Μίχαλος: Το 2018 είχαμε
πανελλαδικά μία έκρηξη
δημιουργίας νέων επιχειρήσεων
Η επιχειρηματικότητα και η καινοτομία απασχόλησαν τη δεύτερη συνεδρία του Αναπτυξιακού Συνεδρίου Πελοποννήσου στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, στην Αρχαία Ολυμπία.
Στην ομιλία του, ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων
Ελλάδας Κωνσταντίνος Μίχαλος αναφέρθηκε στα συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτει η Πελοπόννησος, αλλά και στις ενέργειες που
πρέπει να γίνουν για την ενίσχυση και τη στήριξη, τόσο της επιχειρηματικότητας, όσο και της καινοτομίας, ενώ ο πρόεδρος της Εθνικής
Ελληνικής Επιτροπής του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου ICC, Πέτρος Δούκας είπε ότι «εάν κάνουμε τα σωστά πράγματα, το πολύ σε
10 μήνες θα δούμε μία πραγματική οικονομική ανάφλεξη».
Ειδικότερα, όπως ανέφερε, ο Κωνσταντίνος Μίχαλος «η Πελοπόννησος είναι μία Περιφέρεια που μπορεί αλλά και αξίζει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην προσπάθεια για ανάκαμψη και ανάταξη της εθνικής οικονομίας».
Όπως πρόσθεσε, «η προσπάθεια αυτή περνά μέσα από τη ριζική αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας, που θα έχει ως επίκεντρο την υγιή επιχειρηματικότητα, την εξωστρέφεια και βεβαίως την καινοτομία».
Επίσης, είπε ότι «η Πελοπόννησος διαθέτει σπουδαία συγκριτικά πλεονεκτήματα και δυναμικές επιχειρήσεις, οι οποίες μπορούν να κερδίσουν το στοίχημα της εξωστρέφειας, της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας, αλλά αυτό που λείπει και αυτό που θα συνεχίσουμε
να ζητούμε είναι ένα περιβάλλον βιώσιμο, ένα γόνιμο έδαφος στο οποίο
θα μπορέσουν να υλοποιήσουν τα σχέδιά τους και να οδηγήσουν την
τοπική, αλλά και την εθνική οικονομία μπροστά».
Αναφερόμενος στην οικονομία, ο Κωνσταντίνος Μίχαλος είπε ότι «η
ελληνική οικονομία βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση σε σύγκριση με
το πρόσφατο παρελθόν, η οικονομική ανάκαμψη ενισχύθηκε, το ίδιο
και οι εξαγωγές και ο τουρισμός, οι δείκτες καταναλωτικής εμπιστοσύνης και επιχειρηματικών προσδοκιών βελτιώθηκαν και σύμφωνα με
τα στοιχεία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.Μ.) το 2018 είχαμε πανελλαδικά μία έκρηξη δημιουργίας νέων επιχειρήσεων».
Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, τόνισε ότι «η τεχνολογική πρόοδος
και η καινοτομία αποτελούν στρατηγικούς μοχλούς ανάπτυξης για κάθε
χώρα που θέλει να διασφαλίσει συνθήκες οικονομικής και κοινωνικής
ευημερίας» προσθέτοντας: «Η Ελλάδα παρά τις ελλείψεις και τις αδυναμίες της διαθέτει ένα σημαντικό πλεονέκτημα, δηλαδή ένα εξαιρετικό ανθρώπινο κεφάλαιο, ένα υψηλού επιπέδου επιστημονικό δυναμικό, που μπορεί να υποστηρίξει τόσο την παραγωγή γνώσης όσο και
την οικονομική της αξιοποίηση με τη μορφή της επιχειρηματικής καινοτομίας, αλλά δυστυχώς αυτό το κεφάλαιο δεν το έχουμε αξιοποιήσει επαρκώς μέχρι τώρα».
Ταυτόχρονα τόνισε ότι «είναι απαραίτητη η κινητοποίηση όλων, δηλαδή της Πολιτείας, της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, των
επιχειρηματικών φορέων και της ακαδημαϊκής κοινότητας, ώστε να ανθίσει η καινοτόμος επιχειρηματικότητα με την ανάληψη των κατάλληλων
πρωτοβουλιών, την ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου, την ανάπτυξη των
εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης σε συνδυασμό με την παροχή
συμβουλευτικών υπηρεσιών και καθοδήγησης, καθώς και την παροχή φορολογικών αλλά και άλλων κινήτρων».
Επίσης αναφέρθηκε και σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, όπως «η έλλειψη ρευστότητας, η αδυναμία πρόσβασης σε
χρηματοδότηση, η υψηλή φορολογία» αλλά και σε μία σειρά ακόμη
από αδυναμίες που εξακολουθούν να καθηλώνουν την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας».
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Εθνικής Ελληνικής Επιτροπής
του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου ICC, Πέτρος Δούκας, τόνισε
μεταξύ άλλων ότι «είναι πολλά τα οποία μπορούμε να κάνουμε για τη
ανάπτυξη της οικονομίας», προσθέτοντας ότι όσον αφορά τις επενδύσεις «είναι μεγάλο το ενδιαφέρον των ξένων για την Ελλάδα γι' αυτό
και πρέπει να αξιοποιήσουμε την επιχειρηματικότητα και τα κεφάλαια
του ιδιωτικού τομέα».
Μένοντας στις επενδύσεις, ο Πέτρος Δούκας είπε ότι «μέχρι στιγμής στη Μεσσηνία γίνεται μία κοσμογονία από πλευράς ξενοδοχείων,
τα λιμάνια Θεσσαλονίκης και Πειραιά έχουν αρχίσει και παίρνουν τα
πάνω τους, ενώ για τα λιμάνια του Κατάκολου, της Πάτρας, της Αλεξανδρούπολης, της Καβάλας, του Βόλου και της Πρέβεζας υπάρχουν
τεράστια επενδυτικά κεφάλαια που είναι έτοιμα να έρθουν».

Σε προσιτές τιμές

ΑκρIβοΣ ΔημHΤρηΣ

ΤΗΛ:

24310-29072
697-6670157
TPIKΑΛA

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

ANAΛAMBANOYME ΣYNTHPHΣEIΣ
ΠOΛYKATOIKIΩN

36 σελίδα
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Νέο πανεπιστήμιο στα σκαριά Παππάς: Εξοικονόμηση 400 εκατ. ευρώ ετησίως
Αιτωλοακαρνανία
θα αποκτήσει
πανεπιστήμιο με
παράρτημα στην... Ηλεία;
Αυτό θα συμβεί εάν
τελεσφορήσει ένα από τα
σενάρια για την τύχη του
ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος.
Βουλευτές,
πανεπιστημιακοί, τοπικοί
παράγοντες της Αχαΐας
και της
Αιτωλοακαρνανίας και το
υπουργείο Παιδείας
εμπλέκονται σε
συζητήσεις για την τύχη
του ΤΕΙ, οι οποίες, όπως
είναι εμφανές, έχουν
ελάχιστο ακαδημαϊκό
αποτύπωμα και
περισσότερο
μικροκομματικό.

από την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων

Η

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του
σχεδίου του υπ. Παιδείας για
απορροφήσεις των ΤΕΙ από το
πανεπιστήμιο της ίδιας Περιφέρειας, στην Πάτρα προτάθηκε το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος
να απορροφηθεί από το Παν.
Πατρών. Το ΤΕΙ έχει τμήματα
σε Πάτρα, Μεσολόγγι, Πύργο,
Ναύπακτο, Αμαλιάδα και Αίγιο. Ωστόσο, υπήρξαν αντιδράσεις από το Παν. Πατρών,
κυρίως από την Πολυτεχνική
Σχολή. Κατόπιν συζητήθηκε η
απορρόφηση του ΤΕΙ από το
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ)· πρόταση που και
αυτή συναντά αντιδράσεις,
από τους διδάσκοντες του
ΕΑΠ.
Ετσι, σύμφωνα με πληροφορίες έχει τεθεί στο τραπέζι των συζητήσεων η δημιουργία ενός νέου πανεπιστημίου, Δυτικής Ελλάδος. Αλλωστε, η Δυτική Ελλάδα είχε
πανεπιστήμιο που ιδρύθηκε
τον Αύγουστο του 2009 με
σχολές του Αγρινίου που έως
εκείνη τη στιγμή υπάγονταν
στο Παν. Ιωαννίνων. Το Παν.
Δυτικής Ελλάδος καταργήθηκε το 2013 και οι σχολές
του Αγρινίου υπήχθησαν στο

Ω

Παν. Πατρών.
Το σενάριο που εξετάζεται
τώρα είναι οι σχολές του Αγρινίου να αποσχιστούν από το
Πατρών και μαζί με το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος να αποτελέσουν ένα νέο πανεπιστήμιο.
Το σενάριο προκρίνεται από
τους εκπροσώπους της Αιτωλοακαρνανίας που δεν διαθέτει πανεπιστήμιο, και είναι η
τρίτη μεγαλύτερη εκλογική
περιφέρεια της Ελλάδος (με 7
βουλευτές), εξαιρουμένων Αττικής και Θεσσαλονίκης.
Ωστόσο, η Αχαΐα... εκλέγει 8
βουλευτές και οι τοπικοί παράγοντες αντιδρούν καθώς
θα «απολέσουν» το ΤΕΙ. Ανάλογες κόντρες είχαν ξεσπάσει
και το 2013, όταν τα τμήματα
του Αγρινίου υπήχθησαν στο
Παν. Πατρών, ενώ υπήρξε
κόντρα και για την έδρα του
ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος (ανάμεσα σε Πάτρα και Μεσολόγγι).
Ενα άλλο σενάριο που έχει
τεθεί σήμερα είναι το Παν. Πατρών να απορροφήσει μεν το
ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος, αλλά η
Πολυτεχνική Σχολή του Παν.
Πατρών (που αντιδρά στην
απορρόφηση του ΤΕΙ) να «αυτονομηθεί» και να δημιουργήσει ένα νέο Πολυτεχνείο.
Βεβαίως, οι εξελίξεις αυτές ακυρώνουν στην πράξη τα
επιχειρήματα του υπουργού
Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου

και του επιτελείου του για σοβαρό σχεδιασμό των συγχωνεύσεων με ακαδημαϊκά κριτήρια και ευτελίζουν τα Ιδρύματα που εμφανίζονται ως
«νύφες» που μένουν στα αζήτητα.
Από την πλευρά της, πάντως, η ηγεσία του ΤΕΙ Κρήτης
διαμαρτύρεται για τις ενστάσεις που διατυπώνονται για
την πανεπιστημιοποίηση του
Ιδρύματος. «Ολοι πλέον γνωρίζουν ότι το ΤΕΙ Κρήτης, βάσει εξωτερικών αξιολογήσεων
και διεθνώς αποδεκτών δεικτών, είναι το καλύτερο ΤΕΙ
της χώρας, που υπερτερεί
μάλιστα έναντι πολλών πανεπιστημίων», λέει σε άρθρο
του ο πρύτανής του Νικόλαος
Εμμανουήλ Κατσαράκης.
Επίσπευση συζητήσεων
Τέλος, το υπουργείο Παιδείας έχει προτείνει στις ηγεσίες του Παν. Δυτικής Αττικής
και της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) να
συγχωνευθούν. Μάλιστα, ο κ.
Γαβρόγλου φέρεται να έχει
ζητήσει επίσπευση των συζητήσεων ώστε η συγχώνευση
(νέα τμήματα, ρύθμιση της
θέσης των διδασκόντων και
των φοιτητών) να ψηφιστεί
σε νομοσχέδιο που θα παρουσιαστεί μέσα στον Μάρτιο.

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

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

τΡΙΚΑΛΑ – ΒΟΛΟΣ

7.00, 10.00, 13.00, 15.30, 18.30,

7.00, 11.30, 15.00, 19.00

01.00 νυχτερινό (εκτός Σαβ. προς Κυρ.)

ΒΟΛΟΣ – τΡΙΚΑΛΑ

ΑΘΗΝΑ - τΡΙΚΑΛΑ

6.30, 11.00, 15.00, 19.00

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

7.00, 10.30, 13.30, 15.30, 18.00, 21.00

τΡΙΚΑΛΑ – ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΛΑΜπΑΚΑ – ΜΕτΕΩΡΑ

extra Παρασκευή & Κυριακή: 17.00

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

Καθημερινά: 9.00, 12.00, 15.00

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

ΛΑΡΙΣΑ – τΡΙΚΑΛΑ

8.30, 12.00, 15.15, 17.30, 21.00

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

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

τΡΙΚΑΛΑ – ΚΑΡΔΙτΣΑ

καθημερινά: 8.45, 15.30

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

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

ΚΑΡΔΙτΣΑ-τΡΙΚΑΛΑ

14.30 Δευτ., Τετ., Παρ., Κυρ.

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

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

ς μεγάλα οριζόντια
έργα χαρακτήρισε
ο υπουργός
Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών και
Ενημέρωσης Νίκος
Παππάς, την ενιαία
τουριστική πύλη, την
ηλεκτρονική διακίνηση
εγγράφων στο δημόσιο
και τον ψηφιακό
μετασχηματισμό του
γεωργικού τομέα,
μιλώντας σήμερα στο
αναπτυξιακό συνέδριο
Πελοποννήσου, που
οργανώνει η εφημερίδα
«Πατρίς», στην Αρχαία
Ολυμπία.

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

Αναφερόμενος στην ενιαία
τουριστική πύλη, ο Νίκος Παππάς είπε ότι θα παρέχει στον
επισκέπτη μία ολοκληρωμένη
υπηρεσία ενημέρωσης, ενώ
σχετικά με την ηλεκτρονική
διακίνηση εγγράφων στο δημόσιο σημείωσε ότι «έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός και
είμαστε στη φάση του προσυμβατικού ελέγχου για να
υπογράψουμε τη σύμβαση με
τον ανάδοχο», τονίζοντας σε
αυτό το σημείο ότι «σύμφωνα
με μελέτη του ΙΟΒΕ, το δημόσιο θα εξοικονομήσει περί
τα 400 εκατομμύρια ευρώ το
χρόνο.»
Σχετικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό του γεωργικού
τομέα, ο Νίκος Παππάς είπε
ότι αποτελεί την οικοδόμηση
της πρώτης μεγάλης δημόσιας υποδομής από τα χρόνια
της κρίσης και μετά» προσθέτοντας: «Η δημόσια αυτή
υποδομή θα αποτελείται από
6.500 επίγειους σταθμούς.
Πρόκειται δηλαδή για ένα είδος κεραίας, η οποία έχει ενσωματωμένους αισθητήρες
και με τηλεματική έχει διάδραση με το κεντρικό σύστημα συλλογής πληροφοριών.
Έχουμε λοιπόν 6.500 σταθμούς και τα δορυφορικά δεδομένα, τα οποία παίρνουμε
δωρεάν από τα ευρωπαϊκά
δορυφορικά συστήματα, διότι η Ελλάδα έχει δαπανήσει
350 εκατομμύρια ως συμβολή
για να έχει τα ευρωπαϊκά δορυφορικά συστήματα.»
Αυτοί οι επίγειοι σταθμοί,
συνέχισε ο Νίκος Παππάς,
«καλύπτουν 15 εκατομμύρια
στρέμματα, δηλαδή τη μισή
αγροτική γη της Ελλάδας και
έτσι μπορεί να αναπτυχθεί η
εξατομικευμένη συμβουλή

Μεγάλα οριζόντια έργα η ενιαία τουριστική πύλη, η ηλεκτρονική
διακίνηση εγγράφων στο δημόσιο και ο ψηφιακός μετασχηματισμός
του γεωργικού τομέα, τόνισε ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής
προς τον αγρότη, ενώ όπου
έχει εφαρμοστεί, καταγράφεται εξοικονόμηση πόρων έως
και 40%.»
Κατά την διάρκεια της ομιλίας του, ο Νίκος Παππάς
αναφέρθηκε και στο ηλεκτρονικό γενικό εμπορικό μητρών (Γ.Ε.ΜΗ.) και όπως σημείωσε «είναι ένα έργο, η ανάπτυξη του οποίου θα ξεκινήσει
πάρα πολύ σύντομα από την
Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων και αφορά την διανομή
270.000 ψηφιακών απομακρυσμένων υπογραφών στις
ελληνικές επιχειρήσεις, ένα
πρόγραμμα το οποίο το ξεκινήσαμε για τις Α.Ε. με 150.000
ψηφιακές υπογραφές και
τώρα το διευρύναμε.»
Σε άλλο σημείο της ομιλίας
του, ο Νίκος Παππάς έκανε
ιδιαίτερη αναφορά στον ρόλο
του περιφερειακού τύπου στο
ζήτημα της ανάπτυξης, λέγοντας μεταξύ άλλων: «Ο περιφερειακός τύπος πραγματώνει ακριβώς το ρόλο του και

το λόγο ύπαρξης του, όταν
ακριβώς ανοίγει με έμφαση
και με τρόπο συστηματικό τα
ζητήματα της περιφερειακής
ανάπτυξης. Θα έλεγα δε ότι
στη μεταμνημονιακή Ελλάδα,
η οποία ολοκλήρωσε τον κύκλο των προγραμμάτων και
κάνει σταθερά βήματα για να
εξέλθει και από την οικονομική κρίση θα συνεχίσουμε τις
προοδευτικές πολιτικές και
τις πολιτικές δίκαιης ανάπτυξης. Άρα λοιπόν σε αυτή την
χρονική και ιστορική συγκυρία
ο περιφερειακός τύπος μπορεί να έχει πάρα πολύ ξεχωριστό ρόλο στο να ενεργοποιεί, να συντονίζει και να πυροδοτεί τη συζήτηση μεταξύ
της πολιτικής ηγεσίας, της
τοπικής αυτοδιοίκησης, της
ερευνητικής κοινότητας και
της οργανωμένης επιχειρηματικότητας ούτως ώστε ο
αγώνας για μία δίκαιη ανάπτυξη και μία δίκαιη περιφερειακή ανάπτυξη να γίνει κτήμα όλων.»

ΒΡΕΘΗΚΑΝ - ΧΑΘΗΚΑΝ
ΧΑΘΗΚΑΝ κλειδιά από τις οδούς Τιουσόν και Φιλίππου γωνία έως τον Άγιο Νεκτάριο. Όποιος τα βρει να επικοινωνήσει στο
τηλέφωνο 6977242650.
ΒΡΕΘΗΚΑΝ κλειδιά, σε μπρελόκ “Johnnie Walker”, απέναντι από τον Άγιο Κωνσταντίνο. Όποιος τα έχασε μπορεί να τα παραλάβει στα γραφεία της εφημερίδας μας.
ΧΑΘΗΚΕ σκυλάκι ημίαιμο, κοκόνι, στην περιοχή ανάμεσα από
Βασιλική και Θεόπετρα. Όποιος το βρει παρακαλείται να ειδοποιήσει στο τηλέφωνο 6984718767.
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 Δροσερού-Μουριάς.
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.

εκδρομές

TΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Travel
Αριθμος μητρωου
ΕΟΤ 0727E60000037201

για κάθε προορισμό...

ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΑΣ. ΗΛ. ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΑΙΓΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΡΥΠΙΤΗ ΚΑΙ
ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΑΝΔΡΕΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΦΕBΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΞΕΝΙΑΣ
ΑΛΜΥΡΟΥ ΣΤΟ ΒΟΛΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

ΑΠΟΚΡΙΕΣ-ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ!!!
8-11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

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

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

ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ ΥΠΕΡΠΟΛΥΤΕΛΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ
MINIBUS 19-20 ΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

ΚΩΤΟΥΛΑΣ TOURS

Καποδιστρίου 24 Τρίκαλα. Τηλ. 24310 30500 •
www.kotoulastours.gr
•Παναγία Γλυκοφιλούσσα Ραψάνης. Σάββατο 23 Φεβρουαρίου,
απόγευμα.

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
Επίσκεψη στο Δίον Πιερίας
Χιονοδρομικό Κέντρο Ελατοχωρίου-Παραλία Κατερίνης
Κυριακή 24/02/2019
«ΑΠΟΚΡΙΕΣ 2019 - ΔΑΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ»
ΤΙΡΑΝΑ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΜΠΟΥΤΒΑ - ΚΟΤΟΡ
(Hotel Continental Vora 4*TIΡΑΝΑ - Valamar Collection
President Hotel 5* DUDROVNIK Hotel Moskva 4* BUDVA)
Από 07 -11/03/2019

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

«ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ»
Από 26-29/04/2019
«ΜΑΓΕΥΤΙΚΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ»
Από 2-5/05/2019
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ - ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΑ»
Από 2-5/05/2019
«ΠΑΤΜΟΣ το νησί της ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ»
Από 08 – 11/05/2019
«ΠΟΛΩΝΙΑ»
Κρακοβία – Βαρσοβία - Νόβισαντ – Βουδαπέστη - Μπάνσκα
Μπίστριτσα Μπρατισλάβα – Βελιγράδι.
Από 29/05 – 06/06/2019

«ΧΙΟΣ»
Από 14 – 17/06/2019
«ΚΡΗΤΗ»
ΧΑΝΙΑ - ΡΕΘΥΜΝΟ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Από 26/06 - 03/07/2019

«ΠΑΡΟΣ»
Από 08 - 12/07/2019

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019
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ΜΗ.ΤΕ 0727Ε60000017701

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
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

•Άγιο Παΐσιο στη Σουρωτή - Αγία Αναστασία Φαρμακολύτρια
- Θεσσαλονίκη - Όσιο Εφραίμ τον Σύρο στη Κονταριώτισσα Πιερίας. Κυριακή 24 Φεβρουαρίου.

ΠΟΛΥΓΕΝΗΣ ΔΗΜΗΡΗΣ ΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ

•Άγιο Πορφύριο-Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου-Ραφήνα-Όσιο
Εφραίμ Νέα Μάκρη. Κυριακή 3 Μαρτίου.

(A.M. EOT 0727661-005461)

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

Τηλ. 24310 23564-23646
Τσιτσάνη 21 - Τρίκαλα

•Γύρος Λίμνης Ν. Πλαστήρα (Μέγδοβα) και Ι.Μ. Παναγίας Πελεκητής. Την Καθαρά Δευτέρα 11 Μαρτίου.

Τετραήμερη εκδρομή στην ΚΩΝ/ΠΟΛΗ από
21-24 Φεβρουαρίου (βραδινή αναχώρηση σε ξενοδοχείο 4*)

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

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ:

ΤΗΝΟΣ 24-25 Μαρτίου

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

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

«ΑΘΗΝΑ – ΑΚΡΟΠΟΛΗ»
Έκθεση LEONARDO DA VINCI
Θεατρική παράσταση «Έγκλημα στο Όριεντ Εξπρές»
στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Από 30-31/03/2019
«ΟΡΕΙΝΗ ΑΡΚΑΔΙΑ»
Τρίπολη – Βυτίνα – Δημητσάνα – Στεμνίτσα
Κρουαζιέρα στη διώρυγα Κορίνθου - Αρχαία Κόρινθος Καλάβρυτα (Οδοντωτός). Από 5 – 7 /04 /2019
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Α.Μ. 0727E600000447Y1
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 14 ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ. 2431303610 - FAX: 2117702862
Email: info@efthimioutravel.gr
Web: www.efthimioutravel.gr

Αρ. ΜΗ.Τ.E. 0727Ε60000016300

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

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΛΙΠΑΣ TRAVEL
ΜΗ.Τ.Ε.: 0727Ε60000015600
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)

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΒΟΛΟΥ
Κυριακή 03 Μαρτίου 2019
Απογευματινή εκδρομή στην Ιερά Γυναικεία Κοινοβιακή Μονή Παμμεγίστων Ταξιαρχών στα Άνω Λεχώνια Βόλου και ελεύθερος χρόνος στο κέντρο του Βόλου.

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»
4ήμερη εκδρομή
8-11 Μαρτίου 2019 (ΑΠΟΚΡΙΕΣ)
(2 διαν/σεις) ξενοδοχείο 4* με πρωινό (πλατεία ΤΑΧΙΜ), ξεναγός
ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: 110,00 €

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

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
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)

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

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ

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

(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 €

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).

«ΛΗΜΝΟΣ»
Από 20 - 26/07/2019

ΤΗΝΟΣ - ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ - ΜΥΚΟΝΟΣ

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

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

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

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

ΕΚΔΡΟΜΗ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

ΕΛΛΑΔΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ

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

ΚΥΡΙΑΚΗ

17

τοπικά

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Ιερά Παράκληση

Ιερά Αγρυπνία

Αγίου Ιακώβου του εν Ευβοία στον Ιερό
Ναό Παναγίας Επισκέψεως Τρικάλων

Στον Ιερό Προσκυνηματικό Ναό
Αγίων Αναργύρων Τρικάλων

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

Το Εσπερινό Κήρυγμα
της Τρίτης και η σύναξη νέων
στην Ιερά Μητρόπολη
Τρίκκης και Σταγών
Την Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2019 περί ώρα 5:30 μ.μ. στον Ιερό
Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων θα τελεσθεί
Εσπερινός Χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σταγών και Μετεώρων κ. Θεοκλήτου. Εν συνεχεία, μετά την
προσφώνηση του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Χρυσοστόμου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σταγών και Μετεώρων κ. Θεόκλητος θα ομιλήσει καταλλήλως προς ωφέλεια
όλων και πνευματικό ανεφοδιασμό.
Επίσης το βράδυ της ίδιας ημέρας και ώρα 8.30 μ.μ. στον
Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου καί κάθε Τρίτη
γίνεται η σύναξη νέων και φοιτητών. Κατ’ αυτήν γίνεται διάλογος
για θέματα που έχουν να κάνουν με την πνευματική αφύπνιση
και τον σύγχρονο προβληματισμό. Ομιλητής θα είναι ξανά ο
Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Κύριλλος Ιατρός. Παρακαλούμε και προσκαλούμε τους νέους μας να συμμετέχουν σ’
αυτήν την πνευματική ευκαιρία.
Σας αναμένουμε μετά πολλής χαράς!
ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Oμιλία στην Γ.Ε.Χ.Α.
Την Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 5:30 μ.μ. στην αίθουσα της "Γ.Ε.Χ.Α." οδός Βύρωνος 24, θα γίνει ομιλία από τον
Πανοσ. Αρχιμανδρίτη π. Γεννάδιο Κουτσόπουλο, Ιεροκήρυκα
της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσογαίας και Λαυρεωτικής, με θέμα:
«Ο καθρέπτης της πνευματικής ζωής». Προσκαλείσθε να την
παρακολουθήσετε.

Ευλογία Αγιοβασιλόπιτας και
Παραδοσιακού Χορού
Ι. Ν. Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων
Σας προσκαλούμε σήμερα 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

Εκ του Ιερού Προσκυνηματικού Ναού Αγίων Αναργύρων Τρικάλων ανακοινώνεται ότι με την ευκαιρία της εορτής της Αγίας
οσιομάρτυρος Φιλοθέης της Αθηναίας αύριο Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου θα τελεσθεί η καθιερωμένη Ιερά Αγρυπνία από ώρα
8:30 έως 12:30 βραδινή με αρτοκλασία και Θείο Κήρυγμα.
ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥ ΝΑΟΥ

ΨΗΓΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ
«Άνθρωποι δύο ανέβησαν
εις τον ιερόν δια να προσευχηθώσιν. Ο εις Φαρισαίος
και ο άλλος τελώνης» (Λουκ.
18:10)
Δύο άνθρωποι πηγαίνουν
στο ναό. Ο ένας Φαρισαίος,
θρησκευτικός άρχοντας, ικανοποιημένος με τον εαυτό
του, ευχαριστεί τον Θεό, γιατί δεν είναι, «όπως οι άλλοι άνθρωποι», ψεύτης, κλέφτης,
άδικος, μοιχός. Ο άλλος, τελώνης, κάνει ένα μισητό επάγγελμα. Μαζεύει φόρους καταπιέζοντας τον λαό. Αναγνωρίζοντας όμως την αναξιότητά του, δεν τολμάει να
σηκώσει τα μάτια του, αλλά
κτυπώντας το στήθος του ζητάει μόνο το έλεος του Θεού.
Ο πρώτος πιστεύει ότι έχει δικαίωμα να ζητάει από τον Θεό
να τον εκτιμά. Ο άλλος πι-

ΔΩΡΕΑ
-Η οικογένεια Γρηγορίου
Σαράφη, αντί στεφάνου, στη
σορό της προσφιλούς των
Μαρίας Γαλάνη προσέφερε
100 ευρώ στις “Φίλες της
Αγάπης”.

Κάλεσμα σε Ετήσια Γενική Συνέλευση
από τον «Ιωάννη Δημασκηνό»
Καλούνται όλα τα ταμειακώς εντάξει τακτικά μέλη του Σωματείου
Ιεροψαλτών Ν. Τρικάλων «ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί την 24η Φεβρουαρίου 2019,
ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00 π.μ. εις την Αίθουσα εκδηλώσεων της
Σχολής Εκκλησιαστικής Βυζαντινής Μουσικής (άνωθεν του Ιερού Προσκυνηματικού Ναού των Αγίων Αναργύρων).
Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί υποχρεωτικά την 3η Μαρτίου 2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00
π.μ., στον ίδιο τόπο, με τα κατωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Διοικητικός Απολογισμός 2018.
2. Οικονομικός Απολογισμός 2018.
3. Έγκριση πεπραγμένων και απαλλαγή ευθυνών των μελών του Δ.Σ.
4. Οικονομικός Προϋπολογισμός 2019.
5. Προγραμματισμός δράσεων και εκδηλώσεων του Σωματείου μας
για το 2019.
6. Ενημέρωση από το μέλος κ. Λεμονά Νικόλαο για τη Γ.Σ. της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ιεροψαλτών Ελλάδος, που πραγματοποιήθηκε τον
Ιούλιο του 2018 στη Θεσσαλονίκη.
7. Διάφορα.
8. Εκλογή Χοράρχη της χορωδίας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκκης & Σταγών, Σταγιάδειο Αίθουσα,
έως τις 22/02/2019 υποβάλλοντας ταυτόχρονα και τίτλους επάρκειας
(τουλάχιστον Δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής).
Αυτονόητο είναι ότι η παρουσία όλων κρίνεται απαραίτητη.

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

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

•χοιρινά εσκαλόπ με σάλτσα θυμάρι & λεμόνι
•μοσχάρι κοκκινιστό
•σπιτική καρμπονάρα
•μπουκιές κοτόπουλο με σάλτσα μουστάρδας
•συκώτι μοσχαρίσιο ψητό

στεύει ότι είναι ανάξιος, γι'
αυτό ζητά μόνο το έλεος του
Θεού, που τον δικαιώνει. Φίλε
μου, μη νομίσεις ότι με τις καλές προθέσεις και τις προσπάθειες σου θα σωθείς και
θα δικαιωθείς μπροστά στο
Θεό και προπαντός μην υπερηφανεύεσαι γι' αυτές. Μπροστά στη ζωή σου προβάλλει ο
σταυρός του Χριστού και η
σωτηρία Του. Σε σώζει και σε
δικαιώνει μόνο η θυσία του
Χριστού και η χάρις Του, αν
ταπεινά τη ζητήσεις.

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

Τηλ.: 24310 78278
CMYK

Ιερές Αγρυπνίες στην πόλη
και χωριά των Τρικάλων 17
έως 22 Φεβρουαρίου 2019
Τις προσεχείς ημέρες στην
πόλη και σε χωριά των Τρικάλων θα τελεσθούν οι κάτωθι Ιερές Αγρυπνίες:
Σήμερα Κυριακή 17 Φεβρουαρίου από 8:30-12:30 βραδινή στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Ριζαριού Τρικάλων,
με την ευκαιρία ελεύσεως του
Ιερού Λειψάνου του Αγίου Χαραλάμπους, ο Εσπερινός, ο
Όρθρος και εν συνεχεία Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Χρυσοστόμου. Εν συνεχεία θα τελεσθεί το τεσσαρακονθήμερο
μνημόσυνο του μακαριστού Μητροπολίτου Σισανίου και Σιατίστης κυρού Παύλου.
Αύριο Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου με την ευκαιρία της εορτής
της Αγίας Φιλοθέης της Αθηναίας, από 8:30-12:30 βραδινή
στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων Κρήνης Τρικάλων ο Εσπερινός, ο Όρθρος και εν συνεχεία Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του
Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου
μας κ. Χρυσοστόμου.
Την ίδια ημέρα θα τελεσθεί
Ιερά Αγρυπνία από 8:30-12:30
βραδινή στον Ιερό Προσκυνηματικό Ναό Αγίων Αναργύρων
Τρικάλων, επί τη μνήμη της
Αγίας Φιλοθέης της Αθηναίας,
ο Εσπερινός, ο Όρθρος και εν
συνεχεία Θεία Λειτουργία.

Την Τετάρτη 20 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 Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου από 8:30-12:30 βραδινή στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Φλαμουλίου Τρικάλων, με την ευκαιρία ελεύσεως
της Ιεράς Κάρας του Οσίου
Δαυίδ του εν Ευβοία, ο Εσπερινός, ο Όρθρος και εν συνεχεία Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του
Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου
μας κ. Χρυσοστόμου.
ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Λόγω ελεύσεως
της Ιεράς Κάρας του Οσίου
Δαυίδ του εν Ευβοία στο Φλαμούλι δεν θα τελεσθεί η προγραμματισμένη για σήμερα Ιερά
Αγρυπνία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου για
την εορτή του Αγίου Πολυκάρπου.

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

???????

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

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

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

•Δέχεται καθημερινά
με ραντεβού
•Επισκέψεις
φυσιοθεραπείας
κατ’ οίκον

Δεκτά ΕΟΠΥΥ
και λοιπά ταμεία

Bύρωνoς 9
Tηλ.: 24310 30335
Kιν.: 6932166067

•Μάρμαρα •γρανίτες
•πέτρες•σχιστόλιθοι

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

κοινωνικά

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
4:00 μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής Τρικάλων στο Βαρούσι.
Τη Χορωδία θα Διευθύνει η Μουσικός Δέσποινα Πλαστάρα.
Προσκαλούνται να προσέλθουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι.
ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Πρόγραμμα
Ενοριακής και Μυστηριακής ζωής
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

17

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

σελίδα 39

Η κίνηση στην Ιερά Μητρόπολη Τρίκκης και Σταγών
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ.
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ σήμερα Κυριακή 17 Φεβρουαρίου το
πρωί θα Λειτουργήσει και θα
ομιλήσει στον Ιερό Ναό Αγίας
Παρασκευής Τρικάλων και θα
τελέσει την εις Πρεσβύτερο
Χειροτονία του π. Παναγιώτου Σπαθή.
Το βράδυ θα τελέσει Ιερά
Αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Ριζαριού
Τρικάλων επί τη ελεύση του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Χαραλάμπους.
Εν συνεχεία θα τελέσει το
τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο του μακαριστού Μητροπολίτου Σισανίου και Σιατίστης κυρού Παύλου.
Τη Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου το βράδυ θα τελέσει Ιερά
Αγρυπνία στον Ιερό Ναό
Αγίων Θεοδώρων Κρήνης Τρικάλων επί τη μνήμη της Αγίας
Φιλοθέης της Αθηναίας.
Την Τρίτη 19 Φεβρουαρίου
το απόγευμα στις 5:30 θα
συγχοροστατήσει μετά του
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σταγών και Μετεώρων κ.
Θεοκλήτου κατά την Ακολουθία του Εσπερινού στον Ιερό
Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και

Ελένης Τρικάλων.
Την Τετάρτη 20 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 21 Φεβρουαρίου το απόγευμα στις 6:30 επικεφαλής του Ιερού κλήρου
και του λαού έμπροσθεν του
Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής Φλαμουλίου Τρικάλων θα προϋπαντήσει πανδήμως την Ιερά και Χαριτόβρυτο
Κάρα του Οσίου Δαυίδ του εν
Ευβοία.
Εν συνεχεία θα Χοροστατήσει και θα Ομιλήσει κατά την
Ακολουθία του Εσπερινού.
Την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου το βράδυ θα τελέσει Ιερά Αγρυπνία στον Ιερό
Ναό Αγίας Παρασκευής Φλαμουλίου Τρικάλων επί τη ελεύση της Τιμίας Κάρας του Οσίου Δαυίδ του εν Ευβοία.

Ο ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΣΤΑΓΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ κ.
ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ΣΤΗΝ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ
ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
Την Τρίτη 19 Φεβρουαρίου
το απόγευμα στις 5:30, ευγενώς προσκληθείς, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σταγών και Μετεώρων κ. Θεόκλητος θα συγχοροστατήσει
μετά του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσοστόμου κατά την

Ακολουθία του Εσπερινού
στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων. Εν συνεχεία, μετά την
προσφώνηση του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.
Χρυσοστόμου, θα ομιλήσει
καταλλήλως προς ωφέλεια
όλων και πνευματικό ανεφοδιασμό.

ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ
ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΕΣ:
Ο π. Χαρίτων Μανιτάρας
την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου
το πρωί θα λειτουργήσει στον
Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνης Τρικάλων.

Ομιλία στον Ελεήμονα Σαμαρείτη
Αύριο Δευτέρα 18-2-19 στην Ορθόδοξη Αδελφότητα του Ελεήμονος Σαμαρείτου Στουρνάρα 11 Τρίκαλα στις 5.30 μμ θα ομιλήσει ο π. Χαρίτων Μανιτάρας Ιεροκήρυξ της Μητροπόλεώς
μας με θέμα «της μετανοίας άνοιξαν μοι πύλας» Κυριακή του
Τελώνου και Φαρισαίου.

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.

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

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

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

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΤΕΛΕΤΩΝ
•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
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Μέρκελ: Συγχαρητήρια σε Τσίπρα – Ζάεφ για τις «Πρέσπες»
ταν υπάρχει το απαραίτητο θάρρος, μπορείς
να βρεις και λύσεις», τόνισε η Καγκελάριος
'Αγγελα Μέρκελ, αναφερόμενη στην Συμφωνία των Πρεσπών από το βήμα της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια, συγχαίροντας θερμά τους δύο
πρωταγωνιστές, όπως είπε, τον Αλέξη Τσίπρα και τον Ζόραν Ζάεφ.
«Μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, χρειαζόμαστε ακόμη το ΝΑΤΟ; Ναι, χρειαζόμαστε το ΝΑΤΟ ως άγκυρα σταθερότητας σε ταραγμένους καιρούς. Το χρειαζόμαστε ως
κοινότητα αξιών.
Διότι δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι το ΝΑΤΟ δημιουργήθηκε όχι μόνο ως στρατιωτική συμμαχία, αλλά ως κοινότητα αξιών, όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα, η δημοκρατία, το κράτος δικαίου είναι η κατευθυντήρια γραμμή
για την κοινή δράση.
Και το γεγονός ότι το ΝΑΤΟ είναι ακόμη πολύ ελκυστική συμμαχία ήταν ξεκάθαρο τους τελευταίους μήνες,

«Ό

όταν προσπαθούσαμε να λύσουμε το ζήτημα του εάν η Βόρεια Μακεδονία - όπως μπορούμε τώρα όλοι να την αποκαλούμε - θα μπορούσε να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ», τόνισε
η κυρία Μέρκελ.
Και πρόσθεσε: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους
δύο πρωταγωνιστές τον Πρωθυπουργό Ζάεφ από την Βόρεια Μακεδονία και τον Πρωθυπουργό Τσίπρα από την Ελλάδα για το θάρρος που επέδειξαν.
Απόψε θα τιμηθούν με το βραβείο Κλάιστ και πιστεύω ότι
είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα για όλες εκείνες τις διαμάχες στις οποίες δεν έχουμε ακόμη βρει λύση.
Αν επιδείξεις το απαραίτητο θάρρος, μπορείς να βρεις
λύσεις.
Είχα στο μεταξύ παραιτηθεί από την προσπάθεια να βρω
διαφορετικούς συνδυασμούς για το όνομα, διότι νόμιζα ότι
δεν είχε νόημα και τώρα τελικά βρέθηκε λύση, για αυτό δίνω
τα θερμά μου συγχαρητήρια».

«Όταν υπάρχει το απαραίτητο θάρρος, μπορείς να βρεις
και λύσεις», είπε η Γερμανίδα Καγκελάριος
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