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Με την πόλη των Τρικάλων να αποτελεί πόλο έλξης για πολλούς επισκέπτες
Το γραφείο μας ενημερώνει τους παραγωγούς ότι
ξεκίνησε η παραλαβή τιμολογίων γα την επιστροφή ΦΠΑ του 2018.
Επίσης αναλαμβάνει την σύνταξη και κατάθεση
φακέλου για την αίτηση άδειας χρήσης νερού.
Στα γραφεία μας Σωκράτους 33 οι Γεωπόνοι της
εταιρίας μας είναι στην διάθεση των ενδιαφερομένων για κάθε διευκρίνιση σε θέματα Αγροτικής
Ανάπτυξης.
Τηλέφωνα: 24310 78128, 24310 78129

Ο δήμος Τρικκαίων, αλλά και ιδιώτες ψάχνουν λύσεις
για το που θα παρκάρουν οι επισκέπτες και όχι μόνο
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 28
Φεβρουαρίου 2019 έως και 28 Μαρτίου 2019.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται
στα γραφεία του Συνεταιρισμού μας για ενημέρωση και υποβολή αιτήσεων.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 24320 2242624320 22507.

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 ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα της ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ από 28 Φεβρουαρίου 2019 έως και 28
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
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Σαν Σήμερα
1896
Ο Χαρίλαος Βασιλάκος
κερδίζει τον πρώτο σύγχρονο Μαραθώνιο, με 3
ώρες και 18 λεπτά, κατά
τη διάρκεια των Α’ Πανελληνίων Αγώνων Στίβου.
1905
Ξεσπάει η Κρητική
Επανάσταση στο χωριό Θέρισος, με αρχηγό τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Οι κινηματίες με υπόμνημά τους
προς τις μεγάλες δυνάμεις
ζητούν την Ένωση της
Κρήτης με την Ελλάδα. Ο
αγγλικός στόλος κατευθύνεται προς το νησί.
1923
Τραγικό ναυάγιο σημειώνεται στο Σαρωνικό.
Το επίτακτο ναυαγοσωστικό «Αλέξανδρος Ζ» βυθίζεται κοντά στην Ψυττάλεια,
με αποτέλεσμα να πνιγούν
περισσότεροι από 150
αξιωματικοί και ναύτες.
1925
Ιδρύεται ο Ολυμπιακός
Σύνδεσμος Φιλάθλων Πειραιώς από μέλη του Πειραϊκού Ποδοσφαιρικού
Ομίλου και του Ομίλου Φιλάθλων Πειραιώς.

Η

Ελληνική ιστορία
έχει να επιδείξει
κορυφαίες προσωπικότητες των γραμμάτων, της τέχνης, της πολιτικής, του εμπορίου, της
ναυτιλίας, της δημιουργίας. Θα αναφερθούμε σήμερα σε δύο εξέχουσες
προσωπικότητες, που διακρίθηκαν στο στίβο της
ζωής κατά την περίοδο
του προπερασμένου αιώνα. Πρόκειται: 1) για τον
περιώνυμο Χρηστάκη Ζωγράφο από το Καστοράτι
Αργυροκάστρου, από τον
ακμαιότατο και ηρωικότατο Ελληνισμό της Βορείου
Ηπείρου, που πολλούς άξιους και επιφανείς πολίτες-Έλληνες γέννησε.
Γεννήθηκε το 1820 και
πέθανε το 1896. Ήταν
απόφοιτος της περίφημης
Ζωσιμαίας Σχολής των
Ιωαννίνων. Στην Κωνσταντινούπολη ξεκίνησε τη
σταδιοδρομία του σε τραπεζικές επιχειρήσεις μαζί
με τους ξακουστούς: Ζαρίφη, Ράλλη, Μπαλτατζή
και τον Εβραίο Comondo.
Υπήρξαν ιδρυτές της Societe Generale. Ασχολήθηκε επί πλέον με θέματα
της Παιδείας και της Εκκλησίας. Ίδρυσε σχολεία,
Γυμνάσια, Παρθεναγωγεία
και τα ονομαστά “Ζωγράφεια Διδασκαλεία”. Όταν
εκθρονίστηκε ο σουλτάνος
Αμπντούλ-Αζίζ και ανέβηκε
στο θρόνο ο Μουράτ, πλήρωσε στον τραπεζίτη Χρηστάκη Ζωγράφο Εφέντη,
το χρέος που του χρώσταγε (500.000 λίρες) σε
διαμάντια και πολύτιμους
λίθους αξίας 800.000 λι-

Χρηστάκης Ζωγράφος - Κων/νος Καραπάνος,
δύο εξέχουσες προσωπικότητες
με εντυπωσιακές δραστηριότητες

Από τον
Γιώργο Ηλ. Ζιάκα
ρών. Ο Χρηστάκης Ζωγράφος πήγε στο Παρίσι,
όπου τακτοποίησε τα διαμάντια και τους πολύτιμους λίθους. Και όταν εκθρονίστηκε ο Μουράτ ο
Χρηστάκης Ζωγράφος δεν
επέστρεψε για να δώσει
λογαριασμό. Με αυτά τα
χρήματα και άλλα από τις
τραπεζικές του δραστηριότητες αγόρασε, τα γνωστά στους παλαιότερους,
τσιφλίκια στο Νομό Τρικάλων και στην περιφέρεια
Καρδίτσας. Το 1877 ίδρυσε το περίφημο ορυζοποιείο στη Λαζαρίνα μαζί με
ικανό αριθμό αλόγων, αγελάδων, προβάτων. Κατασκεύασε το εντυπωσιακό
εργοστάσιο Ζάχαρης, το
τελειότερο του είδους του
στην Ευρώπη, που λειτούργησε έως το 1909.
Τα παιδιά του Σόλων, Γε-

ώργιος δημιούργησαν
πρότυπη μονάδα εκεί και
προϊόντα γάλακτος τυποποιημένα κάλυπταν την
αγορά των Αθηνών. Ο Γεώργιος Ζωγράφος χρημάτισε πρωθυπουργός της
Αυτόνομης Κυβέρνησης
Ηπείρου, που ιδρύθηκε το
Μάιο του 1914 με έδρα
το Αργυρόκαστρο και
2) Κων/νο Καραπάνο
που γεννήθηκε στην Άρτα
το 1840 και πέθανε στην
Αθήνα το 1914. Η καταγωγή του κρατάει από τη
Ζάβιτσα
Ξηρομέρου.
Σπούδασε στη Ζωσιμαία
Σχολή των Ιωαννίνων και
μετά νομικά στην Αθήνα
και στο Παρίσι. Το 1861
εργάστηκε στην Οθωμανική Πρεσβεία του Παρισιού. Το 1864 εγκαταστάθηκε στην Κωνσταντινούπολη και εργάστηκε ως
γραμματέας της Γενικής
Εταιρείας του Οθωμανικού
Κράτους. Το 1867 παντρεύτηκε την κόρη του
πάμπλουτου τραπεζίτη
Χρηστάκη Ζωγράφου.
Ασχολήθηκε με την πολιτική και ερασιτεχνικά με
την αρχαιολογία. Σ' αυτόν
οφείλονται οι σπουδαίες
ανασκαφικές έρευνες και
τα πολύτιμα ευρήματα στο
χώρο της αρχαίας Δωδώνης. Είχε συνεργαστεί εκεί
με τον μηχανικό του Βι-

λαετίου, τον Πολωνό Ζίγκμουντ Μινέικο, εκ μητρός
παππού του πρωθυπουργού της Ελλάδος Ανδρέα
Παπανδρέου.
Μετά την προσάρτηση
της Άρτας στο Ελληνικό
κράτος, όπως και της Θεσσαλίας το 1881, ως αποτέλεσμα της Θεσσαλικής
Ηπειρωτικής και Μακεδονικής Επανάστασης του
1878 και των αποφάσεων
του Συνεδρίου του Βερολίνου του 1878. Ο Κων/νος
Καραπάνος επέστρεψε
στην Άρτα και ασχολήθηκε
με την πολιτική. Εκλέχτηκε
11 φορές βουλευτής της
Άρτας και ανέλαβε και
υπουργός σε διάφορες
κυβερνήσεις.
Τα αποτελέσματα των
ανασκαφικών ερευνών του
στο Μαντείο της Δωδώνης, το αρχαιότερο και σεβαστότερο του αρχαίου
ελληνικού κόσμου τα δημοσίευσε σε βιβλίο με τον
τίτλο: “Dodona et ses Ruines” στο Παρίσι.
Πηγές: 1) Ισμαήλ Κεμάλ
Μπέη Βλόρα Απομνημονεύματα (Εισαγωγή - Σχολιασμός - μετάφραση, Στέφανος Παπαγεωργίου).
2) Παγκόσμιο Βιογραφικό λεξικό τ. 4ος
3) Μεγ. Ελλ. Εγκ.

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ Α.Ε.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

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

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

Το Άγγελμα
ΤΟ ΠΑΡΟΝ
ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ:
```

Η Ελένη
Αντωνιάδου της
NASA στέλνει
μήνυμα σε όλα
τα κορίτσια:

«Στη ζητιανιά
τα νοικοκυριά...
Αυτή είναι η έξοδος
από τα Μνημόνια»

«Μπορείς να γίνεις ό,τι ονειρεύεσαι»

```

```

Οι πειρασμοί και οι λογισμοί
πάντοτε θα υπάρχουν,
μέχρι το θάνατο.
Να μη λιποψυχούμε με το παραμικρό.
Αυτά να σκεφτόμαστε
ότι θα σταματήσουν
πέραν του τάφου.

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)

(Μνημονιακή έξοδος!)

της ημέρας

Όσιος Ιάκωβος εν Ευβοία

(Φτάνει να κυνηγάς το όνειρό σου...)

Το ανέκδοτο της ημέρας
Η μαμά δέρνει τον Μπόμπο. "Για να μάθεις
να χτυπάς την αδελφή σου.". "Μα
τραβούσε τα αυτιά του σκύλου", απαντά ο
Μπόμπος. "Τότε θέλει ξύλο κι αυτή",
απαντά η μαμά, που κλονίζεται για
την απόφασή της.

Κι ο Μπόμπος όλο αυτοπεποίθηση
συμπληρώνει: "Κι όχι μόνο αυτό,
αλλά δεν άφησε κι εμένα να τραβήξω
τα αυτιά του σκύλου ενώ ήταν η σειρά
μου!".

Γενική πρόγνωση για σήμερα

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Σ Η Μ Ε Ρ Α
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Ποιος θα σηκώσει
το τηλέφωνο;
Ουδείς εξεπλάγη από το εισαγγελικό πόρισμα για τη φωτιά στο
Μάτι. Ο φρικτός θάνατος τόσων
ανθρώπων και το εύρος της καταστροφής αρκούσαν για να καταλάβουμε το μέγεθος των παραλείψεων και της ασυνεννοησίας που
επικρατούσε την αποφράδα ημέρα
της 23ης Ιουλίου 2018. Αυτό που
αναδεικνύει το πόρισμα είναι ότι η
δυσλειτουργία αυτή δεν είναι πρόσκαιρη· κάθε ημέρα είναι εξίσου
επικίνδυνη. Δείχνει μια νοοτροπία
βαθιάς και διαχρονικής αδιαφορίας,
όχι μόνο υψηλά ιστάμενων αξιωματούχων, αλλά σε όλο το εύρος
και βάθος του κρατικού μηχανισμού.
Γνωρίζουμε ότι στη δύσκολη ώρα
οι περισσότεροι που έχουν ρόλο
να διαδραματίσουν στη διάσωση
ανθρώπων δρουν με αυτοθυσία.
Η Αεροπορία, η Πυροσβεστική, η
Αστυνομία, το ΕΚΑΒ και άλλες υπηρεσίες μετρούν πολλούς που έπεσαν ηρωικά στη μάχη. Οταν, όμως,
το πόρισμα για το Μάτι δείχνει ότι
ανώτατοι αξιωματούχοι τελούσαν
σε πλήρη σύγχυση, όταν καταγράφονται περιστατικά εγκληματικής
αδιαφορίας προς τους πολίτες,
τότε φαίνεται ότι η ώρα της κρίσης
απλώς αναδεικνύει το μέγεθος του
βαθύτερου προβλήματος σε όλο
του το τραγικό μεγαλείο. Στο Μάτι
(όπως έδειξε πριν από μήνες και
το πόρισμα της επιτροπής Συνολάκη) δεν υπήρξε ολοκληρωμένο
σχέδιο, ούτε ο κατάλληλος εξοπλισμός, ούτε η αναγκαία εκπαίδευση, ούτε ό,τι άλλο θα βοηθούσε
να σωθούν ζωές.
Γιατί, όμως, δεν υπήρξε αυτή η
προετοιμασία; Γιατί οι πολιτικοί
προϊστάμενοι, οι διοικήσεις, τα στελέχη και άλλοι υπάλληλοι των υπηρεσιών δεν αφοσιώθηκαν απολύτως στη χάραξη αποτελεσματικού
σχεδίου πριν από τη φωτιά στο
Μάτι, πριν από τις πλημμύρες στη
Μάνδρα, πριν από οποιαδήποτε
πιθανή καταστροφή; Ουδείς πολιτικός ή υπηρεσιακός παράγοντας
διαπίστωσε τις ελλείψεις; Ουδείς
κατανόησε ότι οι λύσεις πρέπει να
υπάρχουν πριν από την εκδήλωση
της κρίσης; Γιατί, π.χ., δεν υπήρχε
σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης
των πολιτών, όταν εδώ και χρόνια
υπήρχαν πόροι από την Ε.Ε.; Ισως
το πιο τραγικό ερώτημα: αφού ένα
τηλεφώνημα θα αρκούσε για να
διαφύγουν οι άνθρωποι από το
Μάτι, έστω και χωρίς σχέδιο εκκένωσης, γιατί δεν τους ενημέρωσε
κανείς;
Ο,τι και αν λένε οι νόμοι και οι
κανόνες, η απάντηση είναι ότι ουδείς νοιαζόταν αρκετά ώστε να
είναι σαφές από πριν ποιος θα
κάνει το τηλεφώνημα. Οσο πασχίζουν κυβερνητικοί και άλλοι παράγοντες να αποποιηθούν τις ευθύνες τους, τόσο αδιαφορούσαν
γι’ αυτές πριν από το κακό. Μόνο
με την παραδειγματική τιμωρία –
πολιτική και ποινική– των υπευθύνων για την τραγωδία στο Μάτι θα
σοβαρευθούν όσοι ευθύνονται για
την προστασία των πολιτών. Τότε,
ίσως σπεύσει κάποιος να σηκώσει
το τηλέφωνο...

ΓΕΝΙΚΑ ΑΙΘΡΙΟΣ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΑΠΟ ΔΥΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
4 ΜΕ 6 ΜΠΟΦΟΡ.

Του Νίκου Κωνσταντάρα
από την «Καθημερινή»

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 06 ΕΩΣ 23 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ Η ΕΛΑΧΙΣΤΗ
2 ΜΕ 3 ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ.

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

ΚΥΡΙΑΚΗ

Κοινό αίτημα
Φαίνεται πως τα βρήκαν τελικά οι τρεις συνδικαλιστικές παρατάξεις του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων ΔΑΚΕ,
ΑΣΚΕ και ΔΑΣ και αποφάσισαν να καταθέσουν μέσα στην
εβδομάδα κοινή αίτηση στο Πρωτοδικείο, με αίτημα τον
ορισμό προσωρινής διοίκησης έως την προκήρυξη των
εκλογών.
Η απόφαση να προχωρήσουν από κοινού πάρθηκε,
διότι έγινε δεκτό το αίτημα της ΔΑΣ για εκκαθάριση του
μητρώου του εργατοϋπαλληλικού φορέα, καθώς και τη
διεξαγωγή εκλογών εκ νέου σε σωματεία που υπήρχαν
αμφιβολίες για το αποτέλεσμα.
Η απόφαση είναι θετική και αυτό που απομένει είναι
να γίνει δεκτή, ώστε το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων να
μπει ξανά σε τροχιά λειτουργίας, ώστε να λυθούν τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί και κυρίως να σταθεί
στο πλευρό των Τρικαλινών εργαζομένων.

Βγαίνουμε από το… τούνελ, αλλά φαίνονται και κάποια… βράχια!

Μέσα στην εβδομάδα
οι αιτήσεις για το επίδομα

Κερδίζει έδαφος η κάρτα

Στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας αναμένεται να
ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα www.epidomastegasis.gr μέσω της οποίας θα υποβληθούν οι αιτήσεις για
το επίδομα ενοικίου.
Η πλατφόρμα για το στεγαστικό επίδομα θα είναι παρόμοια με την πλατφόρμα για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) και το κοινωνικό μέρισμα, ενώ μέσω της
ίδιας πλατφόρμας, θα διεξάγονται και οι απαραίτητες διασταυρώσεις για τα μισθωτήρια συμβόλαια με χρήση στοιχείων του TAXISnet.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος πληρωμής που επέλεξαν οι καταναλωτές για την πραγματοποίηση των αγορών τους κατά τη διάρκεια των
χειμερινών εκπτώσεων του 2019. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία από την
ΕΣΕΕ, σχεδόν οι μισοί (49%) χρησιμοποίησαν κυρίως κάρτες και ακολούθησαν όσοι επέλεξαν τόσο κάρτες όσο και μετρητά (36%). Τέλος, μόνο
το 14% επέλεξε μόνο μετρητά.
Σε σχέση τόσο με τις γενικές χειμερινές εκπτώσεις του 2018 όσο και με
τις θερινές του ίδιου έτους, παρατηρήθηκε συρρίκνωση του ποσοστού των
καταναλωτών που προτίμησε τα μετρητά. Εντούτοις, τα δεδομένα μαρτυρούν πως οι τελευταίοι μετακινήθηκαν στην ομάδα που χρησιμοποιεί πλέον και τις δύο μεθόδους πληρωμών.

Με «μπουλούκια» και κλαρίνο
γιόρτασε η Λάρισα την Αποκριά
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Βρέφος έπεσε από
τα χέρια ιερέα - Μήνυση
από τον πατέρα

∫Ε.Κ.

∫Ε.Κ.

10

∫ Μ.Α.Μπ.

Με τραύματα στο πόδι και το κεφάλι νοσηλεύεται βρέφος το οποίο έπεσε από τα
χέρια ιερέα στη Νικήτη Χαλκιδικής κατά
την τέλεση του σαραντισμού του.
Το βρέφος νοσηλεύεται στην παιδοχειρουργική κλινική του νοσοκομείου Παπαγεωργίου.
Όπως δήλωσε στο ΑΜΠΕ ο πρόεδρος
του νοσοκομείου, Βασίλης Παπάς, «το παιδάκι ήρθε την Τέταρτη στο νοσοκομείο και
έφερε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και
κάταγμα στο πόδι. Ενδεχομένως να χρειαστεί να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και θεωρούμε ότι δεν θα χρειαστεί
να νοσηλευτεί για αρκετό καιρό. Οι γιατροί
είναι αισιόδοξοι».
Ο πατέρας του βρέφους κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά κατά του ιερέα, επιρρίπτοντάς του την ευθύνη για τον τραυματισμό. Όπως ανέφερε, μιλώντας στο
ΑΜΠΕ, ο ιερέας παραπάτησε και έπεσε
μαζί με το παιδί.
Κατά τον ίδιο, «είναι μεγάλος σε ηλικία
ο ιερέας, αλλά ευθύνεται και η Μητρόπολη
Κασσανδρείας. Μπορεί ο ίδιος να μην θέλει να βγει στη σύνταξη, αλλά δεν μπορεί
να κινδυνεύουν και άλλα παιδάκια, επειδή
είναι μεγάλης ηλικίας ο ιερέας».

∫χρ.πΑπ.

Προεκλογικά
Οι εκλογές είναι κοντά, η προεκλογική περίοδος έχει αρχίσει και οι υποψήφιοι δεν έχουν χρόνο για χάσιμο, οπότε και
στην περίοδο των Αποκριών δραστηριοποιούνται έντονα.Όσον αφορά τους κομματικούς μηχανισμούς, η περίοδος δεν προσφέρεται για εκδηλώσεις, οπότε αναμένεται να αρχίσουν να κινητοποιούνται στον τομέα αυτό από την ερχόμενη εβδομάδα.
Παλιά, υπήρξε ένας άτυπος αγώνας μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ – ΝΔ στις ελεύσεις πρωτοκλασάτων και προβεβλημένων στελεχών,
κάτι που ενδεχομένως συνεχιστεί και φέτος.

∫ Μ.Α.Μπ.

Με τα «μπουλούκια» αλλά και με παραδοσιακούς χορούς γιόρτασε χθες η Λάρισα την Αποκριά. Ομάδες των πολιτιστικών συλλόγων
και μεταμφιεσμένοι μουσικοί (μπουλούκια) περιηγήθηκαν στο κέντρο
της Λάρισας, αναβιώνοντας τα παραδοσιακά έθιμα από κάθε σημείο
της χώρας.
Τα «μπουλούκια» με τη συνοδεία μουσικών ανέβασαν το κέφι των
Λαρισαίων δημιουργώντας ένα μεγάλο αποκριάτικο γλέντι.
Οι θίασοι των μεταμφιεσμένων, με γκάιντες, νταούλια, κλαρίνα, κιθάρες και βιολιά, ξεκίνησαν από διαφορετικά σημεία της πόλης και ξεσήκωσαν τον κόσμο με τα τραγούδια τους, τους αστεϊσμούς και τις
αθυροστομίες τους, σκορπώντας κέφι και χαρά σε κατοίκους και επισκέπτες. Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με μια συναυλία από τον βιρτουόζο του κλαρίνου Πετρολούκα Χαλκιά, τον ερμηνευτή του παραδοσιακού τραγουδιού Αντώνη Κυρίτση και επταμελή κομπανία.

∫Ψ.
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Οι καλαμπακιώτισες τίμησαν
την «Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας»
Μαζικά έσπευσαν να διασκεδάσουν σε μια ημέρα η οποία τους είναι απόλυτα αφιερωμένη

ην ευκαιρία να συναντηθούν και να διασκεδάσουν
τιμώντας την Παγκόσμια ημέρα της Γυναίκας είχαν
οι καλαμπακιώτισες το βράδυ της Παρασκευής 8
Μαρτίου.

Τ

Με πολύ καλή διάθεση και κέφι, πολλές γυναίκες ξέφυγαν
για λίγο από την πίεση της καθημερινότητας και αποκόμισαν
λίγες ώρες ξεγνοιασιάς, μακριά από τις υποχρεώσεις τους.

Πολλά καταστήματα εστίασης της Καλαμπάκας προετοιμάστηκαν για την ημέρα και γέμισαν ασφυκτικά, ενώ διέθεσαν και
ορχήστρες με ζωντανή μουσική οι οποίες κράτησαν το κέφι στα
ύψη και σε συνδυασμό με το καλό φαγητό και το κρασί, δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για μια υπέροχη βραδιά.
Η «Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας» βέβαια δεν έχει μόνο την
έννοια της διασκέδασης και αυτό οφείλουμε να το επισημάνουμε. Είναι ημέρα αφιερωμένη στον διαρκή αγώνα των γυ-

ναικών μέσα στο χρόνο και στην προσπάθεια τους να δημιουργούν πάντα έναν κόσμο καλύτερο για όλους μας και το
έχουν καταφέρει σε μεγάλο βαθμό, ενώ ο αγώνας του συνεχίζεται. Η «Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας» ήταν αφιερωμένη και φέτος στη γυναίκα νοικοκυρά, μητέρα, σύζυγο, στην εργαζόμενη γυναίκα και τα μηνύματα που αντλούνται, είμαστε βέβαιοι πως είναι διαχρονικά και πάντα επίκαιρα! Η γυναίκα γεννά τη ζωή και έχει τον απόλυτο σεβασμό όλων.

Κινητοποίηση θα πραγματοποιήσουν την Τρίτη 12 Μαρτίου σωματεία στο Κέντρο Υγείας Τρικάλων

Να σταματήσει η υποβάθμιση της δημόσιας υγείας
Η κινητοποίηση θα γίνει στις 11 το πρωί με τους συμμετέχοντες να διεκδικούν άμεσα να προσληφθούν γιατροί
ε κυριότερο αίτημα
να σταματήσει η υποβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών και την υπεράσπιση της Υγείας με άμεσα
πρόσληψη γιατρών αυτή τη
Τρίτη 12 Μαρτίου τρικαλινά
σωματεία θα προχωρήσουν σε
κινητοποιήσεις στο Κέντρο
Υγείας Τρικάλων (πρώην ΠΕΔΥΙΚΑ).
Η κινητοποίηση θα γίνει στις
11 το πρωί με τους συμμετέχοντες να διεκδικούν άμεσα να
προσληφθούν γιατροί των ειδικοτήτων (Πνευμονολόγοι- ΩΡΛΟυρολόγοι- Παιδίατροι- Νεογνολόγοι- Γυναικολόγος- -Δερματολόγος-Νευρολόγοι-Νεφρολόγου- Παθολόγοι), την
πλήρη κάλυψη λειτουργίας των
αντίστοιχων αναγκών εφημέρευσης, καθώς και της καθημερινής λειτουργίας των αντίστοιχων κλινικών και τμημάτων.

Μ

Δραματικές ελλείψεις
Όπως τονίζουν «οι δραματι-

κές ελλείψεις ξεσκεπάζουν την
αντιλαϊκή πολιτική και την κάλπικη προπαγάνδα της κυβέρνησης, σε υπηρεσίες υγείας,
πρόληψης και θεραπείας, που
έχουν ανάγκη οι λαϊκές οικογένειες στο νομό Τρικάλων.
Τόσο πανελλαδικά, όσο και
στο νομό μας μειώνονται και
υποβαθμίζονται όλο και περισσότερο οι δημόσιες υπηρεσίες
υγείας στην πρόληψη, θεραπεία
και αποκατάσταση της υγείας.
Ο λαός συνεχίζει να βιώνει στο
πετσί του τις τραγικές ελλείψεις
σε γιατρούς, ελλείψεις σε ανα-

λώσιμα (υλικά, αντιδραστήρια),
τις απαρχαιωμένες κτιριακές
υποδομές, τις μεγάλες καθυστερήσεις για να κλείσει κανείς
ραντεβού στα εξωτερικά ιατρεία».
Και σημειώνουν ότι «η κατάσταση αυτή θα χειροτερέψει
παραπέρα, αρκεί να δει κανείς
τις τεράστιες ελλείψεις στο
Νομό μας που υπάρχουν στην
Π.Φ.Υ. Είναι χαρακτηριστικό ότι
μια μονάδα του ΤΟΜΥ στην
πόλη μας που μπαίνει σε λειτουργία, λειτουργεί με 2 Γιατρούς(αποσπασμένους από

Κ.Υ. - 2 Υγειονομικούς μέσω
ΕΣΠΑ)και λείπουν βασικές ειδικότητες.
Όταν θα μπει σε πλήρη εφαρμογή ο θεσμός του "οικογενειακού" γιατρού, η πρόσβαση θα
δυσκολεύεται ακόμα περισσότερο αφού ο κάθε γιατρός έχει
στη λίστα του δεκάδες χιλιάδες
ασφαλισμένους. Καμία αυταπάτη ότι η άσχημη κατάσταση
στην Υγεία θα βελτιωθεί. Η κυβέρνηση, συνεχίζοντας την πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων (ΝΔ – ΠΑΣΟΚ) και
τηρώντας πιστά τις αποφάσεις

της ΕΕ, θεωρεί την υγεία του
λαού ως «κόστος» γιατί εμποδίζουν την ανταγωνιστικότητα
και την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων».
Τα τρικαλινά σωματεία διεκδικούν την ανάκτηση όλων των
απωλειών που είχαμε τα τελευταία χρόνια και την ικανοποίηση των σύγχρονων εργατικών - λαϊκών αναγκών, την
υπεράσπιση της υγείας του
λαού απαιτώντας Δημόσιο Δωρεάν Σύστημα Υγείας για όλο
το λαό, την υπεράσπιση της
υγείας των εργαζομένων με
άμεσα πρόσληψη γιατρών εργασίας σε όλους τους χώρους
δουλειάς του Νομού.
«Αγωνιζόμαστε για ένα σύγ-

χρονο Νοσοκομείο που να καλύπτει τις ανάγκες των κατοίκων του Ν. Τρικάλων και απαιτούμε Κέντρα Υγείας με αποκεντρωμένα ιατρεία και τις κινητές μονάδες που θα συνδέονται με αυτό. Κ. Υ. που να διαθέτουν όλες τις αναγκαίες υπηρεσίες υγιεινής και ασφάλειας
της εργασίας, ψυχικής υγείας,
προγεννητικού ελέγχου, Δημόσιας Υγείας, κατ' οίκον νοσηλείας, κοινωνικές υπηρεσίες
(προστασίας παιδιών, ηλικιωμένων), οδοντιατρεία, φαρμακεία. Με στελέχωση με γιατρούς όλων των βασικών ειδικοτήτων».
Ευαγγελία Κάκια

τοπικά

Η

χώρα μας, ιδιαίτερα μετά την έξοδο από τα
μνημόνια, είναι απαραίτητο να αναδιοργανώσει
το πλαίσιο της φαρμακευτικής πολιτικής, να
διορθώσει τις στρεβλώσεις ώστε να είναι ισορροπημένο
και βιώσιμο. Την προηγούμενη εβδομάδα ήρθαν στην
ολομέλεια εξαιρετικά σημαντικές ρυθμίσεις για τα
φαρμακεία και τους φαρμακοποιούς.

Δημιουργείται λοιπόν ένα νέο τοπίο στην πολιτική του φαρμάκου στην Ελλάδα, με ανοιχτό θεσμικό διάλογο και απολύτως
διαφανείς διαδικασίες τιμολόγησης από τον ΕΟΦ. Οι διαβουλεύσεις δε γίνονται, όπως στο παρελθόν, πίσω από κλειστές
πόρτες καθώς η Κυβέρνηση δεν έχει συμβούλους με «ιδιαίτερες
σχέσεις» με τη φαρμακοβιομηχανία.
Την ίδια στιγμή η Ν.Δ επενδύει, για μια ακόμη φορά, στην
καταστροφολογία και τα Fake News. Ασκεί ανεύθυνη δημαγωγική και ανυπόληπτη αντιπολίτευση, παίζοντας μικροπολιτικά
παιχνίδια με ευαίσθητα ζητήματα δημόσια υγείας.
Με το νέο τρόπο τιμολόγησης, οι τιμές στα ακριβά φάρμακα
κατά κύριο λόγο μειώνονται. Επιπρόσθετα δεν αυξάνεται η
τιμή στα γενόσημα, αντίθετα η νομοτεχνική παρέμβαση αφορά
στη μείωση των τιμών τους.
Ακόμη το ισοζύγιο αυξήσεων-μειώσεων όπως προκύπτει
από τις αλλαγές είναι ουδέτερο, άρα μεσοσταθμικά δεν θα
επηρεαστεί η συνολική συμμετοχή των ασθενών στο κόστος.
Αυτό θα φανεί καθαρά, σε περίπου ένα μήνα, στο νέο δελτίο
τιμών.
Μικρές αυξήσεις, αφορούν κάποια φθηνά φάρμακα των
οποίων η τιμή βρίσκεται χαμηλότερα από την ελάχιστη τιμή
της Ευρωζώνης.
Έτσι διασφαλίζεται η παρουσία αυτών των παλιών και αξιόπιστων φαρμάκων στη χώρα μας καθώς αντιμετωπίζεται ο
κίνδυνος απόσυρσης τους από την αγορά και αντικατάστασής
τους με άλλα ακριβότερα.
Ταυτόχρονα μειώνονται και οι παράλληλες εξαγωγές που
δημιουργούν προβλήματα και ελλείψεις. Πρόκειται για φάρμακα
της τάξης των 5 ευρώ που η τιμή τους θα αυξηθεί μέχρι
0,50€. Ο πολίτης θα πληρώσει τη συμμετοχή του, ένα μέρος
δηλαδή από τα 50 λεπτά του ευρώ (10%-25%), επομένως
είναι αντιληπτό για τι επιβάρυνση μιλάμε.
Παράλληλα για πρώτη φορά λειτουργεί, στο Υπουργείο
Υγείας, επιτροπή Διαπραγμάτευσης των φαρμάκων- ειδικά
των ακριβών- με στόχο την επίτευξη προσιτών τιμών καθώς
και επιτροπή Αξιολόγησης (HTA) των νέων θεραπειών (η διαπραγμάτευση για τα φάρμακα της Ηπατίτιδας C είχε ως αποτέλεσμα των 5πλασιασμό των ασθενών με πρόσβαση στις
νέες θεραπείες ενώ ταυτόχρονα επιτεύχθηκε και σημαντικό
δημοσιονομικό όφελος).
Οι προηγούμενες κυβερνήσεις είχαν αφήσει το σύστημα
υγείας τελείως «ανοχύρωτο» και πρακτικά αποζημίωναν τα
φάρμακα σε τιμές καταλόγου χωρίς διαπραγμάτευση. Η σημερινή κυβέρνηση έχει υλοποιήσει μέτρα οικονομικής ελάφρυνσης όσον αφορά τη συμμετοχή στο κόστος, δηλαδή τα
χρήματα που πληρώνει τελικά ο πολίτης από την τσέπη του
(μηδενική συμμετοχή των ασθενών με χρόνια νοσήματα που
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Διαφανής, τίμια και βιώσιμη
φαρμακευτική πολιτική

Σιμορέλης Χρήστος
Βουλευτής Τρικάλων με το ΣΥ.ΡΙΖ.Α
αγοράζουν γενόσημα φάρμακα, μείωση του 1€ ανά συνταγή,
μηδενική συμμετοχή στο 1/3 των ανασφάλιστων πολιτών και
στους καρκινοπαθείς).
Επιπλέον, με τροπολογία, ικανοποιείται ένα δίκαιο αίτημα
του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ) αφού αναγνωρίζεται και θεσμικά ο κοινωνικός ρόλος του φαρμακοποιού
στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.
Συγκεκριμένα, η ρύθμιση επιτρέπει στους αδειούχους φαρμακοποιούς να προβαίνουν σε διενέργεια εποχιακού εμβολιασμού και στη χορήγηση αντιτετανικού ορού στους πολίτες,
ύστερα από σχετική πιστοποίηση (είναι ήδη γνωστό στους
ασφαλισμένους ότι το 99% των εμβολιασμών των αντιγριπικών
εμβολίων πραγματοποιείται στα φαρμακεία).
Ακόμη στη ίδια τροπολογία αναφέρεται ότι σε περιπτώσεις
φυσικών καταστροφών που αφορούν περιοχές οι οποίες
έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, μπορεί να
αποδίδεται η νόμιμη αποζημίωση στους παρόχους του ΕΟΠΥΥ,
για τη δαπάνη των χορηγηθέντων φαρμάκων και ειδών, ακόμη
και εάν δεν υφίστανται τα πρωτότυπα παραστατικά, λόγω
απώλειας ή καταστροφής.
Επίσης ορίζεται δικαστικός να προΐσταται των πειθαρχικών
συμβουλίων, έτσι ώστε η κρίση τους να είναι αδέκαστη και να
μην επιτρέπονται ρουσφετολογικές εξυπηρετήσεις.
Η Ελλάδα, ως χώρα αναφοράς, επηρεάζει τη τιμολογιακή
πολιτική των άλλων χωρών τόσο στην αύξηση όσο και στη
μείωση τιμών. Το αφήγημα της ΝΔ για συναλλαγή της κυβέρ-

νησης με συμφέροντα στο χώρο του φαρμάκου όταν προέρχεται από αυτούς που έχουν τεράστια ευθύνη για το “party”
στη Δημόσια υγεία των τελευταίων δεκαετιών, καταντά προκλητικό και γελοίο.
Η Αριστερά παίρνει ξεκάθαρη θέση, με πράξεις και πολιτικές
πρωτοβουλίες, υπέρ του καθολικού δικαιώματος πρόσβασης
στην υγεία και τη φαρμακευτική κάλυψη απέναντι στην
αγοραία λογική της ΝΔ που προτάσσει το επιχειρηματικό
κέρδος.

Άρθρο - παρέμβαση για το Δήμο Πύλης

Το νόμιμο είναι και ηθικό;

Τρία νέα ονόματα από τον Θ. Αλέκο
Τα ονόματα των νέων υποψηφίων κατ’ αλφαβητική σειρά είναι:

Γιαννούλας Μιχάλης,

Κυριακούλης Βασίλειος,

Τριανταφύλλου Ηλιάννα,

Ελεύθερος Επαγγελματίας
– Τεχνικός Τηλεπικοινωνιών.

Γεωπόνος Α.Π.Θ. –
Επαγγελματίας Φωτογράφος.

Καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας και
Φιλολογίας Α.Π.Θ.–Συγγραφέας.

φορά σε δημοτικές εκλογές. Του ελεύθερου
επαγγελματία και τεχνικού τηλεπικοινωνιών
κ. Γιαννούλα Μιχάλη, του Γεωπόνου και
επαγγελματία φωτογράφου Κυριακούλη
Βασίλειου και της Καθηγήτριας Γαλλικής
Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. και Συγγραφέως κ. Τριανταφύλλου Ηλιάννας.

με όρεξη, δυναμισμό,ήθοςκαι μεγάλη προοπτική για το καλύτερο μέλλον αυτού του
τόπου. Ως ενεργοί πολίτες έχουν ασχοληθεί
και ασχολούνται έντονα με τα κοινά και
έχουν πάρει δημόσια θέση σε άκρως σημαντικά ζητήματα που ταλαιπώρησαν και
συνεχίζουν να ταλαιπωρούν τον τόπο μας.
Πρόκειται για τρεις νέους, ανθρώπους
που ποτέ τους δεν είχαν καμία ανάμειξη
με πολιτικά κόμματα.
Εντούτοις, πρόκειται για άτομα βαθύτατα
πολιτικοποιημένα και με έντονους κοινωνικούς προβληματισμούς.

Τ

ρεις νέοι υποψήφιοι δημοτικοί
σύμβουλοι ανακοινώθηκαν από
τον συνδυασμό «Νέο Ξεκίνημα
– Ανεξάρτητος Δήμος»
Ακόμη τρία ονόματα υποψηφίων δημοτικών συμβούλων ανακοίνωσε ο υποψήφιος
Δήμαρχος Καλαμπάκας κ. Θοδωρής Αλέκος, φτάνοντας συνολικά τα 23, ενώ έπονται
κι άλλα τις προσεχεις ημέρες.
Το γραφείο επικοινωνίας του συνδυασμού, ανακοίνωσε τα ονόματα τριών νέων
ανθρώπων που θα συμμετάσχουν για πρώτη

Η ανακοίνωση
«Με χαρά σας ανακοινώνουμε σήμερα,
την προσθήκη τριών νέων υποψήφιων δημοτικών συμβούλων του συνδυασμού μας.
Πρόκειται για τρείς νέους ανθρώπους,

Στη Διαύγεια υπάρχει η πράξη με ΑΔΑ: ΨΚ09Ω14-ΔΚΓ που
αναρτήθηκε την 6η Μαρτίου 2019 από τον Δήμο Πύλης και
αφορά στην ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ» έναντι του ποσού
των 15.576,09€ χωρίς Φ.Π.Α.
Διαβάζοντας την απόφαση της ανάθεσης, διαπιστώνει
κανείς πως ο ανάδοχος του έργου είναι συγγενής Α’ βαθμού
υποψήφιου δημοτικού συμβούλου, ο οποίος ανήκει στις
τάξεις του συνδυασμού του νυν και εκ νέου υποψηφίου Δημάρχου Πύλης.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως ο ανάδοχος υπέγραψε
την ανάληψη υποχρέωσης του έργου την Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2019 και πέντε μέρες αργότερα, ήτοι την Κυριακή 3
Μαρτίου 2019, ανακοινώθηκε το όνομα του υποψηφίου δημοτικού συμβούλου στην εκδήλωση που πραγματοποίησε ο
νυν Δήμαρχος Πύλης!
Σύμφωνα λοιπόν με την δυνατότητα που του δίνει ο νόμος,
ο Δήμαρχος είναι εκείνος που αποφασίζει αποκλειστικά, σε
ποιον θα γίνει η απευθείας ανάθεση ενός έργου και φέρει
και τη σχετική ευθύνη.
Συνεπώς, η εν λόγω ανάθεση είναι προσωπική απόφαση
του Δημάρχου Πύλης, ο οποίος οφείλει να δώσει εξηγήσεις
στους δημότες, για ποιον λόγο ανέθεσε το έργο στον συγκεκριμένο άνθρωπο και που αποσκοπεί η ενέργειά του αυτή.
Έπεται και συνέχεια...
Συνδυασμός «ΠΥΛΗΣ ΟΡΑΜΑ»
Με υποψήφιο Δήμαρχο Πύλης
τον κ. Θεόδωρο Χήρα

6 σελίδα

ΚΥΡΙΑΚΗ
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Αυξάνονται τα πάρκινγκ στα Τρίκαλα!

Ε

ίναι γεγονός ότι τα
τελευταία χρόνια η
πόλη των Τρικάλων
έχει γίνει πόλος έλξης για
πολλούς επισκέπτες.

Ο δήμος Τρικκαίων, αλλά και ιδιώτες βλέποντας ότι ο τουρισμός στα Τρίκαλα όλο
και αυξάνεται ψάχνουν λύσεις για το που θα παρκάρουν οι επισκέπτες και όχι μόνο

του Χριστόφορου

Παπαθανασίου
Ο τουρισμός μέχρι και την
τελευταία δεκαετία είχε να κάνει

τοπικά

με τα Μετέωρα στην Καλαμπάκα, αλλά και τον ορεινό όγκο
του Δήμου Πύλης. Από την πρώτη χρονιά της λειτουργίας του

«Μύλος των Ξωτικών» και μέχρι
και τώρα η πόλη των Τρικάλων
έχει κερδίσει εντυπωσιακά σε
επισκέπτες και… καλά λόγια!
Άλλωστε αυτό που κατάφερε
τόσο η δημοτική αρχή του Χρήστου Λάππα, όσο και αυτή του
Δημήτρη Παπαστεργίου ήταν
να μην μένουν οι επισκέπτες
μόνο στις θετικές χριστουγεννιάτικες εικόνες του Μύλου,
αλλά να υπάρχουν εκείνα τα
κίνητρα που η ίδια η πόλη να
γίνεται σημείο αναφοράς.
Βέβαια αυτά είναι τα θετικά,
διότι άρχισαν να προκύπτουν
και προβλήματα. Το βασικό, πιο
άλλο, το πάρκινγκ! Αυτό δεν
έχει να κάνει μόνο με τους επι-

σκέπτες αλλά και τους ίδιους
τους τρικαλινούς. Άλλωστε είμαστε στην εποχή που κάθε

σπίτι έχει τουλάχιστον… δυο
αυτοκίνητα, έτσι όλοι αυτού κάπου θα πρέπει να παρκάρουν.

Αλλά σε κάθε πρόβλημα υπάρχει η λύση, αλλά δίνεται και η
ευκαιρία. Έτσι το τελευταίο διάστημα τόσο από την πλευρά
της Δημοτικής Αρχής όσο και
από ιδιώτες αυξάνονται τα πάρκινγκ.
Βέβαια δεν είναι εύκολο για
κάποιον να πληρώνει για να
μπορέσει να σταθμεύσει, αλλά
είναι φανερό ότι το κόστος πολλές φορές αυτό θεωρείται μικρό
αν αναλογιστούμε την… ζαλάδα
για να βρεις να παρκάρεις, αλλά
και την ασφάλεια του οχήματος.
Βέβαια δεν είναι όλοι οι μήνες
ίδιοι, αλλά σίγουρα το ότι έχουν
ανοίξει τόσα πάρκινγκ σημαίνει
ότι οι ανάγκες υπάρχουν.

Κέντρο Διάγνωσης &
Θεραπείας Διαταραχών

“ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ”

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ
Αναπτυξιολόγος-Παιδίατρος PhDc,
Επιστημονικός Συνεργάτης Metropolitan Hospital

Σκυλοτροφή συντήρησης 20kg

από

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ "ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ"

Σκυλοτροφή ενέργειας 20kg

από

Γατοτροφή Premium από 24,99

•Αναπτυξιακή Καθυστέρηση •Νοητική Στέρηση
•Διαταραχές Κινητικών Δεξιοτήτων
•Αναπτυξιακά Προβλήματα Πρόωρων Παιδιών
•Αναπτυξιακά Προβλήματα Παιδιών με Χρόνια Νοσήματα
•Καθυστέρηση Λόγου-Γλωσσικές Διαταραχές
•Αυτιστικού τύπου Διαταραχές •ΔΕΠ-Υ
•Μαθησιακές Δυσκολίες κτλ.
Διεύθυνση: Απόλλωνος 16- Τρίκαλα,
ΤΗΛ: 24310-78781 ΚΙΝ.: 6974273255-6946221442
CMYK

μόνο

Αλεύρι τύπου πολυτελείας 5kg

από

Αλεύρι τύπου 70% 25kg

από

Hλιέλαιο 10λίτρα

από

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

τοπικά

ΚΥΡΙΑΚΗ

Σε αναμονή οι καλαμπακιώτες Σ
έμποροι για το Οpen Mall

τοιχεία για την
κίνηση στην αγορά
την περίοδο των
χειμερινών εκπτώσεων
από επίσημη έρευνα
δίνει η ΕΣΕΕ, σύμφωνα
με στελέχη της.

•Μέχρι τέλους Απριλίου αναμένεται η οριστική απάντηση
σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΕΣΚ κ. Αποστόλη Αθανασούλα
ην απάντηση του
Εμπορικού Συλλόγου
Καλαμπάκας
μετέφερε δημοσίως o
Πρόεδρος του Συλλόγου κ.
Αποστόλης Αθανασούλας
μετά τα όσα ελέχθησαν τις
τελευταίες ημέρες για το
θέμα στην πόλη.

Τ

Ο κ. Αθανασούλας ξεκαθάρισε
πως ο φάκελος οδεύει προς έγκριση και το τελικό αποτέλεσμα
της έκβασης θα το γνωρίζουμε
σε λίγες εβδομάδες. Υπάρχουν
πολλές πιθανότητες να πάρει έγκριση το εν λόγω έργο λόγω και
του ότι ο φάκελος κατατέθηκε
νωρίς αλλά και της τουριστικότητας του Δήμου Μετεώρων.
Τόνισε δε πως 125 έμποροι και
επαγγελματίες της πόλης, έχουν
συμφωνήσει να υπαχθούν στο
πρόγραμμα και όσα λέγονται ότι
υπάρχουν καταστηματάρχες που
δεν το θέλουν, δεν ισχύει, τουλάχιστο για όσους βρίσκονται
εντός του πεδίου δημιουργίας
των ΟΡΕΝ MALL.
Ευχής έργον είναι το πρόγραμμα να προχωρήσει και ο
επιχειρηματικός κόσμος της Καλαμπάκας να επωφεληθεί από το
συγκεκριμένο πρόγραμμα, επεσήμανε χαρακτηριστικά.
Ο κ. Αθανασούλας είπε:
«Περιμένουμε ή όχι την έγκρι-

ση του προγράμματος. Μίλησα με
την εταιρεία που έχει αναλάβει το
πρόγραμμα Δεν έχουν κάτι χειροπιαστό για την ώρα, αλλά μέχρι
τέλους Απριλίου θα γνωρίζουμε.
Γνωρίζουμε μόνο τι έχουν βγει
από την διαδικασία ορισμένοι Δήμοι της χώρας που οι φάκελοί
τους είχαν ελλείψεις. Η εταιρεία
μου είπε πως ο φάκελος ο δικός
μας είναι πλήρης. Ως Εμπορικός
Σύλλογος Καλαμπάκας τρέξαμε
πολύ το θέμα και η αλήθεια είναι
ότι ήμασταν ο πρώτος Δήμος
που καταθέσαμε τον φάκελο.
Δήλωσαν συμμετοχή 125 καταστήματα της Καλαμπάκας και
αυτό είναι πολύ ευχάριστο.
Άκουσα τις κριτικές τις προηγούμενες ημέρες από καλαμπακιώτες αλλά δεν ξέρω αν γνωρίζουν το θέμα. Εμείς δεν πιέσαμε κανέναν. Όσοι το ήθελαν μπήκαν στο πρόγραμμα και η αντα-

πόκριση ήταν μεγάλη».
Για τον αν γνωρίζει ο Δήμαρχος Μετεώρων για την εξέλιξη
του θέματος, ο κ. Αθανασούλας
είπε ότι δεν μίλησε ακόμη με
τον Δήμαρχο διότι άπαντες βρίσκονται σε αναμονή.
Για την περίοδο των εκπτώσεων και για την νέα θερινή σαιζόν ο Πρόεδρος εμφανίστηκε
συγκρατημένα αισιόδοξος και
ανέφερε:
«Κινηθήκαμε μέτρια λόγω διαφορών συνθηκών όπως η κακοκαιρία και η οικονομική δυσπραγία. Τα χρήματα των νοικοκυρών
φεύγουν σε αγαθά πρώτης ανάγκης όπως η θέρμανση κ.α. και εννοείτε ότι περιορίζονται. Μπαίνοντας όμως στην άνοιξη και το
καλοκαίρι προσδοκούμε καλύτερες ημέρες. Αλλάζει η ψυχολογία
μειώνονται λίγο τα έξοδα και
ευελπιστούμε για το καλύτερο».

Η μεγάλη διάρκεια των εκπτώσεων και τα εκπτωτικά 10ήμερα τονίζει
ο πρόεδρος του ΕΣΤ και οικονομικός επόπτης της ΕΣΕΕ Χρ. Μπλουγούρας

Ανώφελο και τελικά επιζήμιο
•Η αγορά έχει ανάγκη από ρευστό, οικονομική
ανάπτυξη και καλή ψυχολογία
ίναι ανώφελο και
τελικά επιζήμιο,
τόσο για τους
εμπόρους, όσο και για
τους καταναλωτές, η
ύπαρξη πολλών
εκπτωτικών περιόδων σε
ένα έτος, αλλά και η πολύ
μεγάλη διάρκεια των
χειμερινών και θερινών
εκπτώσεων, τονίζει ο
πρόεδρος του Εμπορικού
Συλλόγου Τρικάλων (ΕΣΤ)
και οικονομικός επόπτης
της ΕΣΕΕ Χρήστος
Μπλουγούρας.

Ε

«Ο κόσμος μπερδεύεται, καθώς βομβαρδίζεται κυριολεκτικά από προσφορές και εκπτώσεις, στις οποίες προβαίνουν
πολυεθνικές και πολυκαταστήματα, με αποτέλεσμα να είναι
επιφυλακτικός» επισημαίνει ο κ.
Μπλουγούρας και σημειώνει
«ως ΕΣΕΕ έχουμε προτείνει αλλαγή του καθεστώτος αυτού
και επαναφορά στο παλιό, με
δύο εκπτωτικές περιόδους, χειμώνα και καλοκαίρι, που να
διαρκούν από 20 ημέρες έως το
πολύ 30, ώστε να εκποιούν τα
εμπορεύματά τους οι κατα-

στηματάρχες και να εφοδιάζονται με νέα για το επόμενο
χρονικό διάστημα, ενώ οι τιμές
καλό είναι να παραμένουν σταθερές από την αρχή μέχρι το
τέλος. Έτσι, και οι καταναλωτές
θα έχουν ωφέλειες, αλλά και οι
έμποροι» υπογραμμίζει ο κ.
Μπλουγούρας.
«Το έχουμε πει πολλές φορές, ότι αυτές οι ρυθμίσεις είναι άχρηστες και μπερδεύουν
τον κόσμο, που δεν ξέρει πότε
είναι εκπτώσεις, πότε προσφορές. Εξάλλου, όλα τα πειράματα και όλες οι πρωτοβουλίες
που έχουν γίνει στα μνημόνια είναι λανθασμένες και δεν έχουν

ωφελήσει το εμπόριο και την οικονομία» τονίζει ο κ. Μπλουγούρας και επισημαίνει «δεν
μας ακούνε τους ανθρώπους
της αγοράς. Φαίνεται πως οι
πρακτικές αυτές, στα μνημόνια,
ίσως ωφελούν τα πολυκαταστήματα και τις πολυεθνικές,
ωστόσο, τα νούμερά τους στα
10ήμερα και στις Κυριακές δεν
δείχνουν κάτι τέτοιο».
«Δεν χρειαζόμαστε 10ήμερα
και μεγάλη διάρκεια εκπτώσεων και λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές για να
σωθούμε. Έχουμε ανάγκη από
ρευστό, από πραγματική ανάπτυξη της οικονομίας και ασφαλώς καλή ψυχολογία» τονίζουν
Τρικαλινοί έμποροι με μακρόχρονη και επιτυχημένη παρουσία στον χώρο, υπογραμμίζοντας «ο κόσμος δεν ψωνίζει στις
κανονικές ημέρες, τις Κυριακές
θα το πράξει; Και με τι θα ψωνίσει; Το πόσο υγιής είναι η αγορά, φαίνεται από το ότι όλοι περιμένουμε, είμαστε «κρεμασμένοι» στις εκπτώσεις. Όμως
οι επιχειρήσεις έχουν ανάγκη
από κίνηση όλο τον χρόνο.
Αυτό σημαίνει υγιής αγορά».
Ματθαίος Μπίνας

Οι εκπτώσεις συμβάλλουν
στη βελτίωση του κλίματος
αφού δημιουργούν προσδοκίες
στους εμπόρους και ευκαιρίες
για τους καταναλωτές, αναφέρεται από συνδικαλιστές εμπόρους και επισημαίνεται πως
τα ποσοστά της έκπτωσης, η
διάρκειά τους και ασφαλώς τα
αποτελέσματα της κάθε περιόδου απασχολούν όχι μόνο τον
εμπορικό κόσμο και τους καταναλωτές αλλά και πολλούς
άλλους θεσμικούς φορείς, ενώ
σε περιόδους υψηλού πληθωρισμού τα αποτελέσματα των
εκπτώσεων είχαν ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον αφού συχνά
επιδρούσαν ευεργετικά. Η
έρευνα ήταν τηλεφωνική με
χρήση δομημένου ερωτηματολογίου σε δείγμα 350 επιχειρήσεων, εφαρμόζοντας στρωματοποιημένη δειγματοληψία σε
δύο στάδια, σε εμπορικές αγορές αστικών κέντρων της χώρας.

Στοιχεία
• Τα αποτελέσματα των χειμερινών εκπτώσεων 2019 δεν
ήταν θετικά για την πλειοψηφία
των επιχειρήσεων αφού στο
μεγαλύτερο μέρος τους κατέγραψαν πτώση στις πωλήσεις
τους σε σύγκριση με πέρυσι.
Συγκεκριμένα, για τις 7 στις 10
επιχειρήσεις οι πωλήσεις ήταν
χαμηλότερες σε σύγκριση με
την αντίστοιχη περίοδο του
2018 ενώ για το 24% του συνόλου παρέμειναν σταθερές
και μόνο το 8% κινήθηκε σε καλύτερα επίπεδα.
• Ως προς το ύψος του ποσοστού έκπτωσης στις εμπορικές αγορές, 1 στις 3 επιχειρήσεις διαμόρφωσε το ποσοστό
έκπτωσης μεταξύ 21% και 40%,
ενώ 1 στις 4 πραγματοποίησε
εκπτώσεις μικρότερης τάξης,
έως και 20%.
• Το 49% των επιχειρηματιών
διέκρινε το διάστημα του Ιανουαρίου ως την καλύτερη περίοδο των χειμερινών εκπτώσεων, από άποψη αγοραστικής κίνησης.
• Σχετικά με τη λειτουργία
του καταστήματος την Κυριακή
20 Ιανουαρίου 2019, 2 στους 3
επιχειρηματίες υποστήριξαν ότι
δεν επηρέασε το τζίρο της εκ-
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Καταγράφηκε στις πωλήσεις κατά
τις φετινές χειμερινές εκπτώσεις

Γενική πτώση
Έρευνα έχει πραγματοποιήσει
η ΕΣΕΕ για την κίνηση στην αγορά

πτωτικής περιόδου, ενώ 1
στους 4 επιχειρηματίες θεωρεί πως επηρέασε αρνητικά και
μόλις το 6% ότι τον επηρέασε
θετικά.

Πορεία πωλήσεων
Σε ότι αφορά ειδικά τις πωλήσεις, οι επιδόσεις των επιχειρήσεων κινούνται καθοδικά
καθώς το 67% των επιχειρήσεων εμφανίζει επιδείνωση των
πωλήσεων κατά τη διάρκεια
των χειμερινών εκπτώσεων του
2019 σε σχέση με εκείνες του
2018. Μία στις τέσσερις (1 στις
4) επιχειρήσεις παραμένει στα
ίδια επίπεδα ενώ μόλις το 8%
σημείωσε βελτίωση.
Οι πωλήσεις κατά τις γενικές
χειμερινές εκπτώσεις το 2019
δεν είναι ενθαρρυντικές συγκριτικά τόσο με εκείνες γενικών
χειμερινών του 2018 όσο και με
τις αντίστοιχες των θερινών
του 2018. Ο λόγος εντοπίζεται

στο γεγονός πως το ποσοστό
των επιχειρήσεων που εμφάνισαν πτώση των πωλήσεων ενισχύθηκε οριακά, εις βάρος
όσων επιχειρήσεων εμφανίζουν
σταθερότητα στις πωλήσεις
(σύγκριση γενικών 2 χειμερινών
2019 με τις δύο προηγούμενες
γενικές) ή ενίσχυση των πωλήσεων (σύγκριση γενικών χειμερινών 2019 με τις αντίστοιχες
θερινές του 2018).
Από τις επιχειρήσεις που παρουσίασαν πτώση του τζίρου
κατά τη διάρκεια των γενικών
χειμερινών εκπτώσεων του 2019
συγκριτικά με πέρυσι, 4 στις 10
(42%) κατέγραψαν μείωση έως
20%, ενώ συρρίκνωση του κύκλου εργασιών από 21% έως
40% παρουσίασε το 33%. Ακόμη μεγαλύτερη μείωση στις πωλήσεις (41%+) παρουσίασε το
16% των επιχειρηματικών μονάδων.
Ματθαίος Μπίνας

Ορκωμοσία της ιατρού
ειδικότητας Πλαστικής
Χειρουργικής στο ΓΝΤ

Στιγμιότυπο από την ορκωμοσία της ιατρού ειδικότητας Πλαστικής Χειρουργικής, Επιμ. Β' κ. Νικολαϊδου Θάλειας στο Γ.Ν. Τρικάλων. Έχουν ήδη ξεκινήσει τα ραντεβού για τους πολίτες κάθε Τρίτη, Τετάρτη & Πέμπτη,
από τις 9:00 π.μ έως τις 14:00 μ.μ.
Το Νοσοκομείο μέχρι σήμερα, δεν είχε ιατρό με την ειδικότητα του Πλαστικού Χειρουργού και οι ασθενείς ήταν
αναγκασμένοι να καταφεύγουν σε ιδιώτες ιατρούς ή σε
Νοσηλευτικά Ιδρύματα εκτός της πόλης, μπαίνοντας σε
ταλαιπωρία και χρονοβόρες διαδικασίες.
Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων εύχεται στην ιατρό, καλή σταδιοδρομία και καλή δύναμη για
την καλύτερη εξυπηρέτηση και φροντίδα των ασθενών.
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ
του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων

8 σελίδα
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1,95 εκ. ευρώ για νέα
οδογέφυρα στον
χείμαρρο Ξηριά στο Βόλο
•Εγκρίθηκε η πίστωση από τον
περιφερειάρχη κ. Κ. Αγοραστό

Το έργο θα υλοποιήσει η Περιφέρεια Θεσσαλίας

Ανάδειξη της μεταλλικής
γέφυρας στον Καραβόπορο
•Ο διαγωνισμός για την ανάδειξη του αναδόχου είναι σε εξέλιξη ενώ θα
αποκατασταθούν η τοξωτή γέφυρα Σαρακίνας και η τοξωτή γέφυρα Κεραμιδίου

Σ

την αποκατάσταση
των βλαβών που
προκλήθηκαν από
έντονα πλημμυρικά
φαινόμενα σε περιοχές
του Πηνειού ποταμού θα
προχωρήσει τα αμέσως
επόμενο χρονικό
διάστημα η Περιφέρεια
Θεσσαλίας.

Σ

ε τροχιά υλοποίησης μπαίνει το έργο της
κατασκευής νέα οδογέφυρας πάνω από τον
χείμαρρο Ξηριά στο ύψος της Λαχαναγοράς
στο Βόλο.

Ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ Κώστας Αγοραστός
ενέκρινε την διάθεση πίστωσης ύψους 1, 95 εκατομμυρίων
ευρώ από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την δημοπράτηση
του έργου «Αντικατάσταση οδογέφυρας επί του χειμάρρου
Ξηριά στο ύψος της Λαχαναγοράς».
Όπως δήλωσε ο κ. Αγοραστός «με στρατηγική, πρόγραμμα και αναγνωρίζοντας τη μεγάλη σημασία του
έργου εξασφαλίσαμε τη χρηματοδότηση του και διαθέσαμε
από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων πίστωση
ύψους 1,95 εκατομμυρίων ευρώ, ώστε ο Δήμος Βόλου
να προχωρήσει στη δημοπράτησή του».
Πρόκειται για ένα ωφέλιμο έργο που λύνει το μεγάλο
πρόβλημα προσπελασιμότητας και ασφαλούς διέλευσης
του χειμάρρου Ξηριά στο ύψος της Λαχαναγοράς, στην
πόλη του Βόλου. Είναι γνωστό ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας
υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα αντιπλημμυρικών
παρεμβάσεων στην περιοχή, η χρησιμότητα των οποίων
αποδεικνύεται κάθε φορά, σε περιόδους ακραίων καιρικών
φαινομένων.

Τ

ρία στα 10
νοικοκυριά
διαβιούν με ετήσιο
εισόδημα λιγότερο από
10.000 ευρώ, για ένα στα
2 νοικοκυριά το μηνιαίο
εισόδημα δεν επαρκεί για
όλο τον μήνα, ενώ
περισσότερα από 2 στα
10 νοικοκυριά έχουν
ληξιπρόθεσμες οφειλές
προς την εφορία ή τις
τράπεζες. Αυτά
προκύπτουν από την
πρόσφατη έρευνα που
διενεργήθηκε από το ΙΜΕ
ΓΣΕΒΕΕ για το εισόδημα
και τις δαπάνες
διαβίωσης των
νοικοκυριών.

Σύμφωνα με την έρευνα
«καταγράφεται μια βελτίωση
στους περισσότερους από
τους δείκτες προσδιορισμού
της κατάστασης των νοικοκυριών, γεγονός που ακολουθεί την γενικότερη βελτίωση
που καταγράφουν οι κύριοι
δείκτες της ελληνικής οικονομίας. Ωστόσο είναι εμφανείς
οι επιπτώσεις από την 10ετή
οικονομική κρίση και την πολιτική της εσωτερικής υποτίμησης που επιλέχθηκε ως μέτρο αντιμετώπισης της κρίσης
χρέους της ελληνικής οικονομίας».
Συγκεκριμένα, παρατηρείται
οριακή βελτίωση παρατηρεί-

Ο διαγωνισμός για την ανάδειξη του αναδόχου θα διαρκέσει έως και τις 19 Μαρτίου,
ενώ μόλις ολοκληρωθεί θα
προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες για την υπογραφή
της σύμβασης.
Το έργο αφορά στις ζημιές
που προκλήθηκαν σε επιφανειακά δίκτυα άρδευσης στις
περιοχές των δήμων Φαρκαδόνας και Τρικκαίων, εκατέρωθεν του Πηνειού ποταμού,
βλάβες σε θεμέλια, βάθρα
και ανωδομή παλαιών γεφυρών χαρακτηρισμένων μνημείων, όπως η μεταλλική γέφυρα παλαιάς Εθνικής οδού
Τρικάλων-Πύλης, η λίθινη τοξωτή γέφυρα Σαρακίνας και
η λίθινη τοξωτή γέφυρα Κεραμιδίου.
Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 8.200.000,00
ευρώ και για την αποκατάσταση των βλαβών των δικτύων άρδευσης και την αποκατάσταση των μνημείων

προβλέπονται εργασίες χωματουργικών και τεχνικών έργων, όπως ο καθαρισμός από
μεταφερθέντα υλικά και επιχώσεις, όπου απαιτείται, η
αποκατάσταση δικτύων με
κατασκευή υπογείων δικτύων
άρδευσης, η κατασκευή νέων
αναχωμάτων, όπου απαιτείται,
η επισκευή καταστραφείσας
επένδυσης αναχωμάτων με
συρματοκυλίνδρους, η κατασκευή επένδυσης αναχωμάτων με συρματοκυλίνδρους,
η αποκατάσταση των θεμελίων και της ανωδομής των
λίθινων τοξοτών γεφυρών και
των βάθρων της μεταλλικής
γέφυρας και η αποκατάσταση

της ανωδομής της μεταλλικής
γέφυρας.
«Η μεταλλική τοξωτή γέφυρα, βρίσκεται στον Πηνειό
ποταμό, νότια της πόλης των
Τρικάλων και εξυπηρετούσε
την κυκλοφορία στην οδό Τρικάλων – Άρτας, εγκαταλείφθηκε δε όταν κατασκευάστηκε νέα γέφυρα σε απόσταση 100m περίπου κατά
τη δεκαετία του 1960, η οποία
χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα. Η γέφυρα άρχισε να κατασκευάζεται στα τέλη του
19ου αιώνα και αποπερατώθηκε μετά το έτος 1902, αποτελεί δε σημαντική μαρτυρία
τόσο για την ιστορία της εξέ-

Σύμφωνα με την έρευνα του ΙΜΕ της ΓΣΕΒΕΕ

Δεν επαρκεί το εισόδημα
για ένα στα 2 νοικοκυριά
Ένα στα 3 νοικοκυριά δηλώνει ότι διαβιώνει με ετήσιο οικογενειακό
εισόδημα που βρίσκεται στην κατώτερη εισοδηματική κλίμακα
ται αναφορικά με την εισοδηματική κινητικότητα. Ωστόσο περίπου 1 στα 3 νοικοκυριά
(31,7%) δηλώνει ότι διαβιώνει
με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα που βρίσκεται στην κατώτερη εισοδηματική κλίμακα
(έως 10,000€), το 43,9% των
νοικοκυριών δήλωσε μείωση
των εισοδημάτων το 2018 σε
σχέση με το 2017, αλλά και
ένα αυξανόμενο ποσοστό
(48,9% έναντι 35,6% στην
έρευνα 2017) δήλωσε σταθεροποίηση της εισοδηματικής
του κατάστασης, ενώ αύξηση
του εισοδήματος δήλωσε το
7,1% των νοικοκυριών έναντι
2% της περσινής έρευνας εισοδήματος. Γενικά καταγράφεται μια σημαντική βελτίωση
του σχετικού δείκτη σε σχέση
με τις προηγούμενες έρευνες.

Επίσης, σταθερά υψηλό ποσοστό 61,1% δήλωσε ότι χρειάζεται να κάνει περικοπές για
να καλύψει τις βασικές του
ανάγκες και επιπλέον το
12,7% των νοικοκυριών δήλωσε ότι τα εισοδήματά του
δεν επαρκούν για να καλύψουν ούτε τις βασικές τους

ανάγκες, εύρημα που σχετίζεται με το ποσοστό ακραίας
φτώχειας που σημειώνεται
στη χώρα μας. Από αυτά τα
νοικοκυριά 1 στα 2 (51%) δήλωσαν ότι έλαβαν κοινωνικό
μέρισμα κατά το προηγούμενο έτος και 1 στα 3 περίπου
(35,3%) δήλωσαν ότι έλαβαν

κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης.
Όπως προκύπτει από την
έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στην
συντριπτική τους πλειοψηφία
τα βοηθήματα αυτά κατευθύνθηκαν προς τα νοικοκυριά
που βρίσκονται σε κίνδυνο
φτώχειας.

λιξης της επιστήμης της οδομηχανικής όσο και της κοινωνικοοικονομικής οργάνωσης των κατοίκων της περιοχής» αναφέρεται στην τεχνική
περιγραφή του έργου και τονίζεται ότι «η γέφυρα αποτελεί σπουδαίο μνημείο αρχιτεκτονικής και δομικής τέχνης
της περιοχής με εξαιρετικά
ενδιαφέρουσα κατασκευή
όπως χαρακτηρίζεται και από
το Υπουργείο Πολιτισμού
σύμφωνα με την προαναφερόμενη απόφαση, όλες οι εργασίες θα γίνουν με σεβασμό
στην μορφή της και στα στοιχεία που την χαρακτηρίζουν».
Ε.Κ.

«Με βάση αυτά τα ευρήματα φαίνεται ότι ορθώς υιοθετήθηκαν οι έκτακτες επιδοματικές πολιτικές (κοινωνικό
μέρισμα και κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης) όπως επίσης και η κατάργηση των διατάξεων για την περεταίρω μείωση των συντάξεων, ως μέτρα
τόσο μείωσης του κινδύνου
φτώχειας των νοικοκυριών
όσο και ενίσχυσης της εγχώριας κατανάλωσης. Άλλωστε
σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ το
ποσοστό κινδύνου φτώχειας
πριν από όλες τις κοινωνικές
μεταβιβάσεις (δηλαδή μη συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών επιδομάτων και των
συντάξεων στο συνολικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών) ανέρχεται σε 50,8%
ενώ, όταν περιλαμβάνονται
μόνο οι συντάξεις και όχι τα
κοινωνικά επιδόματα, μειώνεται στο 24,0%. Εάν συμπεριλάβουμε και τα κοινωνικά επιδόματα στις κοινωνικές μεταβιβάσεις τότε το ποσοστό
κινδύνου φτώχειας ανέρχεται
στο 20,2%. Με άλλα λόγια το
σύνολο των κοινωνικών μεταβιβάσεων (συντάξεις και κοινωνικά επιδόματα) μειώνει το
ποσοστό κινδύνου φτώχειας
κατά 30,6 ποσοστιαίες μονάδες» τονίζεται, μεταξύ τω άλλων από τη ΓΣΕΒΕΕ.
Ε.Κ.
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Από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περασμένη εβδομάδα

Με σύμμαχο
τον καιρό
Ούριος άνεμος το τριήμερο της
Καθαράς Δευτέρας, ευνοεί το
πέταγμα του χαρταετού!

Έτοιμοι οι τρικαλινοί να πετάξουν τον… χαρταετός τους, με καλό σύμμαχο τον καιρό!
Πολύ καλές καιρικές συνθήκες αναμένεται να
επικρατήσουν έως και τις μεσημεριανές ώρες της Καθαράς Δευτέρας σε ολόκληρη τη χώρα, ευνοώντας
τις μετακινήσεις, τις εορταστικές εκδηλώσεις και το
πέταγμα του χαρταετού, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου
Αθηνών (ΕΑΑ).
Τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού έως τη Δευτέρα 11 Μαρτίου θα είναι οι λίγες -κατά κανόνα- νεφώσεις και οι υψηλές για την εποχή μέγιστες θερμοκρασίες, οι οποίες κατά τόπους θα φτάσουν
τους 23-25 βαθμούς Κελσίου.
Ειδικά την Καθαρά Δευτέρα οι άνεμοι αναμένεται
να είναι ιδιαίτερα ευνοϊκοί για το καθιερωμένο πέταγμα του χαρταετού, καθώς θα παρουσιάσουν μικρή ενίσχυση 4 έως 5 και κατά τόπους 6 μποφόρ.
Σύμφωνα με τα έως τώρα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, από τις βραδινές ώρες της Καθαράς
Δευτέρας και από τα βόρεια ο καιρός θα παρουσιάσει μεταβολή και είναι πολύ πιθανό την Τρίτη 12
Μαρτίου να επικρατήσει έντονη κακοκαιρία.

Πληρωμές σε δικαιούχους
παραγωγούς
Αφορούσαν ανειλημμένες υποχρεώσεις βιολογικής
γεωργίας και δασώσεις γεωργικών γαιών

ο “χρώμα του
χρήματος” είδαν
παραγωγοί την
περασμένη εβδομάδα ,
καθώς ο ΟΠΕΚΕΠΕ
προχώρησε σε
καταβολές ενισχύσεων.

Τ

Συγκεκριμένα, πληρώθηκαν αγρότες που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα βιολογικής γεωργίας και στις
δασώσεις γεωργικών γαιών,
αλλά και νιτρορύπανση, από
ανειλημμένες υποχρεώσεις.
Τις επόμενες ημέρες αναμένονται οι πληρωμές για

συνδεδεμένες, μ’ αυτή του
βαμβακιού να αποδίδεται
μάλλον στα μέσα του τρέχοντα μήνα, κάτι που αναμένουν οι παραγωγοί, ώστε
να αποκτήσουν κάποια ρευστότητα την περίοδο αυτή
που έχουν αρχίσει την καλλιέργεια και ετοιμάζονται να
προβούν σε σπορές αργότερα.
Όσον αφορά την βιολογική γεωργία, έχει “ανοίξει” η
περίοδος υποβολής αιτήσεων στο νέο πρόγραμμα από
τις 28 Φεβρουαρίου 2019
και θα λήξει στις 28 Μαρτί-

ου 2019 και περιλαμβάνει
δύο δράσεις:
-11.1.1: Ενισχύσεις για τη
μετατροπή σε βιολογικές
πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην γεωργία
- 11.2.1: Ενισχύσεις για τη
διατήρηση σε βιολογικές
πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην γεωργία.
Οι καλλιέργειες που μπορούν να ενταχθούν στο εν
λόγω μέτρο είναι οι εξής:
- αροτραίες (αραβόσιτος
κτηνοτροφικός, αραβόσιτος
εδώδιμος, χειμερινά σιτηρά, μηδική, τριφύλλι, άλλα
κτηνοτροφικά ψυχανθή)
ή/και
- μόνιμες (ελαιοκομία, σταφίδα, επιτραπέζια σταφύλια
και οινοποιήσιμα σταφύλια,
ακρόδρυα)
- όσπρια
- Φυλλώδη Λαχανικά –
Σταυρανθή / Βολβώδη / Καρότο / Πατάτα

Εξαιρούνται οι καλλιέργειες τα προϊόντα των οποίων χρησιμοποιούνται για
ενεργειακούς σκοπούς, καθώς και οι υδροπονικές καλλιέργειες.
Απαραίτητη προϋπόθεση
είναι τα αγροτεμάχια για τα
οποία υποβάλει αίτηση ο ενδιαφερόμενος να έχουν δηλωθεί στην Ενιαία Αίτηση
Ενίσχυσης του 2018.
Για τις δασώσεις, η υποβολή δηλώσεων ένταξης στο
πρόγραμμα έχει λήξει στις
28 Φεβρουαρίου 2019. Το εν
λόγω πρόγραμμα, που
εφαρμόζεται από την Διεύθυνση Δασών ν. Τρικάλων
και τα Δασαρχεία Τρικάλων
και Καλαμπάκας, αποβλέπει
στην προστασία του περιβάλλοντος και έμμεσα στην
δημιουργία καλύτερων συνθηκών διαβίωσης.
Ματθαίος Μπίνας
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Εγκαίνια Φυσικοθεραπευτηρίου
Μελίνας Λαζαρίδου – Κωνσταντίνου Τσικρικά

Τα Εγκαίνια του νέου Φυσικοθεραπευτηρίου
της Μελίνας Λαζαρίδου και Κωνσταντίνου
Τσικρικά στην οδό Κολοκοτρώνη 29β, τελέστηκαν χθες Σάββατο. Παρουσία φίλων των
νέων επιστημόνων που ευχήθηκαν καλές
δουλειές και υγεία.
Το νέο φυσικοθεραπευτήριο αποτελεί ένα
επιστημονικό κέντρο ειδικευμένης φροντίδας
για τα άτομα που χρήζουν φυσικοθεραπείας
ενώ προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες
μέσα σε ένα σύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο χώρο.
Ο «Πρωινός Λόγος» εύχεται καλές δουλειές.

CMYK
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Κούλουμα και πλούσιες δράσεις
Παρέλαση αρμάτων, αναβίωση
δρώμενων, σαρακοστιανά εδέσματα και δράσεις για μικρούς
και μεγάλους περιλαμβάνει το
πρόγραμμα των αποκριάτικών
εκδηλώσεων στο δήμο Πύλης.
Για ακόμη μια χρονιά, σε διάφορα χωριά διοργανώνονται εκδηλώσεις που κορυφώνονται τη
Καθαρά Δευτέρα και ήδη από
την Αντιδημαρχία Πολιτισμού, τις
Τοπικές Κοινότητες και τους Πολιτιστικούς Συλλόγους της περιοχής είναι σχεδόν όλα έτοιμα.
Στόχος, σύμφωνα με την Δημοτική Αρχή, είναι και φέτος ο κόσμος να αφήσει για λίγο στην
άκρη τα προβλήματα της καθημερινότητας και όλοι μαζί, ντόπιοι και επισκέπτες να γιορτάσουν
το τέλος του τριωδίου και την
έναρξη της Σαρακοστής.
Πάντως, κάθε χρόνο οι αποκριάτικες εκδηλώσεις στο Δήμο
συγκεντρώνουν πλήθος κόσμου,
φτάνει μόνο φέτος να σταθεί σύμμαχος και ο καιρός.

Παρέλαση αρμάτων
στους Γόμφους
Μετά από την επιθυμία του κόσμου να ζήσει μοναδικές στιγμές
αποκριάτικου ξεφαντώματος, τρέλας και ατέλειωτου γέλιου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γόμφων υπό
την αιγίδα του Δήμου Πύλης,
αποφάσισε να επαναλάβει και φέτος πάλαι ποτέ όμορφο θεσμό.
Το προηγούμενο διάστημα, τα
μέλη και οι φίλοι του Συλλόγου

ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
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Αποκριάτικο κέφι

Αύριο Καθαρά Δευτέρα

•Κορυφαία εκδήλωση η παρέλαση αρμάτων στους Γόμφους

10

Στο πνεύμα των ημερών το φροντιστήριο
Αγγλικών του Θεόδωρου Αλεξιάδη

ια ωραία
αποκριάτικη
γιορτή στήθηκε
στο φροντιστήριο
Αγγλικών Αλεξιάδη, αφού
οι μαθητές άφησαν για
λίγο τα βιβλία πήραν τις
μάσκες τους και βέβαια
το κέφι ήταν μεγάλο.

Μ
εργάστηκαν πυρετωδώς και κατασκεύασαν με κέφι, μεράκι και
προπάντων πολύ φαντασία τα θέματα των αρμάτων, ενώ υπόσχονται αξέχαστες στιγμές καρναβαλιού.

Μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης στον χώρο της πλατείας του χωριού θα προσφερθεί η
πατροπαράδοτη φασολάδα, λαγάνα και άφθονο κρασί.

Εορτασμός της Κ. Δευτέρας στους Γεωργανάδες
Με τον καιρό να είναι σύμμαχο για το φετινό εορτασμό της Καθαράς Δευτέρας και ο πρόεδρος των
Γεωργανάδων Βαγγέλης Ζιώγκος προσκαλεί όλους τους Τρικαλινούς στην πλατεία του χωριού για
να δοκιμάσουν την παραδοσιακή φασολάδα με λαγάνα, χαλβά, ελιές και σαρακοστιανά.
Ο εορτασμός θα συνοδευτεί με ζωντανή μουσική ενώ η γιορτή θα ξεκινήσει στις 12.30 το μεσημέρι. Ο κ. Ζιώγκος για ακόμα μια φορά θα τιμήσει με το δικό του τρόπο το έθιμο και θα ευχηθεί καλή
σαρακοστή σε όλους.

Ο Θεόδωρος Αλεξιάδης επιφύλαξε στους μαθητές του
πολλές εκπλήξεις! Έτσι έγινε
ο διαγωνισμός για την καλή
μεταμφίεση και οι νικητές τελικά ήταν οι: Κωνσταντίνος
Τσιάντας, Θανάσης Κούρεντας, Βασιλική Καραμίντζιου,
Παναγιώτα Τσαβέ και Μιχάλης
Μαντά. Αλλά σίγουρα το απο-

κριάτικο κέφι ήταν για όλους…

ΧΡ. ΠΑΠ.

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
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Μέσα από δημοσιεύματα των παλιών τοπικών εφημερίδων

Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΙΑΣ
Μία επιλογή από δρώμενα και σχόλια απ’ τον ΘΥΜΙΟ ΓΡ. ΛΩΛΗ
ΤΟ ΠΑΤΡΙΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ, ΜΕ …ΔΥΟ ΟΨΕΙΣ

ΤΟ «ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΙ»

ΣΤΗΝ «ΑΧΑΪΑ ΚΛΑΟΥΣ»…

Κυριακή των Απόκρεω (Τυρινής) σήμερα κι’ από αύριο αρχίζει η γενική νηστεία της Σαρακοστής (από κρέας και γαλακτερά) και η αναμονή του Πάσχα αυτής της χρονιάς, την
28ην Απριλίου. Ενώ συνεχίζονται οι Καρναβαλικές εκδηλώσεις, στο επίκεντρο των οποίων βρίσκεται το Πατρινό Καρναβάλι, που μεταδίδεται τηλεοπτικά κι’ έτσι το παρακολουθούν πάρα πολλοί σε όλη την Ελλάδα. Άς επιτραπεί λοιπόν,
για λόγους επικαιρότητας, να μεταφερθούν εδώ μερικές προσωπικές θύμησες-με δύο όψεις-από την παρουσία μου στην
Αχαϊκή πρωτεύουσα, υπηρετώντας επί διετία (1958-1959) τη
στρατιωτική μου θητεία. Ελπίζω ότι, θα προσθέσουν κάποιες ενδιαφέρουσες πληροφορίες, στις όσες είναι γνωστές σε
πολλούς, άσχετα αν έζησαν ή όχι από κοντά το εντυπωσιακό αυτό πανηγύρι.

Άλλη κορυφαία Καρναβαλίστικη εκδήλωση, είναι ο χορός,
«Το μπουρμπούλι», που δίνεται στο Δημοτικό Θέατρο, παρά
την κεντρική πλατεία του Αγίου Γεωργίου, όπου κόβοντας βόλτες τα φανταράκια, προσπαθούσαμε να φαντασθούμε … τα
τεκταινόμενα μέσα.

Για τους στρατιώτες, που υπηρετούσαμε στο ΚΕΤεΣ Πατρών, το διήμερο των Απόκρεω είχε καθιερωμένο το…σουλάτσο στην έδρα της περίφημης Αγλικής οινοποιΐας «Αχάϊα
Κλάους», που πρόσφερε δωρεάν τα κρασιά και το κονιάκ,
στους επισκέπτες της. Έτσι και τα φανταράκια, κάναμε τα
«κούλουμα» εκεί, ένα λόφο όλο αμπέλια και ένα οινοποιείο
με πολλή φιλοξενία.

Η …ΣΟΚΟΛΑΤΕΝΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ

Το Δημοτικό Θέατρο Πατρών, όπου τα βράδια του Καρναβαλιού,
δίνονταν ο χορός «Μπουρμπούλι»,
στον οποίο όσοι εισέρχονταν, έπρεπε να έχουν μάσκα

Φωτογραφία απ’ το Πατρινό Καρναβάλι, την χρονιά που το θέμα
των «αρμάτων» ήταν οι μπεκρήδες ή αλλοιώς …. βαρελόφρονες
Την πρώτη χρονιά, με τη στολή του νεοσύλλεκτου, μιά μεγάλη δοκιμασία υπήρξε, ο καθιερωμένος σοκολατοπόλεμος.
Καθώς είχε δοθεί αυστηρή διαταγή του Διοικητή του Κέντρου
Εκπαίδευσης Τεχνικού Σώματος, όπου υπηρετούσα, του Ταξίαρχου Γ. Ζαβού-πού παρά το επίθετό του ήταν πολύ φιλικός με τους στρατιώτες και δίκαιος στις αποφάσεις-οι ένστολοι να μην…διεκδικούν τις σοκολάτες, στερώντας τες από
τους πολίτες. Έτσι, κάπου σε ένα πεζοδρόμιο του κεντρικού
δρόμου Αγίου Νικολάου, έβλεπα τις σοκολάτες να πέφτουν
δίπλα μου και να μην τολμώ να πάρω ούτε μία, αν και θα το
ήθελα πολύ. Πήρα όμως …εκδίκηση, όταν έπειτα από χρόνια, βρέθηκα πάλι στην Πάτρα, διαρκούντος του Καρναβαλιού και με πολιτικά πλέον μετέχοντας σε δημοσιογραφικά
συνέδρια κι’ εκδρομές Τρικαλινών, γέμιζα τις τσέπες μου με
σοκολάτες…

Το «μυστήριο» αυτό λύθηκε, όταν τη δεύτερη χρονιά, ως
γαλονάς (Λοχίας)έχοντας αποκτήσει άδεια πολιτικής περιβολής κι’ ένα κουστούμι του πατριώτη μόνιμου Λοχία Γιώργου Μαρκάκη και μια πράσινη καμπαρντίνα του επίσης Τρικαλινού Κώστα Γαλάνη, είχα την δυνατότητα να …εισχωρήσει στην αίθουσα του χορού και να ιδώ ιδίοις όμμασι τι σήμαινε εκείνο το περιβόητο Πατρινό «μπουρμπούλι».

Με…φίλους εν όπλοις, στον περίβολο
του οινοποιείου της «Αχάϊας Κλάους»

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑ ΚΙ’ ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Με τους Τρικαλινούς μόνιμους Λοχίες Κώστα Γαλάνη
και Γιώργο Μαρκάκη, στην πλατεία Αγίου Γεωργίου,
με φόντο το Δημοτικό Θέατρο Πατρών
Και με τον συστρατιώτη Πειραιώτη Γαλατσιάτο, την πλατεία Αγίου Γεωργίου.

Και η παρέλαση των …μεγάλων κεφαλιών,
που ρυθμίζουν τις τύχες των λαών

ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΛΛΗ «ΕΚΔΙΚΗΣΗ»…
Αλλά και μια άλλη…εκδίκηση, γύρω απ’ το Πατρινό
Καρναβάλι, χαράχτηκε στην θύμησή μου. Όταν είδα από
κοντά τον γνωστό άλλοτε παρουσιαστή της παρέλασης
των σατυρικών αρμάτων Άλκη Στέα. Με τον συγκεκριμένο τηλεοπτικό αστέρα, είχα μία έντονη δημόσια διαμάχη (εγώ από την εφημερίδα κι’ εκείνος απ’ το ραδιόφωνο)όταν από κάποια αφορμή τοπολαλιάς μιάς Τρικαλινής κοπελίτσας ονόματι Ολυμπία, επί πολλές ημέρες την ειρωνεύονταν και διακωμωδούσε άσχημα. Δοκίμασα μία περίεργη ικανοποίηση, όταν κάποτε είδα από
κοντά τον Στέα, βρεγμένο σαν παπί, σπικάροντας το Καρναβάλι των Πατρών, υπό βροχήν. Ήταν σαν εξ ουρανού
θεία δίκη και τιμωρία γι’ αυτόν τον κύριο.

Και μία άλλη
φωτογραφία,
στην πλατεία
Αγίου
Γεωργίου,
με τον
Πειραιώτη
συνάδελφο
και φίλο
Κ. Γαλατσιάκο,
μπροστά στο
εντυπωσιακό
συντριβάνι της
πλατείας Αγίου
Γεωργίου των
Πατρών

Τέλος, από την θητεία μου στην Πάτρα, θυμάμαι έντονα το
συχνό ανεβοκατέβσμα στον λόφο Αρόη, στα ριζά του Παναχοϊκού, στην Βορειοανατολική είσοδο της πόλης, πολύ ψηλότερο, απ’ τον δικό μας Αη-Λιά. Στην αρχή, στα πλαίσια της
στρατιωτικής εκπαίδευσης, του νεοσυλλέκτου και τις υποχρεώσεις της σκοπιάς και στη συνέχεια, κάθε Κυριακή
πρωΐγιά κάποιες ραδιφωνικές εκπομπές του ΚΕΤεΣ, που ως
υπεύθυνος του γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, έγραφα
και παρουσίαζα.
Τέλος, μου ανατέθηκε το σπικάρισμα των Πανστρατιωτικών
Πελοποννησιακών αγώνων του 1959, στο στάδιο της Παναχαϊκής, ενώ οδηγούσα πολλά στρατιωτικά τμήματα στην αρχαία Ολυμπία, για ξενάγηση, απολαμβάνοντας έτσι το μοναδικό φυσικό τοπίο, με το «Κρόνιο»-το λόφο που ο Ζεύς, καθισμένος στο θρόνο του, παρακολουθούσε τους Ολυμπιακούς
αγώνες- την καταπράσινη Άλτυ, αλλά και τα εκθέματα του
Μουσείου, μεταξύ των οποίων κι’ ο μοναδικός κούρος, ένας
γεροδεμένος νέος σε υπερφυσική διάπλαση, που καταλάμβανε μία ολόκληρη αίθουσα.

ΚΑΙ …ΟΜΟΡΦΕΣ ΠΑΣΧΑΛΙΕΣ
Κι’ αφού, ίσως λίγο πρόωρα, μπήκαμε απ’ το Καρναβαλίστικο κλίμα της Πάτρας πρίν 60 χρόνια και στην Πασχαλιάτικη ατμόσφαιρα, θέση σε τούτο το φωτογραφικό ανθολόγιο, έχουν και τα φωτογραφικά ενσταντανέ, από όμορφες
στρατιωτικολαϊκές Πασχαλιές στο στρατόπεδο ΚΕΤεΣ Πατρών.
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ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΝΑ ΒΡΕΙ ΦΛΟΓΑ

ΥΠΕΡΟΧΗ ΠΑΡΕΑ

ΕΜΠΕΙΡΑ ΜΑΤΙΑ

Στην δύσκολη έξοδο στον Βόλο ο ΑΟΤ
καλείται να ορθώσει ανάστημα ψάχνοντας
αποτέλεσμα (σελ 5)

Πολυφωνική εκδήλωση με σημαντικά
μηνύματα από την οικογένεια γυναικών
των Τρικάλων (σελ 3)

Υπό τα βλέμματα των: Καλιτζάκη,
Μάκρη έγιναν οι αγώνες (Κ14, 16)
Δήμητρας - ΑΟΤ (σελ 8)

4 Σ’ έναν ακόμη κύκλο παιχνιδιών οι πρωταγωνιστές
των ομάδων της Α’ Ερασιτεχνικής πρόσφεραν υλικό, ενώ το
Νεοχώρι άνοιξε την ψαλίδα μετά την ήττα της Πηγής (σελ 4,6,7)
CMYK
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Εδωσε τις μάχες του

Ό

ταν οι ομάδες
της Α1 ΕΣΑΚΕ
ξεκινούν τον
σχεδιασμό
τους κινούνται πρώτα και
κύρια για τον βασικό
κορμό. Επιλέγουν λοιπόν
τους αθλητές που κατά
την εκτίμησή τους θα
μπορέσουν να σηκώσουν
το βάρος και να
συνδυάσουν ουσία και
θέαμα.

Ο Διονύσης Τάταρης έκανε φιλότιμες προσπάθειες στο διάστημα
που φόρεσε την φανέλα των μπασκετικών Τρικάλων

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Είναι αλήθεια ότι τα Τρίκαλα
στο διάστημα της θητείας τους
στα σαλόνια σύστησαν στο
κοινό αρκετούς αξιόλογους
παίκτες και αυτοί άδραξαν την
ευκαιρία για να κάνουν άλματα
στην καριέρα τους.
Ωστόσο όλες οι ομάδες
έχουν ανάγκη και από στελέχη
τα οποία θα έρθουν από την
δεύτερη γραμμή και τον πάγκο
προκειμένου να δώσουν λύσεις
όσο διάστημα μείνουν στο
παρκέ.
Συνεχίζοντας τα αφιερώματα
στην ομάδα, που πρόσφερε
μεγάλες συγκινήσεις αλλά οι
τίτλοι τέλους γράφτηκαν άδοξα θα πρέπει να μνημονεύσουμε και τους μικρούς σε
ηλικία αθλητές οι οποίοι έσπευσαν να δώσουν την μάχη τους.
Ενας απ’αυτούς ήταν ο Διονύσης Τάταρης που ήρθε στην
ομάδα μετά από έναν πικρό
αποκλεισμό στο κύπελλο.
Βέβαια στις επωμίδες του
είχε τα παράσημα από τις μεγάλες επιτυχίες με τις μικρές
Εθνικές.
Οσοι τον έζησαν έκαναν
λόγο για ένα προσιτό και ευγενικό παιδί, που εξαντλούσε
τις δυνατότητές του στις προπονήσεις. Ετσι μπήκε στην
καρδιά αρκετού κόσμου. Απλά
ήταν άτυχος επειδή συνεργάστηκε με την ομάδα σε μια
εποχή που ήταν στα κάτω της.
Συνεπώς όσες διορθωτικές
κινήσεις έγιναν δεν έφεραν το
επιθυμητό αποτέλεσμα.

Ο Διονύσης Τάταρης συνεχίζει με μεράκι την προσπάθειά
του στο μπασκετικό μετερίζι
Ο ίδιος όμως όταν πήρε ευκαιρίες στα επίσημα φρόντισε
να βάλει πλάτη.
Η έναρξη της συνεργασίας
έγινε τον Νοέμβρη του 2018.
“H KAE Τρίκαλα BC ανακοίνωσε την απόκτηση του διεθνούς Power Forward Διονύση
Τάταρη. Ο Διονύσης Τάταρης
(1998, 2.05) είναι ένα από τα
ελπιδοφόρα ταλέντα του ελληνικού μπάσκετ και το καλοκαίρι ήταν μέλος της Εθνικής
ομάδας Νέων κάτω των 20
που κατέκτησε το Χρυσό μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό που
διεξήχθη στο Ηράκλειο.
Ο Τάταρης υπέγραψε το
πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο στον Απόλλων Πατρών
, πέρυσι αποκτήθηκε από τον
Άρη που τον παραχώρησε δανεικό στους Μαχητές Δόξας
Πεύκων ενώ φέτος έκανε προετοιμασία με τους «κίτρινους».
Η ΚΑΕ Τρίκαλα BC ευχαρίστησε τον Άρη για την παραχώρηση του παίκτη για την
αγωνιστική περίοδο 2017-18.”
Μια εμφάνιση που και ο ίδιος
θα κρατήσει καλά στο μυαλό

του ήταν απέναντι σε πολύ
βαρύ χαρτί.
Ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε
άνετα των Τρικάλων με 98-73,
στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της Α1 ΕΣΑΚΕ.
Η ομάδα του Πειραιά επέβαλε από το ξεκίνημα της αναμέτρησης τον ρυθμό της και
προηγήθηκε με 13-4, ενώ στο
7' βρέθηκε στο +10 (23-13).
Οι γηπεδούχοι "χτύπησαν" από
την περιφέρεια και μείωσαν
αρχικά στους 5π. (19-24, στο
10') και στην συνέχεια στους
4π. (27-31, στο 16'). Η απάντηση του Ολυμπιακού, ωστόσο, ήταν άμεση... Με καλή
άμυνα και ένα επί μέρους σκορ
17-4 εκτόξευσε την διαφορά
στους 17π. (31-48, στο 19').
Το πρώτο εικοσάλεπτο ολοκληρώθηκε με τα Τρίκαλα να
μειώνουν σε 33-48, ωστόσο,
η υπόθεση νίκη είχε ήδη κριθεί.
Η ομάδα του Φώτη Τακιανού,
η οποία λόγω των σοβαρών
διοικητικών προβλημάτων που
αντιμετώπισε παρατάχθηκε με
7άδα, δεν είχε τις δυνάμεις
να παλέψει για κάτι περισσό-

τερο.
Την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός
κάνοντας απλά... συντήρηση
δυνάμεων αύξησε ακόμη περισσότερο τις αποστάσεις
(24π., 41-65). Στην 4η περίοδο
η άμυνα των κόκκινων "χαλάρωσε" και οι γηπεδούχοι μείωσαν στους 14π. (66-80, στο
35'). Ως εκεί, όμως... Οι "ερυθρόλευκοι" πάτησαν γκάζι και
ανέβασαν τον δείκτη της διαφοράς στους 25π. (71-96, στο
39').
Παρότι ο Ολυμπιακός είχε
την ευκαιρία στην τελευταία
επίθεση να φτάσει τους 100 ή
και να τους ξεπεράσει, ο
κόουτς, Γιάννης Σφαιρόπουλος, έδωσε στους παίκτες του
εντολή να μην την εκδηλώσουν
και παρέμεινε το 73-98.
Σε εκείνη την αναμέτρηση
ο Διονύσης Τάταρης πέτυχε
6 πόντους με 2 τρίποντα, οπότε εισέπραξε χειροκροτήματα.

Παράλληλη δράση
Ειδικά οι νέοι αθλητές βρίσκονται στο στοιχείο τους με
κάποιες εκδηλώσεις εκτός
γραμμών.
Σχολεία του Νομού Τρικάλων λοιπόν επισκέφτηκαν παίκτες των Τρικάλων BC στο
πλαίσιο της Παγκόσμιας Μέρας Σχολικού Αθλητισμού. Από
την πρωτοβουλία δεν θα μπορούσε να λείψει ο προαναφερόμενος.
Συγκεκριμένα οι Κένταν Φέϊσι, Παναγιώτης Καραγιώργος
και ο Team Manager Κώστας
Κωτούλας επισκέφτηκαν το 1ο
Δημοτικό Σχολείο Καλαμπάκας, οι Μιχάλης Λούντζης, Σάνον Χέϊλ, Φίλιππος Καλογιαννίδης το 35ο Δημοτικό Σχολείο

Τρικάλων ενώ οι Διαμαντής
Σλαφτσάκης, Στέλιος Σκουλούδης, Διονύσης Τάταρης και
Σοντρε Τζόουνς βρέθηκαν στο
8ο Λύκειο Τρικάλων.
Οι παίκτες συνομίλησαν με
τα παιδιά, έπαιξαν μπάσκετ
μαζί τους, υπέγραψαν αυτόγραφα και φωτογραφήθηκαν
μαζί τους.
Ορισμένοι αθλητές πάντως
έχουν ταυτιστεί με αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα.
Για τον Τάταρη μια ξεχωριστή στιγμή ήταν τον Ιούλη του
17 μαζί με τον Λούντζη και
τον Σκουλίδα.
Πρωταθλήτρια Ευρώπης για
τρίτη φορά στην ιστορία της
(χρυσά το 2009 στη Ρόδο και
το 2002 στη Λιθουανία) ανεδείχθη η Εθνική μας ομάδα
Μπάσκετ στην Κατηγορία των
Νέων, έχοντας μάλιστα στην
σύνθεσή της έναν Ηλείο αθλητή, τον Διονύση Τάταρη.
Το αντιπροσωπευτικό μας
συγκρότημα επικράτησε με
65-56 του Ισραήλ στον τελικό
του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, που φιλοξενήθηκε στην
Κρήτη και κατέκτησε το τρίτο
της χρυσό.
Την «χρυσή φουρνιά» του
ελληνικού μπάσκετ αποτελούν
οι: Μιχάλης Λούντζης, Ιάκωβος
Μιλεντίγιεβιτς, Αντώνης Κόνιαρης, Δημήτρης Φλιώνης,
Θοδωρής Καρράς, Διονύσης
Σκουλίδας, Νίκος Δίπλαρος,
Γιάννης Αγραβάνης, Βασίλης
Χρηστίδης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Βασίλης Μουράτος
και Διονύσης Τάταρης, ενώ
προπονητής ήταν ο Ηλίας Παπαθεοδώρου.
Η ζωή όμως συνεχίζεται.
Το Περιστέρι "έδεσε" ως το

Ανεβάζουν στροφές

Σ

Οι αιώνιοι έκαναν το καθήκον τους στην Ευρώπη
αλλά πρέπει να συνεχίσουν με την ίδια λογική

τις τελευταίες δύο αγωνιστικές τόσο ο Παναθηναϊκός
όσο και ο Ολυμπιακός έκαναν αυτά ακριβώς που
έπρεπε και ήταν αυτονόητα: Οι μεν «πράσινοι»
πέρασαν από την έδρα της Γκραν Κανάρια αρχικά και
της Νταρουσάφακα ακολούθως ενώ οι «ερυθρόλευκοι» τα
κατάφεραν άνετα(76-89) στην Ποντγκόριτσα κόντρα στην
Μπούντουτσνοστ. Τάδε έφη basketblog.

Μπορεί να έπαιξαν με τις τρεις χειρότερες ομάδες της διοργάνωσης αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Στους συγκεκριμένους αγώνες οι
προπονητές είχαν τη δυνατότητα να τεστάρουν κάποια πράγματα,
να φτιάξουν τη ψυχολογία των παικτών τους, να απαιτήσουν (και να
πάρουν τελικά) την απόλυτη συγκέντρωσή τους, να πείσουν τους
παίκτες τους για τη σημασία των αναμετρήσεων.
Τα κατάφεραν. Κι αυτό δεν μπορεί να το παραγνωρίσει κανείς. Δεν
σκότωσαν τα… θηρία αλλά σίγουρα στα τεστ που είχαν μπροστά
τους πήραν πολύ καλό βαθμό. Ανέδειξαν διαφορετικούς πρωταγωνιστές, έχτισαν αυτοπεποίθηση στους παίκτες τους.
Και τώρα, ποια είναι η συνέχεια; Την επόμενη εβδομάδα (κατά
σειρά) ο Ολυμπιακός παίζει στο Μιλάνο και ο Παναθηναϊκός στην
Μόσχα με την ΤΣΣΚΑ.
Επί της ουσίας το Μιλάνο είναι το… κλειδί και για τις δύο ομάδες. Η
Αρμάνι έχει νικήσει στον πρώτο γύρο τόσο στο ΣΕΦ με το εντυπωσιακό
+24 όσο και στο ΟΑΚΑ με +3. Βαθμολογικά βρίσκεται στο ίδιο
σημείο με τον Ολυμπιακό (13-12) μόλις μια νίκη μπροστά από τον

Παναθηναϊκό (12-13).
Είναι εμφανές αν ρίξετε μια γενικότερη ματιά στο πρόγραμμα του
Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού αλλά και της Αρμάνι ότι οι δύο ελληνικές ομάδες ψάχνουν το διπλό στο Μιλάνο προκειμένου να εξουδετερώσουν τους Ιταλούς.
Η Αρμάνι έχει κατά σειρά Ολυμπιακό (εντός), Ρεάλ (εκτός), Παναθηναϊκό και Φενέρμπαχτσε (εντός) και Εφές (εκτός). Κανέναν αγώνα
που να θεωρείται… εύκολος ή σίγουρος.
Ο Ολυμπιακός έχει την Αρμάνι (εκτός), την Μπάγερν (εντός), την
Γκραν Κανάρια (εκτός), την Ζαλγκίρις και την Νταρουσάφακα (εντος), Ένα πρόγραμμα σαφώς καλύτερο από των Ιταλών και αντιλαμβάνεστε ότι με διπλό στο Μιλάνο τους… εξουδετερώνει.
Ο Παναθηναϊκός έχει την ΤΣΣΚΑ (εκτός), την Μπασκόνια (εντός),
την Αρμάνι (εκτός), την Ρεάλ και την Μπούντουτσνοστ (εντός). Πόσο
πιο φανερό ότι «κλειδί» είναι ο αγώνας στο Μιλάνο;
Οσο για τις άλλες ομάδες που διεκδικούν τις θέσεις 6-8;
Η Μπασκόνια (13-12) έχει την Μπούντουτσνοστ (εντός), τον Παναθηναϊκό (εκτός), την Ρεάλ και την Εφές (εντός) και την ΤΣΣΚΑ
(εκτός). Η Μακάμπι (12-13) έχει την Εφές και την Ζαλγκίρις (εντός),
την Χίμκι (εκτός), την Γκραν Κανάρια (εντός) και την Φενέρμπαχτσε
(εκτός). Δεν το λες και τόσο κακό…
Τέλος η Μπάγερν (12-13) έχει την Ζαλγκίρις και τον Ολυμπιακό
(εκτός), την Μπαρτσελόνα (εντός), την Νταρουσάφακα (εκτός) και
την Γκραν Κανάρια (εντός).
Είναι ξεκάθαρο ότι στο Μιλάνο θα γίνει ο πλέον καθοριστικός
αγώνας για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.

2021 τον Διονύση Τάταρη, ο
οποίος την αγωνιστική περίοδο
2018-19 παραχωρήθηκε δανεικός στην Δάφνη Δαφνίου
με την οποία κάνει καλό πρωτάθλημα.
Ο 20χρονος πάουερ φόργουορντ - σέντερ (2,05μ) την
σεζόν 2017-18 φόρεσε την φανέλα των Τρικάλων, με τα
οποία σε 12 συμμετοχές στην
Basket League είχε μέσο όρο
3,3 πόντους και 2 ριμπάουντ.
Ο Διονύσης Τάταρης, υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με
την ομάδα του Αργύρη Πεδουλάκη και τη νέα σεζόν θα
αγωνιστεί στη Β' Εθνική, καθώς
θα παραχωρηθεί δανεικός
στην Δάφνη Δαφνίου.
Η ανακοίνωση του Περιστερίου αναφέρει:
"O Γυμναστικός Σύλλογος
Περιστερίου ανακοινώνει την
απόκτηση του Διονύση Τάταρη
(20χρ., 2,05μ.) για τα επόμενα
τρία χρόνια! Ο Διονύσης Τάταρης ξεκίνησε από τον Απόλλωνα Πατρών, για να μεταγραφεί το καλοκαίρι του 2016
στον Άρη Θεσσαλονίκης.
Οι “κιτρινόμαυροι” τον έδωσαν με υποσχετική στους Μαχητές Πευκών, με συνέπεια να
πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του στην basket league μια
χρονιά μετά (2017-18).
Την περασμένη αγωνιστική
σεζόν εντάχθηκε στο ρόστερ
των Τρικάλων, έχοντας συμμετοχή σε 12 αγώνες της πρώτη τη τάξει κατηγορίας στην
χώρα μας.
Πλέον ανήκει στην οικογένεια του Γυμναστικού Συλλόγου Περιστερίου, υπογράφοντας συμβόλαιο τριετούς διάρκειας και τον πρώτο χρόνο
(2018-19) θα παραχωρηθεί με
την μορφή δανεισμού στην
Δάφνη Δαφνίου, στο πλαίσιο
της συνεργασίας του ΓΣΠ με
την γειτονική ομάδα η οποία
θα συμμετάσχει στο πρωτάθλημα της Β’ Εθνικής".
Αρκετοί φίλοι του στα Τρίκαλα παρακολουθούν τις επιδόσεις του.

Απίστευτο
θέαμα
Την τέχνη τους ξεδιπλώνουν οι ομάδες
του ΝΒΑ και το θέαμα είναι εξασφαλισμένο.
Αλλωστε στις τάξεις τους υπάρχουν παίκτες
πρώτης γραμμής με απίστευτα αθλητικά
προσόντα.
Το basketblog έγραψε:
Σημαντική νίκη για τους Ουόριορς, οι οποίοι
επικράτησαν στο Όκλαντ με 105-122 των Νάγκετς. Ο Κλέι Τόμπσον ήταν απίθανος, σκοράροντας 39 πόντους για τους νικητές, την
ώρα που ο Μαλίκ Μπίσλεϊσταμάτησε στους 17
πόντους για τους ηττημένους. Κανένα περιθώριο δεν άφησαν οι Ρόκετς στους 76ers,
νικώντας τους με 91-107. Ο Τζέιμς Χάρντεν μέτρησε 31 πόντους και 10 ριμπάουντ για
τους Ρόκετς, ενώ ο Τομπάιας Χάρις σημείωσε 22 πόντους για τους 76ers.
Στο τέλος κρίθηκε το παιχνίδι των Ουίζαρντς
με τους Χόρνετς, με την ομάδα της Σάρλοτ
να κερδίζει με 111-112. Ο Μάρβιν Ουίλιαμς
έκανε εξαιρετική εμφάνιση, πετυχαίνοντας
30 πόντους για τους νικητές, με τον Μπόμπι
Πόρτις να σταματά στους 23 για τους ηττημένους. Οι Μάβερικς δεν τα κατάφεραν στο
Ορλάντο, καθώς ηττήθηκαν με 106-111 από
τους Μάτζικ.

τοΠιΚΑ
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Λαμπερές παντού
Μπάλα και εκτός γραμμών έπαιξε η οικογένεια των γυναικών
των Τρικάλων, που έφτιαξε μια άκρως συναισθηματική εκδήλωση

Κ

αλύτερη επιλογή
δεν θα μπορούσε
να γίνει. Την
ημέρα της
παγκόσμιας ημέρας της
γυναίκας επέλεξαν τα
στελέχη των γυναικείων
τμημάτων των Τρικάλων
για να παρουσιάσουν μια
εξωαγωνιστική σύναξη,
που στο διάβα του χρόνου
φτιάχνει και αυτή την δική
της παράδοση.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Διότι τα μέλη και οι φίλοι της
ομάδας βρίσκονται εκτός γραμμών και έχουν την ευκαιρία να
χαλαρώσουν συζητώντας επί
παντός επιστητού.
Πάνω απ’όλα οι συμπολίτες
διαπιστώνουν από μέσα ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο στην
αθλητική ζωή.
Διότι όταν ενυπάρχουν μεράκι, ταλέντο και συστηματική
δουλειά γίνονται αγωνιστικά
θαύματα. Πραγματικά τα άλματα που έχουν πετύχει τα γυναικεία τμήματα είναι εντυπωσιακά και αξίζουν μια βαθιά
υπόκλιση.
Δικαίως λοιπόν σήμερα εισπράττουν εύσημα από αντιπάλους και ειδικούς, αφού δεν
σταματούν να ψάχνονται για να
ανακαλύψουν νέα μονοπάτια
δόξας.
Χωρίς υπερβολή όλοι οι δρόμοι την Παρασκευή το βράδυ
οδηγούσαν στον «Ορφέα» όπου
οι πρωταγωνίστριες των ομάδων μας ήταν λαμπερές και
απαστράπτουσες.
Τα χαμόγελα περίσσευαν,
όπως βέβαια και τα λόγια αναγνώρισης από επίσημους και
φιλάθλους. Διότι άπαντες παραδέχονται ότι γυναίκες και
νέες του ΑΟΤ δεν αφήνουν τίποτα στην τύχη τους και με αυταπάρνηση και χαρακτήρα γράφουν ιστορία.
Τα κορίτσια βούτηξαν στα
βαθιά του ποδοσφαίρου και πήραν για τα καλά τον αέρα των
κατηγοριών.
Μάλιστα αν λάβουμε υπόψιν
μας την τάση τους για καθημερινή βελτίωση τότε το συμπέρασμα που εξάγεται αβίαστα
είναι πως τα καλύτερα είναι
μπροστά. Είναι φανερό βέβαια
ότι το τρίπτυχο ενεργεί υποδειγματικά. Πρώτα και κύρια οι
παίκτριες δεν αφήνουν να πέσει
τίποτα κάτω, οπότε κρατούν
γερά τα κλειδιά των νικών, ενώ
προσφέρουν και πλούσιο θέαμα. Οσο για τις υπερβάσεις
είναι μαζεμένες ακόμη απέναντι
και σε βαριά χαρτιά.

Σίγουρα στο διάβα του χρόνου προέκυψαν εμπόδια και δύσκολα αποτελέσματα αλλά οι
αθλήτριες είχαν πάντα την κατάλληλη συνταγή.
Ειδικότερα για την πρώτη
ομάδα το σημαντικό δεν είναι
ότι έφτασε ψηλά αλλά ότι σταθεροποιήθηκε στις καλές θέσεις.
Οσο για τις Νέες μπήκαν ζεστά στο πνεύμα, οπότε έχοντας
γερές βάσεις μπορούν να γοητεύσουν διαχρονικά με την απόδοσή τους παίζοντας σε όλα
τα μέτωπα με αδυναμία στις
Εθνικές.
Φαίνεται ότι κρατούν γερά
την σκυτάλη από τις έμπειρες
συναδέλφους τους των γυναικών, οπότε η αλυσίδα θα μεγαλώσει.
Οσο για το προπονητικό επιτελείο αγαπάει όσο τίποτα άλλο
την δουλειά του.
Δεν σταματάει λοιπόν να ψάχνεται με συμμετοχές σε σεμινάρια και όχι μόνον. Ετσι μιλάει
στην καρδιά των αθλητριών και
είναι σημαντικό οι κόουτς να
εμπνέουν τις αθλήτριες και να
τις κάνουν να παίζουν και για
τους ίδιους.
Ο τρίτος κρίκος αφορά τις
διοικήσεις των ομάδων. Καθένας έχει τον ρόλο του και φροντίζει να τον διεκπεραιώνει σωστά. Οδηγός είναι το κοινό καλό
με χαμηλούς τόνους και δίχως
καμία έπαρση.

Επιτυχίες παντού
Ακρως συναισθηματικά ήταν
η βραδιά στον «Ορφέα». Η πρόεδρος κ. Στέλλα Παπαχρήστου
ανέλαβε να παρουσιάσει την
πλούσια θεματαλογία.
Η ίδια αρχικά ευχαρίστησε
Περιφέρεια, Δήμο για την απλόχερη στήριξη αλλά και την αντιπροσωπεία της ΕΠΣΤ, που
βρέθηκε στην σύναξη.
Σημείωσε ότι εκτός από τις
αγωνιστικές διακρίσεις τα μέλη
των ομάδων απολαμβάνουν και
την πνευματική πρόοδο των κοριτσιών.
Διότι η γνώση συνιστά τεράστια υπόθεση και μπορεί αν
δεν αλλάξει τον κόσμο τουλάχιστον να τον βελτιώσει, αφήνοντας στην άκρη ανορθογραφίες που μελαγχολούν.
Στο πλαίσιο αυτό έγινε μια
ειδική βράβευση σε αθλήτρια
που πέρασε στο Δημοκρίτειο
Θράκης. Ο λόγος για την Φανή
Κατσιγιάννη. Στο άκουσμα του
ονόματός της τα χειροκροτήματα ήταν έντονα.
Η ίδια βέβαια απουσίαζε και
τον έπαινο παρέλαβε η αρχηγός
Ευαγγελία Ράκου.
Μέσα από την συνεργασία
αναπτύσσονται σχέσεις ζωής.

Εβαλαν τον πήχη ψηλά και θέλουν να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες σε κάθε αγώνα.
Αυτό θα προσπαθήσουν να κάνουν και σήμερα
οι γυναίκες των Τρικάλων, που έχουν δύσκολη
έξοδο απέναντι σε μια καλά οργανωμένη ομάδα.
Η εκπληκτική πορεία δίνει όμως ώθηση και αυτοπεποίθηση, οπότε το έμψυχο δυναμικό θα σπεύσει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων.
Βέβαια η ιατρική λίστα είναι αρκετά γεμάτη
αλλά όπως σημείωσε ο κόουτς Λουλές στο περιθώριο της γιορτής τα Τρίκαλα διαθέτουν μια

Χαρακτηριστικά στιγμιότυπα από την πολυφωνική γιορτή των γυναικείων τμημάτων του ΑΟΤ
Ετσι η οικογένεια των Τρικάλων αποχαιρετά την Κατερίνα
Ντόκου, που το επόμενο διάστημα θα βρεθεί στην Αθήνα.
Το αντίο ήταν πολύ ζεστό και η
συγκίνηση έντονη. Η κ. Παπαχρήστου ευχήθηκε τα καλύτερα
στην «Κατερίνα της καρδιάς
μας», ενώ η ίδια που ήρθε από
την Θεσπρωτία πολιτογραφήθηκε Τρικαλινή.
Μεταξύ άλλων σημείωσε ότι
τα Τρίκαλα ήταν το δεύτερο
σπίτι και βίωσε απίστευτα όμορ-

φες στιγμές, ενώ στις δυσκολίες
όλοι και όλες ήταν μια γροθιά.
Κατέληξε λέγοντας ότι πάντα
θα επιστρέφει εδώ.
Ο κόουτς Γιώργος Λουλές
δεν στάθηκε τόσο στην ποδοσφαιρική αξία αλλά στην κοινή
προσπάθεια και στον χαρακτήρα των κοριτσιών που διακρίνονται για το ήθος τους έχοντα
βάλει γερές βάσεις στην ζωή.
Από την πλευρά του ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Μπάρδας υπογράμμισε ότι οι ομάδες

προβάλλουν εξαιρετικά τον
νομό και όλοι είμαστε υπερήφανοι για την εικόνα που βγάζουν.
Εκ μέρους του Δήμου η κ. Ε.
Λεβέντη, που είναι πολύ κοντά
στην ομάδα ευχήθηκε τα καλύτερα και γιατί όχι και Ευρωπαϊκό
άρωμα στις γυναίκες αλλά και
συνέχιση του αήττητου στις
νέες.
Ακολούθως έγινε η κοπή πίτας(έργο Μ. Χύμα) από τον
κόουτς Λουλέ και τις: Μπαρμ-

Δύσκολη αποστολή
Στην έδρα του Ατρομήτου Αθηνών δοκιμάζονται σήμερα οι γυναίκες των Τρικάλων
δεμένη και με χημεία ομάδα, όπου η κάθε παίκτρια
αγωνίζεται για το κοινό καλό.
Ασφαλώς τα κορίτσια θα παίξουν την μπάλα
τους προκειμένου να υπογράψουν μια ακόμη καλή
ποδοσφαιρική σελίδα.

Στην Αθήνα λοιπόν με αντίπαλο τον
Ατρόμητο(προέρχεται από εκτός έδρας νίκη 0-2
σε εξ αναβολής αγώνα στις Σέρρες) αγωνίζεται η
γυναικεία ομάδα των Τρικάλων για την 16η αγωνιστική στην Α Εθνική. Διαιτητές ορίστηκαν οι Γιώρ-

πόσα, Ράκου για να τρέξουν
στην συνέχεια λαχειοφόρος και
Αποκριάτικες εκπλήξεις και χοροί.
Επιλογικά η κ. Παπαχρήστου
κατέθεσε κάποιες σκέψεις για
την γιορτή της γυναίκας σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι γυναίκα δεν σημαίνει εξωτερική
εμφάνιση αλλά κυρίως ευαισθησία και ψυχή.
Και όπως δείχνουν τόσα χρόνια οι αθλήτριες από ψυχή- ψυχάρες.

γος Χρόνης-Χρήστος Παύλος-Βασίλειος Νατσιόπουλος από την Δυτική Αττική. Το παιχνίδι θα διεξαχθεί στο γήπεδο Χωράφας.
Το πρόγραμμα
14.00 Άρης-Εργοτέλης
15.00 Πανσερραϊκή-ΑΕΛ
15.00 Προοδευτική Ιωαννίνων-Γλυφάδα
15.00 Ατρόμητος Αθηνών-Τρίκαλα
15.00 Αγία Παρασκευή-Ελπίδες Καρδίτσας
Αντίθετα οι Νέες έχουν ρεπό.
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Με χατ τρικ του Βερβέρα
•Η Φήκη κέρδισε 3-0 την Πηγή και «τελείωσε» το… πρωτάθλημα

Κ
Γιαννόπουλος και Πράσινος αναλύουν τις φάσεις του αγώνα

άπου εδώ
τελείωσε η
αγωνία. Η…
όποια αγωνία
απέμεινε για τον φετινό
πρωταθλητή στην Α’
Ερασιτεχνική κατηγορία.
Η χθεσινή νίκη της
Φήκης με 3-0 επί της
Πηγής ήρθε σε ένα
καθοριστικό σημείο, στο
οποίο η διαφορά των
ηττημένων με τον
πρωτοπόρο «Διγενή»
αυξήθηκε στους εννέα
βαθμούς. Και δεν
καλύπτονται, όση
αισιοδοξία και αν
υπάρχει.

Ο Βερβέρας με εύστοχο πέναλτι θα «ανοίξει» το σκορ στη Φήκη

Του ΠANOΥ
ΓIΔOΠOYΛOΥ
gidopoulosp@yahoo.gr

Ο μικρός είναι…. αλλιώς, αφού προτίμησε το πιο ψηλό σημείο
για να δει το ντέρμπι. Επικίνδυνο βέβαια…

Η προσπάθεια των ομάδων ξεκινάει πριν σφυρίξει για πρώτη
φορά ο διαιτητής. Ακόμα και το «ζντο» έχει τη σημασία του

Για τους γηπεδούχους ήταν
μια νίκη γοήτρου. Μια νίκη –
κυρίως από το σκορ- που θα
ήθελαν και στα υπόλοιπα
ντέρμπι που έπαιξαν αλλά για
μια χρονιά ακόμα δεν απουσίασαν οι «αναποδιές» που
έθεσαν την ομάδα εκτός στόχου και πρέπει οι άνθρωποί
της να δουν πιο «μελλοντικά»
την προσπάθεια της ομάδας.
Για την Πηγή ήταν η πιο
βαριά ήττα. Είχε απουσίες,
λόγω φοιτητών που έφυγαν
για τις Απόκριες, πάλεψε το
παιχνίδι, πλησίασε το σκορ
σε ένα διάστημα του β’ ημιχρόνου αλλά ο Γιώργος Βερβέρας, μόνο με το κεφάλι δεν
σκόραρε. Αν και λίγο έλλειψε
να το κάνει και αυτό… Ο αρχικός στόχος της Πηγής να
φτάσει στον τελικό είναι μπροστά της, αφού την ερχόμενη
Τρίτη στο Ριζαριό θα διεκδικήσει το εισιτήριο απέναντι
στον «Γίγα» στις 3.30 μ.μ.

Ο Δάσιος σε μια από τις προσπάθειές του η οποία σταματάει στον Χασιώτη

Ο αγώνας

Και οι δύο ομάδες βρίσκονται ψηλά
στον βαθμολογικό πίνακα οπότε το αποτέλεσμα
του χθεσινού παιχνιδιού είχε τη δική του σημασία

Λυκορδάνος και Κουτής έτοιμοι να προσφέρουν στη Φήκη από
διαφορετικά πόστα. Ο πρώτος μάλιστα φόρεσε ξανά τα
ποδοσφαιρικά του και μπήκε στις καθυστερήσεις αλλά δεν πρόλαβε…

Χωρίς ουσία τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης με τις
δύο ομάδες να μην δυσκολεύει μόνο η μια την άλλη
αλλά να τις εμποδίζει και ο
αέρας στην προσπάθειά τους.
Μια προωθημένη πάσα του
Ντούβλη στον Ψαρρά ο οποίος έχασε το κοντρόλ και μια
πάσα του Σ. Ξαγαρά που κατέληξε στα χέρια του Παπαγεωργίου ήταν οι πρώτες προσπάθειες της αναμέτρησης
στο 3’ και 5’ αντίστοιχα.
Δύο λεπτά αργότερα η Φήκη
απείλησε πιο αισθητά όταν ο
Βερβέρας μετά από ατομική
προσπάθεια σούταρε από
καλή θέση αλλά είδε τη μπάλα
να καταλήγει άουτ, ενώ στο
14’ με κεφαλιά δεν ανησύχησε
τον Παπαδόπουλο.
Η Πηγή μετά από συλλογική
προσπάθεια στο 18’ η μπάλα
στρώθηκε ιδανικά στον Δάσσιο ο οποίος προσπάθησε με
σουτ να εκμεταλλευτεί το
«καλό» του πόδι αλλά η μπάλα
βρήκε σε αντίπαλο και κατέληξε κόρνερ. Στην εξέλιξη της
φάσης ο Μαντζώρος με τεχνικό σουτ έστειλε τη μπάλα
στον «ουρανό» των δικτύων
CMYK

Με χατ τρικ δεν θα μπορούσε να μην είναι ο πρωταγωνιστής
του ντέρμπι ο Γιώργος Βερβέρας
του Παπαγεωργίου τελειώνοντας έτσι οι επιθετικές προθέσεις των φιλοξενούμενων στη
συγκεκριμένη φάση.
Η Φήκη σήκωσε κεφάλι στο
σκορ στο 25’ μ’ εύστοχο πέναλτι που κέρδισε ο Τσάγκας
και το μετέτρεψε σε γκολ ο
Βερβέρας κάνοντας το 1-0.
Στη φάση αυτή οι γηπεδούχοι
ζήτησαν αποβολή του «παραβάτη» γκολκήπερ, ως σκόπιμη
ενέργεια, κάτι που δεν συμφώνησε ο κ. Δουλόπουλος.
Στην εκπνοή του ημιχρόνου
ο Μαντζώρος προσπάθησε
για την ισοφάριση με σουτ
από πλάγια δεξιά, αλλά ο Πα-

παγεωργίου με διπλή προσπάθεια μπλόκαρε.
Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με μια εκπληκτική ατομική προσπάθεια του Βερβέρα, ο οποίος βρήκε τον τρόπο
να πλασάρει τον Παπαδόπουλο, αλλά για «κακή» του τύχη
η μπάλα κατέληξε ελάχιστα
άουτ, πάνω από την αντίπαλη
εστία.
Στο 53’ οι φιλοξενούμενοι
απάντησαν στη χαμένη ευκαιρία, αλλά το σουτ του Μαντζώρου, μετά από φάση διαρκείας, κατέληξε άουτ.
Στο 65’ η ομάδα του Τάκη
Ρούσσα «αγκάλιασε» τη νίκη

πετυχαίνοντας το 2-0, όταν ο
Τσάγκας βρήκε τον Βερβέρα
και αυτός απέναντι στον Παπαδόπουλο και χωρίς πίεση,
τον πλάσαρε εύστοχα στέλνοντας τη μπάλα στα δίκτυα
του.
Στο 72’ η Πηγή έχασε ευκαιρία να μειώσει το σκορ,
όταν ο Παπαθανασίου βρέθηκε απέναντι στον Παπαγεωργίου αλλά δεν μπόρεσε να
τον νικήσει αφού απέκρουσε
το σουτ που έκανε.
Στο 78’ προσπάθεια του
Μαντζώρου βρήκε σε αντίπαλο, ενώ στο 80’ δυνατό σουτ
του Ντόσα κατέληξε ελάχιστα
άουτ πάνω από την αντίπαλη
εστία.
Το σκορ πήρε διαστάσεις
θριάμβου στο 85’ όταν ο
Ντούβλης από δεξιά βρήκε
τον Βερβέρα στην αντίθετη
πλευρά του γηπέδου, αυτός
ελίχθηκε και παρότι βρέθηκε
με τη μπάλα στο δεξί δεν δίστασε να σουτάρει και να πετύχει το 3-0. Χατ τρικ και πρωταγωνιστής του παιχνιδιού.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΦΗΚΗ: Παπαγεωργίου, Χασιώτης, Βουτσελάς, Σκρέκας
Α., Σκρέκας Γ., Τσερέπι, Τσάγκας, Ψαρράς, Μέξι, Ντούβλης
(88’ Κουτής), Βερβέρας (89’
Λυκορδάνος).
ΠΗΓΗ: Παπαδόπουλος,
Δάσσιος, Μαγουλιώτης, Ντόσας, Κατσάρης, Λάππας, Μαντζώρος, Ξαγαράς Α., Αλεξόπουλος, Παπαθανασίου, Τσικρικάς (67’ Τεντολούρης Γ.).
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άθε παιχνίδι
της Φούτμπολ
Λιγκ έχει
μεγάλο βαθμό
δυσκολίας, αλλά όταν
παίζεις στην έδρα του
πρωτοπόρου τότε ο
βαθμός αυξάνεται σαφώς
πολύ περισσότερο. Αυτό
όμως δεν σημαίνει ότι
δεν θα πρέπει να
παλέψεις για το καλύτερο
δυνατό και… ότι βγει!
Κάπως έτσι έχουν
διαμορφωθεί τα
πράγματα για τον ΑΟΤ,
όσο αφορά την σημερινή
του δοκιμασία στο
πρωτάθλημα.
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Θα το παλέψουν
•Οι παίκτες του ΑΟ Τρίκαλα έχουν δύσκολη αποστολή σήμερα
στον Βόλο κόντρα στον πρωτοπόρο ΝΠΣ αλλά καμία μάχη δεν είναι χαμένη

Του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
xristoforospap@gmail.com

Δύσκολο έργο έχουν τα Τρίκαλα στην 21η αγωνιστική της
Β' Εθνικής, καθώς θα φιλοξενηθούν σήμερα στις 3μ.μ.
από τον πρωτοπόρο Βόλο.
Οι Τρικαλινοί θα κυνηγήσουν το θετικό αποτέλεσμα
στη μάχη για την παραμονή
στην κατηγορία, με τον Μίλος
Κόστιτς να μετρά τέσσερις
απουσίες για την αναμέτρηση
στο γήπεδο της Νεάπολης.
Συγκεκριμένα, ο Καπός συμπλήρωσε κάρτες και θα εκτίσει την ποινή του, ενώ εκτός
πλάνων βρίσκονται και οι
τραυματίες Ράντι, Συμελίδης
και Ζακουανί.
Στον αντίποδα, το «παρών»
θα δώσει ο Τριανταφυλλάκος,
έχοντας «καθαρίσει» με την
ποινή του στη νίκη επί της
Σπάρτης.

Τα παιχνίδια της 21ης
αγωνιστικής
Άνοιξε χθες και ολοκληρώνεται σήμερα η δράση για
την 21η αγωνιστική της Φούτμπολ Λιγκ. Αναλυτικά:
Καραϊσκάκης Άρτας – Παναχαϊκή
0-1

Κυριακή 10 Μαρτίου
Σπάρτη – Ηρακλής (15:00,
Δημ. Στάδιο Σπάρτης)
Διαιτητής: Περράκης (Αθήνας)
Βοηθοί: Κόττορος (Δωδ/νήσου), Γαρεφαλάκης (Ηρακλείου)
4ος: Κατοίκος (Αθήνας)
Βόλος – ΑΟ Τρίκαλα
(15:00, Γήπεδο Νεάπολης)
Διαιτητής: Τσοπουλίδης
(Ξάνθης)
Βοηθοί: Διαμάντης, Τερζόπουλος (Έβρου)
4ος: Γιουματζίδης (Πέλλας)
Αήττητος Σπάτων – Απόλλων Λάρισας (15:00, Δημ.
Στάδιο Σπάτων)
Διαιτητής: Χ. Βεργέτης (Αρ-

Ο ΑΟ Τρίκαλα έχει δύσκολη αποστολή σήμερα στον Βόλο, αλλά θα παλέψει για το καλύτερο
καδίας)
Βοηθοί: Δ. Βεργέτης, Κύριος (Αρκαδίας)
4ος: Καδδάς (Αχαΐας)
Πλατανιάς – Εργοτέλης
(15:00, Γήπεδο Περιβολίων)
Διαιτητής: Βάτσιος (Δυτ.
Αττικής)
Βοηθοί: Οικονόμου (Δυτ.
Αττικής), Δελλής (Βοιωτίας)
4ος: Ντάουλας (Δυτ. Αττικής)
Ηρόδοτος – ΑΟΧ Κισσαμικός (15:00, Δημ. Νέας Αλικαρνασσού)
Διαιτητής: Δραγούσης (Κιλκίς)
Βοηθοί: Αϊναλής (Μακεδονίας), Καρβούνης (Μεσσηνίας)
4ος: Νεοφυτιάδης (Κορινθίας)
Δόξα Δράμας – Αιγινιακός
(15:00, Γήπεδο Δόξας)
Διαιτητής: Θεοχάρης (Θεσσαλίας)

Βοηθοί: Παρασίου (Ημαθίας), Κωτούλας (Κιλκίς)
4ος: Μαλούτας (Ημαθίας)
Κέρκυρα – Απόλλων Πόντου (17:00 ΕΡΤ3, ΕΑΚ Κέρκυρας)
Διαιτητής: Πολυχρόνης
(Πιερίας)
Βοηθοί: Μανασής (Τρικάλων), Καλύβας (Φθιώτιδας)
4ος: Ζαμπαλάς (Ηπείρου)

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Βόλος
2. Απόλλων Λάρισας
3. Παναχαϊκή
4. Κέρκυρα
5. Απόλλων Πόντου
6. Πλατανιάς
7. Εργοτέλης
8. ΑΟΧ Κισσαμικός
9. Καραϊσκάκης
10. Δόξα Δράμας
11. Ηρακλής
12. Τρίκαλα

44
39
38
34
33
33
31
28
27
24
24
21

ΜΠΑΚΩΣΗΣ
EΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ

3ο χλμ. Τρικάλων-Πύλης • Τηλ. 24310 24735
Άρης • 6977 231 913
www.bakosis.gr
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13. Αήττητος
21
14. Ηρόδοτος
19
15. Σπάρτη
15
16. Αιγινιακός
13
* 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.

Κίνδυνος από την ΕΕΑ
για τον Ηρακλή
Ο «Γηραιός» δεν κατάφερε να εξασφαλίσει εγγυητική
επιστολή και μπορεί οι κυρώσεις να φτάσουν μέχρι και
αποβολή από το πρωτάθλημα
Δύσκολα είναι τα πράγματα για τον Ηρακλή, όπως
προκύπτουν από όσα έχουν διαρρεύσει την Παρασκευή
(8/3) από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Η
ομάδα της Θεσσαλονίκης δεν έχει καταθέσει εγγυητική
επιστολή, σύμφωνα με την εβδομαδιαία έκθεσή της και
μέσα στις επόμενες μέρες θα γίνει και η επίσημη ενημέρωση της διοργανώτριας αρχής του πρωταθλήματος
της Β’ Εθνικής.
Μόλις η διοίκηση της Football League πάρει την έκθεση
της ΕΕΑ, μπορεί να επιβάλει ποινή στον Ηρακλή, που
μπορεί να είναι από αφαίρεση βαθμών μέχρι την αποβολή
του από το πρωτάθλημα. Ανάλογος είναι ο κίνδυνος τιμωρίας για τον Αήττητο Σπάτων, ο οποίος κατέθεσε εκπρόθεσμα τη σύνθεση του μετοχικού του κεφαλαίου.
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Είχε την συνταγή

Άπιαστος στην… κορυφή

•Το Κεφαλόβρυσο συνέχισε τις θετικές εμφανίσεις
κερδίζοντας με 2-1 τον μαχητικό Πορταϊκό

•Ο «Διγενής» κέρδισε 7-0 τα Σαράγια και ξεκίνησε σχέδια για την Γ’ Εθνική
εν ξεπέρασε
απλά το εμπόδιο
των Σαραγίων με
νίκη ο «Διγενής»
Νεοχωρίου αλλά πέτυχε
μια νίκη που θα
σχολιαστεί έντονα. Και
αυτό διότι σκόραρε τις
περισσότερες φορές
φέτος σε ένα παιχνίδι
κερδίζοντας 7-0, ενώ η
νίκη αυτή συνδυάστηκε
με την ήττα της Πηγής
στη Φήκη δίνοντας το…
πρωτάθλημα. Υπερβολική
η εκτίμηση;

απέναντι στον Ντάσκα σκόραρε. Στο 74’ ο Γκαντιάς συνδυάστηκε με τον Διβανέ και το
5-0 ήταν το σκορ της στιγμής,
γιατί στο 78’ έγινε το 6-0 όταν
η μπάλα στρώθηκε στον Μακρυγιάννη από κόντρα και με
σουτ πέτυχε και αυτός γκολ.
Και επειδή ήθελε το κάτι παραπάνω στο 90’ από σουτ του
Γκαντιά η μπάλα βρήκε στο κεφάλι του Ντάσκα και ο Μακρυγιάννης με νέα κεφαλιά
διαμόρφωσε το τελικό 7-0!

Δ
Μεστή χρονιά πραγματοποιεί φέτος το Κεφαλόβρυσο το
οποίο φρόντισε να μην αλλάξει συνήθειες και στην χθεσινή αναμέτρηση με τον Πορταϊκό.
Και οι δυο ομάδες προσπάθησαν να παίξουν καλό ποδόσφαιρο και να αναδείξουν τα δυνατά τους στοιχεία.
Οι γηπεδούχοι είχαν την ουσία και επικράτησαν με 2-1
απέναντι στην ομάδα της Πύλης, που έκανε την δική της
φιλότιμη προσπάθεια.
Το Κεφαλόβρυσο κατάφερε να διασπάσει την άμυνα του
Πορταϊκού στο 35’. Μετά από εκτέλεση κόρνερ ο Χρήστος
Σίμος με δυνατό άλμα και κεφαλιά πέτυχε το 1-0.
Ακολούθως η ομάδα του κ. Παπαζήση προσπάθησε να
κάνει σωστή διαχείριση έχοντας το μυαλό της και σε άλλο
χτύπημα.
Οσο για τους φιλοξενούμενους του Δ. Σαργιώτη από ένα
διάστημα και μετά πήραν περισσότερα ρίσκα.
Τα υπόλοιπα τέρματα σημειώθηκαν στην τελική ευθεία.
Ετσι στο 85’ ο Χρυσοστόμου έγινε τελικός παραλήπτης
της μπάλας με και με ψύχραιμο σουτ σημείωσε το 2-0.
Στις καθυστερήσεις της συνάντησης ο Πορταϊκός σημείωσε το γκολ της τιμής.
Ο Β. Πατσιαντής που είχε περάσει ως αλλαγή στο παιχνίδι με σέντρα σουτ αιφνιδίασε τον αντίπαλο τερματοφύλακα, οπότε με τον τρόπο αυτό διαμορφώθηκε το τελικό 2-1 σε ματς που δεν έβγαλε πολλές τελικές.
Κεφαλόβρυσο: Τεντολούρης, Σίμος. Γ, Γκίνσιον (60’ Μανώλης), Μπζάκος, Βαρσάμης, Σίμος. Χρ, Σαχίνι, Μπούκας
(70’ Γκίτσας), Χρυσοστόμου. Α, Τεντολούρης. Γ, Χουλιάρας.
Πορταϊκός: Γκαραγκάνης, Ντόβας, Μάστορας, Κωνσταντούλας, Βαγενάς, Κλιάφας, Τζιουβάρας, Ραμιώτης (60’
Δήμου), Ταμπάκος (65’ Πατσιαντής), Τσαρούχας, Πανάγος.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Φήκη – Πηγή .......................................................................3-0
Κεφαλόβρυσο – Πορταϊκός ...............................................2-1
Νεοχώρι- Σαράγια ..............................................................7-0
Καστράκι – Πυργετός ........................................................1-1
Δήμητρα Απόλλων – Μπάρα ..............................................6-0
Αγία Μονή – Πύργος ..........................................................0-2
Ταξιάρχες – Μεγαλοχώρι ....................................αναβλήθηκε
Γλίνος – Καλύβια ...........................................................0-3α.α
ΑΕΤ – Κρύα Βρύση .......................................................0-3α.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
Μεγαλοχώρι
Σαράγια
Δήμητρα Απόλλων
Καστράκι
Πυργετός
Ταξιάρχες
Καλύβια
Αγία Μονή
Πορταϊκός
Κρύα Βρύση
Πύργος
Αχιλλέας
ΑΕΤ
Γλίνος

Β

Ν

Ι Η

67
58
56
47
43
43
42
36
34
33
31
29
29
28
24
8
0
0

22
18
18
14
13
14
13
10
9
10
8
8
8
8
7
2
0
0

1
4
2
5
4
1
3
6
7
3
7
5
5
4
3
2
1
1

1
2
4
5
6
9
8
7
8
10
9
11
10
12
14
20
23
23

ΤΕΡΜ.
80-6
45-13
56-16
45-21
51-23
43-33
52-33
41-22
33-30
32-32
27-26
29-31
29-43
27-45
31-39
19-83
0-69
3-78

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Πηγή .......................................– .............................. Πορταϊκός
Σαράγια...................................– ........................................Φήκη
Κρύα Βρύση............................– .........................Κεφαλόβρυσο
Μεγαλοχώρι............................–...................................Νεοχώρι
Πύργος....................................– ................................Ταξιάρχες
Μπάρα.....................................– .................................Καστράκι
Καλύβια ...................................–................................Αγία Μονή
Πυργετός- ΑΕΤ ...............................................................3-0α.α.
Γλίνος- Δήμητρα Απόλλων .............................................0-3α.α

Μαθηματικά σίγουρα δεν
επαληθεύεται, ουσιαστικά
όμως εκφράζει την αλήθεια.
Εκτός και αν η ομάδα του
Στέφανου Ψύχου αλλάξει…
γνώμη και δεν θελήσει να παίξει στην Γ’ Εθνική. Σενάριο
που δεν υφίσταται ούτε στη
σφαίρα της φαντασίας.
Χθες ο «Διγενής» έκανε περίπατο απέναντι στα Σαράγια τα οποία παρατάχθηκαν με
πολλές απουσίες απέναντι
πό το σκορ και μόνο
το παιχνίδι δείχνει
ότι δεν αντέχει σε
κριτική. Η Δήμητρα νίκησε
με 6-0 την Μπάρα στο
γήπεδο της Μπαλκούρας
και οι παίκτες του
Αποστόλη Γκαραγκάνη και
Νίκου Γιαγιάκου θέλουν
να δουν την ομάδα να
τερματίζει όσο το δυνατόν
πιο ψηλά.

Α

Από την άλλη η Μπάρα χωρίς
ελπίδες παραμονής στην Α’
Ερασιτεχνική προσπαθεί να τελειώσει το πρωτάθλημα με
αξιοπρέπεια, αλλά μόνο εύκολο δεν είναι.
Όσο αφορά τον αγώνα κρίθηκε στο πρώτο… δίλεπτο!!!
Στο 10 δευτερόλεπτο ο Στεργίου με πλασέ έκανε το 1-0. Στο
2’ ο Στεργίου πάλι με σουτ το
2-0. Από εκεί και πέρα όλα
ήταν τυπικά.
Στο 16’ το χακ τρικ του Στεργίου με πλασέ για το 3-0.
Η Μπάρα είχε τη μοναδική
της καλή στιγμή στο 25’ όταν
το φάουλ του Σεφέρη σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι του
Μήτσιου. Στο 40’ ο Παπαθανασίου κέρδισε πέναλτι από
τον Γαλανόπουλο- ενώ τραυματίστηκε και στην φάση αυτή
- και έτσι ο Γκουβίνας έκανε το
4-0.
Στο δεύτερο ημίχρονο οι
ρυθμοί έπεσαν, αλλά οι γηπεδούχοι έβαλαν και άλλα δυο
γκολ. Στο 80’ ο Καραγκούνης
με ωραίο πλασέ έκανε το 5-0.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Ακόμα σκοράρει το Νεοχώρι
στην κορυφαία ομάδα της κατηγορίας. Πέτυχε δύο γκολ
στο πρώτο ημίχρονο και όταν
σκόραρε για τρίτη φορά, οι φιλοξενούμενοι παρέδωσαν
τα… όπλα.
Στο 4’ από πάσα του Μακρή
ο Διβανές βρέθηκε σε θέση
τετ-α-τετ κι έκανε το 1-0. Στο
19’ από παράλληλη πάσα του

Νίκη δια περιπάτου
•Η Δήμητρα δεν είχε κανένα πρόβλημα να φιλοδωρήσει με 6-0 την Μπάρα
Ενώ στο 91’ ο Γριζανίτης με
ωραία φάουλ το τελικό 6-0.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ: Μήτσιος, Πλακιάς (46’ Γριζανίτης), Τσιαμάντας (46’ Νταϊλιάνης), Γκουβίνας, Τσιγαρίδας (46’ Παπαδόπουλος), Καραγκούνης, Παπαθανασίου (40’ Τσιούφης),
Τσιαντούλας, Στεργίου, Τάμπος, Μπαλλάς.
ΜΠΑΡΑ: Γαλανόπουλος,
Καλτσής, Τσουκλίδης, Παππάς, Παπαγεωργίου, Καταραχιάς, Γρηγορίου, Αλεξναδρής,
Τσιόβολος, Θέμελης (50’ Νούσιας), Σεφέρης.
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Κουτσάγιας,
Ντίνος – Πλάκας.

Τα στιγμιότυπα
από τον χθεσινό αγώνα
στο γήπεδο της Μπαλκούρας

Χωρίς νικητή
Ο Αλμπάνης
ήταν ο
σκόρερ του
Καστρακίου

Γ’ Ερασιτεχνική

Νίκη του
Προδρόμου
Με νίκη και μάλιστα
δια περιπάτου ξεκίνησε
τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του ο Πρόδρομος
κερδίζοντας χθες στο
Λιλή με 5-0.

Γιαννούλα ο Λαγκαδινός έκανε το 2-0. Στο 50’ μετά από
σέντρα του Γκαντιά ο Μακρής με κεφαλιά σκόραρε πετυχαίνοντας το 3-0.
Το 4-0 έγινε στο 70’ όταν ο
Νικόλαρος, ο οποίος έπαιξε
για πρώτη φορά μετά τον σοβαρό τραυματισμό του, βρήκε
τον Παπαθανασίου και αυτός

ΝΕΟΧΩΡΙ: Ράπτης, Γιαννούλας, Τσιγαρίδας (55’ Καλαμαράς), Γούτσιος, Σταμέκος, Μακρής (55’ Νικόλαρος),
Καραστέργιος (69’ Παπαθανασίου), Διβανές, Γκάτης,
Γκαντιάς, Λαγκαδινός (63’ Μακρυγιάννης).
ΣΑΡΑΓΙΑ: Ντάσκας, Σωτηρίου, Σίμος, Κατσαρός, Τάσσιος, Θάνος, Πιστόλης, Ζώης,
Μαράβας, Καλιακούδας, Τζέγκας.
Επαιξαν και οι: Κοντοβουνήσιος, Γκίκας.

εν υπήρξε νικητής στο παιχνίδι του Καστρακίου,
ανάμεσα στην τοπική ομάδα και τον Πυργετό.
«Βράχος» και «Δικέφαλος» ολοκλήρωσαν την
προσπάθειά τους με ισοπαλία 1-1.

Δ

Οι δύο ομάδες είχαν από ένα
ημίχρονο στην κατοχή τους σ’
ένα παιγνίδι που δεν είχε πολλές
φάσεις μπροστά από τις δύο
εστίες. Έτσι οι δύο αντίπαλοι

μοιράστηκαν, γκολ, βαθμούς,
αλλά κι εντυπώσεις.
Στο πρώτο ημίχρονο το Καστράκι προηγήθηκε 1-0 ύστερα
από τέρμα του Β. Αλμπάνη

νας
•Τελείωσε ο αγώ
στο Καστράκι 1-1
με τον Πυργετό
στο 39’.
Στο δεύτερο μέρος ο Πυργετός επέμενε και κατάφερε να
ισοφαρίσει με τον Βρατσίστα
στο 80’.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΚΑΣΤΡΑΚΙ: Μπόμπολας, Αλμπάνης, Γκόβαρης (46’ Μπαλογιάννης), Σιούτας, Τσιαντούλας, Μπαούτης Ε., Γραβάνης
(67’ Νταλούλας), Σικόλας, Παπανικολάου, Ρόμπος, Γιάννης
ΠΥΡΓΕΤΟΣ: Ζουρμπάς (46’
Τεντολούρης), Ντόκος, Μπιλιάλης (46’ Βρατσίστας), Μπουλογεώργος Δ. (65’ Μπουλογεώργος), Δημητρόπουλος, Παπαχρήστος, Δερμάνης (92’ Τεντολούρης Α), Ζάρντο, Κοθράς,
Νικολούσιος, Φασούλας.

a’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ-ΤΟΠΙΚΑ
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Ψήλωσε ο Πύργος
•Πραγματοποιώντας πολύ καλό δεύτερο μέρος
οι ερυθρόλευκοι πέρασαν με 0-2 από την Αγία Μονή
ετά από έναν
μεγάλο κύκλο
παιχνιδιών στην
φετινή Α’
Ερασιτεχνική μεγάλο ρόλο
στην διαμόρφωση ενός
αποτελέσματος πέρα από το
ταλέντο και την σωστή
προσέγγιση παίζουν η
συγκέντρωση και η διάθεση.

Μ

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Ειδικά σε μέρες που είναι κοντά σε γιορτές λίγο αν οι παίκτες
βγουν από τον συνηθισμένο τρόπο σκέψης κινδυνεύουν να προσγειωθούν ανώμαλα.
Αντίθετα όποιος επιμείνει στο
γνωστό πλάνο παιχνιδιού και γενικότερα στην φιλοσοφία του θα
δρέψει καρπούς.
Αρκετά από τα προαναφερόμενα στοιχεία τα διέθετε χθες ο
Πύργος ο οποίος πέρασε με καθαρή νίκη 0-2 από την Αγία Μονή.
Οι φιλοξενούμενοι του Β. Τσιούκα και Δ. Παπαγιάννη έδειξαν
στις 4 γραμμές του γηπέδου ότι
πίστεψαν στην απόδραση, ενώ
φάνηκε ότι ήθελαν πάρα πολύ το
θετικό αποτέλεσμα.
Αυτό αποτυπώθηκε τόσο στην
κινητικότητα, όσο και στην δύναμη που έβαζαν στις ατομικές μονομαχίες. Η αίσθηση ικανοποίησης μετά από κάθε κερδισμένη
μπάλα ήταν φανερή στα πρόσωπα των παικτών του Πύργου.
Γενικά οι φιλοξενούμενοι εμφανίστηκαν στην μέρα τους και είχαν την απαραίτητη υπομονή στο
παιχνίδι τους. Όταν χρειάστηκε
μάλιστα έβαλαν και την απαραίτητη έκρηξη, οπότε έφυγαν στεγνοί από μια δυνατή έδρα, που
έχει δυσκολέψει αρκετό κόσμο
φέτος.
Από την άλλη η Αγία Μονή δεν
κατάφερε να πιάσει την γνωστή
απόδοση και ρυθμό που την διακρίνει μέσα στο σπίτι της.

Στιγμιότυπο από την χθεσινή συνάντηση Αγίας Μονής- Πύργου
Γενικά έλειψαν οι εμπνεύσεις,
ενώ και η δημιουργία φάσεων
αποδείχτηκε δύσκολη υπόθεση.
Μπροστά σ’ένα τέτοιο σκηνικό
είναι λογικό ο αντίπαλος να μπαίνει καλύτερα στο πνεύμα της συνάντησης και να κινείται με μεγαλύτερη σιγουριά και αποφασιστικότητα.
Σε γενικές γραμμές το πρώτο
μέρος δεν πρόσφερε συγκινήσεις με τις καλές στιγμές να δημιουργούνται με το σταγονόμετρο.
Εστω και έτσι όμως φάνηκε
ότι ο Πύργος ήταν πιο ζωηρός και
αποφασισμένος. Κατάφερε λοιπόν σε πρώτη φάση να κρατήσει
τους επικίνδυνους επιθετικούς
της Αγίας Μονής μακριά από την
θέση βολής, ενώ έψαξε τους διαδρόμους για να φτάσει στην πεμπτουσία του ποδοσφαίρου.
Η λευκή ισοπαλία του πρώτου
μέρος παρέπεμπε σε μια αμφίρροπη συνέχεια.
Ωστόσο στην επανάληψη ο
Πύργος διάβασε καλύτερα το
παιχνίδι, κατάφερε να βγάλει ορισμένες ωραίες συνεργασίες και
δικαιώθηκε με το 0-1.
Η εξέλιξη αυτή ήταν άκρως
κομβική. Διότι από την μια η ψυ-

χολογία των φιλοξενούμενων
εκτοξεύτηκε, ενώ από την άλλη οι
κιτρινόμαυροι δεν είχαν το καθαρό μυαλό και αναλώθηκαν σε
σπασμωδικές κινήσεις.
Με καλύτερα πατήματα λοιπόν
οι ερυθρόλευκοι έψαξαν και την
διασφάλιση της νίκης, οπότε δικαιώθηκαν και σε αυτό το κομμάτι.
Μάλιστα η χαρά των ανθρώπων
της ομάδας έγινε μεγαλύτερη
αφού το δεύτερο τέρμα σημείωσε
ένα νέο παιδί, που εισέπραξε αρκετά μπράβο μετά την συγκεκριμένη εξέλιξη.

Το φιλμ του αγώνα
Μετά τις πρώτες αναγνωριστικές προσπάθειες οι παίκτες των
δυο ομάδων προσπάθησαν να
πάρουν τον έλεγχο στον νευραλγικό χώρο του κέντρου.
Ωστόσο κάπου έλειψε η φαντασία, οπότε οι ενέργειες σταματούσαν έξω από την περιοχή.
Πάντως φάνηκε ότι όσο το σκηνικό δεν άλλαζε ο χρόνος ήταν
σύμμαχος για τον Πύργο, όπως
αποδείχτηκε στην συνέχεια.
Η πρώτη καλή στιγμή σημειώθηκε στο 9’ όταν μετά από κεφαλιά πάσα του Τζαχρήστου ο Αγγέλης έπιασε το σουτ με καλές

προϋποθέσεις αλλά η μπάλα πέρασε άουτ.
Στο 25’ μετά από γύρισμα του
Κρούπη σουτ του Ράπτη πέρασε
άουτ από το αριστερό δοκάρι.
Αυτές ήταν και οι μοναδικές
αξιόλογες στιγμές στο πρώτο
45λεπτο.
Στο 30’ πάντως η αδρεναλίνη
ανέβηκε λίγο, αφού κουβέντα
στην κουβέντα και κάποια μαρκαρίσματα πήγαν να ζεστάνουν
την ατμόσφαιρα.
Με την επέμβαση των ψυχραιμότερων η τάξη αποκαταστάθηκε.
Στην επανάληψη ο Πύργος
μπήκε πιο δυνατά. Ετσι στο 49’
μετά από σέντρα από αριστερά ο
Ζέρβας με κεφαλιά έστειλε την
μπάλα λίγο άουτ προειδοποιώντας την κιτρινόμαυρη άμυνα.
Στο 51’ μετά από γέμισμα του
Κάκια ο Ζέρβας με γερό πάτημα
και κεφαλιά σημείωσε το 0-1.
Το γεγονός αυτό έλυσε τα πόδια των φιλοξενούμενων.
Ετσι στο 65’ σουτ στην κίνηση
του Αγγέλη πέρασε ελάχιστα
άουτ από το αριστερό δοκάρι.
Στο 70’ ο Οικονόμου έβγαλε
ωραία κάθετη μπαλιά για τον ολόφρεσκο στον αγώνα Μπαμπατσιά. Ο νεαρός προχώρησε με σιγουριά και με υποδειγματικό σουτ
έστειλε την μπάλα στον ουρανό
των διχτύων για το 0-2.
Στο 88’ μετά από φάση διαρκείας κοντινό σουτ του Ντακούλα
μπλόκαρε σταθερά ο Πατσιαλής
Στο 90’ την άγουσα για τα αποδυτήρια είδε ο Κάκιας.
Διαιτητής: Κοντίνος, Βοηθοί:
Τζιότζιος, Καπερώνης. Ν
Αγ. Μονή: Μανωλικίδης, Μουρίτσας, Κύρου, Στυλιανού (82’
Σιημιλλάς), Ντακούλας, Κούκλας,
Κρούπης (87’ Κατσιμάνης), Σακελλαρίου, Ράπτης, Καραϊσκος,
Μουλαλί.
Πύργος: Πατσιαλής, Ιατρού,
Χατζηγεωργίου, Οικονόμου (80’
Ευαγγελίδης), Σκαρλέας, Νταούλας, Κάκιας, Ρίζος, Ζέρβας (69’
Μπαμπατσιάς), Τζαχρήστος, Αγγέλης (87’ Τσιμοράγκας).

Μεγάλωσε την αλυσίδα
•Μια ακόμη συμμετοχή σε μαραθώνιο διεθνούς φήμης έγραψε ο Νίκος Οικονομίδης
Εχει τρέξει σε αρκετούς από
τους κορυφαίους μαραθωνίους
του κόσμου. Με την αφηγηματική του δεινότητα θα έχει να πει
ατέλειωτα πράγματα τόσο για το
αγωνιστικό σκέλος, όσο και για
την κουλτούρα των συγκεκριμένων χωρών που επισκέφτηκε.
Το ενημερωτικό κείμενο αναφέρει: Άλλη μια συμμετοχή σε
major Μαραθώνιο πρόσθεσε στο
ενεργητικό του το μέλος του
Συλλόγου μας Νικόλας Οικονομίδης. Ταξίδεψε στην μακρινή
χώρα της Άπω Ανατολής, την Ιαπωνία, και συμμετείχε στον Παγκόσμιας φήμης Μαραθώνιο του
Τόκιο (Tokyo Marathon 2019). Ο
συγκεκριμένος Μαραθώνιος είναι από τους πιο δύσκολους για
να συμμετάσχει δρομέας καθώς
πέρα από την μεγάλη απόσταση
από την Ελλάδα (περίπου 20
ώρες πτήσης), η ζήτηση είναι
πολύ μεγάλη. Να αναφέρουμε
ότι υποβλήθηκαν περίπου
350.000 αιτήσεις συμμετοχής
και κληρώθηκαν να συμμετάσχουν 37.000 δρομείς. Ο Νικόλας κατάφερε να εξασφαλίσει

Στιγμιότυπα από τα αθλητικά έργα και ημέρες
του Νίκου Οικονομίδη στο Τόκιο

την συμμετοχή του και στάθηκε
στην εκκίνηση ενός τόσο μεγάλου δρομικού γεγονότος!
Η εκκίνηση δόθηκε μπροστά
από το κυβερνητικό κτίριο metropolitan και οι δρομείς καθ’ όλη
την διάρκεια του αγώνα είχαν να
αντιμετωπίσουν τις πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες που
επικρατούσαν. Η έντονη βροχή
και η παγωνιά δημιούργησαν
αρκετές δυσκολίες.
Ο Νικόλας αν και αντιμετώπιζε αρκετά προβλήματα τραυματισμού τον τελευταίο καιρό κατάφερε και κράτησε σταθερό το
ρυθμό του από την αρχή της
κούρσας και τερμάτισε σε χρόνο
3:45:41! Του αξίζουν πολλά συγχαρητήρια! Με την συμμετοχή
του στον συγκεκριμένο μαραθώνιο συμπλήρωσε τον 5ο major
μαραθώνιο και του απομένει
μόνο ένας για να εκπληρώσει το
όνειρό του, δηλαδή να συμμετάσχει και στους 6 μεγαλύτερους
μαραθώνιους του κόσμου!
Σήμερα κλείνουν οι εγγραφές για τον 12ο ημιμαραθώνιο
Θ. Σταμόπουλου.
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Δυνατό στίγμα
•Πρωταγωνιστής στο πανελλήνιο παιδικό
πρωτάθλημα ο ΑΠΣ Τρίκαλα

Σπουδαίες εμφανίσεις από τα ταλέντα του ΑΠΣΤ
στο τουρνουά πάλης της Λάρισας
Κατέθεσαν διαπιστευτήρια και εντυπωσίασαν με την βαθιά αφομοίωση των μυστικών της πάλης. Ασφαλώς τίποτα δεν είναι τυχαίο στην αθλητική ζωή και τα πιτσιρίκια του ΑΠΣΤ δεν αφήνουν
να πέσει τίποτα κάτω. Εννοείται ότι εμπνέονται από τα κατορθώματα των ιερών τεράτων του χώρου στα Τρίκαλα αλλά θέλουν
να καταθέσουν την δική τους ολοκληρωμένη πρόταση.
Ασφαλώς ο χρόνος αποτελεί σύμμαχο και ο κάθε αγώνας μεγάλο σχολείο. Το κείμενο με την υπογραφή του Νίκου Τσιακάρα
αναφέρει:
Στο πανελλήνιο παιδικό πρωτάθλημα πάλης συμμετείχαν την περασμένη Κυριακή 3 Μαρτίου, 23 αθλητές του συλλόγου μας, ηλικίας 10-12 ετών. Το πανελλήνιο παιδικό πρωτάθλημα διοργανώθηκε στη Λάρισα από την Ελληνική Ομοσπονδία Πάλης.
Η παρουσία των μικρών παλαιστών ήταν απόλυτα ικανοποιητική
και η χαρά της συμμετοχής τους ξεπέρασε κάθε προσδοκία.
Ο σύλλογός μας για μια ακόμη φορά επιτέλεσε πρωταγωνιστικό
ρόλο στο πρωτάθλημα κατακτώντας την πρώτη θέση και πολλές
νίκες.
Συνολικά και οι 23 αθλητές μας πήραν μετάλλια, κατακτώντας
τις εξής θέσεις:
1. ΔΟΥΔΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
1ος
2. ΔΑΛΑΝΙΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
2ος
3. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΛΟΥΚΙΑ
2η
4. ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
2ος
5. ΛΩΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
2ος
6. ΜΑΚΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
2ος
7. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1ος
8. ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
3ος
9. ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
3ος
10. ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
1ος
11. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
1ος
12. ΜΠΑΚΩΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2ος
13. ΜΠΑΡΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ
3ος
14. ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
1η
15. ΤΖΙΜΟΥΡΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
1ος
16. ΑΘΑΝΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ
3ος
17. ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
1ος
18. ΑΘΑΝΑΤΟΣ ΛΟΥΚΑΣ
3ος
19. ΛΑΠΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
3ος
20. ΜΕΜΤΣΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
3ος
21. ΤΣΟΤΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
2ος
22. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΟΥΣΗΣ
2ος
23. ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
1ος
Ο σύλλογός μας έχει θέσει ως κυρίαρχο στόχο την εκπόνηση
αθλητικών και πολιτισμικών-κοινωνικών προγραμμάτων τα οποία
προσδοκούμε να συντελέσουν στη διαρκή βελτίωση των σωματικών, πνευματικών και ψυχικών δυνάμεων των αθλητών και των
αθλητριών.
Κατανοώντας τις καθημερινές ανάγκες των παιδιών και θέλοντας
να ενεργοποιήσουμε τη συμμετοχή τους σε βασικές δράσεις της
ζωής τους, θεωρούμε επιβεβλημένο να στοχεύσουμε προς αυτές
τις κατευθύνσεις.
Επίσης την πεποίθηση για τη μεγάλη αξία της άσκησης και του
αθλητισμού, ως μέσων παιδείας και αγωγής, απόλυτα απαραίτητων
για την ανάπτυξη του ήθους και της κοινωνικής συνείδησης.
Η ομορφιά του αθλητισμού, μέσω της συμμετοχής, αποτελεί ζητούμενο για μας και γίνεται πραγματικότητα μέσω οργανωμένων
εκδηλώσεων- αγώνων.
Η συμμετοχή του συλλόγου μας στο πανελλήνιο παιδικό πρωτάθλημα εντάσσεται στο γενικότερο σχεδιασμό μας.
Το ΔΣ του συλλόγου και οι προπονητές συγχαίρουν τους μικρούς αθλητές και αθλήτριες για συμμετοχή και προσπάθεια.

Λύγισε ο ΑΟΚ
Αν και ξεκίνησε θετικά ο ΑΟΚ στο χθεσινό εξ αναβολής παιχνίδι
στον Μαντουλίδη δεν μπόρεσε να φτάσει μέχρι τέλους. Ετσι η ιστορία έγραψε 67-57 με τους γηπεδούχους να έχουν την ουσία.
Η ζημιά έγινε στην γ’ περίοδο, οπότε στην συνέχεια παρά την
κιτρινομπλέ αντεπίθεση το σκηνικό δεν άλλαξε.
Τα δεκάλεπτα: 16-14, 33-28, 53-38, 67-57.
Αναλυτικά σε επόμενο φύλλο.

CMYK
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Παιδικό Κ 16

Κέρδισαν οι πρωτοπόροι

Χ

ωρίς απώλειες πέρασε η
χθεσινή αγωνιστική του
Παιδικού πρωταθλήματος
ΕΠΣΤ (Κ 16). Η Δήμητρα Β’
κέρδισε στον Αγιο Οικουμένιο 0-11, η
Δήμητρα Α’ νίκησε τον ΑΟΤ με 5-0
και ο Πύργος στα Μετέωρα 2-1, ενώ
ρεπό είχε η Ακαδημία 1 η οποία δεν…
κουνήθηκε από τη θέση της.

Στα γήπεδα της Μπαλκούρας, συναντήθηκαν τα τμήματα Κ14 και Κ16 της
Δήμητρας και του Α Ο Τρίκαλα. Ο αγώνας
των παίδων ήταν για την 12η αγωνιστική
του πρωταθλήματος, ενώ οι προπαίδες
έπαιξαν σε ματς προπονητικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα. Στο αθλητικό
κέντρο βρέθηκαν ο σκάουτερ του Παναθηναϊκού Γιώργος Μακρής αλλά και
ο Γιάννης Καλιτζάκης, όπως και αρκετοί
γονείς οι οποίοι παρακολούθησαν τις
προσπάθειες των νεαρών ποδοσφαιριστών.

Τα χθεσινά αποτελέσματα Κ 16
Μετέωρα- Πύργος
Δήμητρα Απόλλων- ΑΟΤ
Νεοχώρι- Αγ. Γεώργιος Αμπελακίων
Αγ. Οικουμένιος- Δήμητρα Απόλλων Β.
Ρεπό: Ακαδημία 1

1-2
5-0
0-1
0-11

4
5
6
7
8
9

Ακαδημία 1
19
Αμπελάκια
16
Μετέωρα
10
Τρίκαλα
9
Νεοχώρι
3
Αγ. Οικουμένιος 0

Β
25
24
24

Ν Ι Η
8 1 1
8 0 1
8 0 2

1 2
1 4
1 6
0 7
0 9
0 10

25-5
23-17
20-24
13-26
6-43
5-77

Επαιξαν και οι Κ 14
στη Μπαλκούρα

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ
1 Δήμητρα Β'
2 Δήμητρα Α'
3 Πύργος

6
5
3
3
1
0

ΤΕΡΜ.
51-8
47-2
24-12

Ο αγώνας των ομάδων Κ14 ΔήμητραΑΟΤ έληξε ισόπαλος με ωραία γκολ και
όμορφες ενέργειες από τα παιδιά των
δύο συλλόγων.
CMYK

* Το αθλητικό κομμάτι τροφοδοτεί πάντα την επικαιρότητα με
πλούσιο υλικό. Ακόμη και όταν υπάρχουν σημαντικές αργίες
ένας όμιλος συγκροτημάτων και αθλητών βρίσκονται στην
πρώτη γραμμή για να υλοποιήσουν τους στόχους. Μάλιστα σε
αρκετές περιπτώσεις τα στοιχήματα είναι μεγάλα και το έμψυχο
δυναμικό δουλεύει καιρό γι’αυτά.
* Οι φίλοι του ΑΟΤ θα διατηρήσουν ανοιχτή γραμμή με τον Βόλο
για να μάθουν νέα από πρώτο χέρι. Τα γειτονικά ντέρμπι έχουν
την δική τους ιστορία και χρώμα, οπότε παίζουν ρόλο αρκετοί
παράγοντες στην διαμόρφωση του τελικού αποτελέσματος.
* Πρώτα και κύρια είναι η θέληση των πρωταγωνιστών αλλά και
η μέρα στην οποία θα εμφανιστούν οι ομάδες. Η διαχείριση της
πίεσης επίσης είναι ένα ακόμη λεπτό σημείο. Εννοείται ότι η
αποτελεσματικότητα και η έμπνευση της στιγμής μπορούν να
γείρουν ανάλογα την ζυγαριά.
* Ασφαλώς ο Βόλος διαθέτει ένα άκρως ποιοτικό σύνολο, ενώ
είναι πιο επικίνδυνος και πεισμωμένος μετά τα τελευταία αποτελέσματα. Συνεπώς οι κυανέρυθροι οφείλουν να είναι αγωνιστικά
τύπος και υπογραμμός πραγματοποιώντας αψεγάδιαστο παιχνίδι.
* Ανάσες θα πάρουν τα Μετέωρα και θα επιστρέψουν με νέες
δυνάμεις προκειμένου να κλείσουν την χρονιά με τον τρόπο
που θέλουν. Μέχρι στιγμής οι κιτρινομπλέ έδωσαν πολλές δύσκολες εξετάσεις και τις πέρασαν με υψηλό βαθμό, αφού το
έμψυχο δυναμικό έβαλε πλάτη.
* Μετά την Καθαρά Δευτέρα θα συνεχιστούν οι μαζεμένες αγωνιστικές υποχρεώσεις για όλα τα γούστα. Στην λίστα βρίσκονται
μεταξύ άλλων το κύπελλο αλλά και αναμετρήσεις από αναβολή.
Οσο για τις Μικτές ετοιμάζονται για την πρόκληση στην έδρα
της Ηπείρου. Εννοείται ότι η νέα γενιά του Τρικαλινού ποδοσφαίρου θέλει να αξιοποιήσει επάξια τα τοπικά χρώματα.
* Και τα σχολικά θα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, ενώ
ξεκαθαρίζει το τοπίο και με τις πρωταθλήτριες ομάδες άλλων
Θεσσαλικών νομών, οπότε θα γίνουν οι σχετικές διασταυρώσεις.
* Στην πρώτη γραμμή θα βρεθεί όλη την εβδομάδα ο 12ος ημιμαραθώνιος Θανάση Σταμόπουλου, που και φέτος θα έχει
πολλά σημεία αναφοράς. Αλλωστε στους υπεύθυνους δεν
αρέσουν τα τετριμμένα και θέλουν να δώσουν καινούργια ερεθίσματα στους δρομείς της χώρας.
* Πρωταγωνιστές λοιπόν απ’ όλη την Ελλάδα διατηρούν ανοιχτή
γραμμή με τους διοργανωτές και τα μέχρι τώρα στοιχεία
δείχνουν ότι θα πάρουν θέση στην αφετηρία όλα τα βαριά
χαρτιά. Συνεπώς το θέαμα είναι εξασφαλισμένο.
* Γενικά στον χώρο του κλασικού αθλητισμού δουλεύουν για το
μέλλον. Στην σωστή κατεύθυνση λοιπόν κινείται η πρωτοβουλία
για διεξαγωγή καμπ. Ένα από τα πρώτα της χρονιάς θα γίνει
στον Αγιο Νικόλαο Κρήτης (22 Απρίλη-1 Μάη). Αφορά ταχύτητες,
σκυταλοδρομία, άλματα. Λογικά το παρόν θα δώσουν Τρικαλινοί
αθλητές. Πιο εξεζητημένο είναι βέβαια το καμπ της Κεφαλλονιάς.
* Πάντα προχωρημένοι είναι οι Τρικαλινοί μπασκετικοί, οπότε τα
σενάρια καλά κρατούν. Οι περισσότεροι μελετούν την διαμόρφωση των καινούργιων χαρτών σχετικά με τις εθνικές κατηγορίες
αλλά και την επιλογή του Αιόλου.
* Στα στέκια πάντως κυκλοφορούν ήδη νέα για πρώτες βολιδοσκοπήσεις παικτών, που και γνωστοί είναι και η τωρινή τους
έδρα κάθε άλλο παρά μακριά βρίσκεται. Η ουσία όμως είναι
μόνο στα επίσημα.

00.25: COSMOTE SPORT 7 HD
WRC Μεξικό, SS14 Otates 2
03:00 COSMOTE SPORT 4 HD
Lakers - Boston
03:00 COSMOTE SPORT 9 HD
Duke - North Carolina
13:00 COSMOTE SPORT 2 HD
Θέλτα - Ρεάλ Μπέτις
13:30 Novasports 3HD
Μπολόνια - Κάλιαρι
14:00 COSMOTE SPORT 1 HD
Λίβερπουλ - Μπέρνλι
14:00 Novasports 2HD
Μπέρμιγχαμ - Άστον Βίλα
14:30 COSMOTE SPORT 8 HD
Ζανκτ Πάουλι - Αμβούργο
15:00 Novasports 1HD
ΑΕΛ - Λεβαδειακός
15:30 Novasports 4HD
Φιτέσε - Φέγενορντ
16:00 Novasports 5HD
Φροζινόνε - Τορίνο
16:00 Novasports 24 HD
Σαμπντόρια - Αταλάντα
16:00 ΕΡΤ1
Απόλλων Σμύρνης - ΟΦΗ
16:00 Novasports 3HD
Ίντερ - ΣΠΑΛ
16:05 COSMOTE SPORT 1 HD
Τσέλσι - Γουλβς
16:30 COSMOTE SPORT 3 HD
Χόφενχαϊμ - Νυρεμβέργη
17:15 COSMOTE SPORT 2 HD
Τζιρόνα - Βαλένθια

17:15 Novasports 2HD
ΠΑΟΚ - Ατρόμητος
17:45 Novasports 4HD
Άγιαξ - Φορτούνα Σιτάρντ
18:00 COSMOTE SPORT 8 HD
Pistons - Bulls, NBA
18:00 Novasports 5HD
Ζάλτσμπουργκ - Στουρμ Γκρατς
18:30 COSMOTE SPORT 1 HD
Άρσεναλ - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
19:00 COSMOTE SPORT 4 HD
Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ - Πανιώνιος
Basket League
19:00 COSMOTE SPORT 3 HD
Αννόβερο - Μπάγερ Λεβερκούζεν
19:00 Novasports 3HD
Σασσουόλο - Νάπολι
19:00 ΕΡΤ1
ΠΑΣ Λαμία - ΠΑΣ Γιάννενα
19:30 COSMOTE SPORT 2 HD
Σεβίλλη - Ρεάλ Σοσιεδάδ
19:30 Novasports 1HD
Ολυμπιακός - Άρης
20:30 COSMOTE SPORT 9 HD
Τενερίφη - Γκραν Κανάρια
21:30 COSMOTE SPORT 4 HD
76ers - Pacers
21:30 Novasports 3HD
Φιορεντίνα - Λάτσιο
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD
Βαγιαδολίδ - Ρεάλ Μαδρίτης
22:00 COSMOTE SPORT 7 HD
Φεϊρένσε - Πόρτο
22:00 Novasports 2HD
Μαρσέιγ - Νις

τοπικά
9-15 Μάρτη 1941
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Απαντήσεις σε ερωτήματα αναγνωστών

Η λυσσαλέα εαρινή
για συνταξιοδοτικά και κοινωνικοασφαλιστικά ζητήματα
επίθεση των Ιταλών
στο 5ο Σύνταγμα Τρικάλων
•· Επετειακό αφιέρωμα στους ήρωες
του θρυλικού Υψώματος 731
στη Β. Ήπειρο ·
• Σ' αυτούς οπού
δρασκέλιζαν φαράγγια στο χιονιά
κι' αγκάλιαζαν και ύψωναν
ψηλά τη λευτεριά!
Ήταν αμούστακα παιδιά
από τον κάμπο, τα βουνά,
που κλήθηκαν
στην ώρα τους
να φτάσουν πιο μπροστά,
για να νικήσουν
τον εχθρό,
τον ύπουλο εισβολέα
που αψήφησε τη λεβεντιά
και την ψυχή τη θαρραλέα
```
Ήταν Τρικάλων τα παιδιά
από την πόλη, τα χωριά
που με περπάτημα γοργό
μέσα στον άγριο βοριά
δρασκέλιζαν κάμπους
και βουνά
και μέσα στο χιονιά
έδωσαν μάθημα τρανό
στων Ιταλών
τη στρατιά.
```
Ήταν και της Καρδίτσας
τα παιδιά
κι' από το Βόλο λίγα,
που όλα μαζί λεβέντικα
τσακίσανε
των Ιταλών το Ρήγα,
που πάνω στις πανύψηλες
της Τρεμπεσίνας
τις κορφές
ξαπόστειλε αμέτρητες
και πάνοπλες ορδές.
```
Εκεί θα γίνει ο χαμός, των
Ιταλών ο χαλασμός
παλληκαριών ξεσπάθωμα,
οργή κι' αφανισμός!
Έντρομοι φεύγουν
οι εχθροί
φωνάζοντας "μανούλα!!!"
καθώς τους γκρεμοτσάκιζε στρατηγική:
Νίκου Γεωργούλα!
```
Συνταγματάρχης
ήρωας, ορθός
και θαρραλέος
στην πρώτη τη γραμμή
αφάνιζε νυχθημερόν
με νέα τακτική
την κάθε προσβολή.
Δίπλα του Βόλου ο αετός,
ο ταγματάρχης ο Κασλάς,
που δεν τον τρόμαζε
ποτέ του
Μουσολίνι ο φετφάς.
```
Και παραδίπλα στέκονταν
ο Ταγματάρχης Γούλας
Καλαμπακιώτικο παιδί,
που λάτρευε
ο Γεωργούλας
γιατί νύχτα-ξημέρωμα
στις λάσπες και στα χιόνια
χειροβομβίδες έριχνε
κι' αχρήστευε
των Ιταλών τα βόλια.
```

Από τον
Γιώργο Ηλ. Ζιάκα
Στρατιώτες κι' αξιωματικοί
τη νύχτα και τη μέρα
χωρίς φωτιά, χωρίς ψωμί
με τη φωνή: "αέρρααα!!!
τσακίσανε των Ιταλών,
των φασιστών φοβέρα
και σκόρπισαν
τη Λευτεριά
στη Β. Ήπειρο εκεί πέρα!
```
Παρακαλώ σας
ξάστερες νυχτιές
αφήστε πια τ' αστέρια
να χαμηλώσουνε
πολύ και σαν
της μάνας χέρια
να σκύψουνε ευλαβικά
και ν' αγκαλιάσουν
τα παιδιά
που πέσανε ηρωικά για
της πατρίδας
την τιμή και για
την λευτεριά.
```
Παρακαλώ ολόφωτη,
σελήνη τ' ουρανού,
στάσου στα μνήματα εκεί,
που συγκλονίζουνε το νου
και φώτισε! και φώτισε! τη
δόξα τη μεγάλη!
που έλαμψε
περήφανα!Χωρίς
καμιά αιθάλη.
```
Της Τρεμπεσίνας
σεις βουνά,
με χιόνια και λουλούδια,
με τα πουλιά σας
τα πολλά
πέστε γλυκά τραγούδια,
για να χαρούνε τα παιδιά,
που βρίσκονται στο μνήμα
κι' αγέρας άγριος
τ' άρπαξε,
φουρτουνιασμένο κύμα.
```
Είναι δικά μας τα παιδιά
εκεί μακριά στα ξένα,
που πάνω στο ολόφωτο:
ΕΦΤΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ
ξανάστησαν περήφανα το
νέο εικοσιένα,
να λάμπει φάρος
λαμπερός,
αντρειωσύνης γέννα!

ΕΡΩΤΗΣΗ 1η:
Το 2010 είχα ανήλικο παιδί
και 3.120 ένσημα IKA.
Μπορώ να εξαγοράσω τα
υπόλοιπα μέχρι τα 3.500
για να θεμελιώσω
δικαίωμα σύνταξης ; Και αν
αυτό είναι δυνατόν, πόσο
περίπου κοστίζουν;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Τα ένσημα που έπρεπε να
είχατε συμπληρώσει είναι
5500 και όχι 3500 και σε κάθε
περίπτωση δεν υπάρχει δυνατότητα αναγνώρισης αυτών των ενσήμων μέχρι το
2010.Επομένως δεν μπορείτε
να θεμελιώσετε δικαίωμα σύνταξης ως μητέρα ανηλίκου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2η:
Είμαι γεννημένη 11/1966
και ασφαλισμένη από το
1987-12/2012 με 7386 ένσημα μέχρι τότε. Ξεκίνησα
ξανά ξεκίνησα εργασία
1/2014 και δουλεύω μέχρι
σήμερα. Το παιδί μου ενηλικιώνεται το 2021. Πότε
μπορώ να βγω σε
σύνταξη;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Είχατε συμπληρώσει 5500
ημέρες ασφάλισης μέχρι το
2010 και παράλληλα είχατε
και ανήλικο τέκνο.Επειδή συμπληρώσατε το 50ο έτος το
2016 δικαιούστε μειωμένη
σύνταξη σε ηλικία 56 ετών και
9 μηνών ενώ πλήρη (ως μητέρα) σε ηλικια 65 ετών και 6
μηνών.Αυτά με τα ισχύοντα
σήμερα δεδομένα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3η:
Είμαι 62 χρονών και πέρυσι
συμπλήρωσα 15 χρόνια
ασφάλισης στον ΟΓΑ .
Μπορώ να συνταξιοδοτηθώ
ακόμα και τώρα;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Με 15ετή ασφάλιση στον
ΟΓΑ δικαιούστε σύνταξη σε
ηλικία 67 ετών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4η:
Εχω ένσημα του ΙΚΑ από
10/1980 και με μικερά διαστήματα ανεργίας σύντομα
συμπληρώνω 38 χρόνια
ασφάλισης στο ΙΚΑ. Πότε
δικαιούμαι να βγώ στην
σύνταξη;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Δικαιούστε σύνταξη πλήρη
με 40 έτη ασφάλισης (12.000
ημέρες) σε ηλικία 62 ετών.
Διαφορετικά μειωμένη στα
62 αν έχετε 100 ημέρες ασφάλισης ανά έτος την τελευταία
πενταετία πριν από τα 62.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5η:
Είμαι ασφαλισμενη από το
1988 στο ΙΚΑ. Το 2010 είχα
5.500 ένσημα και ανήλικο.
Πότε δικαιούμαι σύνταξη
πλήρη; Ημουν 50 τον
1/2015.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Καθώς είχατε συμπληρώσει
το 50ο έτος της ηλικίας σας
πριν τις 18/8/2015 δικαιούστε άμεσα μειωμένη σύνταξη.
Για πλήρη σύνταξη ως μητέ-

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.

ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΑΘΗΝΩΝ,
ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΟΙ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ

&

ΣΤΟΥΦΗ
ΕΛΕΝΗ

ξη στα 55 και 9 μήνες και σε
μειωμένη στα 53 και 9 μήνες,
χωρίς να σας επηρεάζουν τα
νέα αυξημένα ηλικιακά όρια
συνταξιοδότησης, καθώς για
τη συνταξιοδότηση με τα βαρέα δεν προβλέπεται αύξηση
των ορίων ηλικίας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9η:
Ήμουν ασφαλισμένος στο
ΤΕΒΕ και μετά στο ΙΚΑ έως
και σήμερα. Μέχρι 12/2012
έχω 9960 ακριβώς. Έχω 1
τέκνο και έχω υπηρετήσει
24 μήνες στρατό. Έχω γεννηθεί τον 5/1955. Τι προβλέπεται συνταξιοδοτικά
για τη δική μου περίπτωση;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

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

ρα ανηλίκου επειδή το 55ο
έτος της ηλικίας σας το συμπληρώνετε το 2020, την δικαιούστε σε ηλικία 64 ετών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6η:
Έως 12/2011 έχω 5700
ημερομίσθια στην ασφάλιση του ΙΚΑ και έχω γεννηθεί τον 11/1960. Το τέκνο
μου γεννήθηκε τον
10/1995. Δεν έχω άλλο
πλασματικό χρόνο παρά
μόνο από το τέκνο μου.
Πότε μπορώ να συνταξιοδοτηθώ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Σύμφωνα με τις διατάξεις
των μητέρων ανηλίκων έχετε
θεμελιώσει συνταξιοδοτικό
δικαίωμα το έτος 2011 καθώς
τότε είχατε τουλάχιστον 5500
ημερομίσθια και σωρευτικά
ανήλικο τέκνο, οπότε με το
μέχρι 18/8/2015 νομικό πλαίσιο, δηλαδή πριν την ψήφιση
του Ν. 4336/2015, δικαιούσασταν πλήρη σύνταξη στην
ηλικία των 57 ετών και μειωμένη στην ηλικία των 52
ετών. Ως γεννηθείσα τον
11/1960 γίνατε 57 τον 11/2017
και βάσει του Ν. 4336/2015
μπορείτε να βγείτε σε σύνταξη από τη συμπλήρωση της
ηλικίας των 60 ετών και 9 μηνών. Και επειδή ήσασταν 52
ήδη από το 2012 έχετε ήδη
θεμελιώσει δικαίωμα μειωμένης σύνταξης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7η:
Είμαι γεννημένος τον
11/1954 και έχω ασφάλιση
στο ΤΣΑΥ ανελλιπώς από
τον 9/1980 έως τον 6/2016.
Έχω 2 τέκνα και 5 έτη
σπουδών. Συνεχίζω να εργάζομαι. Πότε μπορώ να
βγω σε σύνταξη;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σύμφωνα με τα δεδομένα
που μας παραθέτετε μέχρι
τον 6/2016 έχετε 36 έτη
ασφάλισης στο ΤΣΑΥ. Εξετάζουμε τη δυνατότητα θεμελίωσης το 2012 με τις διατάξεις της 35ετίας. Μέχρι
31/12/2012 έχετε 32 έτη και 4
μήνες. Προκειμένου να συμπληρώσετε την 35ετία σας
λείπουν 2 έτη και 8 μήνες, διάστημα που μπορείτε να καλύψετε με αναγνώριση των
σπουδών σας. Έχοντας την
35ετία και με συνυπολογισμό
της ασφάλισης από το 2013
και έκτοτε, συμπληρώνετε συνολικά την απαιτούμενη
37ετία. Το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς προέβλεπε συνταξιοδότηση στην ηλικία των 60 ετών, ηλικία που
συμπληρώσατε ήδη από το
2014, πριν δηλαδή την ψήφιση του Ν. 4387/2016 και συνεπώς μπορείτε να αιτηθείτε
συντάξεως, χωρίς να επηρεάζεστε από τις αλλαγές στα
ηλικιακά όρια.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8η:
Είμαι γεννηθείς τον3/1961
και μέχρι 31/12/12 έχω
10550 όλα βαρέα όλα στο
ΙΚΑ. Έχω 2 παιδιά και 24
μήνες στρατό. Μπορώ να
βγω στα 56,6 στη σύνταξη;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Εξετάζουμε τη θεμελίωση
το 2011. Έως 31/12/2011 και
με δεδομένο ότι κάθε έτος
έχετε 300 ημέρες ασφάλισης, συμπληρώνετε 10250
ημερομίσθια πραγματικής
απασχόλησης και με αναγνώριση 300 ημερών από το
τέκνο συμπληρώνετε τα απαιτούμενα 10500 ημερομίσθια,
εξ’ αυτών 7500 βαρέα. Η θεμελίωση το 2011 σας επιτρέπει να βγείτε σε σύνταξη νωρίτερα, ήτοι σε πλήρη σύντα-

Σύμφωνα με όσα μας αναφέρετε αφού έως 31/12/2012
έχετε 9960 ημέρες ασφάλισης για τη συμπλήρωση των
10500 ημερομισθίων υπολείπονται 540 ημέρες ασφάλισης, τις οποίες μπορείτε να
τις αναγνωρίσετε από το τέκνο σας (300 ημέρες ασφάλισης) και τις υπόλοιπες 240
από τη στρατιωτική σας θητεία.
Ο νόμος προβλέπει για θεμελίωση το 2012 να έχετε μέχρι 31/12/2012 10500 προκειμένου με συνολικό χρόνο
ασφάλισης 11100 ημέρες να
μπορούσατε να συνταξιοδοτηθείτε σε ηλικία 59 ετών.
Προβαίνοντας σε αναγνωρίσεις, καλύπτετε τα 10500 ημερομίσθια, με συνυπολογισμό
και του χρόνου ασφάλισής
σας από το 2013 και έπειτα
έχετε και τις 11100 ημέρες.
Ως γεννηθείς τον5/1955 είχατε συμπληρώσει την απαιτούμενη ηλικία των 59 ετών,
το 2014, πριν δηλαδή την ψήφιση του Ν. 4336/2015 και συνεπώς δεν επηρεάζεστε από
την αύξηση των ορίων ηλικίας
συνταξιοδότησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10η:
Είμαι γεννημένος τον
9/1959 και έως 31/12/2012
έχω 11.210 ημερομίσθια
στην ασφάλιση του ΙΚΑ
μόνο. Εξακολουθώ και εργάζομαι. Πότε μπορώ να
βγω σε σύνταξη;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Σύμφωνα με τα δεδομένα
που μας παραθέτετε προκύπτει ότι μέχρι 31/12/2010 έχετε 10610 ημερομίσθια και με
δεδομένο ότι επικολλούσατε
κάθε έτος 300 ημερομίσθια,
δικαιούστε πλήρη σύνταξη
στην ηλικία των 58 ετών με
έτος θεμελίωσης το 2010 βάσει των διατάξεων της
35ετίας. Ωστόσο επειδή γίνεστε 58 ετών τον 9/2017 βάσει
του Ν. 4336/2015 υπάγεστε
στα νέα αυξημένα ηλικιακά
όρια και συνεπώς μπορείτε να
αιτηθείτε σύνταξης από την
ηλικία των 59 ετών και 6 μηνών.
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Ο Κυρ. Μητσοτάκης
αποδέχθηκε την «πρόκληση»
του Μ. Βέμπερ
να κόψει τη γραβάτα του

Την «πρόκληση» του Μάνφρεντ Βέμπερ να κόψει την
γραβάτα του με αφορμή τις μισθολογικές διαφορές που
υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αποδέχθηκε ο Κυρ.
Μητσοτάκης, απαντώντας μέσω Twitter στον υποψήφιο
του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για την προεδρία της
Κομισιόν.
«Αγαπητέ Μάνφρεντ, αποδέχομαι την πρόκληση! Θα
αναρτήσω το σχετικό βίντεο την Τρίτη, μόλις γυρίσω από
τις ΗΠΑ. Η ευαισθητοποίηση για ένα πραγματικό πρόβλημα
είναι το πρώτο βήμα για τη λύση του. Οι μισθολογικές
διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι απαράδεκτες»,
έγραψε στο Twitter ο κ. Μητσοτάκης.
Στο βίντεο που ανήρτησε ο κ. Βέμπερ, φαίνεται να
κοβεί 23 από τα 140 εκατοστά της γραβάτας του, τα
οποία αντιστοιχούν σε ποσοστό 16,5%, όσο δηλαδή υπολογίζεται ότι είναι η μισθολογική διαφορά μεταξύ των
δύο φύλων.

Ντ. Μπακογιάννη: Η χώρα απέχει
πολύ από την κανονικότητα

«Θ

ετικό βήμα» χαρακτηρίζει
την έξοδο στις αγορές και
με 10ετές ομόλογο η βουλευτής της ΝΔ, Ντόρα Μπακογιάννη, το
οποίο, όπως αναφέρει, «άργησε, και σήμερα εν πολλοίς οφείλεται στο ότι οι
αγορές προεξοφλούν την εκλογική νίκη
της ΝΔ».
«Η χώρα όμως απέχει πολύ από την
κανονικότητα» λέει η τομεάρχης Οικονομίας και Ανάπτυξης της ΝΔ σε συνέντευξή της στον Ελεύθερο Τύπο, για να
συμπληρώσει ότι η πραγματικότητα είναι
ότι η χώρα έχει περιορισμένες αντοχές
και «χρειάζεται άμεσα επενδύσεις, χρειάζεται μείωση της φορολογίας, χρειάζεται τόνωση της επιχειρηματικότητας,
χρειάζεται να μεγαλώσει η πίτα για να
μπορέσει να πετύχει αξιοπρεπή υγεία
και Παιδεία για όλους και να στηρίξει
πιο αποτελεσματικά τους πιο αδύνα-

Η βουλευτής της ΝΔ, Ντόρα Μπακογιάννη
μους».
Αναφερόμενη στις επόμενες εκλογές,
η κ. Μπακογιάννη λέει ότι «θα αναμετρηθούν δύο κόσμοι: Ο φιλελεύθερος

προοδευτικός, που πιστεύει σε μια Ελλάδα ευρωπαϊκή, με ευρωπαϊκές αρχές
και αξίες, σε μια Ελλάδα που παράγει
και δημιουργεί συνθήκες ευημερίας για
τους πολίτες. Από την άλλη, υπάρχει ο
κόσμος του λαϊκισμού, της δημαγωγίας
και της συντήρησης όλων των παθογενειών της Μεταπολίτευσης, τον οποίο
εκπροσωπεί ο ΣΥΡΙΖΑ».
Η κ. Μπακογιάννη χαρακτηρίζει τη
στάση της ΝΔ στο Σκοπιανό υπεύθυνη
και πατριωτική, ενώ παρατηρεί ότι «η
κυβέρνηση με τις επιλογές της ανοίγει
θέματα τα οποία ως Ελλάδα τα είχαμε
αποφύγει με επιτυχία». Για το εισαγγελικό
πόρισμα για την τραγωδία στο Μάτι λέει
ότι «επιβεβαίωσε όλους τους φόβους
μας, ότι δηλαδή δεν υπήρξε κανένας
σχεδιασμός, κανένας συντονισμός προκειμένου να σωθούν οι άνθρωποι».

Λοβέρδος: Μόνο αν ο Τσίπρας τα έχει
χαμένα θα κάνει εκλογές τον Οκτώβριο
Την άποψη πως οι εκλογές θα γίνουν
τον Μάιο εξέφρασε ο Ανδρέας Λοβέρδος.
«Στο συνέδριο που θα γίνει σε λίγες
ημέρες και είναι και το πρελούδιο των
εκλογών, εγώ βλέπω εκλογές τον Μάιο.
Μόνο αν ο πρωθυπουργός τα έχει τελείως χαμένα μπορεί να ακούσει κάποιους που του λένε Οκτώβριο. Αφήστε τι
λέει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση λέει
πάντα ότι θα πάμε σε εκλογές στο τέλος
της θητείας», σημείωσε ο κ. Λοβέρδος
και πρόσθεσε: «Το συνέδριο θα παίξει
ένα πολύ μεγάλο ρόλο στην προεκλογική
μας φορά».
Εκτίμησε ακόμα πως «θα πάμε με
σκανδαλολογία στις εκλογές». «Το λένε
οι ίδιοι», σημείωσε.
Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της
Δημοκρατικής Συμπαράταξης μιλώντας

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της
Δημοκρατικής Συμπαράταξης
Ανδρέας Λοβέρδος

για την υπόθεση Novartis τόνισε: «Από
τα όσα έχουν γίνει, αυτό που με έθιξε
περισσότερο είναι τα πρωτοσέλιδα που
έλεγαν "ανοίγουν οι λογαριασμοί των
δέκα". Εγώ το είχα ζητήσει μόνος μου
πηγαίνοντας στην κ. Τουλουπάκη. Κανένα
πρωτοσέλιδο δεν είδα που να αναφέρει
ότι δεν βρέθηκε τίποτα στους λογαριασμούς μου. Περιμένω ακόμα και τώρα
τα πρωτοσέλιδα εκείνα να κάνουν τη
δημοσίευση του γεγονότος ότι στον κ.
Λοβέρδο δεν βρέθηκαν χρήματα.
Τα τρία μου παιδάκια, όλους τους
συγγενείς και τους συνεργάτες μου τους
κοιτάξανε και δεν βρέθηκε τίποτα. Δεν
πρέπει να ειπωθεί αυτό;».
«Υπάρχουν δέκα άνθρωποι που έχουν
χτυπηθεί σαν ψάρια. Είναι οφειλόμενη
ενέργεια να πεις ότι δεν βρέθηκε τίποτα»,
πρόσθεσε.

Λογιστικά - Φοροτεχνικά

ΖΟΥΡΜΠΑΣ Ν. - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ν. Ο.Ε.

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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Δ. Τζανακόπουλος: Η δημοσκοπική διαφορά
υπάρχει μόνο στη φαντασία του κ. Μητσοτάκη
δημοσκοπική διαφορά υπάρχει
μόνο στη φαντασία του κ.
Μητσοτάκη, των αυλικών του και
των ΜΜΕ που τον στηρίζουν, τονίζει ο
υπουργός Επικρατείας και Κυβερνητικός
εκπρόσωπος, Δημήτρης Τζανακόπουλος
και αναρωτιέται ποια θα είναι η
αντίδραση στο στρατόπεδο της Νέας
Δημοκρατίας, όταν αποδειχθεί ότι τελικά
ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η πρώτη πολιτική δύναμη
στη χώρα.

ρίζουν".

Η

Ο κ. Τζανακόπουλος κατηγορεί τον πρόεδρο
της Ν.Δ. για επιχείρηση "παραπλάνησης" του
ελληνικού λαού, γύρω από το θέμα των πρωτογενών πλεονασμάτων και δηλώνει ότι "αν κάποια κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να μειώσει
τα πρωτογενή πλεονάσματα προς όφελος
της κοινωνικής πλειοψηφίας, αυτή είναι μια κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα".
Παράλληλα σημειώνει πως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν φοβάται τον κίνδυνο αλλοίωσης του από τη διεύρυνση της πολιτικής του επιρροής, διότι όχι
μόνο δεν έκανε πίσω από τις αρχές και τις αξίες
της Αριστεράς, αλλά κάθε βήμα αυτής της δύσκολης διαδρομής, τα χρόνια της διακυβέρνησης, λειτούργησε ως επιβεβαίωση αυτών.
Σε ερώτηση σχετικά με τις δημοσκοπήσεις
απαντά ότι πλέον, στην πλειονότητά τους, δεν
αποσκοπούν στην αποτύπωση της πολιτικής
πραγματικότητας, αλλά χρησιμοποιούνται ως
επικοινωνιακά εργαλεία σε κομματικά και εκ-

ι προσεχείς εκλογές
είναι ευκαιρία για ένα
αριστερό, ριζοσπαστικό και προοδευτικό μέτωπο
αναγέννησης της πολιτικής.
Αυτό επισημαίνει σε άρθρο του
στο Έθνος της Κυριακής ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής
Άμυνας, Παναγιώτης Ρήγας.
«Τα τελευταία χρόνια καταγράφεται διεθνώς μια απαξίωση
της πολιτικής, μια έκπτωση των
αντιπροσωπευτικών θεσμών,
όχι μόνο σε πολιτικό αλλά και σε
κοινωνικό επίπεδο. Αξίες που
έχουν να κάνουν με τη συλλογικότητα, τη μαζική διεκδίκηση
και δράση, έχουν όλο και περισσότερο μειωμένη απήχηση»
γράφει ο αναπληρωτής υπουργός και προσθέτει: «οι εκλογικές
διαδικασίες είναι μια ευκαιρία
για να βγουν στην επιφάνεια οι
πραγματικές ανάγκες. Το νέο
στοιχείο που πρέπει να αναδειχθεί, είναι η αξία της πολιτικής και η πρόκληση του ενδιαφέροντος των νέων ανθρώπων
και ευρύτερων λαϊκών στρωμάτων που έχουν στρέψει τα
νώτα τους στην πολιτική και
τους πολιτικούς».
Σύμφωνα με τον κ. Ρήγα αυτό

Ο

Ο κ. Μητσοτάκης επιθυμεί την
επιστροφή στην πιο μαύρη
μνημονιακή περίοδο

Ο υπουργός Επικρατείας
Δημήτρης Τζανακόπουλος
δοτικά επιτελεία και σημειώνει: "Δεν γνωρίζω
αν υπάρχει αντίστοιχο παράδειγμα διεθνώς
όπου για 6 συνεχόμενα χρόνια να διαπιστώνονται τόσο ακραίες αποκλίσεις ανάμεσα στις
μετρήσεις και στο τελικό αποτέλεσμα της
κάλπης. Με αυτή την έννοια, δεν αισθανόμαστε την ανάγκη ο ΣΥΡΙΖΑ να καλύψει μια υποτιθέμενη διαφορά 5, 10, 15 μονάδων που
υπάρχει μόνο στη φαντασία του κ. Μητσοτάκη, των αυλικών του και των ΜΜΕ που τον στη-

Ως προς τη συζήτηση για τη μείωση των
πρωτογενών πλεονασμάτων υπενθυμίζει ότι η
σημερινή κυβέρνηση διεκδίκησε και πέτυχε τη
μείωση των στόχων για τα πλεονάσματα, τα
οποία, με βάση τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης Σαμαρά - Βενιζέλου, θα ανέρχονταν σε
ύψος 4% κατά μέσο όρο έως το 2030.
Όσον αφορά το πρόγραμμα του κ. Μητσοτάκη τονίζει ότι πρόκειται για "ακραία πολιτική που επιθυμεί την επιστροφή της χώρας στην
πιο μαύρη μνημονιακή περίοδο".
Για το νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης
κατοικίας ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος επισημαίνει ότι θα ψηφιστεί σύντομα από την ελληνική Βουλή, όταν ολοκληρωθεί η τεχνική του
επεξεργασία σε συνεννόηση με τους εποπτικούς θεσμούς.

Επιδιώκουμε την αποτροπή
της παλινόρθωσης
της μεταλλαγμένης Δεξιάς
του κ. Μητσοτάκη
Σε ερώτηση για το ζήτημα της διαμόρφωσης
του προοδευτικού κοινωνικού πόλου τονίζει
πως μετά τη Συμφωνία των Πρεσπών και την
"ταύτιση" και σε αυτό το ταυτοτικό θέμα του Κι-

νήματος Αλλαγής με τη Δεξιά, παρατηρείται
πως ένα μεγάλο τμήμα παραδοσιακών υποστηρικτών της Κεντροαριστεράς στρέφεται
προς τον ΣΥΡΙΖΑ, διατηρώντας, βεβαίως, τις
θέσεις του σε επιμέρους ζητήματα και υπογραμμίζει: " Εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο να
είμαστε επιφυλακτικοί απέναντι σε αυτή την
προσέγγιση. Επιδιώκουμε επομένως και τον
διάλογο και τη συστράτευση με έναν σαφή πολιτικό στόχο: Την αποτροπή της παλινόρθωσης
της μεταλλαγμένης Δεξιάς του κ. Μητσοτάκη
και την ήττα του στρατοπέδου της λιτότητας
σε Ελλάδα και Ευρώπη".
Σε ερώτηση αν θα γίνουν κινήσεις διεύρυνσης του ΣΥΡΙΖΑ και προς τα αριστερά ο κ. Τζανακόπουλος απαντά πως ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση υλοποιεί πολιτικές που βελτιώνουν τη
θέση των λαϊκών τάξεων και οι πολίτες που τοποθετούνται στα αριστερά του πολιτικού φάσματος είναι σαφές ότι, στη συντριπτική τους
πλειοψηφία, το αναγνωρίζουν και συνεχίζουν
να στηρίζουν τον ΣΥΡΙΖΑ. "Είναι νομίζω σαφές
ότι αυτή η επιρροή θα συνεχίσει να διευρύνεται, δεδομένων των ευνοϊκότερων συνθηκών
για την άσκηση πολιτικών υπέρ των πολλών
μετά το τέλος των μνημονίων. Οι υπόλοιποι
σχηματισμοί της Αριστεράς, πέραν του ΣΥΡΙΖΑ, είναι δεδομένο ότι θα συνεχίσουν να βρίσκονται σε πολιτικό αδιέξοδο όσο συνεχίζουν
να πορεύονται στη βάση του αναχωρητισμού
και της δήθεν ιδεολογικής καθαρότητας", σημειώνει.

Π. Ρήγας: Οι εκλογές ευκαιρία για προοδευτικό
μέτωπο αναγέννησης της πολιτικής

Ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Άμυνας, Παναγιώτης Ρήγας
που αναδεικνύεται ως ανάγκη μετά την έξοδο από την κρίση είναι η ανάδειξη ενός κινήματος
αναγέννησης της πολιτικής,
μέσω της ενεργοποίησης του
λαϊκού ενδιαφέροντος, που θα
σταθεί εμπόδιο αλλά θα είναι
και αντίδοτο στην παθολογία

της πολιτικής, που εκδηλώνεται
με όλα τα συμπτώματα ακραίων
και νεοναζιστικών συμπεριφορών.
«Η οικονομική κρίση λειτούργησε ως καταλύτης στην
εμφάνιση του φαινομένου με
τρόπο κατακλυσμιαίο. Όμως,

το φαινόμενο αυτό έχει εκδηλωθεί και σε άλλες χώρες, οι
οποίες δεν έζησαν την οικονομική κατάρρευση που ζήσαμε
στην Ελλάδα» τονίζει, αναφέροντας ότι τα αίτια συνεπώς είναι βαθύτερα και συνδέονται με
τον σύγχρονο τρόπο ζωής,
ωστόσο υπάρχουν και αιτίες
για τις οποίες την ευθύνη φέρει
το πολιτικό προσωπικό, οι επιλογές του, οι συμπεριφορές
του και σε τελική ανάλυση ο ρόλος του.
Σχολιάζει επίσης ότι τις τελευταίες δεκαετίες είχαμε την
επικράτηση, της λογικής του
νεοφιλελεύθερου μοντέλου,
«που ευνόησε τη διαφθορά και
τη διαπλοκή, όπου τα πάντα είναι οικονομία και όπου οικονομία είναι η αύξηση μόνο της
κερδοφορίας του κεφαλαίου,
πάνω στην οποία οικοδομούνται
οι δομές και οι αξίες της κοινωνίας, αδιαφορώντας για τις

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

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

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

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΩΤ. Ι. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ

ΓOPΓOΓYPI - TPIKAΛA
THΛ.: 24310 53555

Με συνέπεια εκεί
που μας χρειάζεστε

Έγκριτο μέλος συνδέσμου
ταπητοκαθαριστηρίων

“ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ”
CMYK

ανάγκες των ανθρώπων». Αυτό
οδήγησε, όπως γράφει, σταδιακά στην απαξίωση της πολιτικής και στην μετάλλαξη, σε μεγάλο βαθμό, του πολιτικού προσωπικού, το οποίο, από ηγέτης
και εμπνευστής της, τείνει να γίνει υπάλληλος μεγάλων συμφερόντων που πλέον γίνονται τα
υποκείμενα άσκησης πολιτικής
και εξουσίας σε διεθνές επίπεδο.
«Αυτή η κατάσταση της λαϊκής αποστροφής δίνει το έδαφος στις δυνάμεις της άρνησης
της Δημοκρατίας, ν’ αναπτυχθούν και να εμποτίσουν την κοινωνία με το δηλητήριό τους.
Αυτό, που εμφανίζεται σαν
απέχθεια στα κοινά, στην πορεία «πολιτικοποιείται» και υιοθετεί τους αρνητές της Δημοκρατίας, μέσω ενός πολιτικού
πρωτογονισμού με κύριο χαρακτηριστικό τη βία και το ρατσισμό» προειδοποιεί ο κ. Ρήγας

και συνεχίζει: «Ακροδεξιά, νεοναζιστικά και ρατσιστικά μορφώματα καταλαμβάνουν τις κενές θέσεις σε λαϊκές συνειδήσεις. Παράλληλα βρίσκουν ανοιχτές πόρτες τα οργανωμένα
συμφέροντα αλλά και εγκληματικές οργανώσεις, για να κάνουν ένα βήμα μπροστά αποκτώντας πρόσβαση σε θεσμούς
άσκησης εξουσίας. Έτσι «ξεπλένονται» και «νομιμοποιούνται». Βλέπουμε λοιπόν ακόμα
και ολόκληρα κράτη να αλώνονται. Η απειλή είναι κοντά
μας».
Απέναντι σε αυτή την κατάσταση, σημειώνει, οι αριστερές
και οι προοδευτικές δυνάμεις
έχουν το καθήκον να συγκροτήσουν ένα μέτωπο αναγέννησης της πολιτικής και ανάκτησης της λαϊκής εμπιστοσύνης, ένα μέτωπο γνώσης, λογικής και αξιών. Οι δυνάμεις αυτές πρέπει «να ηγηθούν εκστρατείας αποκατάστασης της
θέσης της πολιτικής, απέναντι
σε μια μονοσήμαντη κυριαρχία
της οικονομίας πάνω στην κοινωνία που γίνεται για λογαριασμό της οικονομικής ελίτ» καταλήγει.
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Η

αγία μας Εκκλησία έχει
καθιερώσει κατά τη διάρκεια
του έτους διάφορες
νηστείες (της Μεγάλης
Τεσσαρακοστής, των
Χριστουγέννων, του
Δεκαπενταυγούστου, των Αγίων
Αποστόλων, της Τετάρτης και της
Παρασκευής). Η λέξη νηστεία (νηστερητικό+εσθίω) σημαίνει την
εκούσια αποχή υγιών ανθρώπων
για μία ή περισσότερες μέρες από
ορισμένες ή όλες τις τροφές, με
σκοπό την άσκηση του σώματος
και της θέλησης που επιβάλλει η
θρησκευτική πίστη ή σαν ένδειξη
σεβασμού προς τις γιορτές και
τους αγίους.

Θεσμός πανάρχαιος η νηστεία ανάγει
την αρχή της στον κήπο της Εδέμ. Είναι
η πρώτη εντολή του δημιουργού προς
τους πρωτοπλάστους: “... από του καρπού... ου φάγεσθε...”. Μεγάλοι άνδρες
της Παλαιάς Διαθήκης νήστεψαν πριν
αναλάβουν μια μεγάλη θεία αποστολή:
Ο Μωυσής νήστεψε πριν πάρει το Δεκάλογο από το Θεό, ο προφήτης Ηλίας
συνδύαζε τη νηστεία με την προσευχή
και οι προφήτες γενικά καλούσαν το
λαό σε μετάνοια με ταπείνωση, νηστεία
και προσευχή.
Στην Καινή Διαθήκη ο ίδιος ο Κύριος
νήστεψε 40 μέρες πριν αντιμετωπίσει
τους πειρασμούς στην έρημο και πριν
αναλάβει τη δημόσια κοσμοσωτήρια δράση του. Οι Απόστολοι και οι πρώτοι χριστιανοί νήστεψαν, χρησιμοποιώντας τη
νηστεία ως μέσο για άσκηση και για
αποτελεσματικότερη προσευχή (“νηστεύσαντες και προσευξάμενοι...”). Η Εκκλησία από πολύ νωρίς καθιέρωσε, όπως
προαναφέραμε, νηστείες, μικρές στην

EΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η ΕΥΑΡΕΣΤΗ
ΣΤΟ ΘΕΟ ΝΗΣΤΕΙΑ
“Νηστεία αληθής η των κακών αλλοτρίωσις...”
Γράφει ο κ. Κων/νος Χαρ. Κορλός, θεολόγος
αρχή και αργότερα μεγαλύτερες και αυστηρότερες, καθώς άρχισε να εμφιλοχωρεί το κοσμικό πνεύμα.

Αξία-σκοπός της νηστείας
Η νηστεία είναι μέσο και όχι σκοπός.
Μπορεί, σε συνδυασμό με άλλα πνευματικά αγωνίσματα, να οδηγήσει στον
αγιασμό και στη θέωση. Η νηστεία αποβλέπει στην αποδοτικότερη και ευπρόσδεκτη, από το Θεό προσευχή, στον εξαγνισμό της σάρκας και την υποταγή του
σαρκικού-σαρκολατρικού φρονήματος
στο πνεύμα και στο φρόνημα του πνεύματος, στην πνευματική ζωή. Η νηστεία,
ως αποχή για ορισμένο χρονικό διάστημα
από λιπαρές τροφές, έχει ως σκοπό να
μας απαλλάξει από τη μέριμνα για ικανοποίηση της κοιλίας και να στρέψει την
προσοχή μας προς πνευματικά και ηθικά
αγωνίσματα, για επίτευξη της αγιότητας.
Να μας συνηθίσει σ' έναν ανώτερο τρόπο
ζωής που ταιριάζει στον άνθρωπο-εικόνα
του Θεού. Το σώμα μας είναι ναός του
Αγίου Πνεύματος και δεν μπορούμε να
το κάνουμε σκεύος ηδονής, αλλά εργαστήριο αγιότητας και κάθε αρετής.

Επιπλέον, έχει επιστημονικά αποδειχθεί, ότι η νηστεία είναι πολλαπλά ωφέλιμη
για τη σωματική ευεξία, ευρωστία και
υγεία. Καθαρίζει το αίμα και αποτοξινώνει
τον οργανισμό μας προφυλάσσοντας
τον από επικίνδυνες παθήσεις (εγκεφαλικά, καρδιοπάθειες κ.λπ.). Πολλοί άνθρωποι σήμερα πεθαίνουν από υπερβολική χρήση κρέατος και λιπαρών τροφών
και άλλοι από υποσιτισμό. Αν οι πρώτοι
νήστευαν σύμφωνα με τους κανόνες της
Εκκλησίας, που θεσπίστηκαν από αγάπη
για τον άνθρωπο, θα είχαμε διπλό κέρδος: και οι μεν θα είχαν καλύτερη ποιότητα ζωής και θα ήταν μακροβιότεροι
και οι άλλοι δεν θα πέθαιναν από την
πείνα, γιατί όσα θα περίσσευαν από τη
νηστεία των πρώτων θα χόρταιναν τους
δεύτερους. “Νηστεύσωμεν ίνα ελεήσωμεν...” τονίζει ο Ιερός Χρυσόστομος.

Η αληθινή νηστεία
Η αληθινή και ευάρεστη στο Θεό νηστεία πρέπει να συνδυάζεται με εγκράτεια, δηλαδή εκούσια αποχή από σαρκικές απολαύσεις και ηδονές που κάνουν
την ψυχή του ανθρώπου πλαδαρή, άνευ-

ρη, ανίκανη να αντισταθεί στις ορέξεις
της σάρκας και στις έσωθεν και έξωθεν
προκλήσεις. “Η σαρξ φρονεί κατά του
πνεύματος και το πνεύμα κατά της σαρκός...”, γράφει ο απόστολος Παύλος. Γι'
αυτό, λέει ο ίδιος, “υποπιάζω μου το
σώμα και δουλαγωγώ, ίνα μη άλλοις κηρύξας, αυτός αδόκιμος γένωμαι”. Επίσης,
να συνδυάζεται με την προσευχή και
μάλιστα τη νοερή προσευχή (“αδιαλλείπτως προσεύχεσθε”), με πίστη, με μετάνοια, με αγάπη προς το Θεό και το
συνάνθρωπο, με συγχώρεση, άφεση των
σφαλμάτων των άλλων και μάλιστα και
των εχθρών μας. Να γίνεται ακόμα με
ταπείνωση, απλότητα, χωρίς φαρισαϊσμούς και επιδειξιομανία και με καθαρή
καρδιά. Η νηστεία είναι άχρηστη, ατελέσφορη πνευματικά χωρίς τις παραπάνω
αρετές.
“Νηστεία αληθής”, λέει ο Μ. Βασίλειος,
“η των κακών αλλοτρίωσις· εγκράτεια
γλώσσης, θυμού αποχή, καταλαλιάς,
ψεύδους...”. Η αληθινή νηστεία έχει πνευματικό περιεχόμενο· είναι η αποξένωση
του πολυώνυμου κακού που υπάρχει έμφυτο μέσα μας, γνώρισμα της ξεπεσμέ-

νης ανθρώπινης φύσης. (Εγωισμός, ατομισμός, υπερηφάνεια, πλεονεξία, φιληδονία, θυμός, οργή, ψεύδος, συκοφαντία,
έχθρες, μίση, αντιπάθειες, ύβρεις, μνησικακία κ.λπ.).
Ο πνευματικός μας αγώνας πρέπει να
εστιάζεται κυρίως στα αδύνατα σημεία,
στην “αχίλλειο πτέρνα” της ηθικής μας
ζωής. Ό,τι πονηρό και εφάμαρτο μας
ελκύει και μας γοητεύει, να το αντιπαθήσουμε, να το απωθήσουμε και να απελευθερωθούμε από αδυναμίες και πάθη.
Ό,τι μας σκανδαλίζει και μας κρατάει
αιχμάλωτους, όσο προσφιλές, οικείο,
χρήσιμο και ωφέλιμο κι αν είναι, να το
αποκόψουμε. Προσφιλή πρόσωπα, φιλικές συναναστροφές, οικείες συνήθειες
εφάμαρτες, θεάματα, αναγνώσματα,
ακροάματα που δεν ταιριάζουν στο χριστιανικό ήθος και φθείρουν την ψυχή
του ανθρώπου, πρέπει να τα απαρνηθούμε. Τη μεγάλη αυτή αλήθεια εκφράζει
ο αψευδής λόγος του Χριστού: “ει δε ο
οφθαλμός σου ο δεξιός σκανδαλίζει σε,
έξελε αυτόν και βάλε από σου... και ει η
δεξιά σου χειρ σκανδαλίζει σε, έκκοψον
αυτήν και βάλε από σου...”. Γιατί συμφέρει να πας με ένα μάτι και με ένα χέρι
στη Βασιλεία του Θεού παρά με δύο
μάτια και με δύο χέρια στην κόλαση.
(Ματθ. 3, 29-30).
Στον αγώνα μας αυτό θα έχουμε θετικά
αποτελέσματα, πρόοδο στην πνευματική
και ηθική μας ζωή, μόνο με τη βοήθεια
της πανσθεναργού θείας Χάρης, η οποία
τα ασθενή θεραπεύει και τα ελλείποντα
αναπληροί. Το στάδιο, λοιπόν, των αρετών είναι μπροστά μας. Ας καθαρίσουμε
τις αισθήσεις μας, ας γίνουμε στην
καρδιά σαν νήπια απονήρευτοι, άκακοι,
ευθείς και στο νου συνετοί και φρόνιμοι.
Ας σκεφτόμαστε και ας πράττουμε ό,τι
είναι αρετή και έπαινος.-

Θ εραπευτική χρήση και αποτελ εσματικότητα της κάνναβη ς
Α. ΔΙΕΓΕΡΣΗ ΟΡΕΞΗΣ ΣΕ
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΙDS
Η ανορεξία και η σταδιακή απώλεια βάρους παρατηρούνται σε
ασθενείς που υποφέρουν από προχωρημένα στάδια καρκίνου ή λοίμωξης από ΗΙV. Στην περίπτωση
του ΑΙDS, η καχεξία μπορεί να συνοδεύεται από διάρροια και αδυναμία. (Ιversen, 2000)
Σε μία τυχαιοποιημένη, διπλήτυφλή, ελεγχόμενη από placebo
μελέτη 67 ασθενών με ΑΙDS, τόσο
η δροναβινόλη όσο και το κάπνισμα
της Κάνναβης οδήγησαν σε σημαντικά μεγαλύτερη αύξηση σωματικού βάρους συγκριτικά με το
placebo. Η δοκιμή είχε διάρκεια
21 ημέρες και χρησιμοποιήθηκαν
2.5 mg t.i.d. από του στόματος
δροναβινόλης και δύο ως τρία τσιγάρα ημερησίως με περιεκτικότητα
3.95% σε ΤΗC. Η έρευνα ακόμα
έδειξε πως κατά τη διάρκεια της
θεραπείας, η χορηγούμενη ΤΗC
δεν επηρέασε ούτε το ιικό φορτίο
ούτε τον αριθμό των CD4+ και
CD8+ λεμφοκυττάρων. Επιπλέον,
οι δύο μορφές της ΤΗC δεν αλληλεπίδρασαν με αναστολείς προτεασών (ϊindinavir και nelfinavir)
που λάμβαναν οι ασθενείς.
(Αbrams, 2007)
Στον Καναδά έχει εγκριθεί
σκεύασμα από του στόματος ΤΗC
(Μarinol) ως ορεξιογόνο για τη
θεραπεία της ανορεξίας και της
απώλειας βάρους που συνδέονται
με το ΑΙDS. Το Μarinol είναι διαθέσιμο σε κάψουλες στις μορφές
των 2.5, 5 και 10 mg ΤΗC. Η συνιστώμενη δόση για τη συγκεκριμένη

Επιμέλεια:
Τσιουτσια Βασιλείου,
φαρμακοποιού

ένδειξη είναι 2.5-20 mg ημερησίως.
(CΡΑ, 2005)
Β. ΑΥΤΙΣΜΟΣ
Δεν υπάρχει κλινική μελέτη που
να ακολουθεί σωστό πρωτόκολλο
για τη χρήση της Κάνναβης ή κανναβινοειδών για τη θεραπεία του
αυτισμού. (WΗΟ, 2018)
Γ. ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ ΣΕ ΧΡΟΝΙΟ
ΠΟΝΟ
Tα αποτελέσματα των ερευνών,που αξιολογούν την φαρμακοθεραπεία με Κάνναβη σε περίπτωση πόνου επιδεικνύουν την πολύπλοκη αναλγητική δράση που
σχετίζεται με το φυτό. Πολλές τυχαιοποιημένες, ελεγχόμενες κλινικές δοκιμές έχουν δείξει πως η
Κάνναβη είναι αποτελεσματικό
αναλγητικό. (Ηill, 2015). Οι περισ-

σότερες από αυτές τις μελέτες,
όμως, εστιάζουν στη δράση των
κανναβινοειδών που απομονώνονται από το φυτό. Σε μία μετα-ανάλυση από τους Whiting et al. (2015)
για παράδειγμα, μόνο 5 από τις
28 μελέτες εκτιμούν τη δράση της
ατμοποιημένης Κάνναβης ή του
καπνίσματος του φυτού. (Whiting,
2015)
Δεν έχει εκδοθεί τυχαιοποιημένη
και ελεγχόμενη με placebo δοκιμή
για την Κάνναβη στον χρόνιο πόνο.
Μία πρόσφατη μελέτη, που δεν
συμπεριλήφθηκε στη μετα-ανάλυση των Whiting et al., ήταν μία
ελεγχόμενη με placebo δοκιμή
ενός εισπνεομενου αερολύματος,
η οποία έδειξε μία δοσοεξαρτώμενη μείωση των ποσοστών αυθόρμητου πόνου λόγω περιφερικής νευροπάθειας από διαβήτη
σε ασθενείς με πόνο λόγω αντίστασης στη θεραπεία, (Whiting,
2015).
Επιπλέον, πιο πρόσφατα, οι
Wilsey et al. πραγματοποίησαν μία
τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με
placebo, μικτή δοκιμή ατμοποιημένης Κάνναβης σε 42 ασθενείς
με πόνο από κεντρική νευροπάθεια
που σχετίζεται με κάκωση στη
σπονδυλική στήλη. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ατμοποιημένη
Κάνναβη μείωσε τον νευροπαθητικό πόνο αλλά δεν υπήρχε απόδειξη για σχέση δόσης-αποτελέσματος. Οι συγγραφείς κατέληξαν
στο ότι υπάρχει ανάγκη για επιπρόσθετη έρευνα για να διερευνηθεί το πώς οι αλληλεπιδράσεις
μεταξύ των κανναβινοειδών μπο-

ρούν να επηρεάσουν την αναλγησία. (Wilsey, 2016)
Μία εκτενής μελέτη αξιολόγησε
την ασφάλεια της Κάνναβης που
χορηγήθηκε μέσω καπνίσματος,
μέσω ατμοποίησης και από του
στόματος και εντόπισε μία αύξηση
στις ανεπιθύμητες ενέργειες στην
ομάδα που χρησιμοποιούσε Κάνναβη σε σύγκριση με την ομάδα
ελέγχου. Δεν υπήρχε διαφορά
στην εμφάνιση σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών ανάμεσα στις
δύο ομάδες. (νν3Γθ, 2015). Ένα
πρόσφατο διάγραμμα ανασκόπησης έδειξε πως η Κάνναβη μπορεί
να βελτιώσει τον πόνο και την ποιότητα ζωής. (Βellnier, 2017)
Δ. ΕΠΙΛΗΨΙΑ
Μόνο το κανναβινοειδές Κανναβιδιόλη έχει μελετηθεί ως φαρμακοθεραπεία για την επιληψία.
(WHO 2018). Μία κλινική δοκιμή
με 48 επιληπτικούς ασθενείς χρησιμοποίησε την κανναβιδιόλη ως
επιπρόσθετη θεραπεία μαζί με
άλλα αντιεπιληπτικά φάρμακα. Δεν
παρατηρήθηκαν σημαντικές ανεπιθύμητες ενέργειες που να σχετίζονται με την χρήση της CBD
αλλά δεν υπήρξε έγκυρο συμπέρασμα για την αποτελεσματικότητα
και την ασφάλεια της θεραπείας,
λόγω των περιορισμένων αποδεικτικών στοιχείων. (Gloss, 2014)
Ε. ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ
Η σκλήρυνση κατά πλάκας είναι
μία νευροεκφυλιστική νόσος που
συνοδεύεται απτό στταστικότητα
(μυϊκή ακαμψία), επίπονες κράμπες, χρόνιο πόνο στα άκρα, μυρ-

μήγκιασμα και κνησμό στα δάχτυλα
των χεριών και στα πόδια, μαζί με
αταξία, τρέμουλο και γαστρεντερικές διαταραχές. (Ιversen, 2000)
Δεκατρείς ελεγχόμενες μελέτες
αξιολογούν την αποτελεσματικότητα των κανναβινοειδών στη συγκεκριμένη νόσο. Τα αποτελέσματα
τους είναι μικτά. Τα πιο έγκυρα
συμπεράσματα όμως μπορούμε
να τα αντλήσουμε από δύο κλινικές
δοκιμές που οργανώθηκαν στη
Μεγάλη Βρετανία και κάλυψαν μεγάλα δείγματα πληθυσμού.
Έτσι, σε μία τυχαιοποιημένη,
διπλή-τυφλή δοκιμή με παράλληλες ομάδες (η μελέτη CAMS) που
εξέταζε συνολικά 630 ασθενείς με
σκλήρυνση κατά πλάκας, οι 206
από αυτούς πήραν ΤΗC σε μορφή
κάψουλας, οι 211 πήραν εκχύλισμα
κάνναβης σε κάψουλα με συγκέντρωση 2.5 mg ΤΗC, 1.25 mg CΒD
και λιγότερο από 5% άλλα κανναβινοειδή ανά κάψουλα και οι 213
πήραν placebo. Η συνολική διάρκεια της μελέτης ήταν 14 εβδομάδες. Οι συγγραφείς ανέφεραν
απουσία ευεργετικής επίδρασης
των κανναβινοειδών στη σπαστικότητα, όπως αυτή εκτιμάται με
την κλίματα Ashworth, σημειώνοντας όμως τους περιορισμούς της
κλίμακας αυτής στον υπολογισμό
των ιδιαίτερα πολύπλοκων συμπτωμάτων της σπαστικότητας. Παρόλα αυτά, παρατήρησαν μία υποκειμενική βελτίωση στην ικανότητα
κίνησης με την από του στόματος
ΤΗC και μία υποκειμενική βελτίωση
στην σπαστικότητα, στις μυϊκές
κράμπες, στον πόνο, στην ποιότητα
του ύπνου και στη γενικότερη κατάσταση, παράλληλα με μία μείωση
στις υποτροπές, με τον συνδυασμό
των ΤΗC και CBD. Οι αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν
ήπιες και καλά ανεκτές. (Ζejicek,
2003)
Ένα χρόνο αργότερα, οι Ζejicek
et a1., πραγματοποίησαν μία συμπληρωματική (follow-up) μελέτη
της πρώτης δοκιμής στην οποία
συμμετείχαν οι 502 (80%) των αρχικών 630 ασθενών. Συνολικά παρατηρήθηκε γενικότερη αντικειμενική βελτίωση τόσο στη σπαστικότητα (όπως φάνηκε και με
μικρή βελτίωση στην κλίμακα Αshworth) όσο και στους δείκτες ανα-

πηρίας. Τα αποτελέσματα αυτά
πιστοποιήθηκαν αντικειμενικά μόνο
στους ασθενείς που λάμβαναν από
του στόματος ΤΗΟ, αν και οι ασθενείς που λάμβαναν τον συνδυασμό
κανναβινοειδών ανέφεραν εξίσου
ευεργετικές επιδράσεις. Συνολικά
δεν παρατηρήθηκαν ιδιαίτερες
ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια
και ήπιες ανεπιθύμητες ενέργειες
αναφέρθηκαν από 109 ασθενείς
που έπαιρναν ΤΗC. 125 ασθενείς
που έπαιρναν συνδυασμό ΤΉC
και CΒD και 127 ασθενείς που
έπαιρναν το ρlacebo. (Ζajicek.
2005)
Σε μία άλλη τυχαιοποιημένη, διπλή-τυφλή, ελεγχόμενη από placebo δοκιμή με παράλληλες ομάδες
εξετάστηκαν 160 ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας. Οι Wade et
al. αξιολόγησαν την επίδραση του
εκχυλίσματος Κάνναβης που περιείχε ίσες ποσότητες ΤΗC (2.7mg)
και CBD (2.5mg) και χορηγήθηκε
υπό μορφή υπογλώσσιου σπρέι
σε δόσεις 2.5-120mg από κάθε
κανναβινοειδές τη μέρα για μία
περίοδο 6 εβδομάδων. Από άποψη
αποτελεσματικότητας, αυτό το παρασκεύασμα (Sativex) επέδειξε τις
εξής επιδράσεις: στατιστικά σημαντική αντικειμενική μείωση της
σπαστικότητας, στατιστικά σημαντική υποκειμενική βελτίωση της
ποιότητας του ύπνου και στατιστικά
σημαντική αντικειμενική βελτίωση
στην ικανότητα κίνησης και στην
δυσλειτουργία της ουροδόχου
κύοτεως συγκριτικά με το ρΐ3οβ6ο.
Από άποψη τοξικότητας, οι ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρήθηκαν ήταν γενικά ήπιες και
καλά ανεκτές, (Wade, 2004)
Η Αμερικάνικη Ακαδημία Νευρολογίας (Αmerican Academy of
Neurology, ΑΑΝ) έχει εκδώσει μία
Περίληψη Συστηματικών Αξιολογήσεων για Κλινικούς (Summary
of Systematic Reviews for Clinicians) που υποδεικνύει πως το
από του στόματος εκχύλισμα Κάνναβης είναι αποτελεσματικό για
τη μείωση της σπαστικότητας και
του κεντρικού πόνου ή των επίπονων σπασμών σε ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας. (ΑΑΝ, 2016).
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Αυστηρές ποινές, δήμευση και επιστροφή
περιουσίας για τους καταχραστές του Δημοσίου
Σ
ύμφωνα με κύκλους
του υπουργείου
Δικαιοσύνης με
τους νέους Κώδικες που
είναι σε διαβούλευση
(Ποινικός Κώδικας και
Κώδικας Ποινικής
Δικονομίας) για τους
καταχραστές του
Δημοσίου το πλαίσιο
ποινής που προβλέπεται
είναι κάθειρξη από 10
έως 15 έτη, ενώ
παράλληλα
αυστηροποιείται το
οικονομικό όριο που
αφορά τη βασικά
απειλούμενη ποινή αθώς
μειώνεται από τις
150.000 ευρώ στις
120.000 ευρώ.

Ακόμη, αναφέρει ότι από
συνδυασμό ποινικών διατάξεων προβλέπεται ότι ο δράστης (καταχραστής του Δημοσίου) μπορεί να συνεργαστεί ώστε να αποκαλύψει συνενόχους και να επιστρέψει
έγκαιρα τα ποσά που αφορούσε η εγκληματική πράξη
(ποινική συνδιαλλαγή, ποινικός συμβιβασμός, μέτρα επι-

είκειας). «Να επιστρέψουν δηλαδή “ τα κλεμμένα” στο Ελληνικό Δημόσιο, κάτι το οποίο
σε ελάχιστες περιπτώσεις έχει
καταστεί εφικτό με το παλαιότερο νομοθετικό πλαίσιο»,
όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης.
Συγκεκριμένα, στελέχη του
υπουργείου Δικαιοσύνης ανέφεραν:
«Επί 70 χρόνια από τη νομοθέτησή του το 1950 ο ν.
1608, επονομαζόμενος και ως
“ νόμος περί καταχραστών
δημοσίου” απέτυχε παταγωδώς να αντιμετωπίσει τα φαινόμενα οικονομικής και πολιτικής διαφθοράς, προκαλώντας το κοινό περί δικαίου αίσθημα, αφού σε ελάχιστες
περιπτώσεις εφαρμόστηκαν
οι διατάξεις του.
Συνολικά το ισχύον θεσμικό
πλαίσιο δεν ευνοούσε την
αποκάλυψη των προσώπων
που εμπλέκονταν στις υποθέσεις διαφθοράς ως συνεργοί και συμμέτοχοι, με αποτέλεσμα μόλις 2 -3 σημαίνοντα
πολιτικά πρόσωπα να έχουν τι-

μωρηθεί τόσα χρόνια βάσει
του νόμου περί καταχραστών
και χωρίς να επιβληθούν ισόβια, παρά σε ελάχιστες περιπτώσεις.
Αποτέλεσμα είναι οι δρακόντειες διατάξεις του να καταλήξουν να περιοριστούν στη
στοχοποίηση πράξεων χαμη-

Καθοριστική ψηφοφορία
για το Σύνταγμα
δεύτερη συζήτηση
και καθοριστική
ψηφοφορία για τη
συνταγματική
αναθεώρηση
προγραμματίστηκε για
την Πέμπτη 14 Μαρτίου
στην Ολομέλεια της
Βουλής, δίνοντας το
στίγμα του πολιτικού
ενδιαφέροντος για την
προσεχή εβδομάδα: τα
κομματικά επιτελεία,
ειδικώς των μεγαλύτερων
κομμάτων, όπως είναι
φυσικό, ειδικά μετά το
αποτέλεσμα της πρώτης
ψηφοφορίας,
επικεντρώνουν το
ενδιαφέρον τους κυρίως
στην τύχη που θα έχει η
διάταξη περί
αποσυνδέσεως της
εκλογής του Προέδρου
της Δημοκρατίας από τη
διάλυση της Βουλής και
τις πρόωρες εκλογές.

Η

Υπενθυμίζεται ότι στην πρώτη ψηφοφορία η εν λόγω αλλαγή συγκέντρωσε περισσότερες των 180 ψήφων, γεγονός
το οποίο σημαίνει πως εάν
επαναληφθεί και την Πέμπτη
ένας αντίστοιχος αριθμός θετικών ψήφων, τότε στην επόμενη Βουλή θα αρκούν τουλάχιστον 151 «ναι» για αλλαγή
της διάταξης στην κατεύθυνση
που θα έχει η κυβερνώσα πλειοψηφία την οποία θα αναδείξουν οι κάλπες.

Οι διαρροές
Τούτου δοθέντος, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται
από αρκετούς στο Περιστύλιο
η στάση των μελών της σημερινής πλειοψηφίας, καθώς

κατά την πρώτη φάση της διαδικασίας είχαν κυκλοφορήσει
φήμες σύμφωνα με τις οποίες
εξεταζόταν από ορισμένους
στον πυρήνα του ΣΥΡΙΖΑ το ενδεχόμενο να αφήσουν να
«διαρρεύσουν» από την προσεχή, δεύτερη ψηφοφορία ορισμένες ψήφοι της πλειοψηφίας, ώστε να πέσει ο πήχυς σε
επίπεδα απλής πλειοψηφίας
και να απαιτείται η ενισχυμένη
των τουλάχιστον 180 ψήφων
στην επόμενη Βουλή. Υπενθυμίζεται ότι το 2020 λήγει η θητεία του σημερινού Προέδρου
της Δημοκρατίας και ορισμένοι
εντός ΣΥΡΙΖΑ θεωρούν πως
δεν πρέπει να εγκαταλειφθεί το
«όπλο» της πρόκλησης εκλογών μέσω «μη συναίνεσης»,
στην πιθανολογούμενη περίπτωση που η Ν.Δ. βγει κερδισμένη από τις φετινές κάλπες.
Ενόψει της προσεχούς κρίσιμης διαδικασίας, υπενθυμίζεται ότι κατά την πρώτη ψηφοφορία υπήρξαν και άλλες
ρωγμές στο εσωτερικό της
πλειοψηφίας, οι επιπτώσεις
των οποίων δεν έχουν λησμονηθεί: εξαιτίας αρνητικών ψήφων που έφεραν την υπογραφή βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ
(Φωτεινή Βάκη, Ν. Φίλης, Ν.

Κοτζιάς, Στ. Κοντονής και Νίνα
Κασιμάτη), η «εμβληματική»
για το κυβερνών κόμμα πρόταση που προέβλεπε άμεση
εκλογή Προέδρου από τον
λαό, στην περίπτωση που η
Βουλή ύστερα από αρκετές
προσπάθειες δεν θα μπορούσε να τον αναδείξει, δεν συγκέντρωσε τον απαιτούμενο
αριθμό 151 και «πάγωσε».
Ετερη πρόταση, σχετικά με
τη «θρησκευτική ουδετερότητα» του κράτους, καταψηφίστηκε από τον βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Γ. Μιχελογιαννάκη, ενώ
«παρών» είχαν ψηφίσει από
τον χώρο της πλειοψηφίας οι
με υπουργικά καθήκοντα Ελενα Κουντουρά, Β. Κόκκαλης,
καθώς και οι Κ. Ζουράρις και
Νίνα Κασιμάτη. Επίσης, η κυρία
Αικατερίνη Παπακώστα είχε
καταψηφίσει την πρόταση για
τον πολιτικό όρκο – διάταξη επί
της οποίας είχε δηλώσει «παρούσα» η κυρία Κουντουρά,
ενώ και την πρόταση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για «προστασία της άγριας ζωής, της ευζωίας όλων των ζωικών ειδών
και ιδίως καθιέρωσης αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης,
φύλαξης, μεταφοράς και εισαγωγής τους» στήριξαν μόνο
57 βουλευτές του κόμματος.

λότερης απαξίας, με χαρακτηριστικότερα παραδείγματα
τις περιπτώσεις πλαστών πτυχίων καθαριστριών.
Με το νέο πλαίσιο αντικαθίσταται ο ν.1608, που είχε μείνει επί δεκαετίες κενό γράμμα,
από έναν αυστηρό, ουσιαστικό αλλά και δικαιότερο νόμο.

παράδοση των
ημερών επιβάλλει,
ιδιαίτερα την
Καθαρά Δευτέρα, την
κατανάλωση αλιευμάτων.
Ωστόσο, οι καταναλωτές
θα πρέπει να είναι
ιδιαίτερα προσεκτικοί στις
αγορές και στη συντήρησή
τους, προκειμένου να
αποφευχθούν τα
χειρότερα και για τους
ίδιους αλλά και για το
διαρκώς απειλούμενο
θαλάσσιο οικοσύστημα.

Η

Nα αποφεύγουν μικρά σε μέγεθος αλιεύματα και απαγορευμένα είδη συμβουλεύει τους
καταναλωτές ο Δημήτρης Ζανές αλιέας και πρώην πρόεδρος
της Ομοσπονδίας Αλιέων Νοτίου Αιγαίου. «Ακόμα και αυτές τις
ημέρες οι καταναλωτές πρέπει
να προσέχουν τα μεγέθη και τα
είδη που αγοράζουν. Είναι φανερό ότι αν κάτι το ζητάει η αγορά, κάποιος θα βρεθεί να το ψαρέψει και μετά να το πουλήσει
και μάλιστα σε ακριβή τιμή.
Επίσης, οι καταναλωτές είναι
καλό να ζητούν πληροφορίες
και να επιμένουν στη προέλευση των αλιευμάτων που αγοράζουν. Οι έλεγχοι αυτές τις
ημέρες δεν είναι δυνατόν να καλύψουν όλο τον όγκο των προϊόντων που διακινούνται. Χρειάζεται λοιπόν να είμαστε προσεκτικοί και ενημερωμένοι», τονίζει. Απαγορευμένα είδη είναι
οι πετροσωλήνες και οι πίννες.
Μάλιστα οι τελευταίες, υποφέρουν από ένα βακτήριο που
τις σκοτώνει και έτσι έχει μειωθεί ιδιαίτερα ο πληθυσμός
τους, που είναι όμως πολύ σημαντικός για το θαλάσσιο οικοσύστημα.
Ο κ. Ζανές εξηγεί ότι η συγκεκριμένη εποχή είναι πολύ
καλή για τις σουπιές, «οι οποίες είναι ελληνικές και πολύ καλής ποιότητας ή και Τουρκίας

Με το νέο νόμο που ακολουθεί τα πλέον σύγχρονα
ευρωπαϊκά πρότυπα:
- Το πλαίσιο ποινής που
προβλέπεται είναι κάθειρξη
από 10 έως 15 έτη.
- Αυστηροποιείται το οικονομικό όριο που αφορά τη
βασικά απειλούμενη ποινή

από τις 150.000 ευρώ στις
120.000 ευρώ.
Παράλληλα, μέσα από τη
συνδυαστική εφαρμογή των
διατάξεων των σχεδίων νέου
ποινικού κώδικα και νέου κώδικα ποινικής δικονομίας προβλέπονται τα εργαλεία προκειμένου όχι μόνο να τιμωρηθεί ο δράστης, αλλά και να συνεργαστεί ώστε να αποκαλύψει συνενόχους και να επιστρέψει έγκαιρα τα ποσά που
αφορούσε η εγκληματική πράξη (ποινική συνδιαλλαγή, ποινικός συμβιβασμός, μέτρα επιείκειας). Να επιστρέψουν δηλαδή «τα κλεμμένα» στο Ελληνικό Δημόσιο, κάτι το οποίο
σε ελάχιστες περιπτώσεις έχει
καταστεί εφικτό με το παλαιότερο νομοθετικό πλαίσιο.
Πέραν αυτών όμως, με το
νέο νόμο εκσυγχρονίζονται οι
θεσμοί της δήμευσης και της
αναπληρωματικής δήμευσης ή
της αντικατάστασής της με
χρηματική ποινή προκειμένου
να διασφαλιστεί ότι η περιουσία που έχασε το δημόσιο θα
επιστραφεί πλήρως και σε
κάθε περίπτωση».

Προσοχή στο
γιορτινό τραπέζι

αλλά σε κάθε περίπτωση Αιγαίου». Ικανές είναι οι ποσότητες «ελληνικών» χταποδιών επίσης. Αντίθετα, η εποχή των καλαμαριών τελειώνει, οπότε οι
καταναλωτές θα πρέπει να είναι
προσεκτικοί και να ζητούν πληροφορίες. Κυκλοφορούν κατεψυγμένα καλαμάρια Νοτίου
Αφρικής και Ινδικού Ωκεανού,
«τα οποία ποιοτικά είναι πολύ
καλά αλλά γευστικά υστερούν
σε σχέση με εκείνα που αλιεύονται στην Αν. Μεσόγειο».
Επίσης, καθώς έως τις 24
Μαΐου επιτρέπεται το ψάρεμα
για τις μηχανότρατες, υπάρχουν πολλές ελληνικές γαρίδες καλής ποιότητας ψαρεμένες στον Αμβρακικό και στον
Θερμαϊκό σε συγκεκριμένα σημεία. Το ίδιο ισχύει και για τις καραβίδες, που όμως δεν αλιεύονται πλέον στις ελληνικές
θάλασσες σε μεγάλα μεγέθη.
Για όσους επιμένουν στον αστακό που σπανίζει όλο και περισσότερο, για να επιτρέπεται η κατανάλωσή του πρέπει να έχει
μήκος τουλάχιστον 9 εκατοστά
ή βάρος 420 γραμμάρια, ενώ
αστακοκαραβίδα επιβάλλεται

να έχει ολικό μήκος 30 εκατοστά.
Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται
στα όστρακα, μύδια, γυαλιστερές, κυδώνια, τα οποία για να είναι ασφαλή να καταναλωθούν,
πρέπει να ανοίγουν δύσκολα και
να κουνιούνται εφόσον καταναλωθούν ωμά. Οσοι πάσχουν
από αλλεργίες πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά την επισήμανση στις συσκευασίες του
χαλβά, προκειμένου να μην καταναλώσουν αλλεργιογόνα συστατικά όπως π.χ. ξηρούς καρπούς. Το αλάτι, το οποίο συχνά
περιέχεται στα τρόφιμα που
καταναλώνονται την περίοδο
της Σαρακοστής, ειδικά από
άτομα με υψηλή αρτηριακή πίεση, είναι ευκταίο να περιορίζεται.
Μετά την επιλογή τους, η
μεταφορά των τροφίμων που
χρειάζονται ψύξη στο σπίτι και
η τοποθέτησή τους το συντομότερο δυνατόν σε ψυγείο, που
επαληθευμένα τηρεί τις απαιτούμενες θερμοκρασίες ψύξης
και κατάψυξης, είναι καθοριστική για την αποφυγή αλλοιώσεών τους.
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Μαζί το Σαββατοκύριακο
Πάμε Αλλιώς
Με Αρετή και Τόλμη
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Σαν Σήμερα τον 20ό Αιώνα (Ε)
Το Αλάτι της Γης (Ε)
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Ποδόσφαιρο: Απόλλων Σμύρνης ΟΦΗ (Ζ)
Super League Day
Ποδόσφαιρο: ΠΑΣ Λαμία - ΠΑΣ
Γιάννινα (Ζ)
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Αθλητικά - Καιρός
Αθλητική Κυριακή
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός

Schooltube E8 (Ε)
Θεία Λειτουργία
Φωτεινά Μονοπάτια E1 (Ε)
Εν Συνόλω
Ηθέα Θράκης - Ο Τόπος και ο
Τρόπος (Ε)
Ιστορίες Μόδας E3 (Ε)
Καρναβάλι Πάτρας 2019 (Ζ)
Στα Άκρα (Ε)
Τα Καλά Παιδιά Ξανάρχονται (Ε)
Δρόμοι (Ε)
Βίοι Παράλληλοι
Ντετέκτιβ Μέρντοχ Κ10 Ε10
Οικογένεια Ντάρελ E4
Σουφραζέτες (Suffragette)
Άδικος Κόσμος
Nikita

Συναυλία
Χορεύοντας με τα Αστέρια
Καρναβάλια του Κόσμου E4 (Ε)
Εικαστικές Ξεναγήσεις E8
Χαρά Θεού Κ2 Ε9 (Ε)
Τα Μυστικά της Ιταλικής Κουζίνας
E6 (Ε)
Ειδήσεις
Καρναβάλι της Ξάνθης (Ζ)
Αγώνας Ποδοσφαίρου Football
League
Οι Δρόμοι του Κουδουνιού (Ε)
'Oλοι οι Καλοί Χωράνε
Η Ξυπόλυτη Χορεύτρια Κ2 Ε9 (Ε)
Επικίνδυνο Παιχνίδι E7
Ειδήσεις
21ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ
Θεσσαλονίκης
Καντινέλια, από τη Μεσόγειο στο
Μισισιπή
Cirkacuba
Επικίνδυνο Παιχνίδι E7
Τα Μυστικά της Ιταλικής Κουζίνας
E6 (Ε)

Της Ελλάδος τα Παιδιά (Ε)
Θα Βρεις το Δάσκαλό σου (Ε)
Μια Ζωή Κ2 Ε28
Το Καφέ της Χαράς (Ε)
Υγεία Πάνω απ' 'Oλα Κ7

τηλεόραση
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ANT1 News
Merenda Mania
Κωνσταντίνου και Ελένης Κ2 Ε1 (Ε)
Εκείνες κι Εγώ E22 (Ε)
ΑΝΤ1 News - Δελτίο στη Νοηματική
Γλώσσα
Η Αρχόντισσα και ο Αλήτης
ANT1 News
Your Face Sounds Familiar Κ5
Hitch: Ο Μέτρ του Ζευγαρώματος

08:00 Polly Pocket
08:30 Πέππα, το Γουρουνάκι
08:45 Οι Ευχούληδες: Το Πάρτι
Συνεχίζεται
09:15 Η Μάσα και ο Αρκούδος
09:45 Μπόμπι και Μπιλ
10:15 PJ Masks
10:45 Miraculous Lady Bug
11:15 Η Barbie και οι Αδελφούλες της σε
'Eνα Απίθανο Κουταβοκυνηγητό
12:00 Mecard
12:30 Μπετόβεν: Το Κυνήγι του Θησαυρού
14:15 Traction
15:00 Star News
15:45 Τα Φιλαράκια Κ3 Ε25
16:50 The Big Bang Theory Κ12
17:50 MasterChef 3: MasterClass
19:50 Star News
21:00 Ο Κλέαρχος, η Μαρίνα και ο Κοντός
22:50 Οι Αναλώσιμοι 2
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Η 'Eλενα του Άβαλορ
Για Πάντα Φίλες Κ2 Ε11 (Ε)
Kitchen Lab (Ε)
Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση
Ειδήσεις
Καλύτερα Δε Γίνεται!
Kitchen Lab
Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική
Γλώσσα
Το Σόι σου Κ5 Ε35 (Ε)
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
Bake Off Greece
Στα Ίχνη του Χαμένου Θησαυρού
Κωδικός Πιπίλα
Ο Άνθρωπος του Νοέμβρη

06:00 Καλημέρα με τον Γιώργο Αυτιά
10:00 Ακραία Φαινόμενα
12:30 Τα Νέα των Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων. Ready?
13:00 Goal Χωρίς Σύνορα
14:00 Οι Ειδήσεις του ΣΚΑΪ
14:40 Power of Love
16:00 Happy Traveller (Ε)
17:00 Δελτίο στη Νοηματική
17:15 dot.
18:30 Food n' Friends
19:30 Τα Νέα του ΣΚΑΪ
20:45 Survivor
22:00 Στην Υγειά μας ρε Παιδιά!

07:00 Θέμα Υγείας (Ε)
08:00 Τηλεαγορές
16:00 Κόντρα και Ρήξη

17:00
19:00
20:00
21:00
21:10
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23:30
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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;

07.30 Γεγονότα -Δελτίο Ειδήσεων(E)
08.00 Ντοκυμαντέρ «Ταύγετος-φύση και
περιπέτεια»
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 «Φαιάκων γεύσεις»
21.00 ΓΕΓΟΝΟΤΑ -ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21.30 «Στη Σέντρα»- Αθλητική εκπομπη
23.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
23.40 Ξένη ταινία «Ιvory tower»

07.00
10.30
14.00
15.00
16.30
17.30
18.00
21.30
23.30

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

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

09:45
12:50
14:00
14:30
16:35
16:45
18:55
20:00
21:00
23:00
01:15

'Eλα Χαμογέλα
Open Sport
Open News - Μεσημεριανό Δελτίο
Για την Παρέα Best of
Open News στη Νοηματική
Κόσμος και Κοσμάκης
Open News
My Greece
Αχ! Αυτή η Γυναίκα μου
Total Football
Στέλλα

ΚΡΙΟΣ: Άρης και Ποσειδώνας θα σου δώσουν
την ευκαιρία να περάσεις κάποιες μέρες γεμάτες πάθος και ρομαντισμό με τον αγαπημένο σου, ενώ η φαντασία σου θα σε βοηθήσει
να…οργιάσεις!
ΤΑΥΡΟΣ: Αν μείνεις μετεξεταστέος εκεί στη
γωνία θα πρέπει να σηκώσεις και το ένα πόδι.
Κι επειδή κρίμα είναι ενώ έχουμε μπροστά ένα
τριήμερο ξεκούρασης εσύ να το περάσεις έτσι,
καλά θα κάνεις να δεις τι θέλεις και ποια είναι τα ρεαλιστικά σενάρια και να τα κυνηγήσεις.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Δεν είσαι μόνος σου σε αυτόν τον
κόσμο. Πρέπει να βάλεις όρια σε κάθε τύπο
συνδιαλλαγών μπορεί να έχεις και σε προβληματίζει και θα δεις το ρόλο σου να αναβαθμίζεται.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Μάθημα σημαίνει ότι παίρνω κάτι
καινούργιο και το αξιοποιώ δίνοντας του την ευκαιρία να μου αποδείξει ότι μπορώ να λειτουργήσω διαφορετικά, ότι μπορώ εγώ ο ίδιος
σαν άνθρωπος να εξελιχθώ διαφορετικά.
ΛΕΩΝ: Κι επειδή φαντάζομαι θα το έχεις μάθει το παραμύθι απ’ τις ειδήσεις τόσα χρόνια,
θα πρέπει προφανώς να πάρεις κάποια πρόσθετα μέτρα προκειμένου και να μην τα ξοδέψεις όλα εν μία νυκτί, αλλά και να συνεχίσεις
να δουλεύεις και μάλιστα με φαντασία και δημιουργικότητα.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Εχεις υιοθετήσει συμπεριφορές
και έχεις ακολουθήσει τα πρωτόκολλα που ακολουθούν όλοι και στην πραγματική ζωή και στην
τηλεόραση, με αποτέλεσμα να έχεις μετατραπεί
σε ρόλο. Έλα όμως που είναι πολύ πιο γνήσιο
και αληθινό να το ζήσεις με το δικό σου τρόπο…

2431035832
08:00 π.μ. – 23:00 μ.μ.
Κολώνα Αναστασία
Στρα. Σαράφη 22
2431070065

Καθ. Δευτέρα 11 Μαρτίου

8 πρωί – 2 μεσημέρι και 5
απόγευμα έως 8 πρωί
επομένης
Βαρελά Χρυσούλα
Απόλλωνος 25

2431039120
08:00 π.μ. – 23:00 μ.μ.
Μάνος Νίκος
Τσιτσάνη & Μιαούλη
2431028876

Κανάτας-Πύλη
Καρανίκας-Μεγ. Καλύβια
Κατσιάκος-Συνάτικας (Ρόγγια)
Οικονόμου-Γόμφοι
Κέμος-Σωτήρα
Κουρκούνης-Πηγή
Κουτσίρας-Ράξα
Μίντζας-Παλαιομονάστηρο
Μπάλλας-Πύλη
Μπιλιάλης-Βαλτινό
Νικλιτσιώτης-Φωτάδα
Οικονόμου-Παλαιόπυργος
Παπαγεωργίου-Αρδάνι
Σκαρλέας-Αρδάνι
Τσιγάρας-Βαλτινό
Τσιώκας-Μικρό Κεφαλόβρυσο
Καθ. Δευτέρα 11 Μαρτίου
Κωτούλας Παν. Οδ. Λαρίσης
Μπάκος-Οδ. Καλαμπάκας
Παπακώστας-Οδ. Καρδίτσης

OΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Θεωρείται ο ανανεωτής της ιταλικής
θεατρικής κωμωδίας.
2. Κατέκτησε, ως
προπονητής, ένα από
τα εντυπωσιακότερα
πρωταθλήματα στην
ιστορία του αγγλικού
ποδοσφαίρου.
3. Επιστημονική ονομασία της πάπιας - Κοιτίδα των πρώτων πολιτισμών.
4. Κάποιος που... γελάει και κλαίει - Κατάληξη μετοχών.
5. Και χρώματος χαρακτηρισμός.
6. Δεν ευνοείται από το σκοτάδι Ξενική προσφώνηση.
7. Βιβλικός προφήτης (αντιστρ.) Σχετική με εμπορεύματα ξενική
λέξη.
8. Ενα από τα έργα του Πλάτωνος.
9. Φωτογραφικές μονάδες - Μία
από τις κύριες προθέσεις μας.
^
ΚΑΘΕΤΑ
1. Νησάκι της Κρήτης.
2. Κώμη της εποχής του Χριστού
- Και η ιστορία έχει τον δικό της.
3. Ονειρο... πολύ παλιό - Υποδηλώνει και τη συγγένεια.
4. Συχνά τις συμβουλεύονται.
5. Τόσα χρόνια έζησε ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης - Τμήμα αρχι-

“CAPTAIN MARVEL”
Απογευματινές
προβολές 2D
Βραδινές προβολές 3D
ΑΙΘΟΥΣΑ 2:
Παρασκευή-ΣάββατοΚυριακή-Δευτέρα
Η νέα παιδική ταινία
στα ελληνικά

ΤΟΞΟΤΗΣ: Πρόσεξε να μου ντυθείς καλά, γιατί μπορεί να χρειαστεί να περάσεις περισσότερες μέρες σπίτι με τους αγαπημένους σου
απ’ όσες υπολογίζεις.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Μην κολλήσεις στις λεπτομέρειες
και μην πιστέψεις ούτε όσα σου πουν οι άλλοι
για σένα, ούτε όλα όσα σκεφτείς από μόνος
σου. Τη γενική εικόνα κράτα και αυτή είναι ότι
μπορείς περισσότερα.

“Ο ΜΑΓΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ”

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Το πως τα φέρνει η ζωή δεν μπορούμε να το ελέγξουμε πάντα. Το πως όμως
θα τα διαχειριστούμε είναι σε μεγάλο βαθμό δική
μας επιλογή. Αυτή τη φορά ας πούμε ότι σε βοηθάει και το σύμπαν να τα διαχειριστείς σωστά.

Επίσης προβάλλεται
το νέο καθηλωτικό θρίλερ

“ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ 2”
Για τις ώρες στο 78775

ΙΧΘΕΙΣ: Άνθρωποι που σε υποστηρίζουν, αλλά
και νέες γνωριμίες που θα κάνεις έρχονται να
σε βοηθήσουν να βάλεις ένα πλαίσιο στα όνειρα και τους στόχους σου. Για να έχεις ελπίδες
να τα υλοποιήσεις πρέπει πρώτα να τα περιγράψεις και να καταλάβεις και πόσο τα θέλεις
και πόσο ρεαλιστικό είναι να τα κυνηγήσεις.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
CINE –ΜΥΛΟΣ

facebook/Δημοτικος
Κινηματογραφος

Αν η Οδός Μπιλ
Μπορούσε να Μιλήσει

ΛΥΣΗ (9-3-2019)
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΒΕΝΤΟΥΖΑΣ 2.
ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 3. ΕΡΩ - ΖΑΡ 4. ΒΕΛΑΣΚΕΘ
5. ΑΛ - ΝΤΑΛΙΑ 6. ΚΥΚΝΟΣ - ΣΤ 7.
ΕΤ - ΙΣΜΕΤ 8. ΡΗΤΑ - ΡΟΚΑ 9. ΟΣΟ
- ΙΣΟΥΣ
ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ 2. ΕΚ
- ΕΛΥΤΗΣ 3. ΛΕΟΝ -ΤΟ 4. ΤΥΡΑΝΝΙΑ
5.Ο ΣΩΣΤΟΣ 6. ΥΤ - ΚΑΣΜΑΣ 7. ΖΙΖΕΛ - ΕΚΟ 8. ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ 9. ΣΗΡ ΑΤ - ΡΣ
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1 έως 9 και κάθε οριζόντια και κάθε κάθετη στήλη να
έχει όλους τους αριθμούς από 1 μέχρι 9.

2

3

9

Eπιμέλεια
I. Tσιμπερδώνη

5

5

6
9

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

2

1

5

Ραλφ εναντίον ίντερνετ

Sudoku

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

5

Κοινωνική 117’
μια από τις πιο
όμορφες,
εκλεπτυσμένες
και αναγκαίες ταινίες
του πρόσφατου σινεμά
Ώρες προβολών
καθημερινά
(εκτός Δευτέρας)
20.00 & 22.15.
Την Κυριακή μια
προβολή, στις 20.00.
Γενική είσοδος 5 €, φοιτητικά –μαθητικάανέργων 4 €,
ΣΙΝΕΑΚ για τα
παιδιά την Κυριακή

πελάγους (με άρθρο).
6. Αποσκοπεί στη δημιουργία μονοπωλίου (ξεν.) - Γειτονικά στο αλφάβητο.
7. Το πρόβατο, αρχαϊστί - Δεν είναι ίδια, αλλά και... δεν διαφέρουν.
8. Τίτλος ποιήματος του Καβάφη.
9. Καλά καταρτισμένος - Συντομογραφία ανέμου.

Για να γυμνάζεται
το μυαλό σας

Τρίτη 12 Μαρτίου

Κόσσυβας Βασ. οδός Καρδίτσης
Τσιόγκας-Φωτάδα
Τζάρτζος Βαγ. οδός Λαρίσης
Νταιλιάνης οδός Καλαμπάκας
Βότσιος-Μέλιγκος
Καλκαντέρας-Φήκη
Κωλέτσιος-Πύλη
Κωτούλας-Μεγαλοχώρι
Ρέππας-Νομή,
Οικονόμου-Μικ. Κεφαλόβρυσο

ΑΙΘΟΥΣΑ 1:
Η νέα υπερπαραγωγή

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Το θέμα είναι ότι οι εξελίξεις σε
αφορούν άμεσα, δεν είναι ότι καίγεται το σπίτι του γείτονα, εσύ αναγκάζεσαι να αποδεχτείς
κάποια δεδομένα και να λειτουργήσεις μέσα σε
συγκεκριμένα πλαίσια.

Τηλ. 24310 20090

4

Ανυφαντής-Πηγή
Βαλοτάσιος-Ταξιάρχες
Μερεντίτης-Πύλη
Μπαρτζίγκας-Φήκη
Παπαβασιλείου-Μεγ. Κεφαλόβρυσο
Σκρέκας-Μεγάρχη
Τουρτούνης-Ρίζωμα
Τσιούτσιας-Αγ. Κων/νος

Αυτή τη βδομάδα προβάλλονται

http://cine-mylos. blogspot.com

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

TELEMACHOS CINEMA

στο Μύλο Ματσόπουλου

ΔIANYKTEPEYONTA ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
8 πρωί – 2 μεσημέρι και 5
απόγευμα έως 8 πρωί
επομένης
Κυπριζλή Ελένη
Πλατεία Δεσποτικού

ΖΥΓΟΣ: Εκμεταλλεύσου αυτό το τριήμερο να
ξεκουραστείς και να αδειάσεις το κεφάλι σου
από σκέψεις και υποχρεώσεις. Αν δεν το κάνεις είναι πολύ πιθανό να έρθεις σε δυσχερέστερη θέση, αφού όλο αυτό κάπου θα ξεσπάσει.

1

ΚΥΡΙΑΚΗ

10

ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

Κούλουμα στο Eurogroup
για τον Τσακαλώτο
Το εμπόδιο της ΕΚΤ και τα υπόλοιπα «αγκάθια»
ην ώρα που όλη η
Ελλάδα θα
καταπιάνεται με
λαγάνες και θα αμολάει
καλούμπα για να σηκωθεί
ο αητός, ο Ευκλείδης
Τσακαλώτος θα
βρίσκεται στις
Βρυξέλλες.

Τ

Στη συνεδρίαση του Eurogroup την Καθαρά Δευτέρα o
υπουργός Οικονομικών θα
προσπαθήσει να πείσει τους
ομολόγους του να… αμολήσουν τη δόση του ενός δισεκατομμυρίου που προέρχεται
από τα κέρδη των ελληνικών
ομολόγων. Ωστόσο, τη Δευτέρα η Ελλάδα πολύ δύσκολα
θα δει το χρώμα του (ευρωγορά 5ετών ελληνικών
ομολόγων έναντι των ιταλικών συστήνει η Bank of
America Merrill Lynch στους επενδυτές, όπως αναφέρει σε νέα έκθεσή της, μετά το πρόσφατο ταξίδι στην Αθήνα. Πάντως, όπως
σημειώνει, αν και η βραχυπρόθεσμη εικόνα της ελληνικής οικονομίας είναι θετική, μακροπρόθεσμα υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις κυρίως σε ό,τι
αφορά τη βιωσιμότητα του χρέους και την κατάσταση των τραπεζών.
Οπως επισημαίνει, η οικονομία
επιτέλους ανακάμπτει και η δημοσιονομική εξυγίανση βρίσκεται
σε καλό δρόμο. Αν και το χρέος
παραμένει υψηλό, το προφίλ ωρίμανσής του και το κόστος εξυπηρέτησής του είναι πολύ ευνοϊκά. Επίσης, η Ελλάδα έχει

Α

παϊκού) χρήματος.

Η εκκρεμότητα
Η μεγάλη εκκρεμότητα που
έχει μπλοκάρει την εκταμίευση του ενός δισεκατομμυρίου,
είναι οι ενστάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
για τον νέο νόμο που ρυθμίζει
την «προστασία της πρώτης
κατοικίας». Παρά τη συμφωνία
κυβέρνησης-ελληνικών τραπεζών, η ΕΚΤ δεν έχει καμφθεί
ακόμα. Η διαφορά των δύο
πλευρών βρίσκεται στην αφετηριακή φιλοσοφία. Η ελληνική πλευρά βλέπει τη ρύθμιση
από τη σκοπιά της ανάγκης
ενίσχυσης των ισολογισμών
των τραπεζών. Οι τράπεζες θα
ενισχυθούν όχι μόνο με τα
200 εκατομμύρια ζεστού δη-

μόσιο χρήματος που θα διοχετευτεί στις επιδοτήσεις των
δόσεων. Επιπλέον, μέσα από
τη ρύθμιση θα «ξεκοκκινήσει»
μεγάλος αριθμός από δάνεια,
δίνοντας ανάσες τους τραπεζικούς ισολογισμούς.
Από την άλλη μεριά, η ΕΚΤ
δίνει έμφαση στον λεγόμενο
«ηθικό κίνδυνο», δηλαδή τη
χρησιμοποίηση της ρύθμισης
από δανειολήπτες που έχουν
τη δυνατότητα να εξυπηρετήσουν τα δάνεια τους. Βεβαίως ο «ηθικός κίνδυνος»
κατά τι διάρκεια τη κρίσης
δεν ίσχυσε για τις ίδιες τις
τράπεζες οι οποίες σε όποια
κατάσταση και αν ήταν, διασώθηκαν με το χρήμα των
Ευρωπαίων φορολογούμενων.

Είναι ενδεικτικό ότι το βασικό
συμπέρασμα του πορίσματος
που απέστειλαν οι ελληνικές
τράπεζες στην ΕΚΤ αναφέρεται στον «ηθικό κίνδυνο», χαρακτηρίζοντάς τον σοβαρό
αλλά διαχειρίσιμο.

Η ΔΕΗ
Εντωμεταξύ, η ΔΕΗ ανακοίνωσε τη διενέργεια νέου
διαγωνισμού για την πώληση
των λιγνιτικών μονάδων Μεγαλόπολης και Φλώρινας.
Σύμφωνα με την προκήρυξη η
προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα λήξει στις 19
Μαρτίου ενώ θα ακολουθήσει
διαπραγμάτευση των όρων
της συμφωνίας μετόχων και η
υποβολή δεσμευτικών προσφορών. Για να προσχωρήσει

η πώληση φαίνεται ότι η ΔΕΗ
θα δεχτεί μικρότερο τίμημα
από την αρχική οικονομική
αποτίμηση των μονάδων. Με
τον νέο διαγωνισμό κλείνει η
δεύτερη σημαντική εκκρεμότητα για τη ξεκλειδώσει το ένα
δισεκατομμύριο.

Οι ερμηνείες
Δύο ερμηνείες καταγράφονται για τη στάση της ΕΚΤ:
Η μια «βλέπει» πολιτικό κίνητρο, ότι δηλαδή μέσω της
ΕΚΤ οι Ευρωπαίοι στέλνουν
μήνυμα στην κυβέρνηση ότι

δεν θα επιτρέψουν «παρεκκλίσεις» εν όψει εκλογών. Σύμφωνα με την άλλη ερμηνεία, οι
τεχνοκράτες της ΕΚΤ λειτουργούν με ένα «κλειστό»
γραφειοκρατικό τρόπο, εξετάζοντας ακραία σενάρια
εκτός
πραγματικότητας.
Όπως και να έχει, το ένα δισεκατομμύριο πάει για το επόμενο Eurogroup στις 5 Απριλίου είτε, στην καλύτερη περίπτωση για την κυβέρνηση,
στο επόμενο Euroworking
group 15 μέρες νωρίτερα.

Την αγορά ελληνικών 5ετών
ομολόγων συστήνει η Bank of America
Η βραχυπρόθεσμη εικόνα της ελληνικής οικονομίας είναι θετική
προκλήσεις είναι σημαντικές. Το
υψηλό επίπεδο των NPLs των ελληνικών τραπεζών παραμένει ο
πιο αδύναμος κρίκος της ελληνικής οικονομίας και μολονότι οι
πρόσφατες εξελίξεις στον κλάδο
είναι ενθαρρυντικές, τα βήματα
που πρέπει να γίνουν τα επόμενα χρόνια είναι τεράστια. Παράλληλα, το ελληνικό χρέος παραμένει πολύ υψηλό και εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίες για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά του, η οποία εξαρτάται
από δυνητική ανάπτυξη, που είναι πολύ χαμηλή.
Σε ό,τι αφορά την έξοδο της
Ελλάδας με 10ετές ομόλογο, η
αμερικανική τράπεζα σημειώνει
ότι θα έχει άμεσες θετικές επιπτώσεις: η ρευστότητα στην αγορά ομολόγων καθώς και οι προοπτικές χρηματοδότησης των
ελληνικών τραπεζών βελτιώνονται, αυξάνεται η πιθανότητα πρό-

αποκτήσει πλέον πρόσβαση στις
αγορές και η πορεία της μεταμνημονιακής εποπτείας είναι θετική. Οι εκλογές πλησιάζουν,
αλλά όπως εκτιμά, η πολιτική
σταθερότητα δεν κινδυνεύει και
η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων θα μπορούσε να βελτιωθεί
μετά τις κάλπες.
Ωστόσο, όπως προειδοποιεί,
στο μακροπρόθεσμο διάστημα οι

ωρης αποπληρωμής των δανείων
του ΔΝΤ και βελτιώνονται οι προοπτικές αναβάθμισης της Ελλάδας.
Η πρόσβαση στις αγορές είναι
μία «σιωπηρή» απαίτηση, κατά
την άποψη της BofA, σε ό,τι αφορά την ΕΚΤ για να επιτρέψει στις
ελληνικές τράπεζες να αυξήσουν
το όριο των ελληνικών ομολόγων
που μπορούν να αγοράζουν.
Η BofA συστήνει αγορά ελληνικών 5ετών ομολόγων έναντι
των ιταλικών, καθώς εκτιμά ότι το
spread θα μπορούσε να κινηθεί
στις 40 μ.β.
Ωστόσο, η ύπαρξη ενός πολύ
ελκυστικού γύρου φθηνών δανείων από την ΕΚΤ ή η υλοποίηση
βραχυπρόθεσμων κινδύνων όπως
το αρνητικό αποτέλεσμα στα
επόμενα δύο Eurogroup, αποτελούν ρίσκα σε αυτήν τη σύσταση.

Σε προσιτές τιμές

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

ΤΗΛ:

24310-29072
697-6670157
TPIKΑΛA

ANAΛAMBANOYME ΣYNTHPHΣEIΣ
ΠOΛYKATOIKIΩN

36 σελίδα

ΚΥΡΙΑΚΗ
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ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΑΧΡΑΝΤΩΝ
ΠΑΘΩΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ
(ΤΙΜΙΟ ΞΥΛΟ, ΣΠΟΓΓΟΣ, ΑΚΑΝΘΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΧΛΑΜΥΔΑ)
ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ

14 ΕΩΣ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΠΕΜΠΤΗ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ
6:00 μ.μ.: Υποδοχή των «Αχράντων Παθών» εκ της Ιεράς Μονής Παμμεγίστων Ταξιαρχών Αιγιαλείας υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σταγών και Μετεώρων κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ
και του Σεπτού μας Ποιμενάρχου κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ.
6:15 μ.μ.: Δέησις επί τη αφίξει. Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός με αρτοκλασίαν και Θείον Κήρυγμα Χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σταγών
και Μετεώρων κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ. Εν συνεχεία το Μυστήριον του
Ιερού Ευχελαίου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ
7:00-9:30 π.μ.: Όρθρος, Θ' Ώρα και Εσπερινός μετά Προηγιασμένης Θείας Λειτουργίας.
7:30 μ.μ.: Ακολουθία Α' Στάσεως των Χαιρετισμών προς την
Υπεραγίαν Θεοτόκον.
9:00-12:30 βραδινή: Ιερά Αγρυπνία. Ακολουθία Α' Στάσεως
των Χαιρετισμών προς την Υπεραγίαν Θεοτόκον, Όρθρος και
Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ
Πανήγυρις Οσίου Αλεξίου του Ανθρώπου του Θεού
(Πανηγυρίζει το φερώνυμο Παρεκκλήσιο του Ιερού Ναού)
7:00-9:30 π.μ.: Όρθρος και Θεία Λειτουργία.
6:00 μ.μ.: Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός επί
τη εορτή του Οσίου Αλεξίου του Ανθρώπου του Θεού Χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ. Εν συνεχεία το Μυστήριον του Ιερού
Ευχελαίου. Θα τεθή προς προσκύνησιν απότμημα Ιερού Λειψάνου του Οσίου Αλεξίου.

ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ: «ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ»
Πανήγυρις Οσίου Αλεξίου του Ανθρώπου του Θεού
(Πανηγυρίζει το φερώνυμο Παρεκκλήσιο του Ιερού Ναού)
7:00-10:30 π.μ.: Όρθρος και Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία
Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Τρίκκης και Σταγών κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ και Χειροτονία Διακόνου. Λιτανεία Ιερών Εικόνων πέριξ του Ιερού Ναού.
6:00 μ.μ.: Α' Κατανυκτικής Εσπερινός Χοροστατούντος
του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ.
Εν συνεχεία ομιλία υπό του Αιδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου Σπυρίδωνος Βασιλάκου, Προϊσταμένου του Ιερού Προσκυνηματικού Ναού Ευαγγελιστού Λουκά Θηβών.
9:00-12:30 βραδινή: Ιερά Αγρυπνία. Όρθρος, Θ' Ώρα και
Εσπερινός μετά Προηγιασμένης Θείας Λειτουργίας, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ.

Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων
Διευθυντής της
Διεύθυνσης
Αστυνομίας
Τρικάλων αποφασίζει:

Ο

- Την προσωρινή διακοπή
κυκλοφορίας οχημάτων για
το χρονικό διάστημα Τρίτη
12/03/2019,
Τετάρτη
13/03/2019,
Πέμπτη
14/03/2019 και Παρασκευή
15/03/2019 και κατά τις ώρες
07:30’ - 15:30’ των ημερών αυτών, στις κάτωθι οδούς του
Δήμου Τρικκαίων:
1. Στην οδό Καραϊσκάκη και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Κάνιγκος και Ερυθρού
Σταυρού.
2. Στην οδό Πάρου και στο
τμήμα αυτής μεταξύ των οδών
Μήλου και Μυκόνου.
3. Στην οδό Ιουλιανού και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Παγκούτσου και Πατουλιάς.
4. Στην οδό Πατουλίας και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Τσάντα και Μυστρά.
5. Στην οδό Άννης Κομνηνής και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Καρανάσιου
και Κανούτα.
6. Στην οδό Μυροφυλλου
και στο τμήμα αυτής μεταξύ
των οδών Παλαιοκαρυάς και
Μεσοχώρας.
7. Στην οδό Σωκράτους και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Περσεφόνης και Κολοκοτρώνη.
8. Στην οδό Τζουμαγιάς και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Θεοδοσοπούλου και
Δ.Εξάρχου.
9. Στην οδό Καποδιστρίου
και στο τμήμα αυτής μεταξύ
των οδών Ασκληπιού και Άννης Κομνηνής (κατάληψη οδοστρώματος).
10. Στην οδό Πυργετού και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των
Ωριγένη και Φιλοχώρου (κατάληψη οδοστρώματος.
11. Στην οδό Καλδάρα Αποστόλου και στο τμήμα αυτής
μεταξύ των οδών Ευκλή και
Ε.Ο. Λάρισας Τρικάλων.

• μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από
το Διοικητή του Τμήματος
Τροχαίας Τρικάλων και την
εταιρεία εκτέλεσης των εργασιών, για την ορθότητα της
τοποθέτησης της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης και για την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής
σήμανσης.
• από τη δημοσίευσή της,

σύμφωνα με το άρθρο 109
του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ.
- Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με
τις ποινές που ορίζονται από
τον Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπως
τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και
με τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις.
- Η εκτέλεση της παρούσης
ανατίθεται στο προσωπικό της
Ελληνικής Αστυνομίας.

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΕΤΑ

ΜΑΚΡΗ

ΠΑΣΧΑ 2019 ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
ΜΑΛΤΑ 4ημ.26/04 & 29/04 .................................................................................από 265€
ΒΑΡΣΟΒΙΑ-ΚΡΑΚΟΒΙΑ 5ημ. 25/04 ........................................................................από 395€
ΣΜΥΡΝΗ-ΠΑΡΑΛΙΑ. Μ. ΑΣΙΑΣ 4ημ. 25/04 .............................................................από 295€
ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ 5ημ. 26/04 ......................................................................................από 495€
ΠΑΡΙΣΙ 6ημ. 25/04 & 30/04 .................................................................................από 485€
ΑΛΣΑΤΙΑ –Μ. ΔΡΥΜΟΣ 6ημ. 25/04 ......................................................................από 469€
ΣΙΚΕΛΙΑ - Μ. ΕΛΛΑΔΑ 6ημ.25 &30/04 .................................................................από 465€
ΣΑΡΔΗΝΙΑ-ΚΟΡΣΙΚΗ 6ημ. 25/04 ..........................................................................από 545€
ΔΑΛΜΑΤΙΑ 5ημ. ...................................................................................................από 445€
ΛΟΝΔΙΝΟ 6ημ. α.....................................................................................................πό 635€
ΓΥΡΟΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ 8ημ. .....................................................................................από 1195€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ 8ημ. .......................................................................από 1045€
Και πολλές – πολλές ακόμα επιλογές εορταστικών αποδράσεων…
* Δεν συμπεριλαμβάνονται οι φόροι αεροδρομίου!
SPECIAL OFFERS σε οδικά ταξίδια

*ΕΞΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΑΓΙΚΑ!!!
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2019 ΕARLY BOOKING!
ΜΠΑΛΙ-ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ 10ημ. 4,11,18/08 .................................................950€ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΜΠΑΛΙ 10,11ημ. 27/07 &1,10,17/08 ............................................από 1145€ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΕΧCLUSIVE CUBA 9ημ. ................................................................από 1645€ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΠΟΥΚΕΤ – ΜΠΑΝΓΚΟΚ 10,12ημ. ..................................................από 1180€ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΑΥΛΑΝΔΗΣ 12&15ημ. ............................................από 1380€ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΒΙΕΤΝΑΜ 13ημ. ...........................................................................από 1399€ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
Όλα τα οργανωμένα ταξιδιωτικά πακέτα εξωτερικού της αγοράς
διαθέσιμα στο γραφείο μας!!
Και φυσικά τα μοναδικά μας ατομικά πακέτα για να πραγματοποιήσετε το
ταξίδι σας όπως εσείς το θέλετε , σύμφωνα με τις δικές σας προτιμήσεις!
Διαθέτουμε την πιο ενημερωμένη πλατφόρμα κράτησης ξενοδοχείων και
αεροπορικών εισιτηρίων
και σε συνδυασμό με την ταξιδιωτική μας εμπειρία μπορούμε να σας
εγγυηθούμε ένα μοναδικό ταξίδι!!
Και όπως πάντα:

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ σε ασυναγώνιστες τιμές με όλες τις αεροπορικές εταιρείες

-

-ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

Έχουμε την γνώση και την εμπειρία να σας προσφέρουμε το ταξίδι που ονειρεύεστε.
Πληροφορίες, προγράμματα και κρατήσεις στο γραφείο μας.
ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΕΤΑ ΜΑΚΡΗ
Ν. & Ρ. Παππά 4 (Έναντι Ι.Ν. Αγίου Νικολάου) 42132 Τρίκαλα. Tηλ.: 24310 78335
Α.Φ.Μ. 100276020 Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ/Αρ. MH.T.E. 0727E61004600/e-mail: monpro@otenet.gr

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

ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ
7:00-9:30 π.μ.: Όρθρος, Θ' Ώρα και Εσπερινός μετά Προηγιασμένης Θείας Λειτουργίας.
11:00 π.μ.: Δέησις και αναχώρησις των «Αχράντων Παθών».
Ο ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ 7:00
ΤΟ ΠΡΩΙ ΕΩΣ ΑΡΓΑ ΤΟ ΒΡΑΔΥ
ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

12. Στην οδό Καστρακίου
και στο τμήμα αυτής μεταξύ
των οδών Αγησάνδρου και
Γρύλλου.
13. Στην οδό Φλαμουλίου
και στο τμήμα αυτής μεταξύ
των οδών Αναξαγόρα και
Γρύλλου.
14. Στην οδό Ρετου και στο
τμήμα αυτής μεταξύ των οδών
Πίνδου και Λέλας Καραγιάννη.
15. Στην οδό Αγ. Νικολάου
και στο τμήμα αυτής μεταξύ
των οδών Πολυθέας και Γαρδικίου.
16. Στην οδό Καρδίτσης και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Κυθήρων και Μυκηνών
(κατάληψη οδοστρώματος).
17. Στην οδό Ομήρου και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Συγγού και Καβράκου.
18. Στην οδό Μ. Κερασιάς
και στο τμήμα αυτής μεταξύ
των οδών Παναγιάς και Μαλακασίου.
- Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από εναλλακτικές – παρακαμπτήριες οδούς, σύμφωνα με τις υποδείξεις των
τροχονόμων ή την προς τούτο υπάρχουσα σήμανση, καθώς επίσης σύμφωνα και με
τις υποδείξεις του συνεργείου
εκτέλεσης εργασιών και την
σήμανση που θα τοποθετηθεί
εκ μέρους αυτού.
- Με μέριμνα και ευθύνη
των εκτελούντων τις εργασίες, σε συνεννόηση με το
Τμήμα Τροχαίας Τρικάλων,
να τοποθετηθούν κατά περίπτωση οι ανάλογες πινακίδες
σήμανσης, αναγγελίας κινδύνου κ.λπ.
- Η παρούσα απόφαση είναι
προσωρινή και ισχύει μόνο,
από την ανάρτησή της στο
διαδίκτυο και την τοποθέτηση
της σχετικής κατά τα ανωτέρω
σήμανσης για το προειρημένο
χρονικό διάστημα.
Η ισχύς της παρούσας στην
εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, αρχίζει:

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ•πΛΗΡΟΦΟΡiΕΣ - ΚΡΑΤHΣΕΙΣ: 24310 73130•www.ktel-trikala.gr

Τα πάντα
για το παιδί
από παιχνίδια
έως γραφική ύλη
28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 87 ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ.: 24310 27357

ΤΡΙΚΑΛΑ - ΑΘΗΝΑ

ΤΡΙΚΑΛΑ – ΒΟΛΟΣ

7.00, 10.00, 13.00, 15.30, 18.30,

7.00, 11.30, 15.00, 19.00

01.00 νυχτερινό (εκτός Σαβ. προς Κυρ.)

ΒΟΛΟΣ – ΤΡΙΚΑΛΑ

ΑΘΗΝΑ - ΤΡΙΚΑΛΑ

6.30, 11.00, 15.00, 19.00

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

7.00, 10.30, 13.30, 15.30, 18.00, 21.00

ΤΡΙΚΑΛΑ – ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΛΑΜπΑΚΑ – ΜΕΤΕΩΡΑ

extra Παρασκευή & Κυριακή: 17.00

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

Καθημερινά: 9.00, 12.00, 15.00

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

ΛΑΡΙΣΑ – ΤΡΙΚΑΛΑ

8.30, 12.00, 15.15, 17.30, 21.00

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

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

ΤΡΙΚΑΛΑ – ΚΑΡΔΙΤΣΑ

καθημερινά: 8.45, 15.30

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

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

ΚΑΡΔΙΤΣΑ-ΤΡΙΚΑΛΑ

14.30 Δευτ., Τετ., Παρ., Κυρ.

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

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

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

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

πΑΤΡΑ - ΤΡΙΚΑΛΑ

ΚΑΛΑΜπΑΚΑ – ΤΡΙΚΑΛΑ

Δευτέρα, Παρασκευή, Κυριακή: 15.15

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

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

εκδρομές

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

Τηλ. 24310 23564-23646
Τσιτσάνη 21 - Τρίκαλα
ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ:
Τριήμερη εκδρομή 29-31 Μαρτίου, Σπάρτη-ΜονεμβασιάΣπήλαιο Δυρρού, Γύθειο, Μυστρά, σε συνεργασία
με την “Πράσινη Κιβωτό”.

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ
Αναχωρήσεις από Αεροδρόμιο Μακεδονία, Θεσσαλονίκη

AM.EOT 0727E60000012200

ΠΡΑΓΑ 4 ΗΜΕΡΕΣ

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΧΑΧΩΡΗΣΗ 22/03
ΤΙΜΗ ΑΤΟΜΟΥ ΑΠΟ 319,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ

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
Τετραήμερη εκδρομή στην Κωνσταντινούπολη, Βόσπορο
και Πριγκιπόννησα 29/4-2/5/19.

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

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

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).

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
4ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 10/03 & 24/03
ΤΙΜΗ ΑΤΟΜΟΥ ΑΠΟ 195,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ

5ΗΜΕΡΕΣ 06/03 & 20/03
ΤΙΜΗ ΑΤΟΜΟΥ ΑΠΟ 229,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ

ΒΙΕΝΝΗ 4 ΗΜΕΡΕΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 22/03
ΤΙΜΗ ΑΤΟΜΟΥ ΑΠΟ 285,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ

ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ 5 ΗΜΕΡΕΣ

TΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Travel
Αριθμος μητρωου
ΕΟΤ 0727E60000037201

για κάθε προορισμό...

ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΑΣ. ΗΛ. ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΓΑΡΔΙΚΙ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ
11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ Α’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15-3-2019

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΣΤΑΓΙΑΔΩΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ

ΡΟΥΜΑΝΙΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ -ΜΠΡΑΝ (Πύργος του Δράκουλα)-ΜΠΡΑΣΟΦ-ΣΟΦΙΑ
1 εώς 5 ΜΑΙΟΥ 2019 (πρωινή αναχώρηση)
Πενθήμερη οργανωμένη εκδρομή στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας
Περιλαμβάνει: Μεταφορά, περιηγήσεις / ξεναγήσεις, 3 νύχτες στο Βουκουρέστι και
1 νύχτα στη Σόφια, ξενοδοχεία 4* αστέρων, Ημιδιατροφή (4 πρωινά & 4 γεύματα).

ΤΗΝΟΣ - ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ - ΜΥΚΟΝΟΣ

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

ΜΗ.Τ.Ε.: 0727Ε60000015600

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

ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ –
ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ • ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 32 ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ.:2431 035577 - 22428• FAX: 2431 079293 • KIN.: 6977 589449
www.chictravel.com.gr | email: info@chictravel.com.gr
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 0727 Ε600000 17 100
«ΡΩΜΗ-ΝΑΠΟΛΙ-ΠΟΜΠΗΙΑ» Από 14-19/03/2019
(Σε συνεργασία με το Σύλλογο Απόστρατων Πυροσβεστών)
«ΑΘΗΝΑ – ΑΚΡΟΠΟΛΗ»
Έκθεση LEONARDO DA VINCI
Θεατρική παράσταση «Έγκλημα στο Όριεντ Εξπρές»
στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Από 30-31/03/2019
«ΟΡΕΙΝΗ ΑΡΚΑΔΙΑ»
Τρίπολη – Βυτίνα – Δημητσάνα – Στεμνίτσα
Κρουαζιέρα στη διώρυγα Κορίνθου - Αρχαία Κόρινθος Καλάβρυτα (Οδοντωτός). Από 5 – 7 /04 /2019

«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ»
4ήμερη εκδρομή
22-25 Μαρτίου 2019
(2 διαν/σεις) ξενοδοχείο 4* με πρωινό (πλατεία ΤΑΧΙΜ), ξεναγός
ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: 120,00 €

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

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

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

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΓΑΡΔΙΚΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΤΟΝ Γ’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

ΛΙΠΑΣ TRAVEL

ΕΚΔΟΣΗ ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΩΝ – ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡIΩΝ – ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

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

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ
ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΟΡΠΟΒΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΤΩΝ Β’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

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

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 22/03
ΤΙΜΗ ΑΤΟΜΟΥ 325,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
Στις τιμές δεν περιλαμβάνονται οι φόροι αεροδρομίου 145,00 ευρώ
*** Οι τιμές είναι ανά άτομο σε δίκλινο δωμάτιο****

ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ ΚΑΛΠΑΚΙ-ΤΣΕΠΕΛΟΒΟΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ-ΜΕΤΣΟΒΟ
Σάββατο 13/04/2019

Α.Μ. 0727E600000447Y1
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 14 ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ. 2431303610 - FAX: 2117702862
Email: info@efthimioutravel.gr
Web: www.efthimioutravel.gr

ΚΩΤΟΥΛΑΣ TOURS
Καποδιστρίου 24 Τρίκαλα. Τηλ. 24310 30500
• www.kotoulastours.gr
Αρ. ΜΗ.Τ.E. 0727Ε60000016300
ΓΥΡΟΣ ΛΙΜΝΗΣ Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ - Ι.Μ.ΠΑΝ. ΠΕΛΕΚΗΤΗΣ
Καθαρά Δευτέρα 11/03/2019
Ι.Μ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ (Α' ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ)
(Απογευματινή εκδρομή) Για τον πανηγυρικό εσπερινό
και τους Α' χαιρετισμούς. Παρασκευή 15/03/2019
Ι.Μ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ
(Πρωινή εκδρομή) Για την πανηγυρική θεία λειτουργία.
Σάββατο 16/03/2019

«ΜΠΑΝΣΚΟ»

«ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ»
Από 26-29/04/2019

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

ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ - Ι.Μ. ΑΓ. ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ
(Ημερήσια εκδρομή) Στην Ι.Μ. Αγ. Νικοδήμου φιλοξενείται τμήμα της
άφθαρτης καρδιάς του Αγ. Λουκά του Ιατρού μόνο για δύο μέρες.
Κυριακή 17/03/2019

«ΜΑΓΕΥΤΙΚΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ»
Από 2-5/05/2019

Ι.Μ. ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΑΝΟΡΑ (ΖΑΒΟΡΔΑΣ)
(Απογευματινή εκδρομή). Κυριακή 17/03/2019α

Απογευματινή εκδρομή για τους Α’ χαιρετισμούς στους
«Αγίους Θεοδώρους» και στη συνέχεια καφέ στην Καλαμπάκα.
Παρασκευή 15 Μαρτίου (αναχώρηση 15:30 μ.μ.)

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

ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΜΑΝΗ
(3ήμερη εκδρομή) Σπάρτη - Μυστράς - Γύθειο - Σπήλαια Διρού Μονεμβασιά - Ναύπλιο. Από 23/03/2019 Έως 25/03/2019

ΠΑΣΧΑ στην «ΚΕΡΚΥΡΑ»

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

ΤΗΝΟΣ
(2ήμερη εκδρομή) Ευαγγελισμός στην Τήνο.
Επίσκεψη στην Ι.Μ. Αγ. Πελαγίας.
Από 24/03/2019 Έως 25/03/2019

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

ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ
(ΔΑΡΔΑΝΕΛΙΑ-ΣΜΥΡΝΗ-ΑΪΒΑΛΙ-ΕΦΕΣΣΟ-ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ)
6ήμερη εκδρομή 30/4-5/5/2019
4 διαν/σεις με ημιδιατροφή (μία διαν/ση στο Αϊβαλί, δύο στη Σμύρνη
και μία στα Δαρδανέλια), ξεναγός
ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: 230,00 €

ΚΥΘΝΟΣ
3ήμερη εκδρομή, από 17-19/5/2019

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

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
5ήμερη κρουαζιέρα στα Ελληνικά νησιά (Μύκονος – Πάτμος – Ρόδος –
Ηράκλειο -Σαντορίνη) & Κουσάντασι (Τουρκία), 8-12 Ιουλίου (μεταφορά
Τρίκαλα – Πειραιά & επιστροφή, πλήρης διατροφή, απεριόριστο πακέτο
ποτών.
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)

ΑΓ. ΠΑΪΣΙΟΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Σουρωτή (Αγ. Παΐσιο) -Ι.Μ. Αγ. Αναστασίας Φαρμακολύτριας
Θεσσαλονίκη -Ι.Μ. Οσ. Εφραίμ Σύρου (Κονταριώτισσα)
(Ημερήσια εκδρομή) Κυριακή 24/03/2019

ΜΟΝΗ ΡΙΛΑ-ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ (ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ)
(Ημερήσια εκδρομή) Κυριακή 31/03/2019

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

«ΠΑΡΟΣ» Από 08 - 12/07/2019

ΣΠΑΡΤΗ -Ι.Μ. ΖΕΡΜΠΙΤΣΑΣ -ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ
(2ήμερη εκδρομή) Από 06/04/2019 έως 07/04/2019
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
(4ήμερη εκδρομή)
Από 14/06/2019 έως 17/06/2019

«ΛΗΜΝΟΣ» Από 20 - 26/07/2019

ΤΗΝΟΣ
(2ήμερη εκδρομή) Τήνος – Ι.Μ. Αγ. Πελαγίας
Από 16/06/2019 έως 17/06/2019

Κάθε Τετάρτη αναχώρηση λεωφορείου για την «ΓΕΡΜΑΝΙΑ»

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

ΚΡΗΤΗ
(6ήμερη εκδρομή) Χανιά -Ρέθυμνο- Ηράκλειο- Αγ. Νικόλαος
Από 18/06/2019 έως 23/06/2019

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

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

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

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

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

38 σελίδα

ΚΥΡΙΑΚΗ
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Πρόγραμμα ὁμιλητῶν
κατὰ τοὺς Κατανυκτικοὺς Ἐσπερινοὺς
στήν Ἱερὰ Μητρόπολη Τρίκκης καὶ Σταγὼν
Διὰ τοῦ παρόντος σᾶς
γνωρίζομεν, ὅτι καθὼς πλησιάζει ὁ χρόνος τῆς ἐνάρξεως τῆς
Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, τῆς κατ’ ἐξοχὴν πνευματικῆς περιόδου τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, ἡ ὁποία καταλήγει εἰς τὸν Σταυρὸν καὶ τὴν
Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου μας
Ἰησοῦ Χριστοῦ, προγραμματίζομεν πρὸς τοῦτο ἐκδηλώσεις
ὁμιλιῶν κατὰ τὰς Κυριακὰς τῆς
περιόδου αὐτῆς, πρὸς πνευματικὸν καταρτισμὸν καὶ ἐνίσχυσιν
ὅλων τῶν χριστιανῶν εἰς τὸ
πνευματικὸν στάδιον τῆς ἀθλήσεως τῶν ἀρετῶν τῆς ἁγίας
μας Ἐκκλησίας.
Οἱ ὁμιλίες θὰ λαμβάνουν
χώρα ἐντὸς τοῦ Μητροπολιτικοῦ
Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου
Τρικάλων, τὸ ἑσπέρας τῶν Κυριακῶν περί τήν 6ην ὥραν συμφώνως τοῦ προγράμματος, τὸ
ὁποῖον ἀκολουθεῖ:
Κυριακὴ 10 Μαρτίου 2019,
«Τῆς Συγχωρήσεως»,
ὥρα 6 μ.μ.:
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Τρίκκης καί
Σταγῶν κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ.
Κυριακὴ 17 Μαρτίου 2019,
(Α’ Νηστειῶν) «Τῆς
Ὀρθοδοξίας», ὥρα 6 μ.μ.: Ἱ.
Ν. Ἁγίου Νεκταρίου Τρικάλων
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Σπυρίδων Βασιλάκος, Προϊστάμενος Ἱ. Ν. Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ Θηβῶν, Συγγραφέας καί Ὑπεύθυνος Νεότητος Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Θηβῶν καί Λεβαδείας.
Κυριακὴ 24 Μαρτίου 2019,
(Β’ Νηστειῶν), «Τοῦ Ἁγίου
Γρηγορίου Παλαμᾶ»:
«Παραμονή Εὐαγγελισμοῦ
τῆς Θεοτόκου» ὥρα 6 μ.μ.:

τοπικά

ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

Ἱ. Ν. Ζωοδόχου Πηγῆς
Σαραγίων Τρικάλων
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Ἀρχιμανδρίτης
Ἀθανάσιος Ἀναστασίου, Προηγούμενος Ἱερᾶς Μονῆς Μεγάλου Μετεώρου.
Κυριακὴ 31 Μαρτίου 2019,
(Γ’ Νηστειῶν),
«Τῆς Σταυροπροσκυνήσεως»,
ὥρα 6:00 μ.μ.:
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Ἱερομόναχος Φιλόθεος Γρηγοριάτης, ἐκ τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς Γρηγορίου Ἁγίου
Ὄρους.
Κυριακὴ 7 Ἀπριλίου 2019,
(Δ’ Νηστειῶν), «Τοῦ Ὁσίου
Ἰωάννου Κλίμακος»,
ὥρα 6:00 μ.μ.:
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Πρωτοπρεσβύτερος Χαράλαμπος Παπαδόπουλος (π. Λίβυος), ἐκ τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Γορτύνης καί
Ἀρκαδίας Κρήτης.
Κυριακὴ 14 Ἀπριλίου 2019
(Ε’ Νηστειῶν), «Τῆς Ὁσίας
Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας»
ὥρα 6 μ.μ.:
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλῆς Μουρτζανός, Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος καί Ὑπεύθυνος Νεότητος Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κερκύρας, Παξῶν καί Διαποντίων
Νήσων.
Σᾶς παρακαλοῦμεν καὶ σᾶς
προτρέπουμε πατρικῶς, ὅπως
παρευρεθῆτε εἰς τὰς ἐν λόγῳ
ὁμιλίας, εἰς τρόπον ὥστε νὰ
ἀπολάβητε τῶν ὠφελειῶν τοῦ
λόγου τοῦ Θεοῦ πρὸς ἐνδυνάμωσιν τῶν ἀντιστάσεων ἔναντι
τῶν ποικίλων πειρασμῶν τῶν
ὁποῖων ἀντιμετωπίζομεν εἰς τὸν
καθ’ ἡμέραν ἀγῶνα μας.
Καλὴ καὶ Ἁγία Μεγάλη
Τεσσαρακοστὴ!

Τηλεοπτική αναμετάδοση
Η κίνηση στην Ιερά Μητρόπολη
της Θεατρική παράστασης «Ο χωρέτες»
Τρίκκης και Σταγών
Το τοπικό τηλεοπτικό κανάλι TV10 σε συνεργασία με την Ιερά
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ σήμερα Κυριακή 10
Μαρτίου το πρωί θα Λειτουργήσει
και θα ομιλήσει στον Ιερό Ναό
Αγίου Αθανασίου Αγίας Μονής
Τρικάλων
Το απόγευμα στις 6 θα Χοροστατήσει και θα ομιλήσει κατά την
κατά την Ακολουθία του Α’ Κατανυκτικού Εσπερινού, γνωστού και
ως Εσπερινού της Συγνώμης,
στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό
Αγίου Νικολάου Τρικάλων. Κατά
την διάρκεια του Εσπερινού θα τελέσει την Ακολουθία της Ρασοφορίας του κ. Αποστόλου Κουκουμπάνη.
Η συμμετοχή μας θα κατανύξει
και θα ανυψώσει την ψυχή μας
προς τον θρόνο της χάριτος και
θα ενισχύσει την θέλησή μας δια
την εργασία του αγαθού, αλλά και
θα μας οδηγήσει σε βαθύτερη μετάνοια. Επίσης είναι μία ακόμη ευκαιρία να δώσουμε και να πάρουμε όλοι συγχώρηση.
Τη Δευτέρα 11 Μαρτίου στις 7
το απόγευμα θα Χοροστατήσει
και θα ομιλήσει κατά την Ακολουθία του Μεγάλου Αποδείπνου
στον Ιερό Προσκυνηματικό Ναό
Αγίων Αναργύρων Τρικάλων.
Την Τρίτη 12 Μαρτίου στις 6 το
απόγευμα θα Χοροστατήσει και
θα ομιλήσει κατά την Ακολουθία
του Μεγάλου Αποδείπνου και εν
συνεχεία θα τελέσει τη Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων στον Ιερό Ναό Αγίου
Αθανασίου Μπάρας Τρικάλων.

Ο ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΓΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΩΝ κ.
ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ΣΤΗΝ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ
ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
Την Πέμπτη 14 Μαρτίου στις 6
το απόγευμα, ευγενώς προσκληθείς, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σταγών και Μετεώρων κ.
Θεόκλητος θα υποδεχθεί μετά
του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσοστόμου, έμπροσθεν του Ιερού
Ναού Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων,
τα «Άχραντα Πάθη» του Κυρίου
Ημών Ιησού Χριστού από την
Ιερά Μονή Παμμεγίστων Ταξιαρχών Αιγιαλείας προς ευλογία του
πιστού λαού της επαρχίας μας. Εν
συνεχεία θα συγχοροστατήσει
μετά του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Χρυσοστόμου κατά
την Ακολουθία του Εσπερινού.

ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ
ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΕΣ:
Ο Πρωτοσύγκελλος π. Αλέξιος
Κανίνας την Κυριακή 10 Μαρτίου
το πρωί θα λειτουργήσει στον
Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων.
Ο π. Διονύσιος Χουρμουζιάδης την Κυριακή 10 Μαρτίου το
πρωί θα λειτουργήσει στον Ιερό
Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων.
Ο π. Χαρίτων Μανιτάρας την
Κυριακή 10 Μαρτίου το πρωί θα
λειτουργήσει στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Τρικάλων.

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.

Στο κατώφλι της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, της ιερότερης
χρονικής περιόδου του εκκλησιαστικού έτους, την Τετάρτη 13
Μαρτίου 2019 στις 6 το απόγευμα θα τελεσθεί το Μυστήριο
του Ιερού Ευχελαίου στο Παρεκκλήσιο της Αγίας Ειρήνης επί
της οδού Καραϊσκάκη 2, κοντά στα Δικαστήρια, προς ευλογία,
ενίσχυση για τον αγώνα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και αγιασμό των πιστών.
ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

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

Το εστιατοριό μας
λειτουργεί καθημερινά
από 11:00 έως 24:00
Παραλαβή μόνο για

ΚΥΡΙΑΚΗ

από το κατάστημά μας

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

Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό
Αγίου Νικολάου Τρικάλων

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€
Κρεατικά της ώρας, θαλασσινά και ψάρια καθημερινά

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

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

• χοιρινά σκαλοπίνια ψητά σε σάλτσα λεμονιού
• συκωτάκια μοσχαρίσια στο φούρνο
• μπιφτέκια σχάρας • μοσχάρι κοκκινιστό
• ρολάκια πανσέτας γεμιστά
με λιαστή ντομάτα και γραβιέρα

Το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου
στο Παρεκκλήσιο της Αγίας Ειρήνης

Kήρυγμα Ευαγγελίου

Ο Α’ Κατανυκτικός Εσπερινός
«της Συγχωρήσεως»

Σήμερα Κυριακή της Τυρινής 10 Μαρτίου 2019 στις 6:00 το απόγευμα
θα τελεσθεί ο Κατανυκτικός Εσπερινός της Συγχωρήσεως και η Ακολουθία της Ρασοφορίας του κ. Αποστόλου Κουκουμπάνη στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων, με τη συμμετοχή όλων των
Ιερέων της Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκκης και Σταγών, Χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσοστόμου, ο οποίος και θα μιλήσει επίκαιρα.
Η συμμετοχή μας θα κατανύξει και θα ανυψώσει την ψυχή μας προς
τον θρόνο της χάριτος και θα ενισχύσει την θέλησή μας δια την εργασία του αγαθού, αλλά και θα μας οδηγήσει σε βαθύτερη μετάνοια.
Επίσης είναι μία ακόμη ευκαιρία να δώσουμε και να πάρουμε όλοι συγχώρηση.

Μητρόπολη Τρίκκης και Σταγών θα μεταδώσει τη Δευτέρα 11
Μαρτίου 2019 στις 6:30 μ.μ. την θεατρική παράσταση «Ο Χωρέτες» από το θεατρικό και καλλιτεχνικό όμιλο της Νέας Κερασούντας που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 3 Μαρτίου
2019 στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Μητροπόλεως «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ ΑΛΕΞΙΟΣ».
Συντονιστείτε στην συχνότητα του καναλιού ΤV10 για ένα διάλειμμα γέλιου, χαράς και ψυχικής ξεκούρασης.

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

Τηλ.: 24310 78278
CMYK

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
† ΚΗΔΕΙΕΣ
Την πολυαγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα, αδελφή και θεία

ΒΑΣΩ ΠΑΝΑΝΟΥ –
ΜΠΑΚΟΥ
ΣΥΝΤ/ΧΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ
Ετών 64
Θανούσα κηδεύουμε σήμερα Κυριακή
10 Μαρτίου 2019 και ώρα 12η μεσημβρινή, εκ του Ιερού Ναού Παναγίας Φανερωμένης Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και
συνοδεύσουν την εκφορά της.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Γεώργιος Μπάκος. Ο ΓΙΟΣ: Δημήτριος Μπάκος. ΟΙ ΑΔΕΛΦΕΣ: Ελένη Νικολακάκου, Μαρία Μαυρομάτη, Ρίτσα Ιωάννου – Πανανού, Ευαγγελία Καλαμαρά. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ.
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Σημ.: 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Παναγίας
Φανερωμένης, σήμερα Κυριακή 10-3-2019 και ώρα 11.30π.μ.
2) Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο του Μουζακίου.
3) Ο καφές θα δοθεί στο κατάστημα CASTELLO στο Μουζάκι.
4) Αντί στεφάνων τα χρήματα να δοθούν στο Ίδρυμα το Χαμόγελο του Παιδιού ALPHA BANK No 144-00-2001-000011.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».

† ΤΕΛΕΣΕΙΣ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

Τελέσαμε χθες Σάββατο 9 Μαρτίου 2019
σε στενό οικογενειακό κύκλο, στον Ιερό
Ναό Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων, 40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας

ΒΙΡΓΙΝΙΑΣ (ΜΙΝΑΣ)
ΙΩΑΝ. ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΥΝΤ/ΧΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Μαρία Κουφοπούλου, Νίκος Κουφόπουλος και
Ράνια Οικονόμου. Η ΕΓΓΟΝΗ: Ελμίνα. ΑΔΕΛΦΙΑ. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ.
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

Τελέσαμε χθες Σάββατο 9 Μαρτίου 2019 στον Ιερό Ναό Αγίας
Μαρίνας Τρικάλων σε στενό οικογενειακό κύκλο ετήσιο μνημόσυνον υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του πολυαγαπημένου
μας συζύγου, πατέρα και αδελφού

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΠΑΤΑΓΙΑΝΝΗ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ελένη. Η ΚΟΡΗ: Θάλεια. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ.

Την πολυαγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα, γιαγιά, αδελφή και θεία

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΩΤ.
ΓΚΟΥΛΙΤΟΥ
Ετών 82
Θανούσα κηδεύουμε σήμερα Κυριακή
10 Μαρτίου 2019 και ώρα 11.30π.μ., εκ
της οικίας μας Κουτσομηλίων 84, στον
Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και
συνοδεύσουν την εκφορά της.
Τρίκαλα 10-3-2019
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Σωτήριος Γκουλίτος. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ζήσης και Ζωή
Γκουλίτου, Ηλίας και Χριστίνα Γκουλίτου. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Ευαγγελία, Σωτήρης, Σωτήρης, Ευαγγελία, Αθανασία. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ.
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Σημείωση: Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α’ Νεκροταφείου Τρικάλων.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».
Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα,
παππού, αδελφό και θείο

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟ
Ετών 85
Θανόντα κηδεύουμε σήμερα Κυριακή
10 Μαρτίου 2019 και ώρα 12:30μ.μ. εκ
του Μητροπολιτικού Ιερού Ναού Αγίου
Νικολάου Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και
να συνοδεύσουν την εκφορά του.
Τρίκαλα 10-3-2019
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Μαρούλα. ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Αθανάσιος Κωστόπουλος και Μαίρη Λαμπρίδη, Έλενα Κωστοπούλου και Απόστολος
Τσιαμάνης. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Έλια, Χρήστος, Κωνσταντίνα, Έρη.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Σημείωση: Η σορός θα μεταφερθεί στον Μητροπολιτικό Ιερό
Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων σήμερα Κυριακή 10-3-2019 και
ώρα 12 το μεσημέρι.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών “Τζέλης”.

Τελετές

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

ΚΥΡΙΑΚΗ
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ΨΗΓΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ
«...διότι καθ 'ην ημέραν
φάγης απ 'αυτού θέλεις εξάπαντος αποθάνει» (Γεν.2:17)
Ο άνθρωπος δεν πλάστηκε
για να πεθάνει. Ο θάνατος
μπήκε στη ζωή του μετά την
παρακοή και την πτώση του γι'
αυτό ουδέποτε συμβιβάστηκε
με την ιδέα του θανάτου. Του
προκαλεί φόβο, απέχθεια,
τρόμο. Του θυμίζει την αμαρτία του. Και επειδή τα γηρατειά γειτονεύουν με τον θάνατο αναπτύχθηκε όλη αυτή η
βιομηχανία φαρμάκων και
προϊόντων για να τα κρατήσουν όσο γίνεται πιο μακριά
από τη ζωή του. Αλλά, κανένας άνθρωπος δεν απέφυγε
τον θάνατο. Στο βάθος όμως
δεν είναι ο φόβος του θανάτου που τον ταράζει αλλά η
μετά τον θάνατο τύχη του, η
κρίση. Και ο αμαρτωλός άνθρωπος αυτό το διαισθάνεται

γιατί δεν θέλησε να μάθει ότι,
όσοι πίστεψαν στον Χριστό
τον Λυτρωτή, δεν θα κριθούν.
Την κρίση την δέχθηκε Αυτός,
ο Αναμάρτητος, στους άγιους ώμους Του. Πλήρωσε την
οφειλή για την αμαρτία μας με
τον δικό Του θάνατο. Έγινε ο
αντικαταστάτης μας και γιαυτό μας βεβαιώνει ότι: «αυτός που ακούει τον λόγο μου
και πιστεύει σ 'αυτόν που με
απέστειλε, έχει ζωή αιώνια
και σε κρίση δεν έρχεται αλλά
έχει ήδη μεταβεί από τον θάνατο στη ζωή» (Ιωαν. 5:22).

ΔΩΡΕΑ
-Η οικογένεια Δημητρίου
και Ελένης Παπαγούλα προσέφερε 50 ευρώ, στην Τράπεζα Αγάπης του Ιερού Ναού
Αγίου Κωνσταντίνου, στη μνήμη του αγαπητού τους φίλου
Κωνσταντίνου Ντόγκα.

ΒΡΕΘΗΚΑΝ - ΧΑΘΗΚΑΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΤΕΛΕΤΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

ΧΑΘΗΚΑΝ κλειδιά σπιτιού, σε μπρελόκ με φωτογραφίες.
Όποιος τα βρει παρακαλείται να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο
6979166124.
ΕΚΛΑΠΗΣΑΝ 800 κεραμίδια από μάντρα στον Καραβόπουλο, ο ευρών αμείβεται και μπορεί να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 6930412702.
ΧΑΘΗΚΕ πινακίδα με Αριθμό Κυκλοφορίας ΤΚΡ 7246. Όποιος την βρήκε παρακαλείται να ειδοποιήσει στο τηλέφωνο
6972410215.
XAΘΗΚΑΝ γυαλιά μυωπίας, πράσινα με γκρι, στην οδό Συγγρού. Όποιος τα βρήκε παρακαλείται να ειδοποιήσει στο τηλέφωνο 2431028944.
ΧΑΘΗΚΕ πορτοφόλι χρώματος πράσινο όποιος το βρήκε παρακαλείται να κρατήσει τα χρήματα και να επιστρέψει όλα τα
έγγραφα και να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 6973476063.
ΧΑΘΗΚΕ σκουλαρίκι. Όποιος το βρήκε παρακαλείται να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 6987054976 και θα αμειφθεί.

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

•Εκκλησιαστικά είδη • Είδη μνημείου
•Κηροπωλείο • Λουλούδια

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

ε την ανάκρουση
των εθνικών ύμνων,
Ελλάδας και Αιγύπτου, τους Αιγυπτιώτες μαθητές των Ελληνικών Σχολείων της Αλεξάνδρειας να υψώνουν την ελληνική σημαία, το
ιστορικό σώμα των Ελλήνων
Προσκόπων της πόλης να δίνει το δυναμικό παρών, και με
την παρουσία εκπροσώπων
όλων των παροικιακών σωματείων και απλού κόσμου, η
πρεσβυγενής Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας υποδέχτηκε τον υπουργό Εθνικής
Άμυνας Ευάγγελο Αποστολάκη, στο Ελληνικό Τετράγωνο
του Σάτμπι.

Μ

Από την ελληνική παροικία της Αλεξάνδρειας

Θερμή υποδοχή στον υπ. Εθνικής Άμυνας Ευάγγελο Αποστολάκη

«Να ξέρετε ότι ο Ελληνισμός της Αλεξάνδρειας βρίσκεται πάντοτε αρωγός και

συμπαραστάτης της Ελλάδας
και της Ελληνικής κυβέρνησης», τόνισε στο θερμό κα-

λωσόρισμά του ο πρόεδρος
της Κοινότητας Εδμόνδος Κασιμάτης.
«Θεωρώ ότι είναι εξαιρετική
η τύχη, που υπάρχει αυτή η
ομογένεια των Ελλήνων και
των Κυπρίων στην Αίγυπτο,
διότι έτσι έχουμε μία πολύ
καλή και αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ των κοινωνιών
των δύο κρατών, ειδικά τώρα
που τα τελευταία χρόνια, οι
σχέσεις των δύο κρατών έχει
γίνει εξαιρετική», τόνισε από
την πλευρά του ο υπουργός

Εθνικής Άμυνας.
Λίγο αργότερα, και μετά
την επίσκεψη του κ. Αποστολάκη στο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και τον Πατριάρχη
Θεόδωρο, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας έγινε θερμά δεκτός από τον Ελληνικό Ναυτικό Όμιλο Αλεξανδρείας, εκεί
όπου ο πρόεδρος κ. Κασιμάτης τόνισε ότι «μέσα από την
Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας και τον Ελληνικό Ναυτικό Όμιλο Αλεξανδρείας, και
όλα τα παροικιακά σωματεία

μας, κρατάμε τις δυνάμεις
μας, τη θρησκεία μας, την ελληνικότητά μας, τα έθιμά μας,
τα σχολεία μας, την αγάπη
μας για την πατρίδα Ελλάδα,
και ζούμε αρμονικά δίπλα στον
φιλόξενο αιγυπτιακό λαό και
την ικανή ηγεσία του. Καθώς,
η Ελλάδα και η Αίγυπτος βρίσκονται τόσο κοντά, όσο ποτέ
άλλοτε στην ιστορία των δύο
λαών». Και προσέθεσε, μιλώντας εκ μέρους όλης της
παροικίας ότι «υπερηφανευόμαστε για τα επιτεύγματα που
συντελούνται μέσα από αυτήν
τη συμμαχία και τη φιλία των
δύο λαών και των δύο κυβερνήσεων».

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

«ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ»
Παιδής Θεόδωρος

ΓΑΜΒΕΤΑ 15 ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ:

2431071936
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