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ΤΑ MΕΤΕΩPAÅÔÏÓ 21Ï 
ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 1.087

ÔÉÌÇ: € 1,30
ÅÂÄÏÌÁÄÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ

ÔÇÓ ÊÁËÁÌÐÁÊÁÓ
tameteora.gr

22 ÌÁÚÏÕ 2015
ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ

ΣΕΛ. 12. 13, 14

Ο αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη επισκέφθηκε την Πυροσβεστική 
Υπηρεσία, το Αστυνομικό Τμήμα και το Δημαρχείο, συνοδευόμενος από Βουλευτές και 
υψηλόβαθμα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος

«Ìå óõíÝñãåéá êáé óõíåõèýíç 
èá îáíáöôéÜîïõìå ôç ÷þñá»

ΣΕΛ. 7

ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΒΡΕΘΗΚΕ ΧΘΕΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΩΡΕΣ Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ

Καλαμπακιώτισσα πουλάει 
μέχρι και το σπίτι της, για 
να σώσει την κόρη της

«Είναι επιτακτική 
η ανάγκη για τη 
δημιουργία ενός 
ορεινού δήμου»

Γ. ΠΟΛΥΣΗΣ
ΣΥΝΕΝΕΤΕΥΞΗ ΣΕΛ. 19,20

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΤ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 

 STAG από 650 è
LONATO από 700 è

ROMANO από 800 è
SPECIAL

ΠΡΟΣΦΟΡΑ!

Τηλ.: 6972 719564 / 24320 77844

ã  Τα Εκπαιδευτήρια «Αθηνά» στοχεύοντας στην καλλιέργεια της άμιλλας 
μεταξύ των μαθητών προκηρύσσουν τον 12ο γραπτό διαγωνισμό για τη 
χορήγηση δυο (2) υποτροφιών και ενός tablet  σε μαθητές που θα φοιτή-
σουν το σχολικό έτος 2015-2016 στην Α΄ Γυμνασίου. 

ã Κάθε υποτροφία καλύπτει τα ετήσια δίδακτρα της Α΄ τάξης Γυμνασίου, 
εφόσον οι μαθητές φοιτήσουν στο Γυμνάσιο των Εκπαιδευτηρίων.

ã Τα θέματα στα οποία θα διαγωνιστούν οι υποψήφιοι θα αναφέρονται σε 
γνώσεις που πρέπει να κατέχουν οι μαθητές από τη συνολική φοίτησή τους 
στο Δημοτικό και θα καλύπτουν τους εξής γνωστικούς τομείς: Ελληνική 
γλώσσα- Αριθμητική- Βασικές γενικές γνώσεις.

ã Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Κυριακή 7 Ιουνίου 2015 από 11:00 
έως 13:00 στις εγκαταστάσεις των Εκπαιδευτηρίων.

ã Οι γονείς- κηδεμόνες μπορούν να παραλαμβάνουν το φάκελο με τους 
όρους διεξαγωγής του διαγωνισμού καθημερινά από τη Δευτέρα 27 Απρι-
λίου 2015 έως την Παρασκευή 5 Ιουνίου 8:00π.μ.- 2:00μ.μ. και ώρα 7:00μ.
μ.- 8:30μ.μ. (εκτός απογεύματος Παρασκευής).

ã Θέματα προηγουμένων ετών είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του 
Σχολείου: www.athina-sch.gr

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016
ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
6ο χλμ. Τρικάλων- Καλαμπάκας | τηλ. 2431088600-1 | email:athina-sch@otenet.gr

12ος ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 

ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
Απομακρύνονται τα ΙΧ χωρίς 
πινακίδες κυκλοφορίας

ΣΕΛ. 6

ΣΕΛ. 5

Τρικάλων 16, Καλαμπάκα / Τηλ.: 24320 25325 & 6948 176524

ÊáñáèáíÜóç Ìáñßíá

Δέχεται καθημερινά με ραντεβού εκτός Σαββάτου & Κυριακής

ÄÅÊÔÁ ÏËÁ ÔÁ ÔÁÌÅÉÁ

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ - ΑΝΔΡΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Άννns Koμνηνήs 6 
1os όροφοs - Τρίκαλα

Χειρουργός Ουρολόγος - Ανδρολόγος
Ειδικευθείς στο Πανεπιστήμιο Tottori Ιαπωνίας στην Ανδρολογία
Επιστημονικός Συνεργάτης Πανεπιστημιακής

  Ουρολογικής Κλινικής Ιωαννίνων

Τηλ. & Fax: 24310 32160
Κιν.: 6972 60 32 11

e-mail: nik.kolitsas@hotmail.com

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Δευτέρα έως Παρασκευή
πρωί: 9:00 - 1:00, απόγευμα: 6:00-9:00 (και με ραντεβού)

l

l

ÍÅÏ ÖÁÑÌÁÊÅÉÏ

ΜΑΡΙΑ ΒΛΑΧΟΥ
Σιδηροδρόμου & Αβέρωφ

Τηλ.: 24324 00227
Κιν.: 6986765100

Καθημερινά: Πρωί: 9:30 - 1:30 & Απόγευμα: 6 - 9  (εκτός Τετάρτης)
Σάββατο & Κυριακή κλειστά

ΩΡΑΡΙΟ
ΙΑΤΡΕΙΟΥ

Τ: 24320 78433 & F: 24320 78434 - Κ: 6977 636897 & What’s up: 6980 554313

ΤΡΙΚΑΛΩΝ 114-116 | 1ος ΟΡΟΦΟΣ | ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ

ΑΝΝΑ ΓΙΔΑ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

ΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ - ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ - ΔΥΣΛΕΞΙΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

ΚΑΪΚΗ 13 |  ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
ΤΗΛ.: 24320 22908, ΚΙΝ.: 6983 038 108

e-mail: dimitrakidimitra@gmail.com

ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

επισκέψεις στον δικό σας χώρο
ΔΕΚΤΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ

ΝΕΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί

ΜΑΝΟΣ Γ. ΤΣΙΑΣΙΩΤΗΣ
ΘΑΝΟΣ Κ. ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ

Τηλ.: 24320 23100
Κιν.: 6942 583 551 - 6942 636 714

Ε. Βενιζέλου 6, Καλαμπάκα

l Τοπογραφικές Μελέτες
l Διεκπεραίωση Πράξεων Εθνικού Κτηματολογίου
l Οικοδομικές Άδειες
l Μελέτη - Επίβλεψη - Κατασκευή
l Συγκοινωνιακές - Πολεοδομικές Μελέτες
l Τακτοποίηση Αυθαιρέτων

Ο ΙΑΤΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ
από 22 έως 23 ΜΑΪΟΥ



Ιδρυτικό μέλος τού ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ  
ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ  ΤΥΠΟΥ

© ΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣ. ΜΠΑΚΟΛΑΣ / ΑΡ. ΣΗΜ.: 182359

ÅÂÄÏÌÁÄÉÁÉÁ  ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ  
ÔÇÓ  ÊÁËÁÌÐÁÊÁÓ

Ιδιοκτήτης, Εκδότης, Διευθυντής: Νίκος Βασ. Μπακόλας
Ιδρυτής (1970): + Κώστας Αλ. Αλεξιάδης (1947-2014)

Διευθυντής Σύνταξης: Γιώργος Βασ. Μπακόλας
Αθλητικός Συντάκτης: Παναγιώτης Απ. Στάλιας

Γραφεία: Γρ. Παπαφιλίππου 5 - Καλαμπάκα, Τ.Κ. 42200
Τηλέφωνα: 24320 79133 - 24320 75350, FAX: 24320 75350

Διαδίκτυο: www.tameteora.gr - E-mail: info@tameteora.gr

     Κωδικός ΕΛΤΑ: 3651

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ: Ν. Τρικάλων: 65,00 j, Εσωτερ.: 90,00 j, 
Ευρώπης: 160,00 j, Καναδά, Η.Π.Α. & Αυστραλίας: 180,00 j, 

Οργανισμοί, Τράπεζες & Ν.Π.Δ.Δ.: 105,00 j. 
Ηλεκτρονικής εφημερίδας: 50,00 j.

Εκτύπωση: Μ. ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ & ΣΙΑ Α.Β.Ε.Ε.

Απόψεις και γνώμες συνεργατών ή και αναγνωστών που δημοσιεύονται στην 
εφημερίδα μας δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη και τη γνώμη 

τής διεύθυνσης. Οτιδήποτε ανυπόγραφο δεν δημοσιεύεται.

ΤΑ MΕΤΕΩPA

ΤΑ MΕΤΕΩPA 02

  
«Θα βρεις, καθώς κοιτάζεις πίσω τη ζωή σου, 

πως οι στιγμές που ξεχωρίζουν, είν’ οι στιγμές 
που βοήθησες τους άλλους» 

                                                       Ντράμοντ Χένρι

Σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές του Ευρω-
παϊκού νομικού πολιτισμού, η ανθρώπινη 
ζωή είναι η υπέρτατη αξία, αφού η αξία της 
ζωής είναι ανυπέρβλητη και ανεκτίμητη και 
κανένας δεν δικαιούται να την καταστρέφει. 

Επηρεασμένος από την περιπέτεια της μικρής 
Ραφαέλας, κόρης της συμπολίτισσας μας 
Αντιγόνης Γάτου, που εδώ και επτά μήνες 
δίνει μάχη με τη ζώη αισθάνομαι την ανάγκη 
να γράψω τούτα:

Πρέπει να υπάρχει σεβασμός της ζωής των συ-
νανθρώπων μας και οποιαδήποτε ζωή κινδυ-
νεύει να χαθεί ή  χάνεται από την αδιαφορία 
μας αποτελεί έγκλημα όχι μόνο κατά του συ-
γκεκριμένου ατόμου, αλλά γενικότερα κατά 
της ανθρωπότητας. 

Σήμερα λόγω των πολλών προβλημάτων που 
όλοι αντιμετωπίζουμε παρατηρείται περι-
φρόνηση της ζωής, η οποία συντελείται με 
την αδιαφορία για την ποιότητα ζωής των 
συνανθρώπων μας, και πολλές φορές απο-
βαίνει ακόμη και μοιραία. 

Χρέος όλων μας είναι να προστατεύουμε την 
κάθε ανθρώπινη ζωή, να επιδείξουμε συ-

μπαράσταση, αγάπη και αλληλεγγύη στους 
δοκιμαζόμενους και τους απελπισμένους. 
Σημασία έχει ότι υπάρχουν ακόμη άνθρωποι 
με αξίες κοινωνικές και ανθρωπιστικές. 

Υπάρχουν άνθρωποι που αισθάνονται την ανά-
γκη της συμπαράστασης. Αναγνωρίζουν 
ακόμη την αξία της ανθρώπινης ζωής. Και με 
τις πράξεις τους δίνουν νέα ώθηση σ’ εκεί-
νους που μένουν αδρανείς στα τεκταινόμενα 
της σημερινής σκληρής κοινωνίας.

Η πραγματική αγάπη είναι πάντοτε συνυφα-
σμένη με την προσφορά, τη θυσία, την ανι-
διοτέλεια. Αγάπη είναι να χαίρεσαι με αυτόν 
που χαίρεται και να λυπάσαι με αυτόν που 
πονά. Αυτός που αγαπά ανέχεται τον άλλο 
με τις ατέλειές του χωρίς να τον περιφρονεί, 
χωρίς καν να τον κάνει να νιώθει άσχημα γι’ 
αυτό που είναι. 

Όταν αγαπάς ενδιαφέρεσαι τι θα γίνει ο άλλος, 
χωρίς όμως αυτό το ενδιαφέρον να γίνε-
ται καταπίεση και επιβολή. Κι αυτό, διότι η 
πραγματική αγάπη εμπεριέχει τον σεβασμό 
της ελευθερίας του άλλου, την εκτίμηση 
προς την προσωπικότητά του.

 Η αληθινή αγάπη μέσα στην ψυχή ενός ανθρώ-
που είναι σαν ένα δέντρο πού σιγά- σιγά 
μεγαλώνει, και σκεπάζει όλο και περισσό-
τερους ανθρώπους κάτω από την δροσερή 
σκιά του. 

Από εμάς το μόνο που απαιτείται είναι να φρο-
ντίσουμε λίγο για την καλλιέργειά της, καθώς 
επίσης να την προστατεύσουμε από αυτά 
που θα μπορούσαν να την ξεριζώσουν από 
την καρδιά μας. Με την κίνηση της προσφο-
ράς που υπαγορεύει η αγάπη, είναι σίγουρο 
ότι θα κερδίσουμε την μάχη της χαράς. «Η 
χαρά της προσφοράς στον συνάνθρωπό μας 
και η ανταμοιβή είναι πολύ μεγάλη»! 

Σκεφτήκαμε άραγε ποτέ πόσο σημαντικό είναι 
να βοηθάμε έναν ασθενή ή ένα παιδάκι που 
νοσεί και βρίσκεται σε κάποιο θάλαμο νοσο-
κομείου; Πόσο σημαντικό είναι  να υπάρχουν 
άνθρωποι δίπλα στους γονείς του για να 
τους συμπαρασταθούν στον πόνο τους και 
να τους δώσουν κουράγιο;

Η περιπέτεια της μικρής Ραφαέλας έχει λυγίσει 
και τους πιο δυνατούς. Ποιος μπορεί να αδι-
αφορήσει μπροστά στη ζωή ενός παιδιού, 
που ταλαιπωρείται τόσο καιρό; 

Ας ενώσουμε λοιπόν όλοι μαζί τις δυνάμεις μας 
και ας βοηθήσουμε αυτό το αγγελούδι να 
κερδίσει τη ζωή που του ανήκει. 

Κι ας θυμόμαστε: πώς με τα φθαρτά μπορούμε 
να αγοράσουμε τα άφθαρτα. Με την ορθή 
χρήση του χρήματος μπορούμε να σώσουμε 
μια ζωή αλλά και τη δική μας ψυχή!

                                   
  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣ. ΜΠΑΚΟΛΑΣ

Ας σώσουμε μια ανθρώπινη ζωή!

tameteora.gr
ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ, 
22 ÌÁÚÏÕ 2015 ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

ΝΕΟ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ
Κωνσταντίνος Ν. Πούλιος

Χειρουργός Οφθαλμίατρος

Κονδύλη 37, Πλατεία Ρήγα Φεραίου - Καλαμπάκα
Τηλ. & Fax: 24320 78444, κιν.: 6974 200 502

ΩΡΑΡΙΟ  ΛΕ ΙΤΟΥΡΓ ΙΑΣ  ΙΑΤΡΕ ΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: ΠΡΩΙ: 9:00 - 1:30 
ΑΠΟΓΕΥΜΑ: 6:00 - 8:30 (Εκτός Τετάρτης) - ΣΑΒΒΑΤΟ: Με ραντεβού

ΑΝΝΑ  ΓΙΔΑ
παιδίατρος

Τ: 24320 78433 & F: 24320 78434
Κ: 6977 636897 & What’s up: 6980 554313

Τρικάλων 114-116 (1oς όροφος)
Καλαμπάκα

ΝΕΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Ειδικευθείσα στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Λάρισας

Καθημερινά: Πρωί: 9:30 - 1:30 & Απόγευμα: 6 - 9  (εκτός Τετάρτης)
Σάββατο & Κυριακή κλειστά

ΩΡΑΡΙΟ
ΙΑΤΡΕΙΟΥ

Ράμμου 1 (1ος όροφος), Τ.Κ. 42 200 Καλαμπάκα
τηλ. & fax 24320 23123, e-mail: dpiniaras@hotmail.com

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α. ΠΙΝΙΑΡΑΣ 
(D.D.S., M.Sc.)

Χειρουργός Οδοντίατρος - Πτυχιούχος Α.Π.Θ.
Μετ/θείς στη χειρουργική εμφυτευμάτων

n University of Manchester,UK   n New York University College of Dentistry

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ

ΩΡΛ  ΙΑΤΡΕΙΟ
ΠΡΕΒΕΔΟΥΡΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ

Γ. ΚΟΝΔΥΛΗ 15 | ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
Τηλ.: 24320 77944, κιν.: 6937 344 108

Ωράριο Λειτουργίας: 8:30 - 13:30 και 17:30 - 20:30
                                 Σάββατο: 9:00 - 12:00

ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ

Ειδικευμένη και Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Karolinska Σουηδίας
τ. Επιμελητής Ορθοδοντικής Κλινικής Νοσ/μείου Danderyd Σουηδίας

Τρικάλων & Ραμμίδη 3, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ - τηλ / fax: 24320 75853  
Κινητό: 697 9525010 e-mail: pt.orthodontist@gmail.com

n

n

ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Δέχεται με ραντεβού στα τηλ.: 6938 988033 & 24320 24843
Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη & Παρασκευή απόγευμα - Σάββατο πρωί
Διεύθυνση Ιατρείου: Σωκράτους και Αγίας Τριάδας, Καλαμπάκα 
(Απέναντι στο  Γενικό Λύκειο Καλαμπάκας)

Στρατιωτικός Ιατρός, Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος
τ. Επιμελητής Πνευμονολογικής κλινικής 401 ΓΣΝΑ

Επιστημονικός Συνεργάτης ΙΑΣΩ Θεσσαλίας
Ειδικευθείς σε Ελλάδα (401 ΓΣΝΑ, Σισμανόγλειο ΓΝΑ) 

και ΗΠΑ (Albany Medical Center , New York)
Υπ. Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

NEO IATΡΕΙΟ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ. ΚΑΛΚΑΝΗΣ MD

Κονδύλη 37 & Τρικάλων
1ος όροφος, Καλαμπάκα
Τηλ. -  Fax: 24320 78060

Κιν.: 6976330827
e-mail: kouvelassotirios@gmail.com

ΝΕΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΘ. ΚΟΥΒΕΛΑΣ MD, MSc

MSc Παθολογία Κύησης
Μετεκπαιδευθείς στη Γυναικολογική Ενδοσκόπηση 
(Υστεροσκόπηση - Λαπαροσκόπηση) στο Royal Free 

Hospital, London, UK

Ιατρός Μαιευτήρας Χειρουργός Γυναικολόγος

Καθημερινά   8.30-13.30, 
    17:30-20.30
(εκτός Τετάρτης απόγευμα)
Σάββατο με ραντεβού

ΝΕΟ  ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ
Γεώργιος Β. Γεροδήμος
Χειρουργός Οφθαλμίατρος

ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ
Πρωί: 9:00 - 13:30 - Απόγευμα: 6:00 - 8:00 (εκτός Τετάρτης)

Σάββατο: με ραντεβού
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 4 (ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ) - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ

ΤΗΛ.: 24320 75 570  - ΚΙΝΗΤΟ: 6942 55 00 60

Δρ Αλέξανδρος Τσαρούχας 
MD PhD MSc
Ορθοπαιδικός Χειρουργός

Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Κρήτης
Master’s Degree: Άσκηση & Υγεία
Μετεκ/θείς στην Άρθροσκοπική Χειρουργική 
στο Istituto Humanitas, Milano, Italy

Τρικάλων 74, Καλαμπάκα • Τηλ-Fax: 2432400315, Κιν: 6948899361 • E-mail: tsarouhas_a@yahoo.gr

ΩΡΑΡΙΟ:
Δευτέρα-Παρασκευή
Πρωί: 9.00-1.00
Απόγευμα: 6.00-8.30 
(εκτός Τετάρτης)

ΝΕΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Ο ΙΑΤΡΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

ÌÁÚÏÕ

Ανατολή ηλίου 05.10 / Δύση 19.34

22  Βασιλίσκου μαρτ., Παύλου 
και Δημητρίου νεομαρτύρων 

εν Τριπόλει

ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ

Το ημερολόγιο της εβδομάδας

ÌÁÚÏÕ

Ανατολή ηλίου 05.09 / Δύση 19.35

23 Μιχαήλ Συνάδων, 
Συνεσίου επισκόπου

ÓÁÂÂÁÔÏ

ÌÁÚÏÕ

Ανατολή ηλίου 05.09 / Δύση 19.36

24 + ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ 318 ΠΑΤΕΡΩΝ. 
Συμεών Θαυμαστορείτου, 

Μελετίου μαρτ.

ÊÕÑÉÁÊÇ

ÌÁÚÏÕ

Ανατολή ηλίου 05.08 / Δύση 19.36

25  + Γ΄Εύρεσις Τιμίας Κεφαλής 
Ιωάννου Προδρόμου

ÄÅÕÔÅÑÁ

ÌÁÚÏÕ

Ανατολή ηλίου 05.07 / Δύση 19.37

26  Κάρπου και Αλφαίου εκ των 
70 Αποστόλων

ÔÑÉÔÇ

ÌÁÚÏÕ

Ανατολή ηλίου 05.07 / Δύση 19.38

27  Ελλαδίου ιερομάρτυρος, 
Ιωάννου του Ρώσου ομολο-

γητού

ÔÅÔÁÑÔÇ

ÌÁÚÏÕ

Ανατολή ηλίου 05.06 / Δύση 19.39

28  Ευτυχούς επισκ. Μελιτινής, 
Ελικωνίδος μάρ., Ανδρέου δια 

Χριστόν σαλού

ÐÅÌÐÔÇ



Η γελoιογραφία τής εβδομάδας

Σήμερα Παρασκευή στο 
Ιόνιο και τα ηπειρωτικά 
ο καιρός θα είναι άστατος 
κατά περιόδους νεφελώδης  
με τοπικούς όμβρους και 
στα βόρεια πιθανόν σπορα-
δικες καταιγίδες κυρίως τις 
μεσημβρινές και απογευμα-
τινές ωρες. Βελτιωση ανα-
μένεται από το βραδύ. Στην 
υπόλοιπη χώρα θα έχουμε 
αραιές νεφώσεις που βαθ-
μιαία θα πυκνώσουν. 

Οι άνεμοι θα πνέουν στα 
δυτικά ανατολικοί νοτιοα-
νατολικοί 4 έως 6 και στο 
Ιόνιο πρόσκαιρα 7 μποφόρ 
που το βραδύ θα στραφούν 
σε δυτικούς και θα εξασθε-
νήσουν. Στα ανατολικά θα 
πνέουν από ανατολικές δι-
ευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ 
και στα νοτιοανατολικά 
βορειοδυτικοί με την ίδια 
ένταση. 

Η θερμοκρασία θα σημει-
ώσει άνοδο στα ανατολικά 
και τα νότια. 

Το Σάββατο ο καιρός θα 
είναι γενικά αίθριος. Λίγες 
πρόσκαιρες νεφώσεις θα 
σημειωθούν στα δυτικά και 
τα νότια. 

Οι άνεμοι θα πνέουν στα 
δυτικά δυτικοί βορειοδυ-
τικοί 3 με 4 και στο νότιο 
Ιόνιο τοπικά 5 μποφόρ. Στα 
ανατολικά από νότιες δι-
ευθύνσεις 3 έως 5 και στα 
νότια δυτικοί και τοπικά 6 
μποφόρ. 

Η θερμοκρασία δεν θα 
σημειώσει αξιόλογη μετα-
βολή. 

Την Κυριακή, την Δευτέρα 
και την Τρίτη στα κεντρικά 
και βόρεια ηπειρωτικά θα 
σημειωθούν λίγες νεφώσεις 
κατά περιόδους αυξημένες 
με τοπικούς όμβρους και 
στα ορεινά σποραδικες κα-
ταιγίδες κυρίως τις μεσημ-
βρινές και απογευματινές 
ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα 
θα έχουμε αραιές νεφώσεις 
κατά περιόδους. Βελτίωση 
αναμένεται από την Τρίτη. 

Οι άνεμοι θα πνέουν στα 
δυτικά δυτικοί βορειοδυτι-
κοί 3 έως 5, στα ανατολικά 
νότιοι με την ίδια ένταση 
και στα νότια δυτικοί τοπι-
κά 6 μποφόρ. 

Η θερμοκρασία θα ση-
μειώσει μικρή πτώση την 
Κυριακή.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Φροντίδα Μαστού
l Είδη μαστεκτομής

ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΤΙΝΑΠΟΓΙΑ
Κανούτα 9 Τρίκαλα, Τηλ.: 24310 77717
Fax: 24310 28048 • Ε-mail: georgia.ntinapogia@gmail.com

Ο Άγιος Βασιλίσκος, ανιψιός του 
Αγίου Μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου του 
Τήρωνος, καταγόταν από το χωριό Χου-
μιαλά της Αμασείας και μαρτύρησε δια 
ξίφους επί Μαξιμιανού (285 – 305 μ.Χ.) 
και άρχοντος Αγρίππα. Συνελήφθη από 
τον ηγεμόνα της Καππαδοκίας Ασκληπι-
άδη με τους στρατιώτες του Ευτρόπιο και 
Κλεόνικο († 3 Μαρτίου), οι οποίοι, επειδή 
αρνήθηκαν να θυσιάσουν στα είδωλα, τε-
λειώθηκαν δια μαρτυρικού θανάτου.

Ο Άγιος Βασιλίσκος ρίχθηκε στη φυ-
λακή από τους ειδωλολάτρες με την ελ-
πίδα ότι, με την πάροδο του χρόνου και 
από τις στερήσεις και κακοπαθήσεις, θα 
αρνιόταν τον Χριστό, οπότε ο αντίκτυπος 
από την πράξη του αυτή θα ήταν μέγας 
μεταξύ των Χριστιανών. Αυτός όμως είχε 
λάβει την αμετάτρεπτη απόφαση να πε-
θάνει ως Χριστιανός, έχοντας ως φωτει-
νό παράδειγμα τον Μεγαλομάρτυρα θείο 
του, ο οποίος παρέμεινε σταθερός στην 
ομολογία του, αφού απέκρουσε όλες τις 

υποσχέσεις και τις απειλές.
Μία ημέρα ο Άγιος πέτυχε, χάρη στην 

εύνοια των στρατιωτών που τον φύλαγαν, 
να μεταβεί στον οίκο του, να παρηγορή-
σει τους γονείς και αδελφούς του και να 
τους συστήσει εμμονή στη Χριστιανική 
πίστη.

Όταν πληροφορήθηκε τούτο ο ηγεμό-
νας Αγρίππας διέταξε να του φορέσουν 
σιδερένια υποδήματα που έφεραν εσωτε-
ρικά καρφιά και να τον οδηγήσουν ενώ-
πιόν του στα Κόμανα. Ερχόμενος προς 
τον ηγεμόνα, όταν έφθασαν στο χωριό 
των Δακών, οι στρατιώτες που τον συνό-
δευαν τον έδεσαν σε ξερό πλάτανο, για να 
γευματίσουν. Τότε ο Βασιλίσκος, δια της 

προσευχής του, πέτυχε να αναβλαστήσει 
ο πλάτανος και από την ρίζα του να ανα-
βλύσει μικρή πηγή. Αφού είδαν το θαύμα 
αυτό οι στρατιώτες, θαύμασαν και πίστε-
ψαν στον Χριστό.

Όταν έφθασε στα Κόμανα, προσήχθη 
ενώπιον του Αγρίππα, ο οποίος οδήγησε 
τον Βασιλίσκο στον ειδωλολατρικό ναό, 
ελπίζοντας ότι το επίσημο περιβάλλον 
θα τον ωθούσε να θυσιάσει στα είδωλα. 
Ο Βασιλίσκος όμως με θερμή προσευχή 
πέτυχε την πτώση και συντριβή των ει-
δώλων. Τότε ο Αγρίππας διέταξε να απο-
κεφαλισθεί και τα ιερά λείψανά του να 
ριχθούν στον ποταμό.

Χριστιανοί των Κομάνων ανέσυραν το 
τίμιο σκήνωμα κρυφά και το ενταφίασαν 
με ευλάβεια.

Αργότερα, από τον ευσεβέστατο άρ-
χοντα των Κομάνων Μαρίνο ανοικοδο-
μήθηκε ναός προς τιμήν του Μάρτυρος, 
στον οποίο κατετέθησαν και τα ιερά αυ-
τού λείψανα.

Ο Άγιος Βασιλίσκος ο μάρτυρας
Με τον Αρχιμ. Πολύκαρπο Βενέτη, 

Καθηγούμενο της Ιεράς Μονής 
του Αγίου Νικολάου Αναπαυσά 

Αγίων Μετεώρων

ΤΑ MΕΤΕΩPA 03tameteora.gr
ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ, 

22 ÌÁÚÏÕ 2015ΣΥΝΑΞΑΡΙ

Του Ηλία Μακρή 
από την «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»

   ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ
ΚΟΝΔΥΛΗ 36-38 | ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ

Τηλ.: 24320-23382   κινητό: 6977607504 | Email: chpirgos@gmail.com

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
IΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Επικοινωνήστε μαζί μας για τα απαραίτητα δικαιολογητικά

v Εντοπισμός ακινήτου
v Τοπογραφικές Εργασίες
v Νομιμοποιήσεις Αυθαιρέτων Κτισμάτων
v Βεβαιώσεις Μεταβίβασης Ακινήτων

ΑΜΕΣΗ, ΥΠΕΥΘΥΝΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  24320-23382 & 6977607504

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ

v Πλήρης τεχνική υποστήριξη
v Δεκτά όλα τα ταμεία
v Επισκέψεις κατ’ οίκον σε όλο το Νομό Τρικάλων

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 7 - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 
(Εναντι τράπεζας Πειραιώς Πρώην Αγροτική)

Τηλ.: 24320 79127
Κιν.: 6974 645148

ΥΠΕΥΘΥΝΗ: ΛΑΪΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΚΟΟΠΡΟΘΕΤΙΣΤΗΣ

ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ

Τηλ.: 2432300701 
Κιν.: 6981846591

Στατήρα Μαρία - Χρυσοβαλάντου
Κτηνίατρος ΑΠΘ

Κονδύλη 30 | Καλαμπάκα 

ΝΕΟ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

Ιακωβάκη 15 και Βενιζέλου (Γέφυρα Γκίκα) | Τηλ.: 2431030400, Κ. 6978776578

ΝΕΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Θ Ω Μ Ο Σ  Κ . 
Α Θ Α Ν Α Σ Ι Ο Σ

Ειδικός Καρδιολόγος

Καθημερινά: Πρωί 9:00-14:00
Απόγευμα: 18:00-21:00 (Εκτός Τετάρτης) 

ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Ηπείρου 14- Καλ/κα
Κιν.: 6973993171

Τηλ.: 24320 24662Δ
έχ

ετ
αι

:

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ: Πρωί: 9:00 - 13:00 Απόγ.: 17:00 - 20:30
                            ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 9:00 - 14:00 | ΣΑΒΒΑΤΟ: Με ραντεβού

Πατρ. Δημητρίου 7, Καλαμπάκα
τ: 2432400142, κ: 6934696175, e: dimitrioskoinoglou@outlook.com.gr

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ
Γεώργιος  Γ.  Σαββάκης

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
ΩΡΑΡΙΟ  ΙΑΤΡΕ ΙΟΥ

ΟΔ. ΡΑΜΟΥ 12 | ΤΗΛ.: 24320 75475 & ΚΙΝ.: 6972 226699

ΠΡΩΙ: 8:00 - 13:30   ΑΠΟΓΕΥΜΑ: 6:00 - 8:30 (εκτός Τετάρτης)
Σάββατο με ραντεβού

ΚΕΝΤΡΟ 
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Φυσικοθεραπευτές Πτυχιούχοι Α.ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Συμβεβλημένοι με τον 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

gnatsis@gmail.com

Τηλ. Φυσικοθ/ρίου: 24320 77606, 
Κιν.: 6972 313265

Οδός Ηπείρου 6 | Καλαμπάκα

Ιωάννης Α. Νάτσης  |  Αλεξάνδρα Ι. Γκότση



Στις 22 Μαΐου 334π.Χ. ο Μέ-
γας Αλέξανδρος νίκησε τους 
Πέρσες στη Μάχη του Γρανικού. 
Η μάχη έλαβε χώρα στον ποταμό 
Γρανικό (σημερινό Μπιγκάτσαϊ), 
που βρίσκεται στην βορειοδυ-
τική πλευρά της Μικράς Ασίας, 
κοντά στην Τροία.

Είναι η πρώτη μεγάλη νίκη του 
Μεγάλου Αλεξάνδρου κατά της 
Περσικής Αυτοκρατορίας, που 
εδραίωσε τη φήμη του ως μέγα 
στρατηλάτη. 

Οι Πέρσες σατράπες Μιθριδά-
της και Σπιθριδάτης κατείχαν τη 
μία όχθη του Γρανικού ποταμού, 
έχοντας υπό τας διαταγάς τους 
12.000 πεζούς, 15.000 ιππείς και 
5.000 έλληνες μισθοφόρους υπό 
τον Μέμνωνα τον Ρόδιο. Στην 
αντίπερα όχθη, ο Αλέξανδρος 
παρέταξε 30.000 πεζούς και 
5.000 ιππείς.

Ο Αλέξανδρος είχε ξεκινήσει 
στις αρχές Μαΐου από την Πέλλα 
με το στρατό του και στόλο 160 
πλοίων με στρατηγούς τους Παρ-
μενίωνα, Φιλώτα, Κράτερο, Κλεί-
το και Ηφαιστίωνα. Στη Μακεδο-
νία άφησε ως αντικαταστάτη του 
τον Αντίπατρο με 12.000 πεζούς 
και 1.500 ιππείς. Δια μέσου της 
Θράκης έφτασε στον Ελλήσπο-
ντο, όπου τον ανέμενε ο στόλος 

του, ο οποίος διαβίβασε τις δυνά-
μεις του στη Μικρά Ασία και συ-
γκεκριμένα στην Άβυδο, υπό την 
εποπτεία του Παρμενίωνα.

Ο Αλέξανδρος αποσπάστηκε 
για λίγο από το στρατό του για 
να θυσιάσει στο τέμενος του 
Πρωτεσίλαου (του πρώτου έλ-
ληνα που εφονεύθη στον Τρωικό 
Πόλεμο) στην Ελεούντα, ενώ στη 
συνέχεια μετέβη στο Ίλιον, όπου 
τέλεσε θυσία στην Αθηνά και 
αγώνες προς τιμή του Αχιλλέα.

Όταν επέστρεψε στην Άβυδο 
πληροφορήθηκε από τους στρα-
τηγούς του ότι οι Πέρσες τον 
ανέμεναν παρατεταγμένοι στην 
όχθη του Γρανικού. Η θέση τους 
ήταν πλεονεκτική, καθώς η όχθη 
του ποταμού ήταν απότομη. Ο 
Αλέξανδρος μετά από εισήγηση 
του Παρμενίωνα διάβηκε τον 
ποταμό την αυγή της 22ας Μαΐ-
ου και επιτέθηκε με τη δεξιά του 
πτέρυγα, της οποίας προΐστατο 
ο ίδιος, έχοντας εφαρμόσει τη 
Λοξή Φάλαγγα.

Ο Αλέξανδρος μαχόταν μετα-
ξύ των πρώτων. Σε μία στιγμή 
της μάχης, ο πέρσης σατράπης 
Σπιδριδάτης ύψωσε  το ξίφος 
του για να τον σκοτώσει. Με μία 
αστραπιαία κίνηση ο Κλείτος 
απέκοψε το χέρι του Σπιθριδά-

τη και έσωσε τον Αλέξανδρο. Εν 
τω μεταξύ, οι περσικές δυνάμεις 
είχαν υποπέσει σ’ ένα σημαντικό 
τακτικό σφάλμα με καθοριστική 
σημασία στην έκβαση της μάχης. 
Είχαν τοποθετήσει τους ιππείς 
έμπροσθεν των πεζών, με απο-
τέλεσμα όταν αυτοί άρχισαν να 
υποχωρούν υπό την πίεση των 
Μακεδόνων να παρασύρουν 
τους πεζούς, οι οποίοι βάλλο-
νταν ανηλεώς από τους σαρισο-
φόρους.

Όσοι επέζησαν τράπηκαν σε 
φυγή, αφήνοντας μόνους στο 
πεδίο της μάχης τους έλληνες 
μισθοφόρους. 2.000 πιάστηκαν 
αιχμάλωτοι και στάλθηκαν σι-
δηροδέσμιοι στη Μακεδονία για 
καταναγκαστικά έργα. Οι απώ-
λειες των Μακεδόνων ανήλθαν 
σε 150 άνδρες, ενώ οι Πέρσες 
έχασαν 4.000 στρατιώτες.

Η νίκη του Αλέξανδρου καταρ-
ράκωσε το ηθικό των Περσών, 
ενώ άρχισε να δημιουργείται 
η φήμη περί του αήττητου του 
Αλέξανδρου. Η μία μετά την άλλη 
οι ελληνικές πόλεις της Μικράς 
Ασίας απελευθερώθηκαν και δη-
μιουργήθηκε ένα προγεφύρωμα, 
χρήσιμο στον Αλέξανδρο για τη 
συνέχιση της εκστρατεία του 
κατά των Περσών.

ΦΟΒΕΡΟΣ ΣΕΙΣΜΟΣ ισχύος 6,6 βαθ-
μών της κλίμακας Ρίχτερ ισοπέδωσε δυο 
χωριά και προκάλεσε τεράστιες ζημιές 
σε 15 άλλα στην περιοχή Γρεβενών και 
Κοζάνης, το Σάββατο 13 Μαΐου 1995.

Ο κύριος σεισμός καθώς και οι περισ-
σότερες από τις μετασεισμικές δονήσεις 
έγιναν και γίνονται αισθητές και στην 
πόλη και στην περιοχή της Καλαμπάκας.

Από τους σεισμούς ευτυχώς θύματα 
δεν υπήρξαν. Αυτό οφείλεται κυρίως στο 
γεγονός, ότι από τον κύριο σεισμό που 
σημειώθηκε στις 11.50 π.μ. του Σαββάτου, 
προηγήθηκαν δυο προσεισμικές δονήσεις 
που έβγαλαν τον κόσμο στους δρόμους.

...Με την αναγγελία του φοβερού σει-
σμού, κινήθηκε όλος ο κρατικός μηχανι-
σμός με επίκεντρο κυρίως τη Θεσσαλονίκη 
και άρχισε να μεταφέρει σκηνές, νερό και 
τροφή προς τους σεισμοπαθείς.

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 13 Μαΐου θύμιζε «Ημέρα 
Αποκάλυψης» στην Καλαμπάκα.

Από το πρωί ο ουρανός ήταν σκε-
πασμένος από σπάνια γκρίζα σύννεφα, 
που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα, ενώ 
τις προηγούμενες δυο μέρες είχε βρέξει 
όξινη βροχή, ασπρίζοντας με άμμο αυτο-
κίνητα κλπ.

Στην Καλαμπάκα από το μεγάλο σει-
σμό προκλήθηκαν ρωγμές σε αρκετά 
σπίτια.

ΕΝΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ αφιερώμα στην 
παράδοση και συγκεκριμένα στα δημο-
τικά μας τραγούδια φιλοξενεί αυτό το 
φύλλο της Εφημερίδας μας. Η επιμέλεια 
είναι του κ. Θανάση Τσαγκρασούλη. 

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. 
Τσαγκρασούλης, «ένα στοιχείο για το 
οποίο υπερηφανεύεται ένας λαός, ένα 
Έθνος είναι ο λαϊκός πολιτισμός του, η 
παράδοση. Και σημαντικότερο μέρος 

αυτού του πολιτισμού είναι τα δημοτικά 
τραγούδια. Είναι, αυτά, η φωνή του κάθε 
λαού που έρχεται μέσα από τα βάθη των 
περασμένων χρόνων έμμετρα και μελω-
δικά».

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Πολιτισμού προκειμέ-
νου να προστατέψει ενδεχόμενη οικιστι-
κή αυθαιρεσία πλησίον των βράχων των 
Μετεώρων αποφάσισε την Παρασκευή 12 
Μαΐου τον καθορισμό οικιστικών ζωνών 
για τις περιοχές του Δήμου Καλαμπάκας  
και της Κοινότητας Καστρακίου.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ πόλη μας 
την Κυριακή 14 Μαΐου η 2η Αγροτική 
Ημερίδα της ΝΔ στην αίθουσα της Τοπικής 
Επιτροπής, με τη συμμετοχή τοπικών βου-
λευτών και πολιτευτών, καθώς και αγροτι-
κών στελεχών του κόμματος.

ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ντέρμπι που έγινε στο 
Εθνικό Στάδιο της Καλαμπάκας την 
Κυριακή τα Μετέωρα κέρδισαν τον 
Κεραυνό Βασιλικής με 2-1. Ήταν ένα ματς 
με ένταση, πάθος και πολλά νεύρα, όπως 
όλα σχεδόν τα τοπικά ντέρμπι. 

Τα Μετέωρα, αν και δεν έπιασαν την 
απόδοση των τελευταίων αγώνων, ήταν 
πολύ καλύτερα σε σχέση με την ομάδα 
της Βασιλικής και κατέκτησαν δίκαια τη 
νίκη.

Στις 22 Μαΐου 1825 πέ-
θανε η Λασκαρίνα Πινότση, 
γνωστότερη ως Μπουμπου-
λίνα, ηρωίδα της ελληνικής 
επανάστασης και μία από 
τις κορυφαίες μορφές του 
Αγώνα.

Γεννήθηκε το 1771 στις 
φυλακές της Κωνσταντινού-
πολης καθώς ο πατέρας της 
ήταν φυλακισμένος για την 
συμμετοχή του στα Ορλο-
φικά. 

Σε ηλικία 17 ετών παντρεύ-
τηκε το Σπετσιώτη πλοίαρχο Δημήτρη Γιάν-
νουζα.Το 1797 ο σύζυγος της σκοτώθηκε σε 
συμπλοκή με αλγερινούς πειρατές και εκείνη 
έμεινε χήρα με τρία παιδιά.Το 1801 έκανε το 
δεύτερο γάμο της με τον επίσης Σπετσιώτη 
Δημήτριο Μπούμπουλη και πήρε το όνομα 
με το οποίο έγινε αργότερα γνωστή.

Το 1811 δέχτηκε νέο πλήγμα καθώς και 
ο δεύτερος σύζυγος της σκοτώθηκε σε σύ-
γκρουση με πειρατές.

Με την περιουσία του συζύγου της που 
ήταν τεράστια ασχολήθηκε με την ναυτιλία 
και έγινε μέτοχος σε πολλά πλοία.

Το 1820 διέταξε να ναυπηγηθεί το πλοίο 
“Αγαμέμνων” με μήκος 35 μέτρα και εξο-
πλισμένο με 18 κανόνια, το οποίο ήταν το 
μεγαλύτερο πλοίο που έλαβε μέρος στην 
Επανάσταση.

Η επανάσταση βρήκε την Μπουμπουλί-
να να ξοδεύει την περιουσία της όχι μόνο 

στο να διατηρεί τα πλοία της 
αλλά και στρατεύματα στην 
ξηρά. Με τον “Αγαμέμνων” 
συμμετείχε στον αποκλεισμό 
του Ναυπλίου ενώ με δικές 
της δαπάνες εφοδίασε τους 
υπερασπιστές του Άργους. 
Στην συνέχεια έλαβε μέρος 
στον αποκλεισμό της Μονεμ-
βασιάς στην άλωση του Ναυ-
πλίου και της Τρίπολης.

Στο Ναύπλιο εγκαταστά-
θηκε το 1822 αλλά το 1824 
εκδιώχθηκε από την Κυβέρ-

νηση γιατί πήρε το μέρος του φυλακισμέ-
νου Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και μάλιστα 
της αφαιρέθηκε και ένα κομμάτι γης που 
της είχε δοθεί για τις υπηρεσίες της στον 
Αγώνα.

Πικραμένη επέστρεψε στις Σπέτσες και 
συντηρούνταν απο τα υπολείμματα της πε-
ριουσίας της. Το Μάιο του 1825 ο γιος της 
Γιώργος κλέφτηκε με την Ευγενία Κούτση. 
Η οικογένεια Κούτση πήγε στο σπίτι της 
Μπουμπουλίνας και απαίτησε την κοπέλα. 
Στην λογομαχία που ακολούθησε κάποιος 
πυροβόλησε και χτύπησε την Μπουμπουλί-
να στο μέτωπο. Σε μια πρωτοφανή κίνηση 
για γυναίκα η Ρωσία της έδωσε μετά θάνα-
τον τον τίτλο του ναυάρχου.

Οι απόγονοι της δώρισαν τον “Αγαμέ-
μνων” στο νεοσύστατο Ελληνικό κράτος το 
οποίο έγινε η ναυαρχίδα του ελληνικού στό-
λου με το όνομα “Σπέτσαι”.
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Η εφημερίδα «ΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ» δραστηριοποι-
είται από το 2008 στον χώρο των εκδόσεων. 
Μέχρι σήμερα εκδόθηκαν και κυκλοφορούν τα 
παρακάτω βιβλία:

1. ΜΕΤΕΩΡΑ - Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτι-
στικής Κληρονομιάς (1ο Γυμνάσιο Καλαμπά-
κας) [2008].

2. Η Καλαμπάκα κλαίει δύσκολα (Στέλλα Αλ-
μπάνη) [2010].

3. ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ: Ο άγιος τού αιώνα μας 
(Σάμι - Στέφανος Ριμάουϊ) [2011].

4. ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ: Ο άγιος τού αιώνα μας - Β΄ 
έκδοση (Σάμι - Στέφανος Ριμάουϊ) [2012].

5. Διάβα - Ο τόπος μας (Ερανική Επιτροπή 
για την αποπεράτωση του Ι.Ν. Αγίου Παντε-
λεήμονος Διάβας) [2013].

6. ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ: Ο άγιος τού αιώνα μας - Γ΄ 
έκδοση (Σάμι - Στέφανος Ριμάουϊ) [2014].

7. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ-3.000 Χρόνια νεότητα (Λά-
ζαρος Αρσ. Αρσενίου) [2015]

Πέραν αυτών η εφημερίδα μας έχει επιμε-
ληθεί και άλλες αυτοεκδόσεις.

Για κάθε είδους έκδοση επικοινωνήστε με 
τα τηλ. 24320 79133 & 24320 75350, 
για να σας δώσουμε την προσφορά μας. 

20 χρόνια πριν...

     Ο θάνατος της Μπουμπουλίνας
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*

Η Μάχη του Γρανικού

Τα γεγονότα όπως καταγράφηκαν στο φύλλο 43 της 19ης Μαΐου 1995 
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Αισθάνομαι την ανάγκη να 
ευχαριστήσω και δημόσια τον 
Δήμο Καλαμπάκας για την άμε-
ση ανταπόκρισή του σε αίτημά 
μου να οριοθετηθούν στην Κα-
λαμπάκα θέσεις στάθμευσης 
για ΑμΕΑ.

Ο Δήμος Καλαμπάκας δημι-
ούργησες τρεις ειδικές θέσεις 
στάθμευσης για την εξυπηρέ-
τηση των ΑμΕΑ κάτω από το 
Δημαρχείο Καλαμπάκας, στην 
Πλατεία Ρήγα Φεραίου και στην 
Πλατεία Δημουλά αποδεικνύ-
οντας έτσι ότι δεν υπάρχουν 
αποκλεισμοί και εξαιρέσεις. 
Είναι καθήκον του κάθε Δήμου 
να είναι δίπλα σε όλους τους 
κατοίκους του με πρωτοβου-
λίες που τονώνουν την κοινω-
νική συνοχή και με κοινωνική 
ευαισθησία.
        ΟΥΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Α ντιμέτωπη, για άλλη μια 
φορά, με τη γραφειοκρα-
τία βρίσκεται η συμπο-

λίτισσά μας Αντιγόνη Γάτου, η 
οποία εδώ και μήνες βιώνει τον 
δικό της Γολγοθά. 

Η μητέρα της μικρής Ραφαέλας, 
που τραυματίστηκε σοβαρότατα σε 
τροχαίο τον περασμένο Οκτώβριο, 
καλείται τώρα να αντιμετωπίσει 
την καθυστέρηση της έγκρισης από 
την επιτροπή του ΙΚΑ για την μετα-
φορά της μικρής σε νοσοκομείο του 
Εξωτερικού και την κάλυψη των 
εξόδων τής εκεί νοσηλείας. 

Τα έξοδα νοσηλείας της στην Ελ-
λάδα αλλά και της μεταφοράς και 
νοσηλείας της μικρής στο Εξωτε-
ρικό είναι τεράστια και οι γονείς, 
που είναι άνεργοι, αφού είναι ανα-
γκασμένοι να βρίσκονται στο Ιππο-
κράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 
κοντά στη μικρή Ραφαέλα, δεν μπο-

ρούν να τα αντιμετωπίσουν, κι έτσι 
αναγκάζονται να πουλήσουν μέχρι 
και το σπίτι τους στην Καλαμπάκα, 
που βρίσκεται στην οδό Ιωαννίνων 
12. 

Η κατάσταση είναι πολύ δύσκο-
λη και γι’ αυτό γίνεται έκκληση σε 
όποιον μπορεί να βοηθήσει. Έχει 
ανοιχτεί ένας τραπεζικός λογαρι-
ασμός στο όνομα της μικρής που 
είναι στην Τράπεζα Πειραιώς 
6587-127665-497 – Ραφαέλα 
Γκαγκανάτσιου.

Το ιστορικό
Τον περασμένο Οκτώβριο, το 

μόλις 9 μηνών τότε αγγελούδι της 
οικογένειας, η Ραφαέλα, τραυματί-
στηκε σοβαρότατα σε τροχαίο.

Η μικρή υπέστη σοβαρές κρα-
νιοεγκεφαλικές κακώσεις και 
χρειάστηκε να υποβληθεί σε σει-
ρά χειρουργικών επεμβάσεων στο 

Νοσοκομείο Λάρισας και στο Ιπ-
ποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλο-
νίκης. Όπως μας ανέφερε η μητέρα 
της, Αντιγόνη Γάτου, οι εγχειρήσεις 
ήταν επιτυχείς και το παιδί ανάρ-
ρωνε.

Τον Φεβρουάριο του 2015 όμως, 
οπότε και τελείωσαν τα χειρουργεία, 
το κοριτσάκι προσβλήθηκε από εν-
δονοσοκομειακή λοίμωξη, η οποία 

σύμφωνα με όσα έχει καταγ-
γείλει δεν μπορεί να αντιμε-
τωπιστεί στην Ελλάδα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι 
το κοριτσάκι νοσηλεύτηκε 
για αρκετές ημέρες στη Μο-
νάδα Εντατικής Θεραπεί-
ας Ενηλίκων με ανοιχτό το 
κρανίο, ύστερα από δύσκολη 
χειρουργική επέμβαση και 
όχι στη ΜΕΘ Παίδων, όπως 
επιβαλλόταν. Χρειάστηκε 
υπουργική παρέμβαση, για 

να μεταφερθεί στην ενδε-
δειγμένη Εντατική.

Η περιπέτεια όμως για την ήδη 
ταλαιπωρημένη οικογένεια δεν 
σταματά, καθώς η μεταφορά του κο-
ριτσιού σε κλινική του Εξωτερικού, 
προκειμένου να της παρασχεθεί η 
απαραίτητη νοσηλεία, για να αντι-
μετωπίσει τη λοίμωξη, καθώς και η 
κάλυψη των εξόδων νοσηλείας της 

Ραφαέλας σε κλινική της Γερμανίας 
χρειάζονται σχετική απόφαση από 
την αρμόδια επιτροπή του ΙΚΑ. Ο 
φάκελος με όλα τα δικαιολογητικά 
είναι στα χέρια των μελών της επι-
τροπής, όμως βρίσκονται συνέχεια 
εμπόδια και έτσι η μεταφορά καθυ-
στερεί.

«Το παιδί μου ξεπέρασε τη σο-
βαρότατη εγκεφαλική κάκωση και 
κινδυνεύει να καταλήξει από τη 
λοίμωξη. Το παιδί δεν έχει κρανίο... 
Πρέπει να μεταφερθεί με ειδικό αε-
ροσκάφος, με γιατρό που θα αλλάζει 
και τα οξυγόνα του παιδιού. Μέχρι 
εκείνη τη στιγμή τι θα γίνει;», έχει 
δηλώσει γεμάτη απόγνωση και 
αγωνία η κ. Αντιγόνη Γάτου.

Η περιπέτεια της μικρής Ραφαέ-
λας έχει λυγίσει και τους πιο δυνα-
τούς. Ποιος μπορεί να αδιαφορήσει 
μπροστά στη ζωή ενός παιδιού, που 
ταλαιπωρείται τόσο καιρό;

Καλαμπακιώτισσα πουλάει μέχρι και 
το σπίτι της για να σώσει την κόρη της
Η Αντιγόνη Γάτου, μητέρα της μικρής Ραφαέλας, που δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή, κάνει έκκληση για βοήθεια

Μπορεί να διανύουμε μια εποχή 
που χαρακτηρίζεται από οικονομική 
ανασφάλεια και κρίση αξιών, αλλά «η 
μεν οικονομική κρίση ισχυρά, το δε 
πνεύμα ισχυρότερον».

Και ποιος είναι ο βασικός εκπρό-
σωπος του πνεύματος; Μα φυσικά το 
βιβλίο! Ο παντοτινός φίλος, που εξα-
κολουθεί να σμιλεύει ανθρώπους με 
παιδεία.

Εμείς, λοιπόν, ξεκινάμε με πολλή 
όρεξη και καλή διάθεση τη δημιουρ-
γία του Μουσείου Ελληνικής Παιδεί-
ας. Ενός μουσείου που δεν θα χαρα-
κτηρίζεται μόνο από την έκθεση μιας 
συλλογής σπάνιων βιβλίων, αλλά που 
στοχεύει να γίνει και πολιτιστικός 
πνεύμονας με ποικίλες δράσεις και 
δραστηριότητες για όλους.

Επειδή όμως καμία προσπάθεια, 
αν δεν είναι συλλογική, δεν μπορεί 
να ευδοκιμήσει, σας θέλουμε όλους 
αρωγούς και συνοδοιπόρους μας. 

Το Μουσείο Ελληνικής Παιδείας 
έχει ήδη αποκτήσει το χαρακτηριστι-
κό γνώρισμα της ταυτότητάς του, το 

προσωπικό του αποτύπωμα, δηλαδή 
το λογότυπό του. 

Μπορείτε να παρακολουθείτε την 
πορεία δημιουργίας και τα νέα του 
Μουσείου Ελληνικής Παιδείας:

1) Από τα μέσα κοινωνικής δικτύ-
ωσης

• facebook.com/mouseioellinikisp
aideias 

• twitter.com/booksmuseum 
• instagram.com/mouseio_

ellinikis_paideias 
2) Από τον διαδικτυακό ιστότοπο 

www.kivep.com, ώσπου να λειτουρ-
γήσει επίσημα η  ιστοσελίδα του.

 Για οποιαδήποτε άλλη πληρο-
φορία μπορείτε να επικοινωνεί-
τε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
booksmuseum@yahoo.gr

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΑπέκτησε το «προσωπικό του αποτύπωμα» 
το Μουσείο Ελληνικής Παιδείας

Η Τομεακή Επιτρο-
πή Τρικάλων του ΚΚΕ 
συνεχίζει την πολιτική 
της δραστηριότητα  για 
την ανάδειξη της ουσίας 
των πολιτικών εξελίξε-
ων  και των  «παζάριων» 
της κυβέρνησης για νέα 
συμφωνία-«μνημόνιο» 
με την ΕΕ, τη λίστα με-
ταρρυθμίσεων και τις 
επιπτώσεις στη ζωή του 
λαού. 

Έτσι την Παρασκευή  
22 Μάη ο Αχιλλέας Κα-
νταρτζής, μέλος της ΚΕ,   
θα  μιλήσει σε εκδήλωση 
– συζήτηση στη Σαρακί-
να, στο κοινοτικό καφε-
νείο στις 9 μ.μ.

Ομιλία του ΚΚΕ 
στην Σαρακίνα
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Ε ίναι σύνηθες να βγαίνουν 
αποφάσεις στη χώρα 
μας, για να εφαρμόζο-

νται προγενέστεροι νόμοι τού 
Κράτους.

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΠΑΚΟΛΑ

Κάτι τέτοιο έγινε και στην τε-
λευταία συνεδρίαση του Δημοτι-
κού Συμβουλίου Καλαμπάκας, που 
διεξήχθη την περασμένη Δευτέρα 
το βράδυ, όταν το Σώμα κατά πλει-
οψηφία αποφάσισε ότι πρέπει να 
εφαρμοστεί ο νόμος που ορίζει 
ότι τα εγκαταλελειμμένα και χωρίς 
πινακίδες αυτοκίνητα, τα οποία 
βρίσκονται σταθμευμένα σε κοινό-
χρηστους χώρους, πρέπει να απο-
μακρυνθούν και να σταλθούν προς 
καταστροφή.

Υπήρξε ωστόσο η αντίθετη γνώ-
μη του επικεφαλής της «Λαϊκής 
Συσπείρωσης», κ. Λεωνίδα Κερα-
μίδα, ο οποίος είπε ότι δεν πρέπει 
να τιμωρείται από τον νόμο κάποι-
ος που δεν έχει τα χρήματα, για 
να διατηρήσει τις πινακίδες στο 
αυτοκίνητό του. Πρότεινε μάλιστα 
να απομακρυνθούν μεν από τον 
Δήμο, αλλά να φυλαχθούν σε δη-
μοτικό χώρο, απ’ όπου θα μπορούν 
σε μερικούς μήνες να τα πάρουν 
όσοι θελήσουν να θέσουν ξανά σε 
κυκλοφορία τα αυτοκίνητά τους.

Βέβαια, κάτι τέτοιο είναι αδύ-
νατο να γίνει, καθώς ο δήμος δεν 
μπορεί να αναλάβει την ευθύνη 
φύλαξης αυτοκινήτων από δολιο-
φθορές ή κλοπές, όπως τόνισε και 
ο Αντιδήμαρχος κ. Άλκης Αναγνω-
στόπουλος.

Επανάληψη σκηνικού
Στη συνεδρίαση της Δευτέρας, η 

οποία διήρκησε λιγότερο από μία 
ώρα, λήφθηκε από την πλειοψηφία 
και μία απόφαση που είχε ληφθεί 
και από το προηγούμενο δημοτικό 

συμβούλιο με την ίδια αντίδραση 
από τη μείζονα Αντιπολίτευση.

Το θέμα αφορούσε στην αίτηση 
συμπολίτη μας για μείωση μισθώ-
ματος κυλικείου.

Παρόλο που επί δημοτικής Αρ-
χής του Δημ. Σακελλαρίου η νομι-
κή σύμβουλος είχε γνωμοδότηση 
υπέρ της απόρριψης του ίδιου αι-
τήματος προ μηνών ως μη σύννο-
μο, κάτι που στη συνέχεια υιοθέ-
τησε η πλειοψηφία του σώματος, 
το θέμα επανήλθε, για να απασχο-
λήσει και τη νέα δημοτική Αρχή, η 
οποία ανέλαβε να το επανεξετάσει.

Η γνωμοδότηση της νομικής 
συμβούλου παρέμεινε η ίδια, κα-
θώς η μείωση μισθώματος, όπως 
τονίστηκε, είναι μη σύννομη, κάτι 
που παραδέχθηκε και η επικεφα-
λής της «Κίνησης Ενεργών Πο-
λιτών» κ. Πέρυ Χαρτοπούλου, η 
οποία είχε οριστεί να εξετάσει με 
την κ. Χρύσα Βασιλείου το αίτη-
μα.

Με αφορμή την τροπή της υπό-
θεσης, ο επικεφαλής της μείζωνος 
αντιπολίτευση, κ. Σακελλαρίου, 
είπε ότι η παράταξή του θα μιμηθεί 
την αντίδραση της αντιπολίτευσης 
του κ. Βύρωνα Μπουτίνα. Έτσι, 
πρότεινε να μειωθεί το μίσθωμα 
του κυλικείου, κι ας αποφασίσει 

η Αποκεντρωμένη Διοίκηση να 
ακυρώσει την απόφαση. Μάλιστα, 
στο «πνεύμα» της μείζονος αντιπο-
λίτευσης συμμετείχαν και οι υπό-
λοιπες δύο παρατάξεις της ελάσ-
σονος Αντιπολίτευσης, αλλά και ο 
Πρόεδρος του Δ.Σ. Καλαμπάκας, κ. 
Ζώης Χαλατσάκης.

Ασύρματο ίντερνετ 
σε 12 χωριά

Ασύρματο ίντερνετ θα αποκτή-
σουν σύντομα 12 τοπικές κοινότη-
τες του Δήμου Καλαμπάκας.

Εδώ και αρκετό χρονικό διά-
στημα έχει αναλάβει να φέρεις εις 
πέρας όλες τις προεργασίες ο αρ-
μόδιος εντεταλμένος σύμβουλος 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. 
Δημήτρης Ντελλής, ο οποίος μας 
ενημέρωσε ότι μετά από τις πα-
ρακάτω 12 τοπικές κοινότητες θα 
αποκτήσουν σε δεύτερη φάση και 
άλλες ασύρματο ίντερνετ, κάτι που 
ομολογουμένως έλειπε και έχει 
γίνει πλέον απαραίτητο, ιδίως για 
τους νέους.

Οι 12 τοπικές κοινότητες που 
θα αποκτήσουν ασύρματο ίντερνετ 
στην πρώτη φάση είναι: Περιστέ-
ρα, Σαρακίνα, Αύρα, Ξηρόκαμπος, 
Χρυσομηλιά, Παναγία, Πεύκη, 
Κορυδαλλός, Τρυγόνα, Καλομοίρα, 

Αμπελοχώρι και Ματονέρι.
Στη συνεδρίαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου Καλαμπάκας εγκρί-
θηκε η δημιουργία κωδικού στον 
Προϋπολογισμό για τη σχετική 
δαπάνη με το ποσό των 10.000 
ευρώ.

Στη Γερμανία ο Δήμαρχος
Ο κ. Σινάνης ενημέρωσε το 

Σώμα ότι θα μεταβεί στη Γερμανία 
με τους δημοτικούς συμβούλους 
κ. Γιώργο Δήμου, Γιάννη Παπα-
πούλιο και Παναγιώτη Ταμπουρά, 
ανταποκρινόμενος στην πρόσκλη-
ση του συντοπίτη μας Βασίλη Αγ-
γέλη, που τυγχάνει δημοτικός σύμ-
βουλος του Γκέλστερμπαχ. Είπε ότι 
τα έξοδα της μετακίνησής τους εί-
ναι προσωπικά και ότι σκοπός τού 
ταξιδιού είναι να δουν για μερικές 
ημέρες πώς λειτουργεί ο Γερμανι-
κός Δήμος, αλλά και για να ενημε-
ρωθούν για διάφορα αναπτυξιακά 
προγράμματα. 

Τα υπόλοιπα θέματα
Στα σημαντικά θέματα του Δ.Σ. 

Καλαμπάκας, αποφασίστηκε η 
πρόσληψη δύο υδρονομέων για τις 
ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας 
Καλαμπάκας.

Στα υπόλοιπα θέματα εγκρίθη-

καν:
• Ο 1ος ανακεφαλαιωτικός πίνα-

κας εργασιών «Κατασκευή μικρού 
φράγματος στη θέση μουσείο του 
Τ.Δ. Κονισκού» Δήμου Καλαμπά-
κας. Αφορά σε αλλαγές ποσοτήτων 
και όχι του προϋπολογισμού του 
έργου.

• Η κατανομή της 2ης και 3ης 
δόσης ΣΑΤΑ συνολικού ποσού 
82.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 
περισσότερα (43.000 ευρώ) προ-
ορίζονται για το έργο της διαμόρ-
φωσης του πεζόδρομου στην οδό 
Κ. Οικονόμου παραπλεύρως της 
Βιβλιοθήκης.

• Η αποδοχή και κατανομή πί-
στωσης πυροπροστασίας 85.500 
ευρώ, τα οποία θα χρησιμοποιη-
θούν για τον καθαρισμό των δασι-
κών δρόμων και των περιαστικών 
δασών.

• Η παραχώρηση του δικαιώμα-
τος υλοτομίας – εκμετάλλευσης δα-
σικών προϊόντων του Δάσους Τ.Κ. 
Κλεινού στον Αναπτυξιακό Δασικό 
Συν/σμό Αμπελίων Κλεινού και 
στον Αναπτυξιακό Δασικό Συνε-
ταιρισμό Κλεινού (από κοινού για 
τις ατομικές ανάγκες και από μία 
συστάδα έκαστος)

• Ο ορισμός επιτροπής οριστι-
κής παραλαβής του έργου «Τοίχος 
αντιστήριξης στο Γενικό Λύκειο 
Καλαμπάκας» (δύο μηχανικοί του 
Δήμου και ο Κ. Ράντος).

• Ο αριθμός επαγγελματικών 
αδειών πλανόδιου εμπορίου (κα-
μία)

• Η αποδοχή πίστωσης 
446.500,00€ για το έργο «Αγροτι-
κή Οδοποιία στο Τ.Δ. Καστρακίου» 
και η τροποποίηση προϋπολογι-
σμού και τεχνικού προγράμματος 
του Δήμου οικ. Έτους 2015.

Εκτός ημερήσιας διάταξης ο κ. 
Κεραμίδας ζήτησε ενημέρωση για 
τα αποτελέσματα της συνεδρίασης 
της ΚΕΔΕ στη Σιθωνία.

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΖΟΥΜ ΣΕΡΙ

Προσφέρουμε τις πιο γλυκές γεύσεις 
σε τούρτες, παγωτά, σοκολατάκια 
& βουτήματα εγγυημένης ποιότητας
 και φρεσκάδας.

Πλατεία Ρήγα Φεραίου -  Καλαμπάκα
Τηλ.: 24320 75230

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΑΜΩΝ ΚΑΙ 
ΕΟΡΤΩΝ ΓΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΣΑΣ

ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΔΗΜ. Α΄ 13 - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
ΤΗΛ.: 24320 75 600 &  FAX:24320 75 605 

e-mail: matrix92@otenet.gr & intambalis@promist.gr

ΝΤΑΜΠΑΛΗΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ Στεφ. ΚΑΪΚΗ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ & 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΠΥΡΟΣ - ΣΕΙΣΜΟΥ - ΖΩΗΣ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ-ΚΗΡΟΠΩΛΕΙΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΡΙΖΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Στις πιο δύσκολες στιγμές σας αποτανθείτε σ’ εμάς. 
Εξυπηρετούμε με συνέπεια και ταχύτητα. Όλο το 

24ωρο θα μας βρίσκετε στο γραφείο μας και στο τηλ. 

24320 75 595 & κιν.: 6932807575
Κεριά, λαμπάδες και όλα τα είδη μνημοσύνου

Χατζηπέτρου 12 - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ (κάτω από την Αγροτική τράπεζα)

Απομακρύνονται τα ΙΧ χωρίς πινακίδες
Το Δ.Σ. Καλαμπάκας αποφάσισε να προχωρήσει ο Δήμος στην εφαρμογή του νόμου
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Σ την πόλη τής Καλαμπάκας 
βρέθηκε χθες από τις 12.00 
το μεσημέρι και για τρεις 

περίπου ώρες ο Αναπληρωτής 
Υπουργός Προστασίας του Πο-
λίτη κ. Γιάννης Πανούσης, με 
αφορμή την ομιλία του (χθες το 
απόγευμα) στα Τρίκαλα για τα 
20 χρόνια του ΤΕΦΑΑ.

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΠΑΚΟΛΑ

Η Καλαμπάκα ήταν ο τελευταί-
ος σταθμός του Υπουργού για το 
διήμερο (Τετάρτη και Πέμπτη) στη 
Θεσσαλία, κι αφού είχε επισκεφθεί 
σε Τρίκαλα, Καρδίτσα και Λάρισα τα 
Δημαρχεία και τις υπηρεσίες αρμο-
διότητάς του, δηλαδή τα Αστυνομι-
κά Τμήματα και τις Πυροσβεστικές 
Υπηρεσίες.

Αφού πρώτα πέρασε από την Πυ-
ροσβεστική Υπηρεσία Καλαμπάκας 
και το Αστυνομικό Τμήμα, ο Υπουρ-
γός επισκέφθηκε το Δημαρχείο, 
όπου τον υποδέχθηκε ο αναπληρω-
τής του Δημάρχου, Αντιδήμαρχος κ. 
Κώστας Ράντος, μαζί με τον Γενικό 
Γραμματέα και τους Αντιδημάρχους 
( ο Δήμαρχος βρίσκεται στη Γερμα-
νία).

Στο καλωσόρισμά του ο κ. Ρά-
ντος χαρακτήρισε τον Καθηγητή κ. 
Γιάννη Πανούση ως τον πλέον κα-
τάλληλο άνθρωπο για τη θέση του 
αναπληρωτή Υπουργού Προστασίας 
του Πολίτη.

Ο κ. Ράντος παρέδωσε στον 
Υπουργό φάκελο με τα αιτήματα και 
τα προβλήματα του Δήμου μας και 
ζήτησε τη συνδρομή του για την 
επίλυσή τους. «Για κάποια από αυτά 
χρειάζονται χρήματα, για κάποια 
άλλα όχι», είπε ο κ. Ράντος και πα-
ραχώρησε τον λόγο στον Υπουργό.

«Στην προσπάθεια να ξαναφτιά-
ξουμε τη χώρα μας –που ελπίζω στο 
δημοσιονομικό πεδίο να τελειώσει 
σύντομα το θέμα- πρέπει να μπούμε 
στη λογική της συνέργειας και της 
συνευθύνης», είπε, και κατόπιν ανέ-
φερε για παράδειγμα την αντιπυρι-
κή περίοδο, που είναι αρμοδιότητά 
του, λέγοντας ότι υπάρχουν πολλά 
που πρέπει να γίνουν από τον απλό 
πολίτη ώς τον Δήμο, για να μην 
αντιμετωπίσουμε προβλήματα πυρ-
καγιών.

«Στις μικρές κοινωνίες που όλοι 
γνωρίζουν όλους, πρέπει ο καθένας 
να νοιάζεται για τον διπλανό του και 
τα προβλήματά του.  Γνωρίζω ότι η 
περιοχή σας δεν έχει κάποια υψηλή 
εγκληματικότητα που να σπάει την 
κοινωνική συνοχή», ανέφερε ο κ. 

Υπουργός και πρόσθεσε: «Η κυβέρ-
νησή μας είναι όλων των Ελλήνων 
και όχι των ψηφοφόρων μας και 
ζητά τη συνδρομή όλων, ανεξάρτητα 
από το τι ψήφισε πριν ή τι θα ψη-
φίσει μετά. Πρέπει να ξεχωρίσουμε 
τον ψηφοφόρο από τον Έλληνα την 
ώρα της κρίσης», τόνισε.

Ζήτησε από τον κ. Ράντο τη συ-
νεννόηση και τη συνέργεια του Δή-
μου με όλες τις Αρχές, τονίζοντας ότι 
η δημοτική Αρχή πρέπει να συμβάλ-
λει στη διατήρηση του φιλικού, του-
ριστικό, ιστορικού και θρησκευτικό 
κλίματος της περιοχής μας, όπως 
και να προσπαθήσει  να αποτελέσει 
ο Δήμος μας πρότυπο συνεννόησης 
και καλής διαχείρισης των καθημε-
ρινών προβλημάτων.

Δεν παρέλειψε δε να καλέσει τον 
κ. Ράντο να «ξεζουμίσει» η δημοτική 
Αρχή τους βουλευτές, σημειώνοντας 
ότι κι εκείνοι από την πλευρά τους 
μπορούν να προσφέρουν πολλά, δι-
ότι είναι κεφάτοι και ενεργητικοί.

Κλείνοντας, κι αφού είπε ότι δεν 
πρέπει να πηγαίνει μόνο η Βουλή 
καλά, αλλά να γίνεται το ίδιο και 
στην τοπική αυτοδιοίκηση, είπε: 
«Καλή μας τύχη».

Ο κ. Ράντος απάντησε ότι μέχρι 
στιγμής υπάρχει πολύ καλή συνερ-
γασία με την Αστυνομία και την 
Πυροσβεστική και πρόσφερε στον 
κ. Πανούση και στον Γενικό Γραμ-
ματέα Πολιτικής Προστασίας ένα 
άλμπουμ της Καλαμπάκας κι ένα 
καλάθι με τοπικά προϊόντα.

Στην Πυροσβεστική
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κα-

λαμπάκας ήταν ο πρώτος σταθμός 
στην πόλη μας για τον κ. Πανούση. 
Εκεί τον υποδέχθηκε ο Διοικητής 
Καλαμπάκας κ. Βαγγέλης Τσιορλί-
δας.

Ο κ. Πανούσης τόνισε ότι το 
Σώμα  έχει να αντιμετωπίσει τη νέα 
Αντιπυρική περίοδο, τόνισε ωστόσο 
ότι οι πυροσβέστες πρέπει να προ-
σέχουν πάνω απ’ όλα τη ζωή τους, 
καθώς τα σπίτια και τα δάση μπο-
ρούν να ξαναγίνουν.

Απευθυνόμενος στους πυροσβέ-
στες είπε ότι η κοινωνία τούς αγα-
πά, όπως και ότι το Υπουργείο βα-
σίζεται στο κέφι, στο φιλότιμο και 
στο μεράκι τού έμψυχου υλικού τής 
Πυροσβεστική Υπηρεσίας, για να 
φέρεις εις πέρας το έργο της.

Τόνισε ότι απαραίτητη είναι πά-
ντα η συνεργασία ανάμεσα σε όλους 
τους φορείς, σημειώνοντας ότι γνω-
ρίζει τις ιδιαιτερότητες της Π.Υ. Κα-
λαμπάκας, όπως και τις πρόσφατες 

μεγάλες πυρκαγιές που έπληξαν τον 
τόπο μας.

«Εύχομαι να έχουμε τύχη και να 
περάσουμε ήρεμα την αντιπυρική 
περίοδο και τον Οκτώβριο να σχε-
διάσουμε το πλάνο τής πενταετίας», 
κατέληξε ο κ. Πανούσης.

Ως αναμνηστικά τής επίσκεψής 
του, ο κ. Τσιορλίδας του έδωσε μία 
εικόνα και ένα βιβλίο για το Βα-
ρούσι.

Στην Αστυνομία
Στη συνέχεια μετέβη στο Αστυ-

νομικό Τμήμα Καλαμπάκας, όπου 
τον υποδέχθηκε ο Διοικητής. Ο κ. 
Πανούσης αναφέρθηκε στα προ-
βλήματα των αστυνομικών και 
στην εγκληματικότητα που αντι-
μετωπίζουν διάφορες περιοχές της 
χώρας. 

Είπε επίσης ότι ο Αστυνομικός 
της γειτονιάς είναι ένας θεσμός που 
πέτυχε δοκιμαστικά και πρέπει να 
επεκταθεί σύντομα. Ανέφερε μάλι-
στα ότι και στην Καλαμπάκα πρέπει 
να υπάρχει, και να γίνει η αρχή με 
μια γυναίκα αστυνομικό.

Ρώτησε για τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι αστυνομικοί του 
τμήματος και στο άκουσμα ότι υπάρ-
χουν 72 χωριά, είπε ότι προωθείται 
από το Υπουργείο η δημιουργία ευ-
έλικτων κλιμακίων ανά Περιφέρεια, 
που θα μεταβαίνουν για να κάνουν 
την οκτάωρη υπηρεσία τους κάθε 
μέρα και σε διαφορετική περιοχή.

Σημείωσε ότι η ασφάλεια του πο-
λίτη συνδέεται άμεσα με την ελευθε-
ρία του, καθώς και ότι δουλειά τού 
αστυνομικού είναι να του παρέχει 
τη δυνατότητα να αισθάνεται ασφα-
λής αλλά και ελεύθερος.

Ο κ. Πανούσης επικεντρώθηκε 
και στο θέμα της επικοινωνίας, ση-
μειώνοντας ότι η Αστυνομία δεν 
την έχει και συμπληρώνοντας ότι 
πρέπει ο Αστυνομικός να εκπαιδεύ-
εται σε τέτοια θέματα.

Ο κ. Υπουργός ανέφερε και ένα 
από τα βασικά προβλήματα που 
υπάρχουν και είναι η αντίληψη 
ένθεν κακείθεν. «Δεν πρέπει ούτε ο 
Αστυνομικός να  θεωρεί ότι είναι 

το Κράτος με μηχανισμούς που τον 
προστατεύουν ούτε ο πολίτης να 
θέλει την Αστυνομία όταν κινδυνεύ-
ει και να βρίζει τον αστυνομικό σε 
κάθε άλλη στιγμή του», τόνισε.

«Ο Αστυνομικός πρέπει να γνω-
ρίζει ότι υπάρχει για να υπηρετεί 
και να προστατεύει τον πολίτη», 
ανέφερε ο κ. Πανούσης, προσθέτο-
ντας ότι πρέπει να ενισχυθούν και 
οι μηχανισμοί ελέγχου, για να κα-
ταλάβουν όλοι ότι υπάρχει μόνο μία 
μικρή μειονότητα στο Σώμα και ότι 
η συντριπτική πλειονότητα είναι κα-
λοί αστυνομικοί.

Ο κ. Υπουργός δεν παρέλειψε να 
σημειώσει ότι και οι πολίτες πρέπει 
να καταλάβουν ότι δεν γίνεται να 
υπάρχει πάντα ένας αστυνομικός 
δίπλα τους, ότι η κοινωνία μας έχει 
εξελιχθεί στο σύνολό της και ότι 
είναι φυσικό να μην είμαστε όσο 
ασφαλείς ήμασταν το 1950. Κάλεσε 
μάλιστα τους πολίτες να βοηθούν 
τους αστυνομικούς στο έργο τους, 
αναφέροντας ως παράδειγμα ότι κά-
ποιος πρέπει να καταγγείλει αυτόν 
που κάνει σούζες με μηχανάκι ανά-
μεσα σε παιδιά.

«Με μεράκι, λεβεντιά και φιλό-
τιμο θα ξεπεράσουμε την κρίση», 
τόνισε ο κ. Πανούσης και κάλεσε 
όλους τους αστυνομικούς να βοηθή-
σουν, για να κερδίσει η Αστυνομία 
την εμπιστοσύνη των πολιτών.

Το υπόμνημα 
της Δημ. Αρχής
Ως θέματα προτεραιότητας για 

τον Δήμο μας η δημοτική Αρχή Κα-
λαμπάκας ανέφερε στο υπόμνημα 
προς τον Υπουργό τα εξής:

• Ενίσχυση αστυνομικού τμήμα-
τος

• Συνέχιση και ολοκλήρωση του 
μεγάλου έργου του Ε-65

• Ηλεκτροκίνηση του ΟΣΕ
• Ενίσχυση του Κέντρου Υγείας 

Καλαμπάκας
• Μετονομασία Δήμου σε Δήμο 

Μετεώρων
• Μονιμοποίηση της Ιεράς Μη-

τροπόλεως Σταγών και Μετεώρων
• Επιστροφή των υπηρεσιών που 

έφυγαν από την πόλη (εφορία, ΟΤΕ, 
ΔΕΗ, ΙΚΑ).

• Ιδιαίτερη επιχορήγηση για την 
εξόφληση των πολλών και παλιών 
οφειλών του δήμου που έχουν τελε-
σιδικήσει με δικαστικές αποφάσεις. 
Ο δήμος, αδυνατεί να καλύψει όλες 
αυτές τις δαπάνες και για τις οποίες 
μάλιστα δεν φέρει καμιά ευθύνη.

• Αντικατάσταση του δικτύου 
ύδρευσης της πόλης της Καλαμπά-
κας. 

• Να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα 
για τη λήψη του ψηφιακού σήματος  
της DIGEA από όλες τις περιοχές 
του Δήμου. 

• Πρόσληψη εργατικού δυναμι-
κού που είναι απαραίτητο για τη 
λειτουργία του δήμου. 

• Απλοποίηση της γραφειοκρατί-
ας, ώστε οι εγκρίσεις και αποφάσεις 
να γίνονται σε  μικρότερο χρονικό 
διάστημα, πράγμα που θα βοηθήσει 
στη καλύτερη και ουσιωδέστερη λει-
τουργία του δήμου.

• Αύξηση της επιχορήγησης προς 
το δήμο μας 

• Αναβάθμιση της Ξυλογλυπτικής 
Σχολής. 

• Συνέχιση των έργων αλλά και 
της προμήθειας οχημάτων και εξο-
πλισμού που είναι ενταγμένα στο 
πράσινο ταμείο.

Τον Υπουργό συνόδευαν στην 
Καλαμπάκα ο Γενικός Γραμματέ-
ας Πολιτικής Προστασίας κ. Τάσος 
Μαυρόπουλος, ο Αρχηγός του Πυ-
ροσβεστικού Σώματος Αντιστρά-
τηγος Βασίλειος Παπαγεωργίου, ο 
Περιφερειακός Διοικητής της Π.Υ. 
Θεσσαλίας Αντιπύραρχος Νικόλα-
ος Μιχαλάκης, ο Διοικητής της ΠΥ 
Τρικάλων Πύραρχος Γεώργιος Πα-
παπολύκαρπος, ο Γενικός Επιθεω-
ρητής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδας 
Αντιστράτηγος Δημήτριος Σοφιός, ο 
Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός 
Διευθυντής Θεσσαλίας Ταξίαρχος 
Νικόλαος Γιαννέλος, οι βουλευτές 
Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ κ. Παναγιώτα 
Δριτσέλη και κ. Χρήστος Σιμορέλης, 
η επικεφαλής του «Κινήματος Ενερ-
γών Πολιτών» Καλαμπάκας κ. Πέρυ 
Χαρτοπούλου κ.ά.

«Με συνέργεια και συνευθύνη 
θα ξαναφτιάξουμε τη χώρα»
Ο αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Πανούσης επισκέφθηκε χθες το μεσημέρι 
στην Καλαμπάκα την Πυροσβεστική Υπηρεσία, το Αστυνομικό Τμήμα και το Δημαρχείο
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Τ ην απόφαση να μην επι-
τρέψουν να δημιουργη-
θούν μονάδες παραγωγής 

βιοαερίου στη Σαρακίνα, πήρε 
την περασμένη Παρασκευή το 
απόγευμα η λαϊκή συνέλευση, 
που πραγματοποιήθηκε στον 
χώρο του σχολείου ύστερα από 
πρωτοβουλία του Τοπικού Συμ-
βουλίου Σαρακίνας.

Αποφασίστηκε ομόφωνα ότι το 
πρόβλημα πρέπει να αντιμετωπι-
σθεί άμεσα και να ακολουθήσει 
κάθε νόμιμη ενέργεια τόσο σε πο-
λιτικό όσο και σε νομικό επίπεδο 
(ενημέρωση όλων των πολιτικών 
φορέων, περιβαλλοντολογικών 
συλλόγων κλπ, καθώς και στην 
άσκηση όλων των ενδίκων βοηθη-
μάτων και μέσων) για την αποτρο-
πή των δυσμενών και μη αναστρέ-
ψιμων επιπτώσεων μιας τέτοιας 
εγκατάστασης.

Η αντίδραση ήρθε μετά από την 
απόφαση της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης να εγκρίνει την Μελέ-
τη Περιβαλλοντικών Όρων για τη 
δημιουργία Μονάδας παραγωγής 
Βιοαερίου στη Σαρακίνα.

Η συνέλευση αυτή ήταν η δεύ-
τερη που πραγματοποιήθηκε για 
το ίδιο θέμα (έχει προηγηθεί ανά-
λογη τον Νοέμβριο του 2014).

Αναπτύχθηκαν λεπτομερώς τα 
σημεία εκείνα που καθιστούν την 
εγκατάσταση μιας τέτοιας μονάδας 
προβληματική και επισημάνθηκαν 
από όλους όσοι τοποθετήθηκαν οι 
κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία και 
το περιβάλλον.

Σημειώνεται ότι οι παρατηρή-
σεις που δόθηκαν από τον περι-
βαλλοντολόγο μελετητή, που είχε 
εξουσιοδοτηθεί από την προηγού-
μενη λαϊκή συνέλευση, τόσο στην 
εταιρεία, όσο και στην Περιφέρεια, 
και αφορούσαν σημαντικές ελλεί-

ψεις και πλημμέλειες στη μελέτη 
περιβαλλοντικών όρων της εται-
ρείας, με άμεσο κίνδυνο για την 
υγεία των δημοτών και το περι-
βάλλον, δεν λήφθηκαν υπόψη. Οι 
παρατηρήσεις αυτές αφορούν σε: 
α) ισοζύγια μάζας εισερχομένων 
και εξερχομένων υλικών, β) θέματα 
οσμών, γ) αποθήκευση του υγρού 
κλάσματος, δ) διάθεση υγρού κλά-
σματος ε) παραγωγή κόμποστ και 
διάθεσή του, στ) εκτίμηση της 
εκλυόμενης ποσότητας διοξειδίου 
του άνθρακα – φαινόμενο όξινης 
βροχής κλπ.

Η συνέλευση ξεκίνησε με τον 
πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου 
της Σαρακίνας, κ. Γιώργο Μπαλο-
γιάννη, ο οποίος σημείωσε ότι η 
μελέτη που έχει γίνει από την εται-
ρεία που ενδιαφέρεται να εγκατα-
στήσει τη μονάδα βιοαερίου έχει 
κενά και ότι πρέπει να γίνουν όλες 
οι απαραίτητες ενέργειες, για να 
αποτραπεί η εγκατάσταση της εν 
λόγω μονάδας.

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο 
Δήμαρχος Καλαμπάκας, κ. Χρή-
στος Σινάνης, ο οποίος είπε πως ο 
Δήμος Καλαμπάκας θα είναι δίπλα 
στους κατοίκους της Σαρακίνας 
και θα στηρίξει όποια απόφαση 
και αν πάρουν. Αναφέρθηκε και 
αυτός στη μελέτη του έργου και 
αναρωτήθηκε γιατί οι υπεύθυνοι 
της εταιρείας δεν έχουν έρθει σε 
επαφή με τον Δήμο, με το Τοπικό 
Συμβούλιο και με τους κατοίκους 
της Σαρακίνας.

Μετά τον Δήμαρχο σειρά να 
εκφράσει τις ανησυχίες του για 
το έργο είχε και ο επικεφαλής της 
μείζονος αντιπολίτευσης στο Δ.Σ. 
Καλαμπάκας, κ. Δημήτρης Σακελ-
λαρίου. Ο κ. Σακελλαρίου παρα-
δέχθηκε πως το αίτημα για την 
εγκατάσταση της μονάδας είχε 

έρθει στον Δήμο Καλαμπάκας επί 
δημαρχίας του και υποστήριξε ότι 
η προεκλογική περίοδος δεν επέ-
τρεπε να πάει το θέμα στο Δημο-
τικό Συμβούλιο, κι έτσι υπήρξε μια 
στασιμότητα.

Η επικεφαλής της τρίτης παρά-
ταξης της ελάσσονος αντιπολίτευ-
σης στο Δ.Σ. Καλαμπάκας, κ. Πέρυ 
Χαρτοπούλου, αναφέρθηκε στις 
ανησυχίες της για την εξέλιξη αυ-
τού του ζητήματος, κάτι που όπως 
είπε το είχε εκφράσει και στη συνέ-
λευση που πραγματοποιήθηκε το 
Νοέμβριο του 2014 στη Σαρακίνα, 
όταν ήταν παρόντες και οι εκπρό-
σωποι της εταιρείας. Πρότεινε να 
ληφθεί απόφαση, για να μην γίνει 
το έργο και να ακολουθήσουν όλες 
οι απαραίτητες ενέργειες προς την 
Περιφέρεια και το αρμόδιο Υπουρ-
γείο.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος 
Θεσσαλίας, κ. Γιάννης Μπουτί-
νας, αναφέρθηκε στην εξέλιξη της 
υπόθεσης και τάχθηκε και αυτός 
κατά της κατασκευής της μονάδος, 
λέγοντας ότι από την πείρα του 
πιστεύει ότι δεν πρόκειται οι επεν-
δυτές να προχωρήσουν. Παρ’ όλα 
αυτά, συνέστησε στους κατοίκους 
να βρίσκονται σε εγρήγορση και να 
παρακολουθούν το θέμα. Έκλεισε 
λέγοντας ότι η Περιφέρεια θα προ-
σφέρει βοήθεια και ενημέρωση 
στους κατοίκους στο Τεχνικό κομ-
μάτι και μετέφερε και τη στήριξη 
του περιφερειάρχη κ. Κώστα Αγο-
ραστού και του Αντιπεριφερειάρχη 
κ. Χρήστου Μιχαλάκη.

Στη λαϊκή συνέλευση παραβρέ-
θηκε και ο εκπρόσωπος της Χρυ-
σής Αυγής, κ. Γιώργος Ρούστας, 
ο οποίος τάχθηκε και αυτός κατά 
της ίδρυσης της μονάδας βιοαερί-
ου, λέγοντας ότι και στο Εξωτερικό 
εγκαταλείπεται η λειτουργία τους. 

Ανέφερε ότι οι οσμές που αναδύ-
ονται από τέτοιου τύπου μονάδες 
δεν μπορούν να αποφευχθούν και 
θα είναι αρνητικές για τους κατοί-
κους αλλά και τον τουρισμό.

Την κυβέρνηση εκπροσωπού-
σαν στην συνέλευση οι δυο βου-
λευτές Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ κ. 
Σάκης Παπαδόπουλος και κ. Χρή-
στος Σιμορέλης. Οι βουλευτές εξέ-
φρασαν την ανησυχία τους για 
την εγκατάσταση της μονάδας πα-
ραγωγής βιοαερίου στη Σαρακίνα 
και είπαν ότι η απόφαση που θα 
ληφθεί από τη λαϊκή συνέλευση 
είναι πάρα πολύ σημαντική για 
τον τόπο και την υγεία των κατοί-

κων. Εξέφρασαν την απορία τους 
γιατί οι υπεύθυνοι της εταιρείας 
μέχρι τώρα δεν έχουν επαφές με 
τον Δήμο Καλαμπάκας, το Τοπικό 
Συμβούλιο και τους κατοίκους της 
Σαρακίνας, αλλά κινήθηκαν μόνο 
προς την Περιφέρεια Θεσσαλίας 
για να εγκριθεί το έργο, και ο κ. 
Σιμορέλης πρότεινε στον Δήμαρ-
χο Καλαμπάκας και στον πρόεδρο 
του Τοπικού Συμβουλίου μετά την 
απόφαση που θα πάρει η συνέλευ-
ση να κατέβουν στην Αθήνα, για 
να συναντηθούν με τον αρμόδιο 
Υπουργό τον κ. Λαφαζάνη και να 
πιέσουν για να μην πραγματοποι-
ηθεί το έργο.

Θα ενταθούν οι αντιδράσεις 
για τη μονάδα βιοαερίου
Η λαϊκή συνέλευση της Σαρακίνας αποφάσισε ομόφωνα να προχωρήσει σε ενέργειες 
νομικά και πολιτικά, για να αποτρέψει την εγκατάστασή της
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Χιλιάδες μαθητές καλούνται να εξεταστούν 
στις Πανελλήνιες εξετάσεις. Πρόκειται για 
εξετάσεις, οι οποίες προκαλούν συχνά ένα 
έντονο αίσθημα άγχους στους εν λόγω υπο-
ψηφίους. Και επειδή το άγχος αποτελεί έναν 
πραγματικά ανασταλτικό παράγοντα, ακο-
λουθούν κάποιες συμβουλές προκειμένου τα 
παιδιά να έχουν την καλύτερη δυνατή επίδο-
ση και να πετύχουν το στόχο τους.

Βέβαια, ο βαθμός επιτυχίας είναι απόρροια 
της προσπάθειας που έχει καταβάλει ο κάθε 
μαθητής κατά τη διάρκεια όλης της χρονιάς. 
Ωστόσο, ακολουθώντας κάποιες συγκεκριμέ-
νες οδηγίες, είναι σε θέση, σ’ αυτή τη χρονική 
περίοδο, να βελτιώσει το τελικό αποτέλεσμα.

1. Πρώτα απ’ όλα διαβάζουμε προσε-
κτικά το κάθε θέμα / ζητούμενο, ώστε να 
αντιληφθούμε πλήρως το περιεχόμενό του. 
Πολλές φορές έχουμε συνηθίσει σε κάποια 
συγκεκριμένη μορφή εκφώνησης. Η αλλαγή, 
όμως, μιας λέξης είναι αρκετή να διαφορο-
ποιήσει εντελώς την άσκηση. Δίνουμε, λοι-
πόν, τη δέουσα προσοχή και εφόσον είμαστε 
σίγουροι προχωράμε στην επίλυση. Η σωστή 
κατανόηση είναι το πρώτο βήμα για την επι-
τυχία.

2. Η ολοκληρωμένη και επαρκής απά-
ντηση των θεμάτων είναι ένα επιπλέον 
«μυστικό» για τις υψηλές επιδόσεις. Για το 
λόγο αυτό επιβάλλεται να είμαστε αναλυτικοί, 
αναπτύσσοντας πλήρως την κάθε άσκηση 
και προσεγγίζοντάς την ιδιαίτερα εμπεριστα-
τωμένα. Με τον τρόπο αυτό δεν αφήνουμε 
κανένα περιθώριο στον διορθωτή να έχει 
την παραμικρή αμφιβολία για τη σφαιρική 
εξέταση του θέματος που έχουμε καταφέρει.

3. Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρό-
νια τα θέματα είναι ιδιαίτερα απαιτη-

τικά, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι απευ-
θύνονται σε πολύ καλά προετοιμασμένους 
μαθητές. Όταν, λοιπόν, βρεθούμε αντιμέτω-
ποι με ένα δύσκολο ζητούμενο δεν χρειάζεται 
να πανικοβληθούμε. Αντίθετα, προσπαθούμε 
να γράψουμε ό,τι καλύτερο και περισσότερο 
μπορούμε, ώστε να κερδίσουμε κάποια του-
λάχιστον μόρια που μπορεί να κάνουν τη 
διαφορά, όταν η δυσκολία θα είναι κοινώς 
παραδεκτή από όλους. Φροντίζουμε, λοιπόν, 
να βασανίσουμε το μυαλό μας και όχι να πα-
ραδώσουμε τα όπλα αμαχητί.

4. Ιδιαίτερη προσοχή οφείλουμε να 
δώσουμε στις εύκολες ερωτήσεις. Έχει 
παρατηρηθεί ότι πολλοί από τους μαθητές 
όταν αντικρύζουν μια εύκολη άσκηση λει-
τουργούν απερίσκεπτα και επιπόλαια. Σ’ 
αυτές τις περιπτώσεις η «σιγουριά» μπορεί 
να αποδειχθεί δυστυχώς μοιραία. Στις πραγ-
ματικά εύκολες ασκήσεις είμαστε υποχρεω-
μένοι να αριστεύσουμε, κερδίζοντας όλα τα 
μόρια, χωρίς να μας ξεφύγει η παραμικρή 
λεπτομέρεια. Ας μην κάνουμε, λοιπόν, τα εύ-
κολα δύσκολα!

5. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη 
διάρκεια της εξέτασης ο χρόνος συχνά 
λειτουργεί ιδιαίτερα πιεστικά απέναντί 
μας. Ανάλογα, λοιπόν, με την ποσότητα αλλά 
και το βαθμό δυσκολίας των θεμάτων απαι-
τείται να τον κατανέμουμε σωστά, ώστε να 
μη βρεθούμε προ εκπλήξεως σε περίπτωση 
που καθυστερήσουμε χωρίς λόγο. Σε καμία 
περίπτωση δε λειτουργούμε απαντώντας 
πρόχειρα και βιαστικά. Από την άλλη, όμως, 
συμβουλευόμενοι το ρολόι κάνουμε το χρό-
νο σύμμαχό μας εξαντλώντας τον μέχρι το 
τελευταίο λεπτό. «Σπεύδε βραδέως», όπως 
έλεγαν και οι αρχαίοι ημών πρόγονοι. Κάτι 
γνώριζαν περισσότερο…

6. Παράλληλα, η εικόνα του γραπτού 
μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό 
ρόλο, εφόσον συνδυαστεί με τις κατάλ-
ληλες απαντήσεις. Ένα ευανάγνωστο γρα-
πτό, καθαρογραμμένο και γενικότερα προ-
σεγμένο είναι σίγουρο ότι θα προδιαθέσει 
θετικά τον διορθωτή. Μπορούμε, αν θέλου-
με να καταφεύγουμε και στο πρόχειρο (τε-
λευταία σελίδα), όταν δεν είμαστε σίγουροι 
για κάποιες σκέψεις μας και στη συνέχεια 
να τις μεταφέρουμε στο «επίσημο» γραπτό 
μας. Η εμφάνιση, λοιπόν, είναι ένα επιπλέον 
στοιχείο που θα μας ωθήσει στην επιτυχία.

7. Τέλος εφόσον έχουμε ολοκληρώσει 
όλες τις απαντήσεις, αν ο διαθέσιμος χρόνος 
είναι αρκετός, μας δίνεται η δυνατότητα 
να ελέγξουμε τη συνολική εικόνα του 
γραπτού μας ως προς τη μορφή και το 
περιεχόμενο. Κάποια πιθανά μικρολαθά-
κια, κάποιες ενδεχόμενες ελλείψεις, εφόσον 
διορθωθούν και συμπληρωθούν θα μας δώ-
σουν πλέον την αίσθηση της σιγουριάς για 
το αποτέλεσμα.

Οι Πανελλήνιες εξετάσεις αποτελούν μια 
μορφή εξέτασης που ίσως κρύβουν κάποι-
ους κινδύνους ή κάποιες παγίδες. Είναι στο 
χέρι μας να ανταπεξέλθουμε και να ανταπο-
κριθούμε στην οποιαδήποτε δυσκολία. Ας 
μην αφήσουμε τίποτα στην τύχη!

Εύχομαι ολόψυχα «καλή επιτυχία» σ’ 
όλους τους μαθητές που διαγωνίζονται και 
ευελπιστώ ότι οι συμβουλές μου θα κάνουν 
τη δύσκολη αυτή τους προσπάθεια μια εύκο-
λη υπόθεση! 

Ενεργήστε ψύχραιμα, 

καταπολεμώντας το άγχος…

Η δυναμική & πολύχρονη παρουσία εγγυάται τη σίγουρη επιτυχία

Τρικάλων 30  (Πλατεία Ρήγα Φεραίου) b Τηλ.: 24320 79 144 & κιν.: 6978087725

Πτυχιούχος Κλασικής Φιλολογίας

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2015
Χρήσιμες συμβουλές - οδηγίες για τους μαθητές 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΣΥΓΧΡΟΝΟ»
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Τρικάλων 16, Καλαμπάκα / Τηλ.: 24320 25325 & 6948 176524

ÊáñáèáíÜóç Ìáñßíá

Δέχεται καθημερινά με ραντεβού εκτός Σαββάτου & Κυριακής

ÄÅÊÔÁ ÏËÁ ÔÁ ÔÁÌÅÉÁ

b Αρθρωτικές - φωνολογικές διαταραχές  b Σύνδρομα
b Καθυστέρηση λόγου b Εγκεφαλικά Επεισόδια - (αφασίες) 

b Εγκεφαλική παράλυση b Τραυλισμός - Ταχυλαλιά 
b Μαθησιακές δυσκολίες - Δυσλεξία

  b Βαρηκοΐα - κώφωση b Νοητική υστέρηση
b Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (αυτισμός - asperger)
b Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής - Υπερκινητικότητα

Τρικάλων 22 — Καλαμπάκα  
Τ: 24320 24350     l   F: 24320 24624    l   Κ: 6972556189
www.ergon-domiki.gr         Ε -mail: info@ergon-domiki.gr

4 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
4 Οικοδομικές Άδειες
4 Τοπογραφικες Εργασίες
4 Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτηρίων
4 Πρόγραμμα “Εξοικονομώ κατ’ Οίκον”
     (Αντικατάσταση Κουφωμάτων και 
     μόνωση οικοδομών με επιδότηση έως 70%)
4 Ρύθμιση αυθαιρέτων Ν. 4178/2013

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΟΛΕΒΑΣ
ΠΤΥΧ/ΧΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Σ υνεχίζοντας τις συναντή-
σεις στις έδρες των κατά 
τόπων Πολιτιστικών Συλ-

λόγων, οι Χασιώτες Πρόεδροι 
συναντήθηκαν την περασμένη 
Κυριακή στην Ασπροκκλησιά.

Το κλίμα ήταν ευχάριστο, όπως 
μας μεταφέρει ο Πρόεδρος του Πο-
λιτιστικού Συλλόγου Ξηροκάμπου, 
κ. Γιάννης Καρανίκας, και συζη-
τήθηκε και πάλι κυρίως η μεγάλη 
εκδήλωση που ετοιμάζουν με την 
αναπαράσταση του θερισμού και 
του αλωνισμού. Πιθανότερη ημε-
ρομηνία για την πολυαναμενό-
μενη αυτή εκδήλωση είναι η 21η 
Ιουνίου.

Η είδηση που μας έδωσε ο κ. 
Καρανίκας είναι ότι πρόκειται να 
γίνει μια συνάντηση όλων των 

Προέδρων των Πολιτιστικών Συλ-
λόγων του Δήμου μας στην Κρύα 
Βρύση στις 6 Ιουνίου (8.00 μ.μ.).

Ο κ. Καρανίκας τονίζει ότι ο 
Πολιτισμός ενώνει, όπως έχουμε 
τονίσει κι εμείς ως Μέσο από την 
πλευρά μας, προσθέτοντας ότι το 
«όλοι μαζί» ισχύει και θα γίνει πιο 
δυνατό.

Συνάντηση στη Σαρακίνα
Στο μεταξύ, το περασμένο Σάβ-

βατο το βράδυ πραγματοποιήθηκε 
στη Σαρακίνα η πρώτη συνάντηση 
των Πολιτιστικών Συλλόγων του 
Δήμου Καλαμπάκας, εκτός από 
αυτούς των Χασίων.

Η συνάντηση αυτή πραγματο-
ποιήθηκε στη Σαρακίνα και έγινε 
με πρωτοβουλία του Πολιτιστικού 

Συλλόγου Σαρακίνας “Το Γεφύρι”.
Η πρώτη αυτή συγκέντρωση 

Πολιτιστικών Συλλόγων του Δή-
μου Καλαμπάκας είχε διερευνητι-
κό χαρακτήρα, αφού ακούστηκαν 
όλες οι απόψεις των προέδρων 

των Συλλόγων που παραβρέθηκαν 
και έγινε συζήτηση για τα μελλο-
ντικά σχέδια. Στο τραπέζι “έπεσαν” 
προτάσεις για μια μεγάλη εκδή-
λωση με τη συμμετοχή όλων των 
Πολιτιστικών Συλλόγων, πλην των 

Χασίων, αφού οι Πολιτιστικοί Σύλ-
λογο των Χασίων το καλοκαίρι θα 
πραγματοποιήσουν τη δική τους 
εκδήλωση.

Πρόταση όλων των προέδρων 
ήταν να γίνει μια πρώτη γνωριμία 
και ανταλλαγή απόψεων και στη 
συνέχεια τα Διοικητικά Συμβούλια 
των Συλλόγων να συζητήσουν και 
να εγκρίνουν τις προτάσεις.

Τέλος, σημειώνεται ότι η πρό-
εδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου 
Σαρακίνας αιτιολόγησε την απου-
σία των Συλλόγων των Χασίων και 
είπε πως οι Σύλλογοι στα Χάσια 
επέλεξαν να κάνουν μια εκδήλωση 
μόνο με την συμμετοχή Πολιτιστι-
κών Συλλόγων της συγκεκριμένης 
Δημοτικής Ενότητας και γι’ αυτό 
δεν βρίσκονται στη συνάντηση.

Ενώνουν τις δυνάμεις τους οι Σύλλογοι

Τ ο νέο δημοτικό πολυιατρείο 
του Δήμου Λαρισαίων, που 
στεγάζεται στο Πολιτιστικό 

Κέντρου Αγίου Κωνσταντίνου, 
στη συμβολή των οδών 23ης 
Οκτωβρίου και Ηρώων Πολυτε-
χνείου και το οποίο εξοπλίστηκε 
με πόρους της Συνεταιριστικής 
Τράπεζας Θεσσαλίας, εγκαινιά-
στηκε το μεσημέρι της Πέμπτης, 
παρουσία εκπροσώπων αρχών 
της πόλης της Λάρισας, στελεχών 
της Συνεταιριστικής Τράπεζας 
και κατοίκων της περιοχής. 

Στο νέο πολυιατρείο, θα λειτουρ-
γούν ιατρεία και φυσικοθεραπευτήριο, 
ενώ στελεχώνεται με ιατρούς (παθο-
λόγο, παιδίατρο κ.α.)  φυσιοθεραπευ-
τή και νοσηλευτές. Επίσης στο χώρο 
του πολυιατρείου, θα λειτουργεί και 
γραφείο για την εξυπηρέτηση πληρω-
μάτων ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ, κάτι 
που αποτελούσε πάγιο αίτημα και της 
κεντρικής διοίκησης του Εθνικού Κέ-
ντρου Αμεσης Βοήθειας. 

Ο δήμαρχος Λαρισαίων κ. Από-
στολος Καλογιάννης, στη σύντομη 
ομιλία του, μετά τον αγιασμό που τέ-

λεσε ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης 
Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιγνάτιος, 
αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη σημασία 
που αποδίδει η δημοτική αρχή στην 
άσκηση κοινωνικής πολιτικής, ειδικά 
σε μια περίοδο βαθύτατης οικονομι-
κής κρίσης. 

Ο δήμαρχος Λαρισαίων ευχαρί-
στησε τη διοίκηση της Συνεταιριστι-
κής Τράπεζας Θεσσαλίας και προσω-
πικά τον πρόεδρό της κ. Αναστάσιο 
Λάππα, για την απόφαση στήριξης 
της προσπάθειας του Δήμου, μέσω 
του προγράμματος Κοινωνικής Ευθύ-
νης της Τράπεζας, αλλά και την προη-
γούμενη δημοτική αρχή, που ξεκίνη-
σε τις σχετικές διαδικασίες. 

Από την πλευρά του ο πρόεδρος 
του Δ.Σ. της Συνεταιριστικής Τράπε-
ζας Θεσσαλίας κ. Αναστάσιος Λάπ-
πας, εξέφρασε την ιδιαίτερη χαρά 
του για την παρουσία στα εγκαίνια 
εκπροσώπων αρχών και φορέων της 
πόλης και τη βεβαιότητά του ότι η 
προσφορά της Τράπεζας, μέσω του 
προγράμματος εταιρικής κοινωνικής 
ευθύνης, θα έχει τη μέγιστη και τη 
βέλτιστη απόδοση για την κοινωνία 

της Λάρισας. 
Ο κ. Λάππας, έκανε μια σύντομη 

ιστορική αναδρομή που ξεκίνησε το 
1994 με την επωνυμία «Πιστωτικός 
Αναπτυξιακός Συνεταιρισμός ν. Τρι-
κάλων», που γρήγορα εξελίχθηκε, 
αφού  από το 2007 μετονομάστηκε σε 
Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας, η 
οποία σήμερα έχει συνεχή παρουσία 
σε όλους τους Θεσσαλικούς νομούς, 
με 10 καταστήματα, εκ των οποίων 

τα 2 στην πόλη της Λάρισας (1ο κα-
τάστημα Βενιζέλου και Κενταύρων, 
2ο κατάστημα Ηρώων Πολυτεχνείου 
και Εμπειρίκου) 

Ο πρόεδρος της τράπεζας, τόνι-
σε ότι συνολικά οι Θεσσαλοί, έχουν 
αγκαλιάσει με την εμπιστοσύνη αυτή 
τη προσπάθεια, αφού όπως είπε μέσα 
στην περίοδο της κρίσης, ο αριθμός 
των συνεταίρων της τράπεζας αυξή-
θηκε, όπως και ο αριθμός των κατα-

θέσεων. 
Ειδικά για το ζήτημα της Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης, ο κ. Λάππας 
τόνισε ότι η Συνεταιριστική Τράπε-
ζα αντιλήφθηκε την όλη διαδικασία, 
όχι ως κόστος για την επιχείρηση ή 
πολυτέλεια αλλά ως μια μακροπρό-
θεσμη στρατηγική επένδυση, ενώ 
επεσήμανε με έμφαση ότι η καθιέρω-
ση και θεσμοθέτηση του πόρου στο 
Καταστατικό της Τράπεζας ήταν ση-
μείο αναφοράς και διαλόγου. Αξίζει 
να σημειωθεί πως η Συνεταιριστική 
Τράπεζα Θεσσαλίας έλαβε έπαινο, στο 
πλαίσιο της διοργάνωσης των ευρω-
παϊκών βραβείων ΕΚΕ στην Ελλάδα, 
που αποτελεί νέο θεσμό της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής, μέσω του οποίου 
αναγνωρίζει τις καλύτερες πρακτικές 
στο πεδίο της ΕΚΕ. 

Ετσι, στο πλαίσιο της 2ης δράσης 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, απο-
φασίστηκε η υλοποίηση της πρότα-
σης του Δήμου Λαρισαίων για την 
αγορά εξοπλισμού 4 ιατρείων, εξετα-
στηρίων και ενός φυσικοθεραπευ-
τηρίου, συνολικού προϋπολογισμού 
60.000 ευρώ. 

Εξόπλισε πολυιατρείο στη Λάρισα
η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας
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ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΤ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 
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SPECIAL

ΠΡΟΣΦΟΡΑ!

Τηλ.: 6972 719564 / 24320 77844

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Κοσμήματα
Ωρολόγια

Αργυρά σκεύη
Αðό ôï 
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óôçí Κáëáìðάêá
Τρκάλων 19, Τηλ. 24320 22553

ΠΑΠΑΝΤΟΣ
ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

P Καθαρισμός  P Πλύσιμο
P Φύλαξη  P Επιδιόρθωση

ΚΛΕΙΝΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

Τηλέφωνα: 24320 31250, 31248 • Κιν.: 6973 387668

ΠΕΙΡΑ - ΣΥΝΕΠΕΙΑ
ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ

Τ ις νεότερες εξελίξεις στην 
αστρονομία παρουσίασε 
στο κοινό της Καλαμπά-

κας την περασμένη Κυριακή το 
πρωί ο διακεκριμένος Ομότιμος 
Καθηγητής του Πανεπιστημίου 
Αθηνών και Ακαδημαϊκός κ. 
Γεώργιος Κοντόπουλος.

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΠΑΚΟΛΑ

Την εκδήλωση διοργάνωσε ο 
Πολιτιστικός Σύλλογος Καλαμπά-
κας «Τα Μετέωρα» στα πλαίσια 
του Διεθνούς Έτους Φωτός στην 
αίθουσα «Νίτσα Λιάπη».

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου, κ. 
Νίκος Κοσβύρας, καλωσόρισε το 
κοινό και αναφέρθηκε στη σημασία 
του φωτός στη ζωή μας, λέγοντας 
ότι το φώς είναι το πρώτο στοιχείο 
της δημιουργίας, και ότι κατακλύ-
ζει την ύπαρξή μας στην υλική 
του μορφή (ως ηλεκτρομαγνητικό 
κύμα) και μεταφορικά στην πνευ-
ματική του διάσταση (Εγώ ειμί το 
Φως του Κόσμου, Ιωάννη 8,12).

«Το Φως μας θερμαίνει, συντη-
ρεί τη ζωή στον πλανήτη, μας πλη-
ροφορεί για το τι βρίσκεται γύρω 
μας,  κοντά μας ή και πάρα πολύ 
μακριά.

Στο Φώς ζούμε, στο φώς προ-
σβλέπουμε, το φως επιζητούμε», 
σημείωσε ο κ. Κοσβύρας, ο οποί-
ος πρόσθεσε ότι το έτος 2015 συ-

μπίπτει με την επέτειο ορισμένων 
σημαντικών επιστημονικών ανα-
καλύψεων σχετικά με το φως και 
γι’ αυτό η χρονιά αυτή επιλέχθηκε 
ως Διεθνές Έτος Φωτός (και των 
τεχνολογιών που βασίζονται σ’ 
αυτό).

Ο κ. Κοσβύρας είπε επίσης ότι ο 
μόνος τρόπος να προσεγγίσουμε τα 
άστρα (πέραν του ηλιακού μας συ-
στήματος) είναι με το φως, καθώς 
το φώς λειτουργεί ως αγγελιοφόρος 
των άστρων, μεταφέρει πληροφορί-
ες από το παρελθόν των ουράνιων 
σωμάτων, αφού για να φτάσει σε 
μας, παρά την τεράστια ταχύτητά 
του (τη μεγαλύτερη στον κόσμο 
κατά τον Einstein) χρειάζεται πο-
λύς χρόνος, και οι άνθρωποι, με τη 
βοήθεια της τεχνολογίας, το συλλέ-
γουν και το αποκωδικοποιούν. 

«Η επιστήμη που ασχολείται με 
αυτά τα θέματα είναι η αστρονο-
μία.  Η πρόοδος της αστρονομίας 
σήμερα είναι μεγάλη και πολλά ευ-
ρήματά της δεν είναι ευρέως γνω-
στά. Το βασικό ερώτημα, στο οποίο 
προσπαθεί να δώσει απάντηση, 
έχει να κάνει με τη Δημιουργία 
του σύμπαντος. Τι είναι, πώς και 
πότε δημιουργήθηκε, ποιοι νόμοι 
το διέπουν.

Για να μπορέσει κάποιος να 
προσεγγίσει την απάντηση, πρέπει 
να διαθέτει ισχυρή και διεισδυτική 
μαθηματική και φυσική σκέψη στα 

απείρως μικρά και στα απείρως 
μεγάλα και … φυσικά επιμονή και 
υπομονή.

Σήμερα καλέσαμε στην πόλη 
μας έναν καταξιωμένο επιστήμο-
να, που ικανοποιεί στο έπακρο τα 
παραπάνω,  για να μας παρουσι-
άσει τις τελευταίες εξελίξεις στον 
τομέα αυτό. Τον Ακαδημαϊκό κ. 
Γεώργιο Κοντόπουλο».

Κλείνοντας ο κ. Κοσβύρας ανα-
φέρθηκε στο σπουδαίο βιογραφικό 
τού κ. Κοντόπουλου και τον κάλεσε 
στο βήμα.

Ο κ. Γεώργιος Κοντόπουλος 
ξεκίνησε την ομιλία του με ανα-
φορές στην τελευταία ανακάλυψη 
για την επιτάχυνση της διαστολής 
τού σύμπαντος, λέγοντας ότι είναι 
τόσο ταχύτερη, όσο η απόσταση εί-
ναι μεγαλύτερη.

Τα σημαντικότερα σημεία της 
ομιλίας του ήταν τα εξής:

Το Πολυσύμπαν όχι μόνο δεν 
αποδεικνύεται, αλλά και δεν φαί-
νεται δυνατόν να αποδειχθεί.

Μοιάζει με μία ταινία επιστη-
μονικής φαντασίας η Ζωή στο Σύ-
μπαν με πάνω από 1000 πλανητι-
κά συστήματα.

Ασφαλώς υπάρχουν δισεκα-
τομμύρια πλανήτες. Υπάρχει όμως 
ζωή; Υπάρχει λογική ζωή;

Επιχείρημα υπέρ: Αν υπάρχει 
στοιχειώδης ζωή, γιατί να μην 
υπάρχουν και ανώτερα είδη ζωής;

Επιχείρημα κατά: Αν υπάρχουν 
πολιτισμοί στο διάστημα, μερικοί 
θα είναι πολύ ανώτεροι από ό,τι 
στη Γη και θα μας είχαν επισκε-
φθεί. Γιατί δεν τους βλέπουμε;

Προς το παρόν οι αναζητήσεις 
μας δεν έχουν φέρει αποτελέσμα-
τα, αλλά τίποτα δεν αποκλείεται 
στο μέλλον.

Στο γραφείο του Einstein στο 

Princeton είδα χαραγμένη μια επι-
γραφή, που έλεγε: Ο Θεός είναι μεν 
λεπτεπίλεπτος αλλά δεν έχει κακία 
(δεν θέλει να μας γελάσει).

Έτσι, εμείς αγωνιζόμαστε να 
καταλάβουμε τη Φύση και τον Κό-
σμο, για να κατανοήσουμε κάπως 
τον σκοπό της Δημιουργίας.

Ο κ. Κοντόπουλος έκλεισε με μια 
αναφορά στο Κατά Ιωάννην (Κεφ. 
ΙΕ΄, 15) Ευαγγέλιο, από τον απο-
χαιρετισμό τού Κυρίου προς τους 
μαθητές του: «Δεν σας ονομάζω 
πλέον δούλους, διότι ο δούλος δεν 
ξέρει ποιον σκοπό έχει ο κύριός 
του. Σας έχω ονομάσει φίλους, διό-
τι όλα όσα άκουσα από τον Πατέρα 
μου, σας τα γνωστοποίησα». 

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν, 
μεταξύ άλλων, ο Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Σταγών και Μετεώ-
ρων κ. Σεραφείμ, ο Δήμαρχος Κα-
λαμπάκας κ. Χρήστος Σινάνης κ.ά.

Το φως, το σύμπαν και η Αστρονομία
Με πολύ ενδιαφέρον παρακολούθησε το κοινό της Καλαμπάκας την ομιλία του Ακαδημαϊκού Γεώργιου Κοντόπουλου 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΝΟΥ 
ΓΙΑ ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ ΓΑΜΟΥΣ ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ 

ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Οικονομικό μενού  για δεξίωση των καλε-
σμένων σας για τη κουλούρα του γάμου 
στο χώρο μας η στο δικό σας χώρο.
Η κουζίνα μας λειτουργεί καθημερινά από 
νωρίς το πρωί έως αργά το βραδύ μπορεί 
να καλύψει κάθε γούστο, από Ελληνικές 
παραδοσιακές γεύσεις έως Gourmet επι-
λογές. Πάντα με τα αγνότερα υλικά και την 
καλύτερη εξυπηρέτηση προκύπτει ένα ξε-
χωριστό αποτέλεσμα. 
Είναι λοιπόν σίγουρο ότι το restaurant 
“POLYZOS”μπορεί να καλύψει τις ανάγκες 
όλων των δεξιώσεων, και να κάνει την ιδι-
αίτερη στιγμή σας πραγματικά αξέχαστη.

Το restaurant POLYZOS βρίσκεται λίγο έξω από την Καλαμπάκα στη περιοχή τις Αγιά τριάδας 
προς μετέωρα σε μια καταπληκτική τοποθεσία με υπέροχη θέα. Από το 2009 που λειτούργησε 
για πρώτη φορά, οι δεξιώσεις της πόλης απέκτησαν επιτέλους το δικό τους μοναδικό νόημα. Ένας 
ξεχωριστός χώρος ο οποίος είναι κατάλληλος όλο το χρόνο για να μπορέσετε να μοιραστείτε τις 
οικογενειακές σας στιγμές ή ακόμη και να οργανώσετε οποιαδήποτε  εκδήλωση επιθυμείτε. 
Ένας μοναδικός χώρος για καλοφαγάδες, οινολάτρες και όχι μόνο……

Τα δώρα μας στο Γάμο σας είναι ο στολισμός των 
τραπεζιών με χρώματα της επιλογής σας, σαμπάνια 
για το ζευγάρι, πυροτεχνήματα κατα την είσοδο και 
ποτό εισόδου για όλους τους καλεσμένους.
Τα δώρα μας στη Βαπτιση είναι ο στολισμός των 
τραπεζιών με χρώματα της επιλογής σας, μία αψίδα με 
το όνομα του μωρού ή ένα ευχολόγιο...
Σας περιμένουμε λοιπόν για να δημιουργήσουμε μαζί 
το γεύμα ή το δείπνο που θα κλέψει την παράσταση!

ΤΑ ΔΩΡΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΑΜΟ ή ΤΗ ΒΑΠΤΙΣΗ

Στο δρόμο προς τα Μετέωρα | 24320 23988 & 989093635
www.tavernpolyzos.gr | Email: restaurantpolyzos@yahoo.gr

ΠΟΛΥΖΟΣ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ

 ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Χρήστος Γούλας 
Διπλωματούχος 
Πολιτικός Μηχανικός

Χρήστος 
Κοντογούλας 
Πολιτικός 
Μηχανικός Τ.Ε.

o  ΔΗΛΩΣΕΙΣ 
   ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
o  ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

o  ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

o  ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ

Τηλ.: 2432 078350, κιν.: 6936 630 938
          2432 075080, κιν.: 6974 211 830

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 16
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
ΛΥΡΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Απέναντι από την Τράπεζα Πειραιώς | Τηλ.: 6945536056

www.balloon.gr

P Φρεσκοψημένο ψωμί   
P Κουλουράκια   
P Βουτήματα  
P Τυροπιτάκια  
P Παξιμάδια  

P Κεικ  P τσουρέκια  
P τούρτες  P πάστες  
P μεγάλη ποικιλία 

από φρέσκα γλυκά κ.ά.

Αναλαμβάνουμε παραγγελίες 
για γενέθλια, γάμους, 

βαπτίσεις και κάθε είδους εκδηλώσεις

1) Ρόδου 2, Καλαμπάκα
2) Τρικάλων, Καλαμπάκα
3) Κονδύλη και 28ης Οκτωβρίου, Τρίκαλα
4) Ιουλιέτας Αδάμ και Βύρωνος, Τρίκαλα
5) Καποδιστρίου 8, Τρίκαλα

ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΠΕΝΤΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ & ΤΡΙΚΑΛΑ

Ευθ. Βλαχάβα και Λιαππίδη στην Καλαμπάκα | Τηλ.: 24320 22555

Τόπος συνάντησης 
για ποδοσφαιρική και 
πολιτική συζήτηση, 
για απόλαυση καφέ 
και νόστιμων μεζέδων, 
παρασκευασμένων 
την ώρα που γίνεται 
η παραγγελία, 
συνοδεία καλού 
τσίπουρου.

Γι’ αυτούς που ψάχνουν και ξέρουν να βρίσκουν 
ό,τι πραγματικά τους ευχαριστεί
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Σε ένα όμορφο και ζεστό περιβάλλον σας περιμένουμε 

κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή & αργίες 

(Κυριακές & αργίες είμαστε ανοιχτά από το μεσημέρι)

ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ ΖΩΝΤΑΝΗ  ΜΟΥΣΙΚΗ

Ψαροταβέρνα

ΔΙΑΒΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ — Τηλ.: 24320 25224, κιν.: 6948115440

Αυστηρή επιλογή 

πρώτων υλών

  ΝΕΡΟΜΥΛΟΣ
Φιλικό σερβίρισμα 

Πολύ προσιτές τιμέςΌμορφο ζεστό περιβάλλον

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 
Δ. ΛΑΓΟΥΔΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
Γ. ΚΟΝΔΥΛΗ 45 
Τ.Κ. 42200, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
τηλ. & fax: 24320 - 75321
κιν. 6976631597
e-mail: nlagoudis77@gmail.com

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
Σ. ΤΑΣΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 6-8 - 
Τ.Κ. 10680, ΑΘΗΝΑ
τηλ.: 210-3627524 fax: 210-3602288
κιν: 6947818623
e-mail: artassis@me.com

Ενημέρωση για την αντιμετώπιση διαφό-
ρων παθήσεων έγινε το μεσημέρι της περα-
σμένης Παρασκευής 15 Μαΐου σε ιατρούς 
στο Κέντρο Υγείας Καλαμπάκας.

Η ενημέρωση αφορούσε στην αντιμετώ-
πιση ασθενειών, όπως του εμφράγματος, του 
σακχάρου αλλά και των πνευμονικών παθή-
σεων, και την παρακολούθησαν ιατροί, αγρο-
τικοί ιατροί και μέλη του ΕΚΑΒ.

Σε αίθουσα του Κέντρου Υγείας έγινε προ-

βολή και συζήτηση με χρήσιμη ανταλλαγή 
απόψεων μεταξύ των ιατρών.

Όπως μας ανέφερε ο Συντονιστής Διευθυ-
ντής του Κέντρου Υγείας Καλαμπάκας, κ. Μάν-
θος Σκύφτας, οι ενημερώσεις αυτές είναι πολύ 
χρήσιμες για τους ιατρούς, και στο πλαίσιο 
αυτό θα επακολουθήσουν και άλλες ανάλογες 
ενημερώσεις. Σημείωσε μάλιστα ότι θα γίνουν 
και κάποιες ενημερωτικές εκδηλώσεις με θέμα-
τα πολύ συχνές παθήσεις και για τους πολίτες.

Ενημέρωση ιατρών στο 
Κέντρο Υγείας Καλαμπάκας

Ο Αντώνης Γραββάνης και η 
Μαρία Καρούτα βάφτισαν στις 
13 Απριλίου 2015 τον μικρό 
τους γιό στον Ιερό Ναό Κοιμή-
σεως Θεοτόκου Καλαμπάκας. 
Το όνομα που του έδωσαν οι 
νονοί του Θοδωρής και Κώ-
στας Φορτούνης είναι Ηλίας. Η 
πρωτότυπη μπομπονιέρα της 
βάφτισης ήταν το παραμύθι 
‘τα ηλιοτρόπια’ σε γραφή και 
ζωγραφική της γιαγιάς του μι-
κρού Χρυσής Γραββάνη.

Η εφημερίδα «Τα Μετέωρα» 
εύχεται στους γονείς Αντώνη 
και Μαρία να τους ζήσει ο μι-
κρός Ηλίας.

Να τους ζήσει ο Ηλίας
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Λ. ΖΙΩΓΑΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α.Π.Θ.

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΔΕΙΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΡΙΚΑΛΩΝ 7 | ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
ΤΗΛ.: 6972119313 - 2432023662
EMAIL: pziogas0@gmail.com

Ελένη  Παλαιοπάνου

Έγχρωμες & Ασπρόμαυρες φωτοτυπίες
Σχολικά Είδη - Είδη Γραφείου - Χαρτικά

wΒιβλιοδεσίες wΠλαστικοποίηση wΣχέδια Μηχανικών   
wΛογιστικά έντυπα wΤαινίες ταμειακής wFAX wΚάρτες  

Κονδύλη 9 - Καλαμπάκα, Τηλ.: 24320 24724, 
κιν.: 6983161761 = e-mail:epalaiopanou@gmail.gr

Μεγάλες προσφορές 
σε όλα τα είδη

Σφραγίδες σε 10 λεπτά

Έγκυρα, Υπεύθυνα και Αντικειμενικά
Η ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ THΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ «ΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ»
Κάθε στιγμή όλα τα νέα με ένα ΚΛΙΚ κοντά σας

@tameteora

tameteora.gr

tameteoranews

εξατομικευμένα προγράμματα για:
v μαθησιακές δυσκολίες, δυσλεξία, δυσορθογραφία, δυσαριθμησία, 
    δυσπραξία
v προβλήματα φωνής, λόγου, ομιλίας, μάθησης, κατάποσης
v Πρόγραμμα ανάπτυξης λειτουργικής επικοινωνίας για παιδιά 
     με διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή σε πραγματικές συνθήκες
v συμβουλευτική γονέων

Δεκτά όλα τα ασφαλιστικά ταμεία
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή: 12 π.μ. - 9 μ.μ.

Τρίτη - Πέμπτη: 12 μ. - 8 μ.μ.

ÊÅÍÔÑÏ ÄÉÅÐÉÓÔÇÌÏÍÉÊÇÓ
ÁÍÁÐÔÕÎÇÓ ÅÉÄÉÊÇÓ ÁÃÙÃÇÓ

Λιούτα Ελένη
Ειδική Παιδαγωγός

Msc / Υποψήφια διδάκτωρ στην ειδική αγωγή Stockholm Univercity

Μπιμπούδη Ζωή
Αριστούχος Λογοθεραπεύτρια Α.Τ.Ε.Ι. Ιωαννίνων

Μπαλατσούκα Κωνσταντίνα
Ψυχολόγος Α.Π.Θ.

Γεράση Ευαγγελία
Παιδοψυχίατρος

Χατζηγάκη 2 (1ος όροφος) | Τ.Κ. 42100, Τρίκαλα
Τηλ. & Fax: 24310 39011, Κιν.: 6972840547 & 6977869549

Αίσθηση προκάλεσε η παρουσίαση ερευ-
νητικής εργασίας του γιατρού Τηλέμαχου 
Δημ. Καραλή, ειδικευόμενου στη Μαιευτική 
– Γυναικολογία, στο 11ο Μακεδονικό Συ-
νέδριο Διατροφής που πραγματοποιήθηκε 
στη Θεσσαλονίκη με τίτλο «ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ 
L-ΚΑΡΝΙΤΙΝΗΣ ΣΤΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΑΠΟ-
ΤΕΛΕΣΜΑ ΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ ΤΥΠΟΥ ΙΙ», σε συ-
νεργασία με το τμήμα Διατροφής και Διαιτο-
λογίας του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας.

Ευχόμαστε στον νέο γιατρό καλή συνέχεια 
στο έργο του και νέες επιτυχίες.

Στην Καλαμπάκα 
βρέθηκε για ένα διήμε-
ρο ο Βασιλιάς του Βελ-
γίου, Αλβέρτος Β’, με τη 
σύζυγό του, Βασίλισσα 
Πάολα, συνοδευόμενοι 
από το πρέσβη Marc 
Van Den Reeck και τον 
πρόξενο.

Οι φωτογραφίες είναι 
από το δείπνο τους στο 
“Μετεώρων Πανόραμα” 
την Κυριακή 17/5/15.

Μετά από πρόσκληση του πρώτου σε ψή-
φους συμβούλου στις πρόσφατες εκλογές του 
Κυνηγετικού Συλλόγου, κ. Κώστα Τσικέλη, 
συνήλθε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβού-
λιο τη Δευτέρα το απόγευμα στα γραφεία του 
Συλλόγου. (Τρικάλων 126).

Μετά από μυστική ψηφοφορία το νέο Δ.Σ. 
που προέκυψε έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Δαλαμάγκας Κ. Γεώργιος 
Αντιπρόεδρος: Γάτσιας Δ. Αθανάσιος
Γ. Γραμμ.: Ταμπουράς Α. Παναγιώτης 
Κοσμήτωρ: Δαλαμάγκας Κ. Γεώργιος 
Ταμίας: Μαντζαβέλας Ι. Στέργιος
Μέλη: Τσικέλης Γ. Κων/νος
Παπούλιας Απ. Νικόλαος 
Αρσενίου Μ. Ευάγγελος

Ελεγκτική Επιτροπή:
Ταμπουράς Αθανάσιος του Ζήση
Χολέβας Ιωάννης του Γεωργίου
Κανάτας Θεόδωρος του Γεωργίου.

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 
και Διοικητικής ανασυγκρότησης, κ. Νικόλα-
ου Βούτση και του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών, κ. Δημήτρη Μάρδα, εγκρίνεται 
η σύναψη εξακοσίων είκοσι πέντε (625) συμ-
βάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαί-
ου ορισμένου χρόνου για τη στελέχωση των 
ΟΤΑ και ΝΠΔΔ αυτών που παρέχουν υπη-
ρεσίες έναντι αντιτίμου από τους ωφελού-
μενους για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8), 
εννέα (9) ή έως έντεκα (11) μήνες.

Δεκαέξι θέσεις από αυτές προορίζονται 
για τον ΟΠΕΤΑ Καλαμπάκας.

Σ υνελήφθησαν, στις 14-5-2015 
στην Αθήνα και στα Τρίκαλα, 
από αστυνομικούς του Τμήματος 

Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαι-
οτήτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Ατ-
τικής και τη συνδρομή αστυνομικών 
του Τμήματος Ασφαλείας Τρικάλων 
και της Ο.Π.Κ.Ε της Διεύθυνσης Αστυ-
νομίας Τρικάλων, τρεις (3) ημεδαποί, 
δύο άνδρες ηλικίας 54 και 41 ετών και 
μία γυναίκα ηλικίας 64 ετών.

Οι κατηγορίες αφορούν στις κατά περί-
πτωση παραβάσεις της νομοθεσίας για την 
προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει 
της πολιτιστικής κληρονομιάς, και περί 
όπλων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το δελτίο τύπου 
της Αστυνομικής Διεύθυνσης, μετά από 
παραγγελία της κ. Ανακρίτριας Ιωαννίνων 
και πολυήμερη και επισταμένη αστυνομική 
έρευνα του Τμήματος Πολιτιστικής Κληρο-
νομιάς και Αρχαιοτήτων της Διεύθυν-
σης Ασφάλειας Αττικής, οργανώθηκε στις 
14-5-2015 συντονισμένη επιχείρηση, με 
τη συνδρομή αστυνομικών των Διευθύν-
σεων Αστυνομίας Τρικάλων, Ιωαννίνων, 
Κοζάνης, Κορινθίας και Ευβοίας, κατά τη 
διάρκεια της οποίας πραγματοποιήθηκαν 
ταυτόχρονα έρευνες σε έξι (6) οικίες, πέντε 
(5) καταστήματα, μία (1) αποθήκη, δύο (2) 
κτηνοτροφικές μονάδες και δεκαπέντε (15) 
οχήματα, όπου βρέθηκαν και κατασχέθη-
καν διάφορα αντικείμενα και όπλα.

Η σύλληψη στην Αθήνα
Στην Αθήνα, σε οικία, κατάστημα και 

αποθήκη, ιδιοκτησίας του 54χρονου:
• Ένα (1) λειτουργικό βιβλίο «Ακολουθία 

του Αγίου Ιερομάρτυρος Χαραλάμπους», 
χρονολογούμενο το 1817

• Ένα (1) Ευαγγέλιο χρονολογούμενο το 
1801

• Ένα (1) βιβλίο «ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΝ», τυ-
πωμένο «παρά Αντωνίου Βόρτολι το 1779 
στη Βενετία»

• Ένα (1) Ευαγγέλιο χρονολογούμενο το 
1779 στη Βενετία

• Ένα (1) βιβλίο με τίτλο «ΧΡΥΣΟΣΤΟ-
ΜΟΥ ΠΕΡΙ ΙΕΡΩΣΥΝΗΣ», χρονολογούμε-
νο το 1810

• Ένα (1) εκκλησιαστικό βιβλίο, ΩΡΟΛΟ-
ΓΙΟΝ ΜΕΓΑ, χρονολογούμενο το 1804

• Ένα (1) εκκλησιαστικό βιβλίο, το οποίο 
χρονολογείται στο 1747, «ΛΟΓΟΙ ΠΑΝΗΓΥ-
ΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΓΚΩΜΙΑΣΤΙΚΟΙ ΜΕΓΑΛΗΣ 
ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ, ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΙΕΡΟΜΟ-
ΝΑΧΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ», εκδόσεως 
Βενετίας

• Ένα (1) Βυζαντινό χάλκινο νόμισμα
• Ένα (1) Ευαγγέλιο, χρονολογούμενο το 

1921.

Η σύλληψη στα Τρίκαλα
Στην κατοχή του 41χρονου, καθώς και 

στην οικία του στην Καλαμπάκα Τρικάλων, 

στην κτηνοτροφική μονάδα που διατηρεί 
με την 64χρονη μητέρα του σε περιοχή 
των Τρικάλων και σε αυτοκίνητα που χρη-
σιμοποιεί:

• Πέντε (5) πιστόλια
• Τρία (3) φυσίγγια
• Μία (1) κυνηγετική καραμπίνα
• Τρείς (3) μηχανισμοί εκτόξευσης χημι-

κών ουσιών, σπρέι πιπεριού
• Δύο (2) ανιχνευτές μετάλλου
• Ένας (1) φάρος χρώματος μπλε
• Ένα (1) καπέλο μπλε τύπου τζόκεϊ με το 

έμβλημα της ΕΛ.ΑΣ.
• Ένα (1) σύστημα παρακολούθησης με 

μικροκάμερα
• Μία (1) ηλεκτρονική συσκευή γεωγρα-

φικού εντοπισμού GPS
• Ένας (1) φορητός ασύρματος πομπο-

δέκτης
• Ένας (1) ασύρματος
• Τρία (3) κινητά τηλέφωνα
• Ένα (1) μεταλλικό αντικείμενο που πι-

θανόν αποτελεί τμήμα εικόνας.
Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που 

σχηματίσθηκε σε βάρος τους οδηγήθηκαν 
στους αρμόδιους Εισαγγελείς.

Σύλληψη 41χρονου στα ΤρίκαλαΟ Γιώργος Δαλαμάγκας 
νέος πρόεδρος του 
Κυνηγετικού Συλλόγου

Ερευνητική εργασία 
από τον ιατρό 
Τηλέμαχο Δ. Καραλή

Προσλήψεις στον ΟΠΕΤΑΚ Στην Καλαμπάκα το βασιλικό ζεύγος του Βελγίου
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Γεννήθηκε στην Αθήνα, όπου 
έζησε μέχρι τα 18 της. 

Σπούδασε Ιταλική Φιλολο-
γία και Γλωσσολογία καθώς και 
Γεωγλωσσολογία Λατινογενών 
Γλωσσών στην Γκρενόμπλ. Εκ-
πόνησε τη διδακτορική της δι-
ατριβή πάνω στο κατωϊταλικό 
ιδίωμα της Απουλίας. 

Εργάστηκε ως ερευνήτρια 
στην Γκρενόμπλ και την Οξφόρ-

δη και στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρχικά 
ως μεταφράστρια και, στη συνέχεια, ως υπεύθυνη για 
την προώθηση και διατήρηση των μειονοτικών γλωσ-
σών και πολιτισμών. Απασχολήθηκε επίσης, στον το-
μέα ενημέρωσης του γυναικείου κοινού στις χώρες της 
Ευρώπης και υπήρξε πρόεδρος του Προσωπικού της 
Επιτροπής.

Το 2005, ένα παραλίγο μοιραίο τροχαίο ατύχημα, άλ-
λαξε ριζικά τον τρόπο που αντιμετωπίζει τη ζωή. 

Μιλάει έξι γλώσσες και μοιράζει τον χρόνο της ανά-
μεσα στις Βρυξέλλες, την Καρδαμύλη και το Μπουένος 
Άιρες.

 Το «Αγαπημένο μου Μπουένος Άιρες» είναι το πρώ-
το της μυθιστόρημα.

Η συγγραφέας αποκαλύπτει στα «Πρόσωπα» τον 
λόγο που την οδήγησε  να τοποθετήσει τη δράση του 
μυθιστορήματός της στην Αργεντινή αλλά και πόσο 
ερεύνησε τα απόκρυφα αυτής της περιόδου πριν αρχί-
σει να γράφει.

Μας αναλύει την άποψη της για τη σημασία των με-
γάλων ιστορικών γεγονότων στη ζωή μας αλλά και πώς 
βλέπει να διαμορφώνεται η ταυτότητα της Ελλάδας.

Τέλος μας εκμυστηρεύεται τον τρόπο που η ίδια αντι-
μετωπίζει τη ζωή αλλά και τον μεγαλύτερο φόβο της. 

Οι μαθητές της Γ’ και Δ’ τά-
ξης του 4ου Δημ. Σχολείου της 
πόλης μας ασχολήθηκαν φέτος 
στα πλαίσια του περιβαλλοντι-
κού τους προγράμματος με είδη 
της πανίδας του τόπου μας που 
τα τελευταία χρόνια ο πληθυσμός 
τους έχει μειωθεί σημαντικά έως 
και επικίνδυνα. Γνωρίζοντάς τα 

καλύτερα διαπίστωσαν πως κά-
ποιοι από τους λόγους ήταν η 
συρρίκνωση του βιότοπού τους, 
τα δηλητηριασμένα δολώματα 
και σε κάποιες περιπτώσεις και η 
λαθροθηρία.

Για το λόγο αυτό το σχολείο 
επισκέφτηκαν δύο δασολόγοι του 
Δασαρχείου Καλαμπάκας, η κ. 

Κατερίνα Ταμπουρά από το Τμή-
μα Προστασίας και ο κ. Σπύρος 
Μουζιούρας από το Τμήμα Δια-
χείρισης, υπεύθυνος για τη θήρα. 
Το Δασαρχείο έχει την ευθύνη 
για την εκμετάλλευση, τη δια-
χείριση, την προστασία δασών 
και δασικών εκτάσεων, αλλά και 
της χλωρίδας και πανίδας του 

δασικού αυτού περιβάλλοντος. 
Παρουσίασαν λοιπόν στα παιδιά 
τις δράσεις του Δασαρχείου προ-
κειμένου να προστατευτούν τα 
δάση από πυρκαγιές, παράνομη 
υλοτόμηση και ασθένειες καθώς 
και τις ενέργειές τους σχετικά την 
προστασία των ειδών και ιδιαίτε-
ρα της πέστροφας στην περιοχή 

μας. Αναφέρθηκαν στα είδη που 
επιτρέπονται να θηρεύονται και 
στα μέτρα που λαμβάνουν για 
την αντιμετώπιση της παράνο-
μης θήρευσης.

Οι μαθητές παρακολούθησαν 
με μεγάλο ενδιαφέρον και στο τέ-
λος πήραν απαντήσεις σε όλες τις 
ερωτήσεις που υπέβαλλαν.

Κάποια είδη απειλούνται…
Εμείς ενημερωνόμαστε!

Την επόμενη εβδομάδα 
στα «Πρόσωπα» 
η συγγραφέας 
Όλγα Προφίλη

Μια ευχάριστη και δημιουργική 
δράση πραγματοποιήθηκε από τους μα-
θητές των  Α’ και  Β’ τάξεων  του 4ου 
Δημοτικού Σχολείου Καλαμπάκας  στα 
πλαίσια του πολιτιστικού προγράμματος 
«Μύθοι του Αισώπου – κουκλοθέατρο». 
Εμψυχώτρια της δράσης ήταν η κ. Ανα-

στασία Καραφύλλα, υπεύθυνη του τμή-
ματος κουκλοθέατρου «Επί Σταγών» και 
βοηθοί των μαθητών οι δασκάλες τους 
και οι γονείς τους. Στη  δράση συμμε-
τείχε και η σχολική σύμβουλος κ. Μαρία 
Πετρίδη.

Οι μαθητές αξιοποιώντας  υλικά που 

είχαν φέρει, όπως παλιά υφάσματα – ρε-
τάλια, κουμπιά, κορδέλες κ.ά. με διάθεση, 
μεράκι και φαντασία έδωσαν μορφή  στα 
άψυχα αυτά υλικά και δημιούργησαν τις 
δικές τους μοναδικές υφασμάτινες κού-
κλες. Όλοι  απόλαυσαν αυτή τη δράση 
και το αποτέλεσμα ήταν φανταστικό!

Κατασκευή κούκλας 
με επαναχρησιμοποίησιμα υλικά

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
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Mε επιτυχία πραγματοποιήθηκε 
το απόγευμα της περασμένης Πέ-
μπτης 14 Μαΐου στο Πολιτιστικό 
Κέντρο του Δήμου μας και παρου-
σία αρκετών γυναικών η ενημερω-
τική εκδήλωση για την πρόληψη 
του Καρκίνου του Τραχήλου της 
Μήτρας και της λοίμωξης από τον 
ιό HPV.

Η ενδιαφέρουσα και εξέχουσας 
σημασίας αυτή εκδήλωση τελού-
σε υπό την αιγίδα του δήμου Κα-
λαμπάκας και είχε ως σκοπό την 
ενημέρωση και την πρόληψη από 
λοιμώξεις και ιούς αλλά και του 
καρκίνου του τραχήλου της μή-

τρας. 
«Κάλλιον του θεραπεύειν το 

προλαμβάνειν» ήταν το μήνυμα 
που θέλησαν να περάσουν σε όλες 
τις παραβρισκόμενες οι ομιλητές-
γιατροί.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε 
από την Ελληνική Αντικαρκινική 
Εταιρεία και συγκεκριμένα από το 
Παράρτημα Τρικάλων που εδρεύει 
στα Τρίκαλα. Η Ελληνική Αντικαρ-
κινική Εταιρεία ακολουθεί τις δι-
εθνείς προχωρημένες εφαρμογές 
του προσυμπτωματικού ελέγχου 
του καρκίνου.

Η εκδήλωση ήταν χωρισμένη σε 

δύο μέρη.
Στο Α’ Μέρος μίλησαν οι Μαι-

ευτήρες-Γυναικολόγοι.
Ο κ. Καλόγηρος Γιώργος μίλησε 

για την ανατομία του γυναικείου 
γεννητικού συστήματος, τα επιδη-
μιολογικά στοιχεία του καρκίνου 
του τραχήλου της μήτρας, τα αίτια 
που τον προκαλούν και για τους 
παράγοντες κινδύνου του.

Ο κ. Μπαρτζιώκας Αθανάσιος 
μίλησε για την λοίμωξη HPV. Εξή-
γησε στο ακροατήριο τι είναι, πώς 
μεταδίδεται, πώς εκδηλώνεται, κα-
θώς και για την πορεία και την εξέ-
λιξη της νόσου από τον HPV. Έκανε 

επίσης και μια ενδιαφέρουσα ιστο-
ρική αναδρομή για τους ιούς.

Ο κ. Κοτρώνης Κώστας μίλησε 
για την πρωτογενή πρόληψη, τα 
εμβόλια για τον καρκίνο του τρα-
χήλου της μήτρας και τη σημασία 
τους.

Ο κ. Καββαδίας Αλέξης μίλησε 
για τη δευτερογενή πρόληψη, την 
αναγνώριση και την αντιμετώπιση 
των προκαρκινικών αλλοιώσεων 
με το Τεστ ΠΑΠ, μίλησε για την 
εξέταση της κολποσκόπησης, κα-
θώς και για τις τεχνικές μοριακής 
ανίχνευσης του DNA του ιού HPV.

Το Β’ Μέρος περιελάμβανε τις 

ερωτήσεις των παραβρισκόμενων 
στους ειδικούς γιατρούς.

Την εκδήλωση συντόνισε ο 
Πρόεδρος του Παραρτήματος Τρι-
κάλων Ε.Α.Ε. κ. Γεώργιος Τσιάνος 
- Χειρουργός.

Την εκδήλωση χαιρέτισε η Αντι-
δήμαρχος Πολιτισμού και Παιδεί-
ας κ. Λίλα Μπαντέκα-Νάνη. 

Παραβρέθηκαν επίσης ο Γενικός 
Γραμματέας του Δήμου κ. Γιώργος 
Γιαννάκος, οι Δημοτικοί Σύμβου-
λοι κ. Μαρία Φροσυνάκη και Σοφία 
Δρούγκα, καθώς και ο Διευθυντής 
του Κέντρου Υγείας Καλαμπάκας κ. 
Μάνθος Σκύφτας.

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε 
η εκδήλωση για την πρόληψη του 
καρκίνου του τραχήλου της Μήτρας

Παρουσιάστηκε το απόγευμα  της 
Τρίτης 19 Μαΐου στην Καλαμπάκα 
το βιβλίο «Στόχος ζωής, η ζωή» της 
Μαρίας Καλύβα, συζύγου του συ-
μπολίτη μας Φώτη Παπαλέξη. Την 
παρουσίαση διοργάνωσαν το βιβλι-
οπωλείο Παπάντος και οι εκδόσεις 
Σμίλη στην αίθουσα «Νίτσα Λιάπη».

Το βιβλίο παρουσίασαν ο ιατρός 
νευρολόγος κ. Ευθύμιος Ζιανός και η 
φιλόλογος κ. Λίλη Μπαντέκα -Τάση, 

ενώ αποσπάσματα του βιβλίου διά-
βασε ο εκπαιδευτικός κ. Φώτης Πάλ-
λας. Σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε 
η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και 
Παιδείας κ. Λίλα Μπαντέκα – Νάνη. 
Την εκδήλωση συντόνισε ο αρθρο-
γράφος κ. Γρηγόρης Καλύβας.

Όλοι οι ομιλητές τόνισαν ότι 
πρόκειται για ένα πολύ ενδιαφέρον 
βιβλίο που αξίζει όλοι μας να το δι-
αβάσουμε.

Παρουσιάστηκε το βιβλίο «Στόχος 
ζωής, η ζωή» της Μαρίας Καλύβα
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Στο ετοιμόρροπο 
εξωκλήσι της Αναλή-
ψεως στην Καλαμπάκα 
πραγματοποιήθηκε το 
απόγευμα της Τετάρ-
της 20 Μαΐου ο πανη-
γυρικός Εσπερινός.

Επειδή το εξωκλήσι 
δεν είναι σε καλή κατά-
σταση ο Εσπερινός και 
η αρτοκλασία πραγμα-
τοποιήθηκαν στον αύ-
λειο χώρο από τον π. 
Δημήτριο Σπυρόπουλο, 
ο οποίος στον λόγο του 
είπε: «κάθε χρόνο υπο-
σχόμαστε πως θα είναι 
η τελευταία χρονιά που 
γίνεται η λειτουργία 
στο ετοιμόρροπο εκ-
κλησάκι και κάθε χρό-
νο μας διαψεύδουν. 

Εάν και φέτος δεν 
γίνει κάτι από την αρ-
χαιολογία θα αναγκα-
στούμε να το φτιάξου-
με μόνοι μας και ας 
παρανομήσουμε».

Μεγαλοπρεπώς τιμήθηκε στην Ιερά 
Μητρόπολή μας Σταγών και Μετεώρων 
η εορτή των Αγίων Θεοστέπτων Βασιλέων 
και Ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελέ-
νης. Την τιμητική του είχε ο ομώνυμος 
Ιερός Ναός Αγίων Κωνσταντίνου και Ελέ-
νης Καλαμπάκας. Του Πανηγυρικού Εσπε-
ρινού την Τετάρτη 20 Μαΐου το απόγευμα 
προεξήρχε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολί-
της Σταγών και Μετεώρων κ. Σεραφείμ, 
πλαισιούμενος από κληρικούς της Ιεράς 
Μητροπόλεως. 

Τον Θείο Λόγο κήρυξε ο π. Ευάγγελος 
Γκιουζέλης, ο οποίος μίλησε για τον βίο 
και το έργο των τιμώμενων Αγίων. 

Την Πέμπτη το πρωί, ημέρα της εορτής 
των Αγίων, και ώρα 7:30 ψάλθηκε ο Όρθρος 
και τελέστηκε η Θεία Λειτουργία ιερουρ-
γούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολί-
του Σταγών και Μετεώρων κ. Σεραφείμ.

Τιμήθηκαν οι Άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη 
στον ομώνυμο Ιερό Ναό της Καλαμπάκας

Πανηγύρισε το εξωκλήσι της Αναλήψεως στην Καλαμπάκα
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Με την ευκαιρία της λήξης των 
μαθημάτων των Φιλικών Κύκλων 
Μελέτης Αγίας Γραφής ανδρών 
και γυναικών της Μητροπόλεώς 
μας έγινε την Δευτέρα 18 Μαΐου 
2015 στη Βαρλαάμειο Χριστιανική 
Εστία Καλαμπάκας μια ωραία εκ-
δήλωση.

Την έναρξη έκανε η κ. Μαρία 
Μπασακάρη – Νάνη λέγοντας λίγα 

λόγια για την χρονιά που πέρασε 
και για το θέμα των Νεομαρτύρων 
της πίστεώς μας.

Κύριος ομιλητής ήταν ο αρχιμ. 
Βαρλαάμ Νιαβής. (Αρχικά είχε ορι-
στεί να μιλήσει ο Αρχιμ. Βενέδι-
κτος Ζαχαράκης, αλλά λόγω κωλύ-
ματος δεν κατέστη δυνατό). Θέμα 
της ομιλίας του ήταν «Οι Άγιοι Νε-
ομάρτυρες» και ιδιαίτερα ο Άγιος 

Νικόλαος ο εκ Μετσόβου η τίμια 
κάρα του οποίου βρίσκεται στην 
Ιερά Μονή Αγίων Πάντων (Βαρ-
λαάμ) Μετεώρων. Αναφέρθηκε διε-
ξοδικά στη ζωή και τα θαύματα του 
Αγίου Νικολάου του εκ Μετσόβου.

Την εκδήλωση έκλεισε ο Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης Στα-
γών και Μετεώρων κ. Σεραφείμ, 
ο οποίος μεταξύ άλλων δήλωσε 

πως θα γίνει μια προσκυνηματική 
εκδρομή στην περιοχή Φαναρίου 
Καρδίτσας στους τάφους των Νε-
ομαρτύρων Σεραφείμ, Ακακίου και 
Κωνσταντίνου.

Τέλος, τόνισε «να μην ξεχάσου-
με το καλοκαίρι, αυτά που μάθαμε 
το χειμώνα».

Φεύγοντας οι παρευρισκόμενοι, 
εκτός από το βιβλιαράκι με τίτλο 

«Άνθη εαρινά στου χειμώνα την 
καρδιά», πήραν ως ευλογία από 
μια εφέστια εικόνα της Αγίας Βαρ-
βάρας, που έφερε ο Δεσπότης μας 
από την Αθήνα και από μία μικρή 
ξύλινη εικόνα του Αγίου Νικολάου 
του εκ Μετσόβου, του λεγομένου 
και Βλάχου, από τον π. Βαρλαάμ.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΨΑΡΡΗΣ
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Μια όμορφη εκδήλωση για τη λήξη των Κύκλων 
Μελέτης Αγίας Γραφής

Την Τετάρτη 20 Μαΐου ήταν η Απόδο-
σις του Πάσχα. Η τελευταία μέρα που λέμε 
Χριστός Ανέστη και ψάλλονται αναστάσιμα 
τροπάρια. Στον Ιερό Μητροπολιτκό Ναό 
Αγίου Βησσαρίωνος Καλαμπάκας όπου 
τελέστηκε ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία 
μετά αρτοκλασίας είχε μεταφερθεί η κάρα 
του Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου από την 
Ιερά Μονή Βαρλαάμ.

Πλήθος πιστών κρατώντας αναμμένες 
λαμπάδες παρακολούθησαν τη θρησκευ-
τική τελετή. Την τίμια κάρα προσκύνησαν 
και μαθητές του 2ου Δημοτικού Σχολείου 
Καλαμπάκας.

Τον Θείο λόγο κήρυξε ο Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Σταγών και Μετεώρων κ. 
Σεραφείμ.

Οι πιστοί είχαν την ευκαιρία να προσκυνήσουν 
την κάρα του Αγίου Νικολάου του εκ Μετσόβου
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Η Κρανιά είναι ένα όμορφο, παραδο-
σιακό χωριό που κρατά  πάντα αρκετό 
κόσμο το καλοκαίρι. Τι επιθυμείτε να 
προσφέρετε μέσω του Συλλόγου σας στις 
επόμενες γενιές, κύριε Πολύση;

Η Κρανιά Ασπροποτάμου είναι ένα από 
τα μεγαλύτερα και ομορφότερα βλαχοχώρια 
όχι μόνο του Ασπροπόταμου αλλά και ολό-
κληρης της Πίνδου. Η Κρανιά στη πρώτη 
απογραφή το 1884 του νεοσύστατου τότε 
Ελληνικού κράτους φέρεται να είναι η δεύ-
τερη σε πληθυσμό πόλη του Ν. Τρικάλων 
με πάνω από 4.000 κατοίκους.

Σήμερα είναι καθαρά παραθεριστικό 
χωριό και ο κόσμος «ανεβαίνει» ως επί το 
πλείστον τους καλοκαιρινούς μήνες.

Αυτό κάνει την ευθύνη μας μεγαλύτερη 
διότι κυριότερος σκοπός μας είναι να κά-
νουμε αυτούς τους ανθρώπους να περά-
σουν «ευχάριστα» τις λίγες ή πολλές μέρες 
που έρχονται στο χωριό την περίοδο του 
καλοκαιριού αλλά και να τους δώσουμε κά-
ποια «ερεθίσματα». Όλα αυτά βέβαια γίνο-
νται μέσα στα πλαίσια της παράδοσής μας. 
Να δουν και να μάθουν οι νεότερες γενιές 
τη μεγάλη ιστορία του χωριού μας και των 
ανθρώπων τους. Στο πλαίσιο αυτό ο Σύλλο-
γος δημιούργησε το Λαογραφικό Μουσείο 
και την Εστία παράδοσης και πολιτισμού 
στον ανακαινισμένο Νερόμυλο.

Το χωριό σας είναι πλούσιο σε ιστορία 
και ομορφιά. Πόσο έντονη είναι η σχέση 
σας με τον τόπο σας;

Η ιστορία του χωριού μας είναι «τερά-
στια» και οι άνθρωποί της διέπρεψαν σε 
πολλούς τομείς στην Ελλάδα και σ’ ολόκλη-
ρο τον κόσμο. Αισθάνομαι τυχερός που οι 
γονείς μου από μικρά παιδιά, με τα αδέλ-
φια μου, μας ανέβαζαν στο χωριό και έχω 
ένα «άρωμα» και μια «γεύση» του παλιού 
χωριού και των ανθρώπων του, που έμε-
ναν δύο με τρεις μήνες με μόνα εφόδια την 
«γκαζόλαμπα» και το «φανάρι».

Αγαπώ πάρα πολύ τον τόπο μου, κυρία 
Δούλη και  επί 50 έτη κάθε καλοκαίρι πη-
γαίνω στο χωριό. Δεν υπάρχει καλοκαίρι 
για μένα αν δεν ανέβω στην Κρανιά και 
αυτή η αγάπη με έκανε να ασχοληθώ με το 
Σύλλογο, χωρίς καμιά υστεροβουλία.

Η Κρανιά αποτελεί κυρίως παραθερι-
στικό προορισμό. Τι είναι αυτό που ορα-
ματίζεστε και που θέλετε να υλοποιήσετε, 

για να κρατήσετε ζωντανό το χωριό σας 
όλο τον χρόνο;

Μετά την καταστροφή του χωριού μας 
οι Κρανιώτες διασκορπίστηκαν σε πολλές 
πόλεις της Ελλάδας (Τρίκαλα, Αθήνα, Θεσ-
σαλονίκη, Λάρισα και αλλού) έτσι η Κρανιά 
εξελίχθηκε σε καθαρά παραθεριστικό προ-
ορισμό και ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς 
μήνες. Αυτό που θέλουμε εμείς είναι η πο-
λιτεία να κρατά ανοιχτούς τους δρόμους, 
ειδικά το χειμώνα για να μπορούν όλοι να 
το επισκέπτονται ντόπιοι και τουρίστες.

Εμείς από τη μεριά μας με τις εκδηλώ-
σεις και τις δράσεις μας φέρνουμε τους 
κατοίκους πιο κοντά και τους δίνουμε τη 
δυνατότητα να μείνουν «πάνω» περισσότε-
ρο χρονικό διάστημα.

Ποιος ήταν ο εμπνευστής για την ίδρυ-
ση ενός Συλλόγου στη Κρανιά και που 
αποσκοπεί ο Σύλλογός σας;

Εμπνευστής για την ίδρυση του Συλλό-
γου δεν ήταν ένας αλλά πολλοί. Κάποιοι 
ρομαντικοί κυρίως δάσκαλοι στο επάγγελ-
μα όπως ο Λευτέρης Παπαπαναγιώτου- 
Μυλωνάς, ο Βασίλης Δογάνης, ο Λεωνίδας 
Πάντζιος, ο Κωστής Ζαφόλιας, ο Αλέκος 
Λέγγας, ο Γιάννης Κλιάφας κ.ά. οραματί-
στηκαν μια Κρανιά ανοιχτή στην κοινωνία 
και τους ανθρώπους της. Πίστεψαν ότι με 
την διοργάνωση πολιτιστικών και άλλων 
εκδηλώσεων θα διατηρούσαν τις παραδό-
σεις, θα πρόβαλαν το χωριό και θα συσφίγ-
γονταν οι σχέσεις μεταξύ των Κρανιωτών 
οπουδήποτε και αν κατοικούσαν.

Νιώθετε ως κάτοικοι του ορεινού 
όγκου κάπως παραμελημένοι ή αποκλει-
σμένοι από τον υπόλοιπο δήμο; 

Στο νομό Τρικάλων ο σχεδιασμός των 
νέων Καλλικρατικών δήμων έγινε με λάθος 
τρόπο. Έπρεπε να είχαν γίνει 2 με 3 ορει-
νοί δήμοι. Δεν αισθανόμαστε ούτε παρα-
μελημένοι ούτε αποκλεισμένοι. Αυτό που 
θέλουμε εμείς είναι τους 2 ή 3 μήνες του 
καλοκαιρού ο Δήμος να είναι δίπλα μας. 
Δεν μπορεί να έρχεται το καλοκαίρι και να 
έχουμε προβλήματα με το νερό, την πρό-
σβαση στα σπίτια μας κ.ά. Πληρώνουμε 
τους φόρους μας όπως όλοι οι δημότες και 
απαιτούμε ο δήμος να είναι κοντά μας στα 
προβλήματα που δημιουργούνται από τις 
άσχημες καιρικές συνθήκες του Χειμώνα.

Πώς βλέπετε τη δημιουργία ενός ορει-
νού δήμου;

Βλέπουμε σήμερα ότι είναι επιτακτική 
η ανάγκη για τη δημιουργία ενός ορεινού 
Δήμου, όπως παλιά, ο οποίος θα φροντίζει 
άμεσα τόσο στην επούλωση των πληγών 
του Χειμώνα όσο και στη δημιουργία συν-
θηκών για την ανάπτυξη του ήπιου τουρι-
σμού στην περιοχή μας, καθώς διαθέτουμε 
έναν από τους ομορφότερους προορισμούς 
της Ελλάδας.

Οι έντονες κατολισθήσεις που έχουν 
κόψει το χωριό στα δύο είναι το κυριότε-
ρο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Κρα-
νιά. Τι έχετε να πείτε γι’ αυτό; Υπάρχουν 
κάποια άλλα προβλήματα που θέλετε να 
μεταφέρετε;

Είναι γνωστό ότι οι έντονες βροχοπτώ-
σεις τον Οκτώβριο του 2012 δημιούργησαν 
τεράστια προβλήματα με κυριότερο αυτό 
της καταστροφής των δρόμων και της γέ-
φυρας που ενώνει τους δύο μαχαλάδες του 
χωριού μας όπως και άλλων υποδομών. 
Εμείς ως Πολιτιστικός Σύλλογος κάναμε 
υπεράνθρωπες προσπάθειες για να κάνου-
με γνωστό το πρόβλημα. Διοργανώσαμε 
λαϊκή συνέλευση στα Τρίκαλα με καλεσμέ-
νους όλους τους αρμόδιους φορείς (Περι-
φέρεια, Δήμος, Δασαρχείο). Τώρα τελευταία 
επισκεφτήκαμε τον Δήμαρχο Καλαμπάκας, 

τον Δασάρχη και τον Αντιπερειφεριάρχη 
για το «τι μέλλει γένεσθαι». Όλοι όμως «νί-
πτουν τας χείρας» δηλώνουν αναρμόδιοι 
και ο ένας ρίχνει το βάρος στον άλλο. Γνω-
ρίζουμε ότι τα κόστη είναι τεράστια αλλά 
αυτό που θέλουμε εμείς είναι να γίνει από 
κάποιο φορέα επιτόπια έρευνα και μια με-
λέτη για το πώς μπορεί να αποκατασταθεί 
η ζημιά. Από κει και πέρα θα καθορίσουμε 
και εμείς τις ενέργειές μας.

Κάθε χρόνο την 1η Αυγούστου πραγ-
ματοποιείτε από τον Σύλλογό σας  η εκδή-
λωση της “Πρωταυγουστιάς”, που είναι 
ένα παλιό έθιμο και σημειώνει τεράστια 
επιτυχία. Τι σημαίνει για τους Κρανιώτες 
αυτή η Γιορτή και πώς σκοπεύετε να την 
εμπλουτίσετε;

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος την ημέρα αυτή 
αναβιώνει εδώ και χρόνια ένα έθιμο, όπου 
οι γονείς και οι παππούδες μας, έβγαιναν 
στις τοποθεσίες και βρύσες γύρω από το 
χωριό, έτρωγαν νηστήσιμα και διασκέδα-
ζαν. Ήταν τα λεγόμενα «ζαφέτια». Σήμερα 
εμείς το κάνουμε πάντα την 1η Αυγούστου 
στην τοποθεσία «Ασβεσταριά» όπου ο Σύλ-
λογος προσφέρει παραδοσιακή φασολάδα 
από το καζάνι, διάφορα νηστήσιμα εδέ-
σματα με τη συνοδεία ζωντανής παραδο-
σιακής μουσικής. Να σημειώσουμε, κυρία 
Δούλη ότι όλα αυτά είναι δωρεάν.

Φέτος σκεφτόμαστε να καλέσουμε και 
χορευτικά γειτονικών χωριών. Περιμένου-
με όλο τον κόσμο ακόμη και από την Καλα-
μπάκα να έρθουν και να διασκεδάσουν.

Το Λαογραφικό Μουσείο του χωρι-
ού σας λειτουργεί από το καλοκαίρι του 
2001, στεγάζεται στο ανακαινισμένο κτή-
ριο του παλιού δημοτικού σχολείου και 
αποτελεί το καμάρι όλων των Κρανιω-
τών. Θέλετε να μας πείτε λίγα λόγια για 
την ιστορία του;

Οι Κρανιώτες ανησυχούσαν για την τύχη 
αυτού του υπέροχου κτιρίου του 1870 που 
γλίτωσε από την λαίλαπα των Γερμανών 
αλλά όχι από την φθορά του χρόνου. Τα 
παλιά συμβούλια σκέφτηκαν να ανακαινί-
σουν το κτίσμα και να συγκεντρώσουν εδώ 
το απόσταγμα της λαϊκής μας παράδοσης, 
όπως τα υφαντά για τα οποία φημίζονταν 
η Κρανιά (Κρανιώτικα σκουτιά), τα εργα-
λεία, αντικείμενα της καθημερινής ζωής 
και δραστηριότητας των κατοίκων, φωτο-

«Είναι επιτακτική η ανάγκη για τη 
δημιουργία ενός ορεινού δήμου»
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Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κρανι-
άς Ασπροποτάμου ιδρύθηκε το 
1948 με μια μικρή ενδιάμεση αλ-
λαγή του καταστατικού το 1988. 

Αυτή είναι η τελευταία φάση του Εξωρα-
ϊστικού και τώρα Πολιτιστικού Συλλόγου 
καθώς υπάρχουν και άλλα παλαιότερα κα-
ταστατικά που δείχνουν ότι η Κρανιά είχε 
πάντα δραστήριο Σύλλογο.

Το πρώτο καταστατικό που υπάρχει έχει 
ημερομηνία 1911, φέρει το όνομα «Κατα-
στατικό της Φιλοπροόδου αδελφότητας 
Κρανιάς Ασπροποτάμου» με 8 κεφάλαια 
και 56 άρθρα και βρέθηκε στην Αμερική. Η 
δομή του κάνει τους Κρανιώτες να βγάζουν 
το συμπέρασμα ότι πρέπει να προϋπήρχε 
και άλλο προγενέστερο. Είναι δηλαδή από 
τους παλαιότερους Ασπροποταμίτικους 
Συλλόγους και όχι μόνο.

Σύλλογοι Κρανιωτών παλιότερα υπήρ-

χαν στην Αθήνα και στην Καλαμπάκα.
Δυστυχώς όμως με το κάψιμο και την 

καταστροφή της Κρανιάς από τους Γερμα-
νούς τον Οκτώβριο του 1943 έχουν «χαθεί» 
όλα τα αρχεία. Η Κρανιά μετά την απελευ-
θέρωση του 1881 υπήρξε έδρα του Δήμου 
«Χαλκίδας παρά Ασπροποτάμου» με όρια 
το σημερινό Ασπροπόταμο και τα χωριά 
του παλιού Δήμου Κλεινοβού.

Ο Σύλλογος αριθμεί σήμερα πάνω από 
400 ενεργά μέλη. 

Για εξηνταεπτά ολόκληρα χρόνια ο Πο-
λιτιστικός Σύλλογος Κρανιάς είναι στις 
επάλξεις του πολιτισμού, της προσφοράς 
και της παράδοσης με κύριο στόχο να μά-
θουν   οι νεότερες γενιές τη μεγάλη ιστορία 
του χωριού τους και των ανθρώπων του. 
Όλα αυτά τα χρόνια τα μέλη του οραματί-
στηκαν μια Κρανιά ανοιχτή στην κοινω-
νία, πίστεψαν στην προβολή του χωριού 

τους αλλά και στη σύσφιξη των σχέσεων 
όλων των Κρανιωτών οπουδήποτε και αν 
κατοικούσαν.

Από το τιμόνι του Συλλόγου πέρασαν 
πολλά και άξια πρόσωπα, που το καθένα 
από την πλευρά του συνέβαλε στην εξέλιξη 
και την πρόοδο του Συλλόγου.

Παλαιότεροι πρόεδροι ήταν η Ελένη Ζα-
φόλια, ο Δημήτρης Κοιλούκος, ο Χρήστος 
Μόκκας, ο Κωνσταντίνος Κοπάδης, ο Δη-
μήτρης Κάλφας, ο Ιωάννης Κλιάφας, ο Λε-
ωνίδας Πάντζιος και ο Κώστας Ζαφόλιας. 

Τα ηνία του Συλλόγου κρατά τα τελευ-
ταία έξι χρόνια ο κ. Γιώργος Πολύσης.

Το καταστατικό του Συλλόγου προβλέ-
πει οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Δι-
οικητικού Συμβουλίου να γίνονται κάθε 
δυο χρόνια και οι επόμενες έχουν οριστεί 
για το  φετινό καλοκαίρι, και συγκεκριμέ-
να τον Αύγουστο, στο όμορφο χωριό της 

Κρανιάς.
Ο κ. Γιώργος Πολύσης είναι ένας άν-

θρωπος που τον χαρακτηρίζει η αγάπη για 
τον τόπο του,  η αφοσίωση στον στόχο του 
και η σκληρή δουλειά. 

Οι μόνες του αποσκευές, εκτός από τα 
βιώματά του και τα οράματά του είναι η 
ακλόνητη επιμονή του. Τα όνειρά του ήταν 
εκείνα που τον βοήθησαν να σταθεί με δύ-
ναμη στα πόδια του.

Πρόκειται για έναν δραστήριο άνθρωπο 
που διαπρέπει και προχωρά. Νιώθει ασφα-
λής στο χωριό του την Κρανιά, πιστεύει 
στην αξία της παράδοσης και αντλεί δύνα-
μη από την ιστορία του τόπου του.

 Δεν παραιτείται, δεν καταθέτει τα όπλα, 
και δεν επιτρέπει στις αντιξοότητες να 
τον καταβάλουν, διότι κοιτάζει μπροστά 
και ψηλά. Διότι εξακολουθεί να μετράει τα 
άστρα του και προσπαθεί να τ’ αγγίξει.
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Πρόληψη, διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση διαταρα-
χών λόγου, φωνής, ομιλίας και μάσησης - κατάποσης σε παι-
διά και ενήλικες

v Αρθρωτικές και φωνολογικές διαταραχές
v Γλωσσική αναπτυξιακή διαταραχή
v Διαταραχές της ροής της ομιλίας (π.χ. τραυλισμός)
v Διαταραχές φωνής
v Βαρηκοΐα - Κώφωση
v Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές
v Διάσπαση προσοχής / υπερκινητικότητα
v Νοητική υστέρηση
v Νευρολογικές διαταραχές
v Σύνδρομα

Δεκτά όλα τα ασφαλιστικά ταμεία
Παρέχονται υπηρεσίες κατ’ οίκον 

στην περιοχή της Καλαμπάκας

ÊÅÍÔÑÏ ÄÉÅÐÉÓÔÇÌÏÍÉÊÇÓ
ÁÍÁÐÔÕÎÇÓ ÅÉÄÉÊÇÓ ÁÃÙÃÇÓ

Μπιμπούδη Ζωή
Αριστούχος Λογοθεραπεύτρια Α.Τ.Ε.Ι. Ιωαννίνων

Χατζηγάκη 2 (1ος όροφος) | Τ.Κ. 42100, Τρίκαλα
Τηλ. & Fax: 24310 39011, Κιν.:  6977869549

Το γραφείο μας συνεργάζεται με τα δικηγορικά γραφεία
Ηλία Παν. Νάνη 

Παναγιώτη Δημ. Παπαδημητρίου
Λίβιας Γεωργ. Κώτσιου 

Παρασκευής Γεωργ. Αλεξίου

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ: Ιωαννίνων 5 | Τ.: 24320 94276
(Παραπλεύρως Κρεοπωλείου Αλιάγα)
ΤΡΙΚΑΛΑ: Σωκράτους 32 | Τ: 24310 25627 (Έναντι Δασαρχείου)
e-mail: ktimatodilosi@gmail.com

Και με τους μηχανικούς
Μιρέλα Γεωργ. Δήμου 

Λεωνίδα Γεωργ. Κώτσιο
Ευρυπίδη Περ. Παπαθανασίου

γραφίες κ.ά. Ήταν το πρώτο Μουσείο που 
έγινε σε χωριό του Ν. Τρικάλων και από τα 
πρώτα σε όλη την Ελλάδα. Σήμερα μετά από 
συνεννόηση μαζί μας μπορεί να το επισκε-
φτεί όποιος θέλει. Κάθε χρόνο εμπλουτίζε-
ται και το καλοκαίρι γίνεται στον χώρο του 
και μια ομιλία.

Το χωριό σας διαθέτει πολλά αξιοθέα-
τα και ιστορικά μνημεία (όπως η Μονή 
Τιμίου Σταυρού, Τα κονάκια των Σαρα-
κατσαναίων, το Νερόμυλο, τα Δολιανά 
κ.ά). Πώς νομίζετε ότι μπορούν να αξιο-
ποιηθούν όλα αυτά, κύριε Πολύση;

Είναι γεγονός ότι η Κρανιά καλύπτει 
μια μεγάλη περιοχή όπου υπάρχουν πολλά 
αξιοθέατα. Η Ι. Μ. Τιμίου Σταυρού αναστη-
λώθηκε και διασώθηκε από τους Κρανι-
ώτες. Στην ευρύτερη περιοχή του χωριού 
υπάρχουν δύο μονότοξα πέτρινα γεφύρια, 
αμέτρητες παραδοσιακές βρύσες, εκκλησί-
ες, μονοπάτια, τοποθεσίες ιδιαίτερου φυσι-
κού κάλλους κ.ά. όπου μπορεί κάποιος -και 
αν θέλει με τη βοήθεια τη δικιά μας- να τα 
περπατήσει και να περιηγηθεί σε αυτά.

Εδώ και δυο χρόνια ο Πολιτιστικός Σύλ-
λογος μετέτρεψε τον ανακαινισμένο Νερό-
μυλο της Αγίας Παρασκευής, στην είσοδο 
του χωριού σε «Εστία Παράδοσης και Πο-
λιτισμού» και έδωσε στις αίθουσές τους τα 
ονόματα δύο επιφανών Κρανιωτών που 
διέπρεψαν ο καθένας στον τομέα του. Του 
Νίκου Καρακώστα (κλαρίνο) και του Γεωρ-
γίου Ζούκη (στα γράμματα).

Στην «Εστία» έχει μεταφερθεί το παλιό 
αρχείο της Κοινότητας, υπάρχει δανειστική 
βιβλιοθήκη, τα παιδιά μπορούν να παίξουν 
επιτραπέζια παιχνίδια, υπάρχει επίσης μό-
νιμη έκθεση φωτογραφίας με παλιές εικό-
νες απ’ όλη τη διαδικασία παραγωγής και 
παρασκευής του σιταριού και του ψωμιού. 
Επίσης μπορεί να δει κάποιος τον νερόμυ-
λο και το μαντάνι και υπάρχουν γύρω πα-
ραδοσιακά αντικείμενα που έχουν σχέση 
με το Μύλο. Ο Σύλλογος κάθε καλοκαίρι σ’ 
αυτόν τον χώρο κάνει κάποιες δράσεις.

Όλα λοιπόν αυτά τα αξιοθέατα ο Πολιτι-
στικός Σύλλογος τα εντάσει κάθε καλοκαίρι 
μέσα στις εκδηλώσεις και στις δράσεις που 
κάνει με σκοπό την ανάδειξή τους.

 Πριν από τρία χρόνια (τον Ιούλιο του 
2012) πραγματοποιήθηκε στο χωριό της 
Καστανιάς  το 28ο  Πανελλήνιο Αντάμω-
μα Βλάχων, στο οποίο συμμετείχατε. Τι 
σήμαινε για εσάς αυτό το Αντάμωμα και 
τι θεωρείτε ότι πρόσφερε στην περιοχή 
μας;

Το αντάμωμα αυτό της Π.Ο.Π.Σ.Β. νο-
μίζω ότι βοήθησε να γίνει γνωστός πανελ-
ληνίως ο Ασπροπόταμος και η ευρύτερη 
περιοχή του. Αυτά τα ανταμώματα φέρ-

νουν κόσμο στην περιοχή μας, δίνουν το 
ερέθισμα να ξανάρθουν και οπωσδήποτε 
μαθαίνουμε τα ήθη, τα έθιμα, τους χορούς 
και τον τρόπο ζωής και των άλλων βλάχων 
της Ελλάδας αφού μας ενώνουν παρά πολ-
λά κοινά πολιτιστικά στοιχεία.

Πιστεύετε ότι τέτοιες διοργανώσεις βο-
ηθούν στην εξέλιξη και ανάπτυξη ενός 
τόπου;

Οπωσδήποτε ναι, δε χωράει αμφισβήτη-
ση, καθώς και παρόμοιες εκδηλώσεις όχι 
μόνο πολιτιστικές αλλά και αθλητικές κ.ά. 
Αυτό που θέλω να πω εδώ κυρία Δούλη, 
είναι ότι καθώς ο Ασπροπόταμος είναι μια 
«παρθένα» περιοχή, θέλουμε μια ήπια ανά-
πτυξη, όχι ορδές τουριστών, θέλουμε τους 
«ψαγμένους» τουρίστες που ξέρουν τι θέ-
λουν και τι ζητούν.

Επίσης ο Ασπροπόταμος πρέπει να 
διαφυλαχτεί ως κόρη οφθαλμού από τις 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (φράγμα-
τα, ανεμογεννήτριες), που θα φέρουν την 
καταστροφή του περιβάλλοντος την ερημο-
ποίηση και όχι την ανάπτυξη.

Πώς είναι η συνεργασία σας με άλλους 
Πολιτιστικούς Συλλόγους;

Εδώ και μερικά χρόνια συνεργαζόμαστε 
με πολλούς όμορους Πολιτιστικούς Συλ-
λόγους με κοινές παρουσιάσεις ιδιαίτερα 
των χορευτικών τμημάτων καθώς εδώ και 
πέντε χρόνια ο Σύλλογός μας διαθέτει και 
χορευτικό τμήμα. Παλιότερα υπήρχε και η 
ΟΑΣΠΕ όπου όλοι οι Πολιτιστικοί Σύλλο-
γοι του Ασπροποτάμου συνεργάζονταν και 
έκαναν διάφορες εκδηλώσεις. Σήμερα για 
κάποιον λόγο δεν υφίσταται πλέον.

Πόσο σημαντικό είναι να κρατάμε τις 
παραδόσεις ζωντανές σήμερα;

Σήμερα στην πολυπολιτισμική κοινωνία 
που ζούμε πρέπει να κρατάμε τις παραδό-
σεις και τον τρόπο ζωής των παππούδων 

μας. Αυτό είναι οδηγός για την πορεία της 
ζωής μας διότι έτσι δεν θα χαθούμε μέσα 
στο χωνευτήρι της παγκοσμιοποίησης. Οι 
παραδόσεις, η εκκλησία μας, τα ήθη και τα 
έθιμα κράτησαν το λαό μας ζωντανό μέσα 
στο ρου της ιστορίας και δεν αφομοιώθηκε 
από πολλούς πολιτισμούς και θρησκείες. 
Το ελληνικό κράτος δημιουργήθηκε εδώ 
και 180 χρόνια. Ο Ελληνισμός όμως κρα-
τά χιλιετίες και αυτό χάρη στις παραδόσεις 
μας. Αν τις χάσουμε θα χαθούμε και σαν 
Έλληνες.

Συμμετέχουν οι νέοι του χωριού σας 
ενεργά στα πολιτιστικά δρώμενα;

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερα 
παιδιά ανεβαίνουν στο χωριό μας. Κάνουν 
πολύ παρέα μεταξύ τους, αγαπούν τον τόπο 
τους, τους αρέσει ο τρόπος ζωής στη φύση 
και παίρνουν μέρος στα πολιτιστικά δρώμε-
να. Γι’ αυτό πολλές από τις εκδηλώσεις του 
Συλλόγου το καλοκαίρι αφορούν τα παιδιά, 
όπως εκδρομές, παιχνίδια, το παιχνίδι του 
Κρυμμένου Θησαυρού, χορευτικά, δράσεις 
στο νερόμυλο, παραμύθια κ.ά.

Θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας κά-
ποιες από τις δράσεις σας, και κάποιες 
προγραμματισμένες εκδηλώσεις για το 
μέλλον;

Οι περισσότερες από τις δραστηριότητές 
μας γίνονται το καλοκαίρι και όχι μόνο. Ξε-
κινούν με την αναβίωση του πανηγυριού 
στις 26 Ιουλίου, της Αγίας Παρασκευής, 
και τελειώνουν το δεκαπενταύγουστο όπου 
αρχίζει ο κόσμος να φεύγει. Μέσα σ’ αυτές 
τις 3 εβδομάδες έχουμε την εκδήλωση της 
1ης Αυγούστου στην Ασβεσταριά, εκδρο-
μές στα γύρω βουνά, ομιλία στο Λαογρα-
φικό Μουσείο, απογευματινό γυναικών, 
δράσεις στην Εστία Παράδοσης και Πολι-
τισμού, παιχνίδια για μικρά παιδιά, το παι-
χνίδι του Κρυμμένου Θησαυρού, μνημόσυ-
νο για τους κεκοιμημένους αδελφούς μας 

Κρανιώτες, δέηση και τρισάγιο για τους 
πεσόντες Κρανιώτες στα πεδία των μαχών, 
διάφορες δράσεις και προβολές μπροστά 
στα γραφεία του Συλλόγου στο Μεσοχώρι 
και ό,τι άλλο προκύψει. Δεν υπάρχει ημέρα 
το καλοκαίρι που ο Σύλλογός να μην έχει 
ετοιμάσει κάτι.

Όλα αυτά όπως και πληροφορίες για 
το χωριό μας μπορεί να αντλήσει κάποιος 
από την ιστοσελίδα του Συλλόγου www.
krania.gr όπως και να δει «ζωντανά» το 
χωριό από την κάμερα που έχει τοποθετή-
σει ο Σύλλογος.

Πόσο εφικτή πιστεύετε ότι είναι η 
ένταξη του ορεινού όγκου σε μια ολοκλη-
ρωμένη τουριστική πρόταση με την περι-
οχή των Μετεώρων;

Νομίζω ότι δεν μπορεί να υπάρξει του-
ριστική πρόταση για τα Μετέωρα χωρίς τον 
Ασπροπόταμο. Η περιοχή μας και ειδικά 
ο Ασπροπόταμος είναι μια από τις ομορ-
φότερες περιοχές της Ελλάδας, είμαι και 
ορειβάτης και έχω γυρίσει πολλές ορεινές 
περιοχές και βουνά της Ελλάδας με αποτέ-
λεσμα να το γνωρίζω από πρώτο χέρι. Δεν 
υπάρχει περιοχή τόσο ιδιαίτερου φυσικού 
κάλλους όπως ο Ασπροπόταμος. Έτσι εκ 
των πραγμάτων πρέπει να είναι ενταγμέ-
νος σε μια ολοκληρωμένη τουριστική πρό-
ταση για τα Μετέωρα. Μ’ αυτόν τον τρόπο 
θα δώσουμε το ερέθισμα στον κόσμο να 
μείνει περισσότερες μέρες στην περιοχή 
μας. Εμείς οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι είμα-
στε θετικοί στο να βοηθήσουμε προς αυτή 
την κατεύθυνση.

Ποια είναι τα όνειρά σας για την πο-
ρεία του Συλλόγου, κύριε Πολύση;

Αυτό που θέλω εγώ και είναι και όνειρό 
μου είναι ο κόσμος να αγαπήσει το χωριό 
όπως το αγάπησα κι εγώ. Να έρχεται στην 
Κρανιά περισσότερες μέρες, να βρίσκει κά-
ποια ενδιαφέροντα πράγματα να δει και να 
κάνει ώστε να περάσει μερικές μέρες ευ-
χάριστα στο υπέροχο αυτό περιβάλλον. Οι 
νέοι να αγαπήσουν περισσότερο την Κρα-
νιά και να βοηθήσουν το χωριό, ο καθένας 
όπως μπορεί, από τον τομέα του.

Ο Σύλλογος πρέπει να βοηθήσει προς 
αυτή την κατεύθυνση για να μείνει έτσι το 
χωριό μας «καθαρό» και «ζωντανό» μέσα 
στην πορεία του χρόνου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο: 
Πρόεδρος: Γεώργιος Πολύσης, 
Αντιπρόεδρος: Κων/νος Ψαρρής, 
Γραμματέας: Παρασκευή Πιάζα, 
Ταμίας: Αδαμαντία Κλιάφα-Νεγρίν 
Μέλη: Θανάσης Παπαχρήστος, 
Χριστίνα Σκρέτα και Νίκος Κέλλας. 
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ΕΙΠΑΝ...

}
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΛΥΣΗΣ

 Γράφει 
ο Γιώργος Μπακόλας

}Η Συνεταιριστική Τράπεζα 
αντιλήφθηκε την Εταιρική 
Κοινωνική Ευθύνη, όχι ως 
κόστος για την επιχείρηση 
αλλά ως μια μακροπρόθε-
σμη στρατηγική επένδυση.

ΑΝΑΣΤ. ΛΑΠΠΑΣ

}Με μεράκι, λεβεντιά 
και φιλότιμο θα 
ξεπεράσουμε την 
κρίση στη χώρα 
μας.

Γ. ΠΑΝΟΥΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚ Ο  Κ Α Φ ΕΝΕΙΟ

Παίρνω αμπάριζα και βγαίνω...
Αυτό που μου έκανε ιδιαίτερη εντύ-
πωση και επισημάνθηκε και από πολ-

λούς συμπολίτες μας είναι ότι οι άνθρωποι της 
Βιβλιοθήκης Καλαμπάκας (πρώην Δημοτικής 

Βιβλιοθήκης) δεν συμμετέχουν στις εκδηλώ-
σεις που αφορούν στο βιβλίο. 

Τρεις παρουσιάσεις βιβλίων έγιναν στην 
πόλη μας τον τελευταίο μήνα κι όμως εκείνοι 

έλαμψαν δια της απουσίας τους και από τις 
τρεις. Σημείωση: και οι τρεις συγγραφείς είχαν 

σχέση με την Καλαμπάκα. Οι δύο ήταν Καλα-
μπακιώτες και η μία είναι νύφη στην Καλαμπά-

κα.
Οι  βιβλιοθήκες είναι οι ναοί των βιβλίων και 

όσοι εργάζονται σ’ αυτές οφείλουν να υποστη-
ρίζουν το βιβλίο, να το αναδεικνύουν και να το 
προωθούν. 

Εκείνοι όμως φαίνεται ότι έχουν στρέψει 
την προσοχή τους σε εκδηλώσεις άλλου τύπου 

και αγνοούν το βιβλίο...

κατάρρευση την χώρα μας και τον τόπο μας. Και 
δεν είναι άλλοι απ’ αυτούς που στερούνται ορά-

ματος και το μόνο που γνωρίζουν καλά είναι η 
συνέχιση της αμοιβαίας πελατειακής εξαχρείω-

σης. 
Ο κοινός νους και η κοινή γνώμη όμως ποτέ 

δεν λανθάνουν και ευτυχώς δεν ξεχνούν.

Ο μεγάλος ζωγράφος Γιάννης Τσαρού-
χης είχε πει: «Στην Ελλάδα βλέπουμε 

μόνο τη δυσάρεστη και την αδύνατη πλευρά 
κάθε πράγματος. Όλοι ξέρουν το τι δε γίνεται 

και, ικανοποιημένοι με την απαισιόδοξη γνώμη 
τους, κατηγορούν κάθε άνθρωπο που έχει δρά-

ση και προσπαθεί να κάνει κάτι τι». 

ΚΟΥΙΖ: Ποια είναι η μοίρα εκείνων που 
ξεχνούν ποιοι τους πολεμούσαν και 

τους έριχ και τους κολακεύουν εκείνοι λόγω της  
αμνησίας τους χαμογελούν και χαίρονται;

Ληξιπρόθεσμοι πολιτικοί, οι 
οποίοι τα παρελθόντα χρό-

νια φρόντισαν να ψαλιδίσουν  ανθρώ-
πους από τις θέσεις τους, χωρίς ίχνος 
ντροπής, και «βόλεψαν» άλλους για να 
τακτοποιήσουν εκκρεμότητες της εκλο-
γικής πελατείας τους, κακεντρεχείς και 
εμπαθείς, προσπαθούν επί των ερειπί-
ων τους και λίγο προτού βρεθούν στον 
κάδο ανακύκλωσης της πολιτικής ιστο-
ρίας να δώσουν ακόμη και την ύστατη 
ώρα το στίγμα τους με ανούσιες κινή-
σεις.  

Παραδόξως, δε, εκτιμούν ότι υπάρχει 
ακόμη «εκλογική πελατεία» που θα τους 
υποστηρίξει και θα τους ξαναδώσει την 
πολυπόθητη γι’ αυτούς εξουσία.

Άνθρωποι με τέτοιον πολιτικό χα-
ρακτήρα δείχνουν ακριβώς ποιοι οδή-
γησαν και συνεχίζουν να οδηγούν στην 
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Ο καταπέλτης

Οι πιο σκοτεινές γωνιές στην Κόλαση είναι φυλαγμένες 
για εκείνους που διατηρούν την ουδετερότητά τους 

σε εποχές ηθικής κρίσης (Dante Alighieri)

Έχουμε πλέον συνηθίσει 
ότι στη χώρα μας τίποτε δεν 
εφαρμόζεται αν δεν το κοσκι-
νίσουμε για πολύ.

Το ίδιο ισχύει και για τους 
νόμους, που για να τους εφαρ-
μόσει μια δημοτική Αρχή πρέ-
πει να λάβει απόφαση το Δη-
μοτικό Συμβούλιο.

Βέβαια, ενδεχομένως η 
δημοτική Αρχή να επιθυμού-
σε να γίνει ευρύτερα γνωστό 
ότι πρέπει να απομακρυνθούν 
από τους δρόμους τα εγκατα-
λελειμμένα ΙΧ χωρίς πινακίδες. 
Για αυτό όμως θα αρκούσε ένα 
χαρτάκι υπενθύμισης και μια 
ανακοίνωση.

Στη συνεδρίαση της Δευ-
τέρας είχαμε κι ένα ακόμη 
περίεργο. Ο επικεφαλής της 
Μείζονος Αντιπολίτευσης κ. 
Σακελλαρίου έκανε μία πρότα-
ση για ένα θέμα, που γνώριζε 
ότι δεν ήταν σύννομη, αλλά 
ήθελε με αυτό τον τρόπο να 
θυμίσει, όπως είπε, τι του είχε 
κάνει ο Βύρων Μπουτίνας.

Βέβαια, σίγουρα καμιά 
αντιπολίτευση δεν μπορεί να 
αποτελέσει την αιτία για να μην 
γίνουν πράγματα σε έναν τόπο, 
η νοοτροπία αυτή όμως θα τα-
λανίζει τη χώρα μας, μέχρι να 
αποσυρθούν όλοι οι εκφρα-
στές της...

Περί νοοτροπίας...
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Συνάντηση... φοιτήτριας 
και Καθηγητή

Ιδιαίτερα 
χαρούμενη 
πάντως που 
θα είχε την 
ευκαιρία να 
συναντήσει 
τον πρώην 
Καθηγητή 
της στο Πανεπιστήμιο 
ήταν η νομικός και δη-
μοτική σύμβουλος Μα-
ρία Φροσυνάκη. 

- «Σας είχα καθηγη-
τή και μου δώσατε το 
πτυχίο μου, που έχει 

την υπογραφή σας», 
του είπε μετά τα καλω-
σορίσματα.

- Αν έχει την υπο-
γραφή μου είναι έγκυ-
ρο!, απάντησε με χιού-
μορ ο Υπουργός.

Ο Ασπροπόταµος πρέπει να δι-
αφυλαχτεί ως κόρη οφθαλµού 
από τις ΑΠΕ, που θα φέρουν 
την καταστροφή του περιβάλ-
λοντος την ερηµοποίηση και 
όχι την ανάπτυξη.

Άριστες εντυπώσεις άφη-
σε ο αναπληρωτής Υπουργός 
Προστασίας του Πολίτη στην 
Καλαμπάκα, με την απλότητά 
του και την επίγνωση της κατά-
στασης που επικρατεί στα Σώ-
ματα αρμοδιότητάς του (Αστυ-
νομία και Πυροσβεστική).

Περισσότερο χρόνο αφιέ-
ρωσε πάντως στο Αστυνομικό 
Τμήμα, όπου με απλά λόγια 
εστίασε στο πρόβλημα που 
υπάρχει στον Αστυνομικό και 
στον πολίτη.

Πάντως, παραδέχθηκε ότι 
η κατάσταση και η νοοτροπία 
δεν αλλάζει εύκολα, ενώ ανα-
φέρθηκε σε κάτι που έχουμε 
συστήσει κι εμείς από αυτή τη 
στήλη: Να καταγγέλλει ο πολί-
της καταστάσεις που θέτουν σε 
κίνδυνο την ασφάλεια οποιου-
δήποτε.

Με απλά λόγια παρουσίασε 

και το πρόβλημα που υπάρχει 
με τη συμπεριφορά των Αστυ-
νομικών, αλλά και με την κακή 
αντιμετώπισή τους από τους 
πολίτες.

Ούτε ο Αστυνομικός πρέπει 
να σκέφτεται ότι είναι το Κρά-
τος και έχει τον μηχανισμό για 
να κρυφτεί σε οτιδήποτε κάνει, 
ούτε ο πολίτης να θέλει τον 
Αστυνομικό για να τον φυλάει 
και με την πρώτη ευκαιρία να 
φωνάζει «μπάτσοι κ.λπ.».

Ο κ. Γιάννης Πανούσης δεν 
παρέλειψε να σημειώσει ότι 
τον καιρό που περιοδεύει σε 
διάφορες πόλεις ανά τη χώρα 
έχει διαπιστώσει ότι από που-
θενά δεν είχε περάσει στο πα-
ρελθόν Υπουργός Δημόσιας 
Τάξεως.

«Πού πήγαιναν; Μόνο στις 
εκλογικές τους περιφέρειες;», 
αναρωτήθηκε. 

Άριστες εντυπώσεις από τον Υπουργό
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Άλλη μία προεδρία 
αναλαμβάνει ο Σωτή-
ρης Φαμίσης, που δεί-
χνει ότι μπαίνει δυνα-
μικά στα τεκταινόμενα 
στον τόπο μας.

Μετά την Ένωση 
Ξενοδόχων, αναλαμ-
βάνει μπροστάρης και 
στο τμήμα μπάσκετ 
του ΑΟΚ και δεν μένει 
παρά να ευχηθούμε 

καλή επιτυχία στο έργο 
του.

Βέβαια, το νεαρό της 
ηλικίας μπορεί να δώ-
σει ώθηση στα όνειρα 
του Προέδρου, χρειά-
ζεται όμως και ιδιαίτε-
ρη προσοχή, διότι κατ’ 
επάγγελμα συμβουλά-
τορες και καλοθελητές 
υπάρχουν πολλοί και 
είναι πάντα γύρω μας.

U

Ενδιαφέρουσες και εποικοδομητικές 
οι μέρες στη Γερμανία

Ενδιαφέρουσες και εποικοδο-
μητικές χαρακτήρισε ο Δήμαρχος 
Καλαμπάκας, Χρήστος Σινάνης, τις 
ημέρες στη Γερμανία και στον Δήμο 
Γκέλστερμπαχ.

Μαζί με τους Γιώργο Δήμου, 
Παναγιώτη Ταμπουρά και Γιάννη 
Παπαπούλιο παρακολουθούν από 
κοντά τις δομές και τη λειτουργία 
ενός γερμανικού Δήμου, με σκο-
πό να δουν κάποια θέματα που θα 
χρησιμεύσουν στη θητεία τους στη 
δημοτική Αρχή.

Η Καλαμπακιώτικη αποστολή 
ξεναγήθηκε στις δημοτικές υπηρε-

σίες έως τα σχολεία, τα γυμναστή-
ρια, τα γήπεδα, τα μουσεία και ό,τι 
άλλο αξιόλογο υπάρχει στον Δήμο 
κι έμεινε ενθουσιασμένη από τη 
«ζεστή» φιλοξενία του συντοπίτη 
μας δημοτικού συμβούλου του Γερ-
μανικού Δήμου, Βασίλη Αγγέλη.

Στη φωτογραφία διακρίνονται 
με τους Καλαμπακιώτες ο Βασίλης 
Αγγέλης, η Πρόεδρος του Δημοτι-
κού Συμβουλίου του Γκέλστεμπαχ 
και ο γερμανός Δήμαρχος.

Ευχόμαστε οι μέρες αυτές να 
είναι η αρχή μιας νέας συνεργασίας 
που θα βοηθήσει τον Δήμο μας.

Πρόεδρος στον ΑΟΚ
ο Σωτήρης Φαμίσης
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Μετά τη διάλυση της 
Βυζαντινής Αυτοκρατο-
ρίας, ένα εκλεκτό τμήμα 
του Ελληνισμού ζούσε στα 
βόρεια της Μικράς Ασίας, 
στην περιοχή του Πόντου. Η 
άλωση της Τραπεζούντος το 
1461 από τους Οθωμανούς 
δεν τους αλλοίωσε το φρό-
νημα και την Ελληνική τους 
συνείδηση, παρότι ζούσαν 
αποκομμένοι από τον εθνικό 
κορμό. Μπορεί να αποτελού-
σαν μειονότητα, το 40% του 
πληθυσμού, αλλά γρήγορα 
κυριάρχησαν στην οικονομι-
κή ζωή της περιοχής, ζώντας 
κυρίως στα αστικά κέντρα.

Η οικονομική τους 
ανάκαμψη συνδυάστηκε 
με τη δημογραφική και την 
πνευματική τους άνοδο. Το 
1865 οι Έλληνες του Πόντου 
ανέρχονταν σε 265.000 ψυ-
χές, το 1880 σε 330.000 και 
στις αρχές του 20ου αιώνα 
άγγιζαν τις 700.000. Το 1860 
υπήρχαν 100 σχολεία στον 
Πόντο, ενώ το 1919 υπολο-
γίζονται σε 1401, ανάμεσά 
τους και το περίφημο Φρο-
ντιστήριο της Τραπεζούντος. 
Εκτός από σχολεία διέθεταν 
τυπογραφεία, περιοδικά, 
εφημερίδες, λέσχες και θέ-
ατρα, που τόνιζαν το υψηλό 
τους πνευματικό επίπεδο.

Το 1908 ήταν μια χρο-
νιά - ορόσημο για τους 
λαούς της Οθωμανικής Αυ-
τοκρατορίας. Τη χρονιά αυτή 
εκδηλώθηκε και επικράτησε 
το κίνημα των Νεότουρκων, 
που έθεσε στον περιθώριο 
τον Σουλτάνο. Πολλές ήταν 
οι ελπίδες που επενδύθηκαν 
στους νεαρούς στρατιωτι-
κούς για μεταρρυθμίσεις στο 
εσωτερικό της θνήσκουσας 
Αυτοκρατορίας.

Σύντομα όμως, οι ελπί-
δες τους διαψεύστηκαν. 
Οι Νεότουρκοι έδειξαν το 
σκληρό τους πρόσωπο, εκπο-
νώντας ένα σχέδιο διωγμού 
των χριστιανικών πληθυ-
σμών και εκτουρκισμού της 
περιοχής, επωφελούμενοι 

της εμπλοκής των ευρωπα-
ϊκών κρατών στο Α’ Παγκό-
σμιο Πόλεμο. Το Ελληνικό 
κράτος, απασχολημένο με το 
«Κρητικό Ζήτημα», δεν είχε 
τη διάθεση να ανοίξει ένα 
ακόμη μέτωπο με την Τουρ-
κία.

Οι Τούρκοι με πρόσχη-
μα την «ασφάλεια του 
κράτους» εκτοπίζουν ένα 
μεγάλο μέρος του Ελληνικού 
πληθυσμού στην αφιλόξε-
νη μικρασιατική ενδοχώρα, 
μέσω των λεγόμενων «ταγ-
μάτων εργασίας» («Αμελέ-
Ταμπουρού»). Στα «Τάγματα 

Εργασίας» αναγκάζονταν να 
υπηρετούν οι άνδρες που δεν 
κατατάσσονταν στο στρατό. 
Δούλευαν σε λατομεία, ορυ-
χεία και στη διάνοιξη δρό-
μων, κάτω από εξοντωτικές 
συνθήκες. Οι περισσότεροι 
πέθαιναν από πείνα, κακου-
χίες και αρρώστιες.

Αντιδρώντας στην κα-
ταπίεση των Τούρκων, τις 
δολοφονίες, τις εξορίες και 
τις πυρπολήσεις των χωρι-
ών τους, οι Ελληνοπόντιοι, 
όπως και οι Αρμένιοι, ανέ-
βηκαν αντάρτες στα βουνά 
για να περισώσουν ό,τι ήταν 
δυνατόν. Μετά τη Γενοκτο-
νία των Αρμενίων το 1916, 
οι τούρκοι υπό τον Μουστα-
φά Κεμάλ είχαν πλέον όλο το 
πεδίο ανοιχτό μπροστά τους 
για να εξολοθρεύσουν τους 
Ελληνοπόντιους.  Ό,τι δεν 
κατάφερε ο Σουλτάνος σε 5 
αιώνες το πέτυχε ο Κεμάλ σε 
5 χρόνια!

Το 1919 οι Έλληνες μαζί 
με τους Αρμένιους και την 

πρόσκαιρη υποστήριξη της 
κυβερνήσεως Βενιζέλου, 
προσπάθησαν να δημιουρ-
γήσουν ένα αυτόνομο Ελλη-
νοαρμενικό κράτος. Το σχέ-
διο αυτό ματαιώθηκε από 
τους Τούρκους, οι οποίοι 
εκμεταλλεύθηκαν το γεγονός 
για να προχωρήσουν στην 
«τελική λύση».

Στις 19 Μαΐου 1919 ο 
Μουσταφά Κεμάλ αποβι-
βάζεται στη Σαμψούντα για 
να ξεκινήσει τη δεύτερη και 
πιο άγρια φάση της Ποντι-
ακής Γενοκτονίας, υπό την 
καθοδήγηση των γερμανών 

και σοβιετικών συμβούλων 
του. Μέχρι τη Μικρασιατι-
κή Καταστροφή το 1922 οι 
Ελληνοπόντιοι που έχασαν 
τη ζωή τους ξεπέρασαν τους 
200.000, ενώ κάποιοι ιστο-
ρικοί ανεβάζουν τον αριθμό 
τους στις 350.000.

Όσοι γλίτωσαν από το 
τουρκικό σπαθί κατέφυ-
γαν ως πρόσφυγες στη Νό-
τια Ρωσία, ενώ γύρω στις 
400.000 ήλθαν στην Ελλάδα. 
Με τις γνώσεις και το έργο 
τους συνεισέφεραν τα μέ-
γιστα στην ανόρθωση του 
καθημαγμένου εκείνη την 
εποχή Ελληνικού κράτους 
και άλλαξαν τις πληθυσμια-
κές ισορροπίες στη Βόρειο 
Ελλάδα.

Με αρκετή ομολογου-
μένως, καθυστέρηση, η 
Βουλή των Ελλήνων ψήφισε 
ομόφωνα στις 24 Φεβρου-
αρίου 1994 την ανακήρυξη 
της 19ης Μαΐου ως Ημέρα 
Μνήμης για τη Γενοκτονία 
του Ποντιακού Ελληνισμού.

Ενόσω βρίσκεται σε 
εξέλιξη ο διαγωνισμός για 
την έρευνα και εκμετάλλευση 
υδρογονανθράκων στο Ιόνιο 
και την στιγμή που μέσα 
στο καλοκαίρι αναμένονται 
οι καταθέσεις προσφορών, 
η Αλβανία με μία ρηματική 
διακοίνωση πριν λίγες μέρες 
προς το Υπουργείο Εξωτερι-
κών αμφισβητεί την οριοθέ-
τηση της ΑΟΖ στα θαλάσσια 
σύνορά μας. Η Αλβανία ζητά 
να μην επιτραπεί η έρευνα 
στο οικόπεδο 1 που θεωρεί 
ότι καταλαμβάνει μέρος της 
Αλβανικής υφαλοκρηπίδος. 
Η κίνηση αυτή έρχεται σε 
συνέχεια μίας παλιότερης 
ιστορίας τότε που η Ελλάδα 
έφτασε τόσο κοντά στο να 
οριοθετήσει για πρώτη φορά 
ΑΟΖ με μια γειτονική χώρα, 
αλλά κάτι συνέβη την τελευ-
ταία στιγμή.

Θα περίμενε κανείς τα 
πράγματα στο Ιόνιο Πέ-
λαγος να είναι πιο εύκολα. 
Το Ιόνιο δεν συνορεύει με 
την Τουρκία, δεν υπάρχει το 
ζήτημα της υφαλοκρηπίδος 
και στα ήρεμα νερά του δεν 
έχει κάνει βόλτες Τουρκικό 
σεισμικό σκάφος. 

Τον Απρίλιο του 2009 
ο τότε Πρωθυπουργός της 
Ελλάδος Κώστας Καραμαν-
λής και η τότε Υπουργός 
των Εξωτερικών Ντόρα 
Μπακογιάννη μεταβαίνουν 
στην Αλβανία. Μετά από 
2,5 χρόνια κοπιαστικών δι-
απραγματεύσεων Ελλάδα 

και Αλβανία είναι έτοιμες να 
υπογράψουν την συμφωνία 
για την ΑΟΖ στην θαλάσσια 
περιοχή που τις ενώνει. Οι 
Υπουργοί των Εξωτερικών 
βάζουν τις υπογραφές και σε 
μία πανηγυρική εκδήλωση, 
Έλληνας Πρωθυπουργός εκ-
φωνεί για πρώτη φορά λόγο 
στο Αλβανικό Κοινοβούλιο.

Δύο όμως μήνες μετά, 
τον Ιούνιο του 2009 και 
ενώ το Υπουργείο Εξωτερι-
κών έχει παραλάβει ο Γιώρ-
γος Παπανδρέου πραγμα-
τοποιούνται εκλογές στην 
Αλβανία. Το κόμμα του Σαλί 
Μπερίσα κερδίζει πάλι, όμως 
το σοσιαλιστικό κόμμα της 
αντιπολιτεύσεως στέλνει την 
απόφαση για την ΑΟΖ στο 
Συνταγματικό Δικαστήριο 
της χώρας με το επιχείρημα 
ότι η Ελλάδα τα πήρε όλα με 
αυτή την συμφωνία. Το Συ-
νταγματικό Δικαστήριο της 
Αλβανίας την ακυρώνει.

Υπάρχουν τότε σοβαρές 
ανησυχίες ότι οι Τούρκοι 
παρενέβησαν στην απόφα-
ση δωροδοκώντας και δικα-
στές. Η ίδια η Ντόρα Μπα-
κογιάννη είχε δηλώσει ότι 
η συμφωνία είχε ενοχλήσει 
την Τουρκία επειδή θα δημι-
ουργούσε προηγούμενο που 
κάποια στιγμή θα πρέπει να 
ακολουθηθεί και στην οριο-
θέτηση της ΑΟΖ στο Αιγαίο 
με την Τουρκία.

Παρά την ακύρωση 
όμως από το Δικαστήριο, 
η συμφωνία τυπικά ισχύ-

ει. Όταν πριν έναν χρόνο 
τον Ιούνιο του 2014 ο τότε 
Υπουργός ΠΕΚΑ Γιάννης 
Μανιάτης είχε παρουσιάσει 
τον χάρτη των παραχωρή-
σεων στο Ιόνιο, η Αλβανία 
δεν είχε κάνει καμία δήλω-
ση. Όταν μάλιστα το πλοίο 
της νορβηγικής εταιρείας 
PGS είχε πραγματοποιήσει 
για λογαριασμό της Ελλάδος 
σεισμικά στην περιοχή των 
θαλασσίων συνόρων, ο άν-
θρωπος που παρακολουθού-
σε από το κατάστρωμα του 
πλοίου την πορεία κοντά 
στα σύνορα δεν είχε δει σε 
μία μεγάλη ακτίνα κανένα 
Αλβανικό λιμενικό ή άλλο 
πλοίο.

Το σοσιαλιστικό κόμμα 
της Αλβανίας είναι τώρα 
Κυβέρνηση στην χώρα και 
ο Έντι Ράμα, που είχε εγεί-
ρει το θέμα από παλιά, είναι 
σήμερα Πρωθυπουργός και 
έχει κατά καιρούς δείξει την 
διαφωνία του με την συμ-
φωνία για την ΑΟΖ. Παλιό-
τερα η Αλβανική Κυβέρνηση 
είχε ζητήσει από την Ελλάδα 
και χάρτες με τις χερσαίες 
παραχωρήσεις κοντά στα 
Αλβανικά σύνορα.

Στην περιοχή που μέ-
ρος της αμφισβητούν οι 
Αλβανοί βορειοδυτικά 
της Κερκύρας έχουν γίνει 
μάλιστα και τα πιο πυκνά 
σεισμικά δοκιμαστικά, διότι 
υπάρχουν από παλιά σο-
βαρές ενδείξεις για ύπαρξη 
υδρογονανθράκων.

Η ΥΓΕΙΑ πάντα εθεω-
ρείτο ως το ύψιστο κοι-
νωνικό αγαθό, απαραί-
τητο σε κάθε άνθρωπο και 
προϋπόθεση καλής διαβιώ-
σεώς του. Ως εκ τούτου, με 
την δημιουργία οργανωμέ-
νων κοινωνιών και κρατών, 
η υγεία των πολιτών έλαβε 
δεσπόζουσα θέση. Δημιουρ-
γήθησαν συστήματα υγείας 
και ανεπτύχθησαν δομές 
ανά την επικράτεια για να 
την προσφέρουν αφειδώς 
σε κάθε πολίτη πάσχοντα 
ή μη.  Το κράτος δημιούρ-
γησε τις ανάλογες υποδο-
μές και μερίμνησε για την 
πληρωμή των παρόχων 
υγείας, των φαρμάκων και 
του υλικοτεχνικού εξοπλι-
σμού των υποδομών από 
τους φόρους των πολιτών, 
αλλά και την συνεισφορά 
του καθενός δια μέσου των 
ασφαλιστικών ταμείων.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ δημι-
ουργήθηκε ένα παρά-
πλευρο σύστημα υγείας, 
με ιδιωτική πρωτοβουλία 
και κριτήρια που άλλοτε 
συμπλήρωνε  και άλλοτε 
οδηγούσε το σύστημα με 
βελτιώσεις και αναβαθμί-
σεις. 

Έτσι πορεύτηκε η υγεία 
για χιλιάδες χρόνια με τα 
θετικά και τα αρνητικά της.

ΣΗΜΕΡΑ τα πράγματα 
δυστυχώς χειροτέρευσαν, 
οι πόροι μειώθηκαν και οι 
κυβερνώντες προσπαθούν 
με πολύ λιγότερα χρήματα 
να προσφέρουν υγεία στο 
λαό, αφού ακόμη και τις ει-
σφορές των λίγων, τις μοι-
ράζουν στους πολλούς. 

Η ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ 
ΣΠΑΤΑΛΗ, η  ανεργία, οι 
μικρές εισφορές ορισμένων 
κλάδων, καθώς και η αύξη-
ση του κόστους των δαπα-

νών υγείας, διέλυσε το σύ-
στημα. Το κράτος πτώχευσε 
λόγω κακής διαχειρίσεως 
και ανικανότητος των κρα-
τούντων, σε όλους τους το-
μείς. Οι λίγοι εργαζόμενοι 
και οι πάμπολλοι άνεργοι, 
οι μετανάστες και οι κάθε 
λογής ανασφάλιστοι τίνα-
ξαν το σύστημα στον αέρα 
με αποτέλεσμα το μέλλον 
της ασφαλίσεως να είναι  
αβέβαιο και οπωσδήποτε 
υποβαθμισμένο.

ΟΙ ΝΕΕΣ ΓΕΝΙΕΣ δυ-
στυχώς είναι καταδικα-
σμένες να πληρώσουν το 
τίμημα και να υποστούν 
τις συνέπειες  στο θέμα της 
υγείας και της ασφαλίσεως. 

ΝΑ ΥΠΟΦΕΡΟΥΝ ΕΞ’ 
ΑΙΤΙΑΣ ΜΑΣ και να πλη-
ρώσουν τα λάθη τα δικά 
μας και των ανίκανων να 
διαχειριστούν τις τύχες 
μας, πολιτικών.

Η Γενοκτονία των Ποντίων

Τι συμβαίνει με την Αλβανία 
και την ΑΟΖ

Η Υγεία στο μηδέν

To 347 μέτρων QuantumoftheSeas που σάστισε τον Πειραιά...



  Τερπνά, ωφέλιμα  και... αλατοπιπεράτα

ÁÍÅÌÏÌÁÆÙÌÁÔÁ

ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΟΣ

ÁÖÉÅÑÙÌÅÍÁ ÅÎÁÉÑÅÔÉÊÁ

Επιμέλεια: 
Γιάννης Ψαρρής

Προς Ορθοδόξους Χριστιανούς: Το 
ευαγγελικό ανάγνωσμα της Κυριακής 24 
Μαΐου -των Πατέρων της Α’ Οικουμενι-
κής Συνόδου- αναφέρεται στην προσευχή 
του Ιησού για τους μαθητές του: «Ταύτα 
ελάλησεν ο Ιησούς και επήρε τους οφθαλ-
μούς αυτού εις τον ουρανόν και είπε Πά-
τερ, ελήλυθεν η ώρα δόξασόν σου τον 
υιόν, ίνα και ο υιός σου δοξάση σε, καθώς 
έδωκας αυτώ εξουσίαν πάσης σαρκός, ίνα 
πάν ο δέδωκας αυτώ δώσει αυτοίς ζωήν 
αιώνιον. Αύτη δε έστιν η αιώνιος ζωή, ίνα 
γινώσκωσί σε τον μόνον αληθινόν θεόν 
και όν απέστειλας Ιησούν Χριστόν... 

Ιωάννου ιζ΄(17) 1-13.
- Χθες συνέπεσε να είναι και της Ανα-

λήψεως του Κυρίου και των Αγίων και 
Ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης.

- Τη Δευτέρα είναι η Μνήμη της Γ’ ευ-
ρέσεως της τίμιας κεφαλής Ιωάννου του 
Προδρόμου.

Προς Μητροπολίτη Σταγών και 
Μετεώρων κ. Σεραφείμ: Σεβασμιώτα-
τε, άκουσα στην ομιλία σας την Τρίτη το 
βράδυ στον Εσπερινό που έγινε στην Ιερά 
Μονή Αγίου Νικολάου Σιαμάδων να ανα-
φέρεστε στα έργα που έγιναν εκεί, στην 
Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσίνου αλλά και 
αλλού και καλώς τα αναφέρατε. Επειδή 
αυτά πέφτουν λίγο μακριά από την Κα-
λαμπάκα, μου ήρθε στο νου κάτι πιο κο-
ντινό. Το εξωκκλήσι της Αναλήψεως στην 
Καλαμπάκα. Το ταπεινό αυτό εκκλησάκι 
που για χρόνια πήγαιναν και πηγαίνουν 
στη γιορτή του οι Καλαμπακιώτες -τώρα 
ανήκει στην ενορία του Ι. Ναού Οσίων 

Μετεωριτών Πατέρων- αλλά και άλλες 
φορές να ανάψουν ένα κεράκι ή τα κα-
ντήλια. Μαθητές κι εμείς πηγαίναμε εκ-
δρομές εκεί. Τελευταία, από την πάροδο 
των χρόνων και την εγκατάλειψη έχει τα 
χάλια του. Είναι έτοιμο να πέσει. Προχθές 
ο Εσπερινός με την αρτοκλασία τελέστη-
καν στο ισάδι έξω και Θεία Λειτουργία 
δεν μπορεί να γίνει. Αλήθεια, ενώ γίνο-
νται τόσα έργα αυτό γιατί δε γίνεται; Δεν 
υπάρχουν χρήματα; Σιγά-σιγά μπορούν 
να βρεθούν. Δεν αφήνει η Αρχαιολογία; 
Ας κοιτάξει πρώτα τα «εγκλήματα» που 
έγιναν και γίνονται κάτω από τη μύτη της 
και μετά να εξαντλήσει όλη την αυστηρό-
τητα σ’ αυτό το εξωκκλήσι. Υπάρχει άλλος 
λόγος που εμείς δεν γνωρίζουμε;

Σεβασμιώτατε, έχω ξαναθίξει αυτό το 
θέμα-πρόβλημα. Το αναφέρω πάλι γιατί 
αρκετοί Καλαμπακιώτες είναι αγανακτι-
σμένοι με αυτή την κατάσταση και απαι-
τούν λύση.

κ. Χρ. Σινάνη: Δήμαρχε, επί Δημαρχί-
ας του κ. Αντ. Πινιάρα ο Δήμος δέχτηκε ως 
δωρεά από την Ι. Μονή Αγίου Στεφάνου 
δύο οικόπεδα εντός του νέου σχεδίου πό-
λεως στην περιοχή «Μαρούλια», τα οποία 
οικόπεδα, ειρήσθω εν παρόδω,  ήταν ήδη 
στο Δήμο Καλαμπάκας. Στο συμβόλαιο 
της δωρεάς -παλιότερα δημοσίευσα και 
το συμβόλαιο- αναφέρεται ρητώς πως αν 
σε πέντε χρόνια δεν γίνουν εκεί εργατικές 
κατοικίες, τα οικόπεδα θα επανέρχονταν  
στην Ι.Μ. Αγίου Στεφάνου. Τώρα στο Κτη-
ματολόγιο ποιος θα δηλώσει αυτά τα οικό-
πεδα; Έχει βρεθεί λύση;

1. Οι γκρινιάρηδες παραπονιούνται γιατί 
τα τριαντάφυλλα έχουν αγκάθια. Οι λογικοί 
χαίρονται που τα αγκάθια βγάζουν τρια-
ντάφυλλα.
2. Ένα χωριατόπουλο που έφευγε για τη 
μεγάλη πόλη της ξενιτιάς, κάποιος ηλικιω-
μένος του χωριού του τον συμβούλεψε:
- Τώρα παιδί μου, θα έχεις να ταξιδέψεις σε 

μεγάλο και επικίνδυνο ωκεανό.
- Το ξέρω, είπε το παιδί και βγάζοντας από 
την τσέπη του την αγία Γραφή και την ει-
κόνα της Θεοτόκου, πρόσθεσε:
- Όμως έχω πυξίδα που θα μου δείχνει το 
σωστό δρόμο. Μου την έδωσε η μητέρα 
μου. Το χωριατόπουλο αυτό ήταν ο κατο-
πινός εθνικός ευεργέτης Ριζάρης.

ΤΟ ΑΓΓΕΛΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
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Καλημέρα σας
Κωνσταντίνου και Ελένης ήταν 

χθες και ήταν αρκετοί και αρκετές αυτές 
που εόρταζαν. Χρόνια πολλά!

Άμα ο ΣΥΡΙΖΑ υπογράψει μνημό-
νιο, αυτό θα είναι χωρίς γραβάτα. Τα 
άλλα έχουν υπογραφή με γραβάτα, με ή 
χωρίς γραμμές. Αν ζούσε ο Γ. Ράλλης που 
δεν έλεγε το «ρο», θα δήλωνε: Υπέγαψαν 
μνημόνιο χωρίς γαβάτα με γαμμάς.

Προκριθήκαμε στο τελικό της Γιου-
ροβίζιον αλλά δεν βγήκαμε στους δρό-
μους να πανηγυρίσουμε. Θα βγούμε το 
Σάββατο στον τελικό της Βιέννης. Ήδη 
στην πρωτεύουσα της Αυστρίας βρίσκε-
ται για το γούρι ο Μητσοτάκης. Γιόρταζε 
χθες. Χρόνια του Πολλά!

Εν τω μεταξύ κλήθηκε στην Εξετα-
στική Επιτροπή για το Μνημόνιο όχι 
μόνο ο Στρος Καν αλλά και η καμαριέρα 
τού ξενοδοχείου.

Στυλό για ευλογημένες φορολογικές 
δηλώσεις φορολογούνται; Τί λέει ο Γιά-
νης;

Με μετρητά θα έχουμε ΦΠΑ 18%, 
με κάρτα 15%. Στο βερεσέ που αφορά 
πολλούς, πόσο ΦΠΑ θα έχουμε; Είπε τί-
ποτα ο Βαρουφάκης; Ή το απέρριψε η 
Τρόικα;

Μία κανονικά αριστερή και άθεη 
κυβέρνηση θα έκλεβε το λείψανο της 
Αγίας Βαρβάρας και θα ζητούσε λύτρα 
από τους Χριστιανούς. Θα ξεχρεώναμε 
και θα δανείζαμε τους Γερμανούς.

Η γερμανική «Μπίλντ» έγραψε ότι 
οι στίχοι του ελληνικού τραγουδιού της 
Γιουροβίζιον είχαν δημιουργική ασά-
φεια. Ότι τους έγραψε ο Βαρουφάκης 
δεν το ανέφερε.

Στον καθαρισμό των Μετεώρων 
δεν πήρε μέρος ο Δήμαρχος. Ούτε εγώ 
πήγα, τη λέω την αμαρτία μου. Συνενο-
ημένοι δεν ήμασταν. Αλλά κι αυτοί που 
πήγαν, λίγοι ήταν για τον πληθυσμό της 
Καλαμπάκας.

Έπρεπε, δηλαδή, να κάνει ντόρο ο 
«ΣΚΑΪ» για να καθαριστούν τα Μετέω-

ρα; Τα ανατολικά, γιατί τα δυτικά ήταν 
καθαρά, όπως προλάλησε κάποιος. Χω-
ρίσαμε και τα Μετεώρα σε καθαρά και 
ακάθαρτα; Και ποιοι βρωμίζουν τους 
δρόμους με διαφόρων ειδών σκουπί-
δια; Οι καλοί τουρίστες-επισκέπτες της 
περιοχής. Μήπως, λέω μήπως, οι εθε-
λοντές έπρεπε πρώτα να αρχίσουν τον 
καθαρισμό μέσα από την πόλη της Κα-
λαμπάκας; Αλήθεια, ο Αλαφούζος ήρθε 
να καθαρίσει;

«Θα τα κάψω τα ρημάδια τα λεφτά 
μου...», λέει ένα παλιό τραγούδι. Ο άλλος 
στα Τρίκαλα, τα έριξε στο ποτάμι για να 
τα πνίξει. Ποιός ξέρει τη ντέρτια είχε.

Κυκλοφορούν γυναικεία εσώρουχα 
για άνδρες που θέλουν να είναι ανάλα-
φροι και αεράτοι. Πάει, θα μας χάσει ο 
Θεός... Άνδρες με σουτιέν, στρίγκ και 
ζαρτιέρες; Φτου σκωληκομυρμηγκότρυ-
πα.

Δεν ξέρω τι λέτε εσείς αλλά όχι μόνο 
μάς ψεκάζουν αλλά μας... παραψεκάζουν. 
Ένα μεσημέρι γινόταν χαμός στον ουρα-
νό της Καλαμπάκας από τη μαλακή σκό-
νη (ή μαλακόσκονη). Δεν είχε δίκαιο η 
Τρικαλινή που, λόγω ψεκασμού, τη φά-
γανε από την αντιπροεδρία του ΕΦΕΤ οι 
αψέκαστοι; 

Τον Κινέζο έκανε ο Σημίτης για 
τον Άκη. Δεν είδε και δεν άκουσε τίποτα 
για το φόνο. Στην περίπτωση αυτή, για 
τη μίζα. 

Συγγνώμη, αλλά τι μέλλον μπορεί 
να έχει ένα κόμμα στο οποίο θα ηγείται 
ο Σαμαράς, το ψηφίζει ο Πάγκαλος και 
το υπηρετεί ο Άδωνις Γεωργιάδης;

Όταν έλεγε ο Τσίπρας «εμείς θα βα-
ράμε νταούλια και οι αγορές θα χορεύ-
ουν» εννοούσε πάνω στις στάχτες μας;

Μια σακούλα κέρματα βρήκαν την 
Κυριακή, την ώρα που καθάριζαν μονο-
πάτι προς τα Μετέωρα, δυο Καλαμπα-
κιώτες. Λέτε αντί για λίρες που έριχναν 
παλιά οι Άγγλοι, να μας ρίχνουν τώρα οι 
Γερμανοί κέρματα για βοήθεια; 

Καληνύχτα σας

Εκτός από τα 
δέντρα αγαπάει 

ιδιαίτερα και 
τα ζώα ο Νίκος 

Κατοίκος

Εύχομαι και του 
χρόνου να είμαστε 

όλοι μαζί πάλι εδώ να 
γιορτάσουμε!
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Την Τετάρτη 20 Μαΐου πανηγύ-
ριζε η Ιερά Μονή Σιαμάδων εορ-
τάζοντας την μνήμη του προστάτη 
της Αγίου Νικολάου Αρχιεπισκόπου 
Μύρων της Λυκίας.

Την Τρίτη, παραμονή της εορτής, 
το απόγευμα τελέστηκε στην Ιερά 

Μονή ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπε-
ρινός χοροστατούντος του Σεβασμι-
ωτάτου Μητροπολίτου Σταγών και 
Μετώρων κ. Σεραφείμ. 

Τον Θείο λόγο κήρυξε ο Αρχιμ. 
Δωρόθεος Τζεβελέκος, ο οποίος μί-
λησε για τον βίο του εορταζόμενου 

Αγίου.
Ο Σεβασμιώτατος κ. Σεραφείμ στη 

συνέχεια παίρνοντας το λόγο ανα-
φέρθηκε στην ανακαίνιση της Ιεράς 
Μονής Σιαμάδων και στο έργο του 
Αρχιμ. Μακάριου Ιακωβάκη. Επίσης 
ευχαρίστησε τον κ. Ηλία Βλαχογιάν-

νη που όταν ήταν Νομάρχης βοήθη-
σε ώστε να έρθουν χρήματα από διά-
φορα προγράμματα και να ξεκινήσει 
η ανακαίνιση της Μονής.

Ο Αρχιμ. Μακάριος Ιακωβάκης 
τέλος ευχαρίστησε τον Σεβασμιώτα-
το, ο οποίος ήταν εκείνος ο οποίος 

ξεκίνησε το όλο έργο αναστήλωσης 
της Ιεράς Μονής αλλά και όλους τους 
πιστούς που έχουν βοηθήσει στην 
αποπεράτωση αυτού του έργου.

Την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 7:00 
το πρωί τελέστηκε ο Όρθρος και η 
Θεία Λειτουργία.

Παρουσία πλήθους πιστών τελέστηκε 
ο Εσπερινός στην Ιερά Μονή Σιαμάδων
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Στην πλησιέστερη κορυφή της 
Καλαμπάκας, την Κίσσα, αποφασί-
σαμε να ανέβουμε την περασμένη 
Κυριακή. 

Η παρέα μας μεγάλη, είκοσι άτο-
μα ξεκινήσαμε από την Κορομηλιά 
αφού ανεβήκαμε τον ανηφορικό 
δρόμο με τις ατέλειωτες στροφές 
που οδηγούν στο χωριό. 

Οδηγός μας ο Δημήτρης ο άν-
θρωπος που γνωρίζει την περιοχή 
άριστα μιας που καθημερινά δια-
σχίζει το βουνό. 

Η ανηφορική διαδρομή στο 
πυκνό δάσος με την αρκετά υψη-
λή θερμοκρασία μας ανάγκασε να 
σταματάμε συχνά για πάρουμε 
μια ανάσα. Φθάνοντας στο πρώ-
το ξέφωτο θαυμάσαμε τα σπάνια 
αλπικά λουλούδια με τα υπέροχα 
χρώματα και σχέδια. Σε λίγη ώρα 
κατακτήσαμε την κορυφή. 

Η θέα απίστευτη! Στο μυαλό 
μας έχουμε τους στίχους του γνω-
στού τραγουδιού “όταν κοιτάς από 
ψηλά μοιάζει η γη με ζωγραφιά...». 
Ξεκουραστήκαμε, βγάλαμε τις 
απαραίτητες αναμνηστικές φωτο-
γραφίες και πήραμε το δρόμο της 
επιστροφής. 

Ευχαριστούμε τον  Δημήτρη και 
τον Κώστα για την βοήθειά τους. 
Θα συμπορευτούμε στην επόμενη 
διαδρομή της Ορειβατικής Λέσχης 
στα πανέμορφα Ηπειρωτικά χωριά 
Καλαρρύτες και Συρράκο.

Στην Κίσσα ανέβηκε η Ο.Λ.Κ.Άνοιξε το 
Black Live
στη Διάβα
Μια νέα πρόταση διασκέδασης 
στην περιοχή μας

Άνοιξε στη Διάβα πριν λίγες ημέρες, στην 
πρώην ταβέρνα «Ζωή», το νέο ανακαινισμένο 
καφέ - Μεζεδοπωλείο «Black Live».

Μια ολοκαίνουργια πρόταση για τον καφέ 
σας, το ποτό, το παγωτό, με όμορφα πιάτα και 
το καλύτερο σουβλάκι. 

Το όνομα «Black» εξάλλου αποτελεί εγγύη-
ση στη διασκέδαση και την εξυπηρέτηση.

Το νέο «Black Live» σας περιμένει να ζήσε-
τε στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης με θέα 
τα επιβλητικά Μετέωρα.

Οι τυχεροί που κερδίζουν τα δύο βιβλία 
των εκδόσεων ΔΙΟΠΤΡΑ είναι οι εξής:
1) Η κ. Ελένη Μπουρλίδη, που κερδίζει το βιβλίο 
«Το μυστικό του λεβάντε» του Στέφανου Λίβου
2) Η κ. Σωτηρία Σίμου, που κερδίζει το βιβλίο 
«Σμαράγδι στη βροχή» της Άννας Γαλανού.
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Η επίσκεψη στα Ιωάννινα που έγινε 
στα πλαίσια της διήμερης εκπαιδευτι-
κής εκδρομής που πραγματοποιήσαμε 
από την Πέμπτη 2 έως την Παρασκευή 
3 Απριλίου 2015 ήταν μια μοναδική 
εμπειρία για εμάς. Προτού ο ήλιος ρίξει 
τις πρώτες ακτίνες του συναντηθήκα-
με με ενθουσιασμό και ανυπομονησία 
στο παλαιό ΚΤΕΛ Τρικάλων απ’ όπου 
και αναχωρήσαμε. Κατά τη διάρκεια 
της δίωρης διαδρομής μας προς τη 
μαγευτική πόλη των Ιωαννίνων με την 
συντροφιά των φίλων και συμμαθητών 
μας καθώς και των συνοδών καθηγη-
τών μας, η ώρα μας πέρασε ευχάριστα 
χωρίς να καταλαβαίνουμε τις δυσκολί-
ες της διαδρομής.

Πριν φτάσουμε στον τελικό μας 
προορισμό κάναμε μια στάση στο γρα-
φικό Μέτσοβο. Ο καιρός ήταν εξαιρετι-
κός και έτσι περιηγηθήκαμε σε όλο τον 
οικισμό. Στον ελεύθερο χρόνο που μας 
δόθηκε ήρθαμε σε επαφή με τους κα-
τοίκους της περιοχής, μαθαίνοντας για 
την ιστορία, τα ήθη και τα έθιμά τους.

Επόμενος σταθμός της περιήγη-
σής μας ήταν το Μουσείο κέρινων 
ομοιωμάτων του Βρέλλη, που άνοιξε 
τις πόρτες του πρώτη φορά το 1995. 
Εκεί είδαμε εικόνες από την ελληνική 
επανάσταση του ’21 καθώς και σκη-
νές από τον πόλεμο του 1940 και την 
εθνική αντίσταση. Μέσα από τα κέρι-
να ομοιώματα γνωρίσαμε τους ήρωες 
που πολέμησαν για την πατρίδα μας 
και ταυτόχρονα μάθαμε για τη ζωή των 
παλαιότερων χρόνων. Αναμφισβήτητα 
ήταν μια μοναδική εμπειρία που δεν 

θα ξεχάσουμε ποτέ.
Μετά την άφιξη μας στην πόλη των 

Ιωαννίνων, είχαμε ελεύθερο χρόνο για 
να φάμε και να εξερευνήσουμε τις ομορ-
φιές της. Βαδίσαμε ξέγνοιαστοι δίπλα 
στην πανέμορφη λίμνη Παμβώτιδα και 
απολαύσαμε την υπέροχη θέα. Επίσης, 
δεν παραλείψαμε να επισκεφθούμε την 
φημισμένη αγορά με τα καταστήματα 
ασημικών που βρίσκεται στο κέντρο. 
Από το λιμανάκι της λίμνης πήραμε το 
καραβάκι και περάσαμε απέναντι στο 
νησάκι του Αλή-Πασά. Εκεί είχαμε λίγο 
ακόμη ελεύθερο χρόνο, ώστε να περιη-
γηθούμε στα πλακόστρωτα στενά καλ-
ντερίμια και να απολαύσουμε την απέ-
ραντη θέα, πίνοντας κάτι δροσιστικό, 
λόγω της αφόρητης και ασυνήθιστης 
για την περιοχή ζέστης.

Στη συνέχεια, μπήκαμε πάλι στα λε-
ωφορεία με προορισμό τα Ζαγοροχώ-
ρια, για να φτάσουμε σε ένα παραδο-
σιακό ξενώνα στο γραφικό χωριό της 
περιοχής, το Μονοδένδρι. Μετά από 
μια διαδρομή περίπου μιας ώρας, αντι-
κρίσαμε το παλιό αυτό αρχοντικό, το 
οποίο ένιωθες να σε μεταφέρει σε μια 
άλλη εποχή. Η θέα σου έκοβε την ανά-
σα. Αφού τακτοποιηθήκαμε στα δω-
μάτιά μας, κάναμε μια βόλτα στα δρο-
μάκια του χωριού. Εκεί συναντήσαμε 
τους ελάχιστους μόνιμους κατοίκους 
του χωριού, οι οποίοι ήταν πρόθυμοι 
να μας μιλήσουν για την ζωή τους εκεί. 
Το βράδυ, μαζευτήκαμε στο εστιατόριο 
του ξενοδοχείου μας, όπου μέσα σε ένα 
ζεστό κλίμα, καθηγητές και μαθητές 
απολαύσαμε την τοπική κουζίνα.

Το πρωί, ξεκούραστοι 
από έναν ευχάριστο ύπνο 
στο βουνό γευτήκαμε το 
πρωινό του ξενοδοχείου, 
ετοιμάσαμε τα πράγματα 
μας και αποχωρήσαμε για 
το σπήλαιο του Περάματος. 
Είναι το πρώτο σπήλαιο που 
αξιοποιήθηκε τουριστικά 
μετά από έρευνες που έγι-
ναν από το ζεύγος Πετροχεί-
λου τη δεκαετία του ’40 και 
ένα από τα μεγαλύτερα 
στην Ελλάδα. Οι 11 
αίθουσες του φιλο-
ξενούν σταλαγμίτες 
και σταλακτίτες απα-
ράμιλλης φυσικής 
ομορφιάς. Ήταν μια 
επίσκεψη, που χαρά-
χθηκε ανεξίτηλα στη 
μνήμη μας.

Ο επόμενος και τε-
λευταίος σταθμός του 
ταξιδιού μας ήταν το 
Αρχαιολογικό Μου-
σείο Ιωαννίνων, το 
οποίο έχει ανακαινι-
στεί πρόσφατα και περιέχει εκθέματα 
που καλύπτουν μια μεγάλη χρονική 
περίοδο, από την πρώτη εμφάνιση του 
ανθρώπου στην Ήπειρο, κατά την Κα-
τώτερη Παλαιολιθική εποχή πριν από 
250.000 χρόνια, έως και ύστερους ρω-
μαϊκούς χρόνους (3ος αι. μ.Χ.). Ιδιαίτε-
ρη εντύπωση μας έκαναν τα ευρήματα 
από το ιερό της Δωδώνης, τα οποία 
εκτίθενται σε μια αίθουσα αφιερωμένη 

αποκλειστικά σε ένα από τα σπουδαι-
ότερα μαντεία του ελληνικού κόσμου. 
Έπειτα μας δόθηκε ελεύθερος χρόνος 
στην πόλη των Ιωαννίνων για να κά-
νουμε μια τελευταία βόλτα.

Παίρνοντας το δρόμο της επιστρο-
φής για τα Τρίκαλα, μας κυρίευσαν 
ανάμεικτα συναισθήματα χαράς και 
ικανοποίησης από τη μια αλλά και μια 
ελαφριά μελαγχολία από την άλλη. Η 
εκδρομή είχε φτάσει στο τέλος της και 

κοινή επιθυμία όλων ήταν να διαρκού-
σε λίγο ακόμα. Αν και η ευχή μας δεν 
ήταν δυνατό να πραγματοποιηθεί, όλοι 
ξέρουμε πως όταν θα «ξεσκονίζουμε» 
τη χρονοκάψουλα των αναμνήσεων, 
αυτή θα είναι μία από τις καλύτερες!

Βασιλική Παπαϊωάννου, Νικολέττα Τρίχα, 
Αντιγόνη Ταγάρα, Σοφία Φράγκου

Μαθήτριες της Α΄ Γυμνασίου 
των Εκπαιδευτηρίων «Αθηνά»

Ο εθελοντισμός ως ιδέα και 
στάση ζωής αγγίζει όλο και περισ-
σότερους, καθώς ενδυναμώνει την 
κοινωνική αλληλεγγύη και ενισχύει 
την ενεργό συμμετοχή και παρέμ-
βαση. Τα Εκπαιδευτήρια «Αθηνά», 
έχοντας ως στόχο να καλλιεργή-
σουν την εθελοντική συνείδηση και 
την κοινωνική προσφορά, οργάνω-
σαν την εθελοντική ομάδα «Αθηνά 
εν δράσει» με τη συμμετοχή πολλών 
μαθητών του Γυμνασίου και του 
Λυκείου. 

Την Τετάρτη 13 Μαΐου η εθε-
λοντική ομάδα του Σχολείου με 
υπεύθυνη την κ. Ζανιά Σοφία (κα-
θηγήτρια Ιταλικής γλώσσας), πραγ-
ματοποίησε την πρώτη  της δρά-
ση. Συγκεκριμένα, προχώρησε σε 
φύτευση δέντρων στον πνεύμονα 
πρασίνου και ήπιας άθλησης της 
πόλης των Τρικάλων, στο πάρκο του 
Αϊ Γιώργη. Στην προσπάθεια συμ-
μετείχαν πάνω από 100 μαθητές 
του Γυμνασίου και του Λυκείου με 
την υποστήριξη των καθηγητών κ. 
Παππά, Γιαννούλη, Κουτανίτη, Γε-
ωργίου, κας Μανώλη και κας Κόσ-
συβα και την πολύτιμη βοήθεια του 
αρμόδιου τμήματος Πρασίνου και 

Κηποτεχνίας της Δ/νσης Πρασίνου 
του Δήμου Τρικκαίων και της εθε-
λοντικής ομάδας του Δήμου. 

Η Ευαγγελία Ράκου, μαθήτρια 
της Α’ Γυμνασίου, γράφει για τη 
συμμετοχή της σ’ αυτή την εθελο-
ντική δράση: « Πρωί πρωί συγκε-
ντρωθήκαμε παιδιά από όλες τις τά-
ξεις των Εκπαιδευτηρίων «Αθηνά» 
στην Κεντρική Πλατεία Τρικάλων, 
με πολύ κέφι και διάθεση. Από εκεί 
το σχολικό μας οδήγησε στο πάρκο 
του Αϊ Γιώργη, για να πραγματοποι-
ήσουμε την προγραμματισμένη δε-
ντροφύτευσή μας. Όταν φτάσαμε, το 
Σχολείο, σε συνεργασία με το Δήμο 
Τρικκαίων, είχε έτοιμα τα φυτά, τα 
εργαλεία καθώς και τους λάκκους 
– επειδή το χώμα ήταν σκληρό το 
είχαν σκάψει ήδη. Αφού βγάλαμε 
τις αναμνηστικές φωτογραφίες, μοι-
ραστήκαμε από 4-5 άτομα σε κάθε 
δέντρο και στρωθήκαμε στη δου-
λειά. Πρώτα βγάλαμε το δέντρο από 
την γλάστρα και το τοποθετήσαμε 
με προσοχή στο άνοιγμα. Μετά 
τοποθετήσαμε και τον πάσσαλο δί-
πλα του. Αφού στερεώσαμε καλά το 
δέντρο και τον πάσσαλο, αρχίσαμε 
να τα καλύπτουμε με το υπόλοιπο 

χώμα. Όταν έφτασε στο ίδιο επί-
πεδο με το έδαφος περάσαμε στο 
τελευταίο στάδιο που ήταν το φτι-
άξιμο του αυλακιού και το πότισμα. 
Τελειώνοντας και από αυτό, φωτο-
γραφηθήκαμε η κάθε ομάδα με το 
δέντρο που φύτεψε και επιστρέψαμε 
στο χώρο της αρχικής συγκέντρω-
σής μας, γεμάτοι ικανοποίηση για 
την προσπάθειά μας. Ζήσαμε αυτό 
που έλεγαν οι πρόγονοί μας «το 
τερπνόν μετά του ωφελίμου», αφού 
φυτέψαμε τα δεντράκια αστειευόμε-
νοι μεταξύ μας και διασκεδάζοντας 
με το ανακάτεμα του χώματος και 
την χρήση των εργαλείων. Φυτέψα-
με γύρω στα 20 δεντράκια μαθητές 
και καθηγητές, συμμετέχοντας έτσι 
σε μια πολύ ευεργετική εθελοντική 
κίνηση».

Η Διεύθυνση των Εκπαιδευτηρί-
ων «Αθηνά» ευχαριστεί όλους όσοι 
στήριξαν την προσπάθεια και ιδιαί-
τερα τον Αντιδήμαρχο κ. Κωτούλα 
και τον εντεταλμένο σύμβουλο του 
τμήματος εθελοντισμού του Δήμου 
κ. Λάππα Μ. Ευχαριστεί, επίσης, τη 
Γαλακτοβιομηχανία «ΟΛΥΜΠΟΣ», 
που πολύ πρόθυμα ανέλαβε ως χο-
ρηγός τη στήριξη της δράσης.

Οι μαθητές της Α΄ γυμνασίου των Εκπαιδευτηρίων 
«Αθηνά» στα Γιάννενα

Το «Αθηνά  εν δράσει»… 
στο πάρκο του Αγίου Γεωργίου

Δωρεάν Τεστ ΠΑΠ 
σε γυναίκες της Σαρακίνας

Την Τετάρτη 20 Μαΐου το πρωί 
στο χωριό της Σαρακίνας πραγμα-
τοποιήθηκε με πρωτοβουλία της το-
πικής Συμβούλου και Νοσηλεύτριας 
κ. Κατερίνας Πλακιά επίσκεψη των 
Μαιών του Κέντρου Υγείας Καλαμπά-
κας με σκοπό τη λήψη επιχρίσματος 
για Τέστ ΠΑΠ.

Η διαδικασία ξεκίνησε στις 10 το 
πρωί και ολοκληρώθηκε στις 2 το με-
σημέρι στο ιατρείο του χωριού. Πάνω 
από είκοσι γυναίκες ανταποκρίθηκαν 
στο κάλεσμα και έκαναν  την πολύ 
χρήσιμη αυτή εξέταση. Η κ. Πλακιά 
ευχαριστεί τις μαίες και τον διευθυ-
ντή του Κέντρου Υγείας Καλαμπάκας 
κ. Μάνθο Σκύφτα όπως και την πρό-
εδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου κ. 
Καρούτα για την συμπαράταση.
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Στα πλαίσια της συνεχούς συμ-
μετοχής του ΕΠΑ.Λ. Καλαμπάκας 
σε ευρωπαϊκά προγράμματα κινητι-
κότητας και επιμόρφωσης μαθητών 
και εκπαιδευτικών (με πιο πρόσφα-
το παράδειγμα την κινητικότητα 14 
μαθητών και 2 εκπαιδευτικών στη 
Σεβίλλη το διάστημα 20 Οκτωβρίου 
– 2 Νοεμβρίου 2014 και την επιμόρ-
φωση τους στις νέες τεχνολογίες 
του διαδικτύου (Cloud Computing), 
το σχολείο συμμετέχει σε ευρωπα-
ϊκό πρόγραμμα Erasmus+ KA1 με 
τίτλο “Εκπαίδευση του μέλλοντος 
με iPads kai Tablets”, που αφορά 
μαθησιακή κινητικότητα ατόμων 
στο εξωτερικό.

Στα πλαίσια αυτού του προγράμ-
ματος πραγματοποιήθηκε μαθησι-
ακή κινητικότητα εκπαιδευτικού 
προσωπικού στο Γκρατς της Αυ-
στρίας από 4 έως 8 Μαΐου 2015, 
για την παρακολούθηση επιμορφω-
τικού σεμιναρίου με θέμα “Future 
Learning with iPads and Tablets”. 
Το σεμινάριο διοργανώθηκε από 
τον αυστριακό οργανισμό atempo 
σε συνεργασία με τον φινλανδικό 
οργανισμό FAIDD και το παρακο-
λούθησαν οι καθηγητές Πληροφο-
ρικής του σχολείου Σιακαβάρας 
Ιωάννης, Καρακίτσιος Χρήστος, 
Παθέκας Γρηγόριος και Καραμπα-
τάκης Δημήτριος.

Η δραστηριότητα επιμόρφωσης 
αφορούσε τη χρήση και αξιοποίηση 

φορητών συσκευών (tablets) στην 
εκπαιδευτική διαδικασία (Mobile 
Learning). Οι συμμετέχοντες είχαν 
τη δυνατότητα να αποκτήσουν δε-
ξιότητες χρήσης και αξιοποίησης 
των tablets στη διδασκαλία και να 
εξοικειωθούν με τη δημιουργική 
χρήση των κινητών συσκευών ως 
εργαλεία μάθησης, τη δημοσίευση 
περιεχομένου, τα ενσωματωμένα 
χαρακτηριστικά προσβασιμότητας 
για άτομα με ειδικές ανάγκες, τη 
δημιουργική μάθηση (Learning 
by doing). Περιλάμβανε διάφορες 
πρακτικές δραστηριότητες και εκ-
παιδευτικές τεχνικές, καινοτόμες 
μεθόδους και υποστήριζε μια νέα 
κουλτούρα μάθησης.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της 
επιμόρφωσης, παρουσιάστηκαν 
παραδείγματα διεθνών εμπειριών 
και καλών πρακτικών από ευρω-
παϊκές χώρες (φινλανδικό εκπαι-
δευτικό σύστημα) και περιπτώσεις 
αξιοποίησης νέων τεχνολογιών 
όπως η επαυξημένη πραγματικό-
τητα (augmented reality). Έγινε 
ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων 
και ήρθαν σε επαφή άτομα με δια-
φορετικές νοοτροπίες, τακτικές και 
στρατηγικές καθώς το σεμινάριο 
παρακολούθησαν εκπαιδευτικοί 
από τις χώρες Ελλάδα, Φινλανδία, 
Ισλανδία, Τουρκία και Γερμανία.

Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί 
του ΕΠΑ.Λ Καλαμπάκας παρου-

σίασαν τον τρόπο χρήσης της τε-
χνολογίας και του διαδικτύου στην 
εκπαιδευτική διαδικασία από τους 
ίδιους, παρουσιάζοντας την δυνα-
τότητα χρήσης του εικονικού σχο-
λείου Google Classroom αλλά και 
την χρήση ειδικού λογισμικού για 
την κεντρική διαχείριση όλων των 
υπολογιστών του σχολείου με τη 
χρήση tablet.

Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ήταν η 
επίσκεψη σε ένα γυμνάσιο της πό-
λης Jennersdorf, το οποίο ήταν το 
πρώτο σχολείο της Αυστρίας που 
εισήγαγε τη χρήση των iPads στην 
εκπαιδευτική διαδικασία. Οι συμ-
μετέχοντες είχαν τη δυνατότητα 
να έρθουν σε επαφή με καθηγητές 
και μαθητές του σχολείου και να 
παρακολουθήσουν διδασκαλίες 
σε διάφορα μαθήματα (μαθηματι-
κά, θρησκευτικά, αγγλικά κλπ) που 
πραγματοποιούνταν με χρήση των 
iPads. Οι μαθητές έδειχναν από-
λυτα εξοικειωμένοι με τη χρήση 
αυτών των συσκευών, χρησιμοποι-
ούσαν εκπαιδευτικά λογισμικά και 
ειδικές εφαρμογές (applications) 
και παρουσίαζαν τα αποτελέσματα 
της εργασίας τους από το δικό τους 
iPad στο βιντεοπροβολέα της αί-
θουσας, με ασύρματο τρόπο και με 
τη χρήση της συσκευής AppleTV.

Με την επιστροφή τους οι εκ-
παιδευτικοί παρουσίασαν τις νέες 
εκπαιδευτικές πρακτικές, σε όλο 

το εκπαιδευτικό προσωπικό του. Η 
παρουσίαση περιλάμβανε επίδειξη 
μαθήματος με τη χρήση των εφαρ-
μογών Socrative και Kahoot, ενώ 
έγινε και παρουσίαση του Φιλαν-
δικού μοντέλου εκπαίδευσης που 
έχει ήδη εισάγει τα tablets στην 
εκπαίδευση.

Πράγματι, τα tablets τονώνουν 
το ενδιαφέρον των νέων καθώς 
είναι διασκεδαστικά στη χρήση 
τους, στηρίζουν τη δημιουργικό-
τητα και την αυτο-έκφραση. Εξο-
πλισμένα με κατάλληλες εφαρμο-
γές (applications) και με σωστή 
χρήση, οι συσκευές αυτές μπορούν 
να βελτιώσουν την ποιότητα της 
διδασκαλίας, να προσφέρουν νέες 
δυνατότητες στην ατομική και στη 
συνεργατική μάθηση, παρέχοντας 
πρόσβαση σε μαθησιακές ευκαιρί-
ες, με δυνατότητες διαδραστικότη-

τας, αλληλεπίδρασης και επικοινω-
νίας.

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
Erasmus+ KA1 θα ολοκληρωθεί 
με νέα κινητικότητα εκπαιδευτι-
κών στη Φινλανδία τη νέα σχολι-
κή χρονιά 2015-2016. Το ΕΠΑ.Λ 
Καλαμπάκας είναι ένας εκπαιδευ-
τικός οργανισμός που προσπαθεί 
να ενισχύει την ευρωπαϊκή του 
διάσταση, υποστηρίζει επιμορφω-
τικές διαδικασίες και εξελίσσεται 
συμμετέχοντας σε καινοτόμα δί-
κτυα συνεργασίας.

Οι καθηγητές Πληροφορικής: 
Καραμπατάκης Δημήτριος – Καρα-
κίτσιος Χρήστος – Παθέκας Γρηγό-
ριος – Σιακαβάρας Ιωάννης με τις 
βεβαιώσεις της επιμόρφωσης.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Erasmus+: Εκπαίδευση του μέλλοντος με iPads και 
Τablets στο Γκρατς για καθηγητές του ΕΠΑΛ

Η πράσινη Κιβωτός σε συ-
νεργασία με τον Δήμο Καλα-
μπάκας και τον ΣΚΑΪ με την 
πρωτοβουλία του “Όλοι μαζί 
μπορούμε και στο περιβάλ-
λον” διοργάνωσαν εθελοντι-
κό καθαρισμό από τα σκου-
πίδια του κεντρικού δρόμου 
και των μονοπατιών που 
οδηγούν από την Καλαμπά-
κα στα Μετέωρα. Με σημείο 
συνάντησης το Δημαρχείο 
Καλαμπάκας την περασμένη 
Κυριακή το πρωί οι εθελοντές 
συγκεντρώθηκαν και ξεκί-
νησαν την προσπάθεια, που 
θα βελτιώσει την εικόνα της 
περιοχής των Μετέωρων, η 
οποία έχει πληγεί από τη ρύ-
πανση και τα σκουπίδια.

Καθάρισαν τον κεντρικό δρόμο και 
τα μονοπάτια των Μετεώρων
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Το βιβλίο που παρουσιάζουμε απόψε 
είναι ένα μυθιστόρημα. Ο τίτλος του: Ο 
όρκος των τεσσάρων γυναικών. Συγ-
γραφέας του η Καλαμπακιώτισσα Λία 
Αλεξίου. Πρόκειται για ένα βιβλίο με δι-
αστάσεις 21 Χ 14,5 εκ., με 310 σελίδες, 
που εκδόθηκε από τις εκδόσεις Λειμών 
το 2015.

 Στο εξώφυλλό του υπάρχει μια φω-
τογραφία της παλιάς Καλαμπάκας, που 
πάρθηκε από το λεύκωμα «Καλαμπάκα: 
Διαδρομή στον χρόνο» των εκδόσεων 
του Πολιτιστικού Συλλόγου Αθηνών «Τα 
Μετέωρα». Δείχνει την Καλαμπάκα να 
κείτεται στους πρόποδες των μετεωρίτι-
κων βράχων κι από πάνω αχνοφαίνονται 
οι μορφές τεσσάρων γυναικών, των τεσ-
σάρων πρωταγωνιστριών του βιβλίου.

Στο οπισθόφυλλο διαβάζουμε: «Ο όρ-
κος των Τεσσάρων Γυναικών είναι ένα 
οδοιπορικό προς την εξιλέωση και την 
κάθαρση, μέσα από φοβερές συγκρού-
σεις χαρακτήρων και απίστευτων περι-
πετειών και μεταπτώσεων. Πρωταγωνί-
στριες στο μυθιστόρημα είναι γυναίκες. 
Το σκηνικό μιας τραγικής περιόδου δεν 
αλλάζει τα αιώνια θέματα του μεγάλου 
έρωτα, του πάθους και της απόρριψης. 
Στο επίκεντρο είναι η Καλαμπάκα, με 
τους απλούς και άδολους ανθρώπους 
της, που βρέθηκε ξαφνικά στο μέσο μιας 
ανείπωτης καταιγίδας, που συντάραξε 
ολόκληρη την Ελλάδα. Οι μεγάλες σε-
λίδες της ιστορίας διαπλέκονται με τις 
ζωές, τη μοίρα και τα πάθη των απλών 
ανθρώπων και των πρωταγωνιστών. Οι 
τέσσερις γυναίκες, κινούμενες από δια-
φορετικές τροχιές, συγκλίνουν σε αυτο-
γνωσία και κοινή δράση, με κίνητρο τον 
διαψευσμένο έρωτα, την προδοσία και 
τη λεηλατημένη ζωή τους.»

Στο «αφτί» του βιβλίου βρίσκουμε 
ένα σύντομο βιογραφικό της συγγραφέ-
ως: «Η Λία Αλεξίου γεννήθηκε το 1948 
και μεγάλωσε στην Καλαμπάκα. Από το 
1967 ζει στην Αθήνα. Σπούδασε Χημι-
κός-Υφαντουργός. Ίδρυσε σχολή Υφα-
ντικής το 1983 όπου και δίδαξε για 20 
χρόνια. Συγχρόνως ίδρυσε βιοτεχνία που 
παρήγαγε παραδοσιακά υφαντά λαϊκής 
τέχνης. Εργάστηκε επίσης στη Διεύθυν-
ση Πρασίνου του Δήμου Αθηναίων».

Στην έβδομη σελίδα διαβάζουμε τις 
ευχαριστίες της προς την κυρία Μαρι-
άννα Νομικού για τη βοήθεια της στις 
φιλολογικές διορθώσεις, τις φίλες της 
Κατερίνα Ζαχαράκη και Γεωργία Δημο-
πούλου για την ενθάρρυνση και συμπα-
ράστασή τους καθώς και στον πρέσβη 
επί τιμή Περικλή Νέαρχου για την προ-
λόγιση του βιβλίου.

Σε επόμενη σελίδα διαβάζουμε πού 
αφιερώνει η συγγραφέας το βιβλίο της: 
«Στον αείμνηστο αδελφό μου και στην 
εκατοντάχρονη μητέρα μου».

Ακολουθεί στις σελίδες 9-11 ο πρό-
λογος που έγραψε ο πρέσβης επί τιμή 
Περικλής Νεάρχου. Σ’ αυτόν ανάμεσα σε 
άλλα ο προλογίζων σημειώνει:

«(...) Διεπίστωσα ότι παρά τον τίτλο 
του, που θα μπορούσε να δημιουργήσει 
την εντύπωση ότι αφορά μόνο προσωπι-
κές ιστορίες, χωρίς ευρύτερες αναγωγές, 
ότι το βιβλίο ήταν μια μαρτυρία και ένα 
οδοιπορικό μέσα από τις τραγικές δε-
καετίες του ‘30, του ‘40 και της πρώτης 
μεταπολεμικής περιόδου. Τα πρόσωπα 
είναι αυτά που πρωταγωνίστησαν ως 
ανώνυμος λαός στη δεκαετία του ‘30, 
στο έπος αργότερα της Πίνδου, στα μαύ-
ρα χρόνια της Κατοχής, στα στρατόπεδα 
συγκεντρώσεως στη Γερμανία, στον Εμ-
φύλιο Πόλεμο και στο μεταπολεμικό κα-
θεστώς, με τον χωρισμό των Ελλήνων σε 
φίλους και αντιπάλους, με το πελατειακό 

κομματικό σύστημα και τα πιστοποιητι-
κά κοινωνικών φρονημάτων.«

»Το μυθιστόρημα έχει επίκεντρο την 
Καλαμπάκα. Τους απλούς, αγνούς αν-
θρώπους, με τα πλούσια συναισθήματα, 
την άδολη αγάπη για τη μικρή πατρίδα. 
(...) Οι χαρακτήρες είναι ολοζώντανοι. 
Άνθρωποι δεμένοι με τη φύση, το μόχθο, 
τον έρωτα, συνυφασμένο με αγώνες και 
πόθους μιας ζωής. Η Μαριάνθη, ο Σπύ-
ρος, ο Μανώλης, η Σοφούλα και ο κακός 
δαίμονας Πάνος Γρίβας (...)

»(...) Στο δεύτερο μέρος του μυθιστο-
ρήματος αναπτύσσεται η εκδίκηση των 
τεσσάρων γυναικών, που έχουν ως κοινό 
χαρακτηριστικό την κοινή εμπειρία της 
αχρειότητας, της διπλοπροσωπίας, της 
δολιότητας και της εγκληματικής συμπε-
ριφοράς του Πάνου Γρίβα. Η κοινή δρά-
ση των τεσσάρων γυναικών, που, μέσα 
από διαφορετικούς δρόμους, έρχονται σε 
αυτογνωσία, λειτουργεί ως εξιλέωση και 
κάθαρση.»

Ακολουθεί στις σελίδες 13-14 μια ει-
σαγωγή της συγγραφέως για την Καλα-
μπάκα, για όσους αναγνώστες δεν την 
γνωρίζουν.«Σήμερα ονομάζεται Καλα-
μπάκα. Κατά τους Βυζαντινούς χρόνους 
Σταγοί. Στην Αρχαιότητα ήταν το Αιγίνι-
ον και στους Ομηρικούς χρόνους Ιθώ-
μη1. Μετέωρα το ξέρουν οι πιο πολλοί, 
από τα θεόρατα βράχια. (...) Είναι βράχια 
ποτισμένα με θρύλους, παραδόσεις και 
ιεροσύνη, γιατί στις κορυφές τους είναι 
κτισμένα τα μοναστήρια. (...) Την άνοιξη, 
μικροσκοπικά λουλουδάκια γραπώνονται 
από μικρά κοιλώματα από κάθε βράχο, 
που μπόρεσε να κρατήσει λίγο χώμα για 
να τον στολίσουν με τις αποχρώσεις του 
μοβ και του κίτρινου. Το φθινόπωρο εί-
ναι μια μαγεία. Ο χώρος βάφεται με όλες 
τις αποχρώσεις του καφέ και του κίτρι-
νου. Τα γυμνά κλαδιά, χέρια που υψώνο-
νταν ικέτες προς τον ήλιο. (...) Η μαγεία 
της φύσης απογειώνεται τον χειμώνα. 
Όταν πέφτει η καταχνιά και τρυπώνει 
σε κάθε τρύπα, σε κάθε εσοχή και αφή-
νει τις κορυφές να αιωρούνται μετέωρες 
από τον ουρανό. Όταν το λευκό χιόνι 
κάθεται απαλά πάνω στους βράχους και 
όταν ακούς τον ήχο του σήμαντρου από 
τα γύρω μοναστήρια. Όλα γύρω σου εκ-
πέμπουν αγιότητα.»

Από τα σελίδα 15 κ.ε. ξεκινά το κυρί-
ως μέρος του μυθιστορήματος, το οποίο 
εκτείνεται σε δύο άξονες: έναν κάθετο, 
τον χρονικό, από την προπολεμική επο-
χή ως τις μέρες μας, κι έναν οριζόντιο, 
τον τοπικό, που με κέντρο την Καλαμπά-
κα εξακτινώνεται κυρίως προς την Αθή-
να, αλλά και την Αμερική, Γερμανία και 
αλλού.

Δεν προτίθεμαι να αναφερθώ εκτε-
νώς στην πλοκή της ιστορίας, στα πρό-
σωπα και στις λεπτομέρειες, ιδίως προς 
το τελευταίο μέρος του βιβλίου, γιατί δεν 
θέλω να αποκαλύψω τα στοιχεία αυτά, 
αποθαρρύνοντας έτσι τους πιθανούς 
αναγνώστες από το να διαβάσουν μό-
νοι τους το βιβλίο. Οι παρατηρήσεις που 
ακολουθούν θα είναι γενικές.

Μια γενική εισαγωγική παρατήρη-
ση• πολλοί συγγραφείς, όπως και ο γνω-
στός Σκιαθίτης, που ζουν μακριά από 
τη γενέτειρά τους, εμφανίζουν στο έργο 
τους την εξής ιδιαιτερότητα: θυμούνται 
με νοσταλγία τον γενέθλιο τόπο τους, 
τον έχουν εξιδανικευμένο στη μνήμη 
τους και όταν αναφέρονται σ’ αυτόν, 
στο παρελθόν, κυριαρχούν η ανεμελιά, 
η αθωότητα, η ευτυχία, η ελευθερία, η 
ξεγνοιασιά κ.ά. Κι απ’ την άλλη παρουσι-
άζεται αντιθετικά η μεγαλούπολη, όπου 
κυριαρχούν η δυστυχία, η δέσμευση, ο 
συμβιβασμός, η αλλοτρίωση, η αποπνι-

κτική ατμόσφαιρα κ.ά.
«Πιο κάτω, τα παλιά σπίτια του Ψυρ-

ρή έχουν γκρεμιστεί και τη θέση τους 
έχουν πάρει οι άσχημες πολυκατοικίες, 
με στενά βρόμικα μπαλκόνια, που, αντί 
για λουλούδια, είναι γεμάτα με ρούχα 
απλωμένα. Μια άθλια θέα. (...) Πιο εκεί, 
δίπλα στα σκουπίδια, σωριασμένα κορ-
μιά νέων, με μάτια απλανή, παραδομένα 
στην πρόσκαιρη ευδαιμονία της ηρω-
ίνης. Κάποια σφάδαζαν και σέρνονταν 
από το στερητικό σύνδρομο. Άνθρωποι 
διαφόρων υπηκοοτήτων κοιμόντουσαν 
σε μια εσοχή, έχοντας αποθηκεύσει τα 
όνειρα τους στα καμωμένα από χαρ-
τόκουτα σπίτια τους. Ένας κόσμος που 
ταλαντεύεται μεταξύ του χθες και του 
αύριο.» (σελ. 38)

Έτσι και η αφηγήτρια στην αρχή του 
βιβλίου. Ενώ ξεκινάει με κάτι αντικειμε-
νικά θλιβερό, μια κηδεία, βρίσκει την με-
λωδία της καμπάνας γλυκιά. Ένα γλυκό 
αίσθημα χαρμολύπης αναδύεται:

«Η καμπάνα της Κοιμήσεως της Θε-
οτόκου, που βρίσκεται στη ρίζα του με-
σαίου βράχου Αϊά, άρχισε να κτυπά. Μια 
γλυκιά, λυπητερή μελωδία σκορπίστηκε 
στον αέρα. Στο άκουσμά της, όλοι ξέρανε 
ότι ήταν αναγγελία θανάτου.» (σελ. 15)

Αμέσως ο Καλαμπακιώτης αναγνώ-
στης βρίσκεται σε γνώριμα μέρη και 
ακούσματα και αισθάνεται οικεία: Σοπο-
τός, Λαλούκα, Μεράι, Αϊά, Άλτσος…

Η αφήγηση ξεκινά από το τέλος πε-
ρίπου της ιστορίας (Καλαμπάκα 2003 
επιγράφεται το σχετικό κεφάλαιο, ενώ το 
τελευταίο κεφάλαιο Κηφισιά 2014): Πε-
θαίνει η ενενηνταεφτάχρονη Μαριάνθη 
Αλεξάκη Ρίζου…

Η αφήγηση είναι στην αρχή τριτο-
πρόσωπη και η εστίαση  εξωτερική:

«Τα καλοκαίρια παίζανε στο μπαΐρι, 
που ήταν δίπλα στο σπίτι της, μαζί με 
τη δισέγγονή της, τη Μάγδα Μαριάνθη. 
Τους φίλευε πίτα, μύγδαλα, καρύδια και 
γλυκά του κουταλιού.» (σελ. 16)

Στην σελίδα 16 όμως ξαφνικά έχουμε 
πρωτοπρόσωπη αφήγηση και η εστίαση  
μετατρέπεται σε εσωτερική• η αφηγή-
τρια γνωρίζει και παρουσιάζει τα γεγο-
νότα μόνο από τη δική της οπτική γωνία, 
δίνοντας στον αναγνώστη λιγότερα στοι-
χεία απ’ όσα γνωρίζουν όλα τα πρόσωπα 
της ιστορίας.

«Τον Μάιο ανεβαίναμε στις μεγάλες 
κερασιές και μαζεύαμε τα κεράσια, σε 
μικρά ψάθινα καλάθια. Αφού τρώγαμε 
και χορταίναμε, κρατάγαμε στο στόμα 
τα κουκούτσια και με ένα μικρό καλάμι 
παίζαμε κουκουτσοπόλεμο. Τα ρούχα 
μας βάφονταν κόκκινα. Ξέραμε ότι θα 
επακολουθούσαν φωνές από τις μανάδες 

μας αλλά ποιος νοιαζόταν 
γι’ αυτά την ώρα του παι-
χνιδιού; Η γιαγιά Φανή 
είχε γι’ αυτό το σκοπό φυ-
λαγμένες τις παλαιές μας 
μπλούζες, τις οποίες μας 
έδινε. Έτσι χορταίναμε 
παιχνίδι χωρίς συνέπειες 
και του χρόνου πάλι τα 
ίδια.» (σελ. 16)

Η εναλλαγή αυτή στα 
πρόσωπα και στην εστί-
αση  αφενός δημιουργεί 
ένα κλίμα μυστηρίου: 
κρυμμένα μυστικά, νύξεις 
και προδηλώσεις καλούν 
τον αναγνώστη σ’ ένα 
ταξίδι ανακαλύψεων και 
αποκαλύψεων, στην δια-
λεύκανση ενός μυστηρίου. 
Κι αφετέρου, απαιτεί τετα-
μένη την προσοχή του, 
προκειμένου να ξετυλίξει 

το κουβάρι των σχέσεων και των πράξε-
ων και να μην χαθεί στον λαβύρινθο που 
έχει εξυφανθεί.

Η δυσκολία του αναγνώστη επιτείνε-
ται και από το διαρκές πήγαινε έλα στο 
χώρο και στον χρόνο, αυτή τη συνεχή 
χωροχρονική διελκυστίνδα. Διαβάζω με-
ρικούς από τους τίτλους των επιμέρους 
κεφαλαίων: Κηδεία: Καλαμπάκα 2003, 
Κηφισιά 2005, Γάμος στην Κηφισιά 
(1933), Α’ Νεκροταφείο Αθηνών (1981), 
Μοναστηράκι (1958) κ.ά.

Η γλώσσα του κειμένου είναι απλή 
και κατανοητή. Συχνά, ιδίως όταν αναφέ-
ρονται οι κάτοικοι της Καλαμπάκας και 
οι ασχολίες τους, κάνουν την εμφάνισή 
τους αρκετές ιδιωματικές καλαμπακιώτι-
κες λέξεις: τσάκνα, πυροστιά, ντανιάζω, 
μανιά, μπιστεριά, τσίπα, κλαμούρα κ.ά., 
που κάνουν τον Καλαμπακιώτη αναγνώ-
στη να αισθάνεται οικεία.

Η περιγραφή χρησιμοποιείται σε αρ-
κετές περιπτώσεις και για ποικίλους σκο-
πούς, όπως για παράδειγμα η περιγραφή 
του εσωτερικού της εκκλησίας της Πανα-
γίας δημιουργεί το κατάλληλο κλίμα κα-
τανυκτικότητας αλλά και αναδεικνύουν 
μια γλυκύτητα και μια νοσταλγία για την 
ιδιαίτερη πατρίδα, τόσο της αφηγήτριας 
όσο και της συγγραφέως: 

«Το λιγοστό φως που έμπαινε από 
τους φεγγίτες και το φως των κεριών, 
έκαναν την ατμόσφαιρα κατανυκτική. Η 
εκκλησία του 10ου αιώνα, ζωγραφισμέ-
νη από άκρη σε άκρη. Οι μορφές των 
αγίων και της Παναγίας είχαν πάρει μια 
ιδιαίτερη γλυκύτητα και εξέπεμπαν την 
αγιότητά τους. Στο κέντρο ένας επιβλητι-
κός και μοναδικός στον κόσμο άμβωνας, 
που στηριζόταν σε τέσσερις μαρμάρινες 
κολώνες. Η μία ήταν πράσινη, στο χρώ-
μα του σμαραγδιού και οι άλλες δύο από 
άσπρο μάρμαρο με νερά αχνού κίτρινου. 
Η τέταρτη ήταν μαρμάρινη και είχε κι 
αυτή εμφανή σημάδια πάνω της αρχαί-
ων επιγραφών από το Αιγίνιο.» (σελ. 17)

Στη σελίδα 18 παρουσιάζονται σε μία 
πρόταση και οι τέσσερις πρωταγωνίστρι-
ες της ιστορίας:

«Ένα πέπλο μυστηρίου κάλυπτε τις 
θείες. Από μικρό παιδί, τις θυμάται να 
ψιθυρίζουν κάτι μεταξύ τους. Τις έδενε 
μια φιλία δυνατή, αδιάρρηκτη, χωρίς να 
έχουν κάτι κοινό μεταξύ τους. Τη Μαρι-
άνθη, τη Φανή, τη Μαρία και την Αργυ-
ρώ.»

Οι λέξεις που επαναλαμβάνονται 
δημιουργούν μυστήριο και βάζουν σε 
απορία τον αναγνώστη, γεννώντας του 
ερωτηματικά αλλά και προοικονομώντας 
την εξέλιξη της ιστορίας: «βλέμμα συνω-
μοτικό», «πέπλο μυστηρίου», «Ας είναι 

γρήγορη και η δική μας λύτρωση», «πο-
ρέψου εν ειρήνη, τελείωσαν τα βάσανά 
σου, ζήτα συγχώρεση και για μας. Ήμουν 
πλέον σίγουρη. Υπήρχε ένα μυστικό με-
ταξύ τους, που έπρεπε να το μάθω», 
«Όταν ήμουν μικρή, το θεωρούσα φυσι-
ολογικό να έχεις δύο μαμάδες».

«Η γιαγιά Φανή είχε μια μεγάλη 
ουλή, που άρχιζε από το μέτωπο και 
κατέβαινε μέχρι το λαιμό. Την έκρυβε, 
χαμηλώνοντας τη μαντήλα, που δεν την 
αποχωριζόταν ποτέ. Όταν ήμουν μικρή, 
την ακουμπούσα και πάντα τη ρωτούσα: 
Πονάς γιαγιά Φανή; Όχι χαρά μου... και 
άλλαζε αμέσως κουβέντα. Έμαθα την 
αλήθεια πολύ αργότερα.» (σελ. 24-25)

«Πριν ένα μήνα, παρευρισκόμουν σε 
μια παρόμοια κηδεία, της γιαγιάς Φα-
νής. Πριν καλά - καλά συνειδητοποιήσω 
το θάνατο της Φανής, πάνω στο μήνα 
έφυγε και η γιαγιά Μαριάνθη. Πώς 
μπορούσε άλλωστε να ζήσει χωρίς την 
αδερφή της; Η μοίρα της Μαριάνθης δεν 
ήταν καλή υφάντρα. Της έγνεσε μεγάλο 
το νήμα ζωής της, αλλά με κόμπους που 
τον τελευταίο δεν μπόρεσε ή δεν ήθελε 
να τον λύσει.»

«Είχα μεγάλη αδυναμία στη γιαγιά 
Φανή. Ήμουν το μαθητούδι της. Με ξύ-
πναγε πρωί, λίγο πριν ο ήλιος σκάσει 
από τον βράχο, που ήταν κτισμένο το 
μοναστήρι της Αγίας Τριάδος. Ήμουνα 
ανεβασμένη στη συκιά και έκοβα μεγά-
λα ώριμα όλο γλύκα σύκα και τα έτρωγα 
κρύα από τη δροσιά της νύχτας.» (σελ. 
19-20)

Η μεταφορά η σχετική με την υφά-
ντρα καθώς και οι διάσπαρτες αναφορές 
σε υφαντική τέχνη και σε υφαντά καλ-
λιτεχνήματα μάς θυμίζουν συχνά την 
επαγγελματική ενασχόληση και γνώση 
της συγγραφέως.

«Μια μπάντα  τεράστια, ένα αρι-
στούργημα καλλιτεχνικής υφαντικής 
μέσα σε κορνίζα, με τις εννέα Μούσες 
να χορεύουν δίπλα στο ποτάμι, στεφα-
νωμένες με λουλούδια. Διακοσμούσε τον 
τοίχο του σαλονιού του σπιτιού μας στην 
Αθήνα. Έργο της μανιάς Μαριγούλας και 
της Φανής. Δεν υπήρχε περίπτωση, να 
μη σταθούν οι επισκέπτες μας για να 
θαυμάσουν τον πίνακα. Σε καθήλωνε, με 
τα χρώματα και την κίνηση, έτοιμες να 
φύγουν να συνεχίσουν το χορό στα πρά-
σινα λιβάδια. Την είχε κάνει δώρο στη 
μητέρα μου η Φανή, όταν γεννήθηκα.» 
(σελ. 33)

Το ρήμα που βρίσκουμε συχνά να 
επαναλαμβάνεται είναι το θυμάμαι και 
όλες οι λέξεις οι συγγενικές με τη μνήμη. 
Αυτή είναι που κινητοποιεί την αφηγή-
τρια, αυτή είναι που καθαίρει την συγ-
γραφέα.

«Τη διαδικασία τη θυμάμαι πολύ 
καλά γιατί, πριν μερικά χρόνια, όλα τα 
καλοκαίρια μέναμε στο μικρό σπίτι, 
στο μεγάλο χωράφι. Ανάβαμε φωτιά με 
τσάκνα και όταν γίνονταν κάρβουνα, 
βάζαμε το χάλκινο ταψί σε μια πυροστιά 
και από πάνω το κλείναμε με τη γάστρα, 
που ήταν σαν ένα μεγάλο καπέλο. Με τη 
μασιά ρίχναμε στάχτη και κάρβουνα. Η 
πίτα έδεσμα. Η μυρωδιά που άφηναν τα 
διάφορα χόρτα, ανακατεμένα με τη μυ-
ρωδιά της ζύμης, μας έκανε να τρέχουν 
τα σάλια.» (σελ. 21)

Με ανάδρομες αφηγήσεις και επι-
στροφή στο παρελθόν φωτίζονται προ-
οδευτικά οι παράλληλες εξελίξεις στους 
δύο κλάδους καταγωγής της ηρωίδας 
με τα δύο ονόματα, ένα από κάθε κλά-
δο: Μάγδα - Μαριάνθη. Γάμος στην 
Κηφισιά το 1933 των προγόνων της, 
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του δικηγόρου Άγγελου Κώνστα με την 
Μάγδα. Και με περισσότερες λεπτομέ-
ρειες η παρουσίαση της οικογενειακής 
της κατάστασης και πορείας από το σόι 
της στην Καλαμπάκα:

«Από τον απέναντι τοίχο, με κοίταζε 
κατάματα ο παππούς Σπύρος, φορώντας 
τη στολή τού Έλληνα αξιωματικού και 
πιο δίπλα, ξεθωριασμένη από τον καιρό, 
μια οικογενειακή φωτογραφία, βγαλμέ-
νη σε κάποιο φωτογραφείο, με στημένη 
πόζα. Η οικογένεια Αλεξάκη. Όρθιος ο 
Γιωργής μαζί με τη Σοφία, έχοντας ένα 
μωρό στην αγκαλιά, τη Φανή. Δίπλα 
τους, ο Μανώλης, μπροστά τους ο Νι-
κόλας, με κοντό παντελονάκι και δίπλα 
του, κοριτσάκι, η Μαριάνθη. Στο κάτω 
μέρος, έγραφε 11.05.1927» (σελ. 33)

«Γιαγιά, πες το παραμύθι του Σπύρου 
και της Μαριάνθης. Κοιτάζαμε μια συ-
στάδα από αστέρια και η γιαγιά μού έδει-
χνε με το χέρι της και μου έλεγε. Αυτό το 
λαμπερό, είναι η Σοφούλα, δίπλα της ο 
Σπύρος, πιο κει ο Μανώλης, ο Νικόλας, 
η Σοφία και ο Γιώργης.» (σελ. 32)

 Με υπαινιγμούς και αδρές γραμμές 
εισάγεται και ο αντιήρωας Πάνος Γρίβας 
(«ο διαχρονικά γοητευτικός ωραίος νέος, 
που κρύβει έναν επιτήδειο, ύπουλο και 
αδίστακτο κακούργο. Έναν κυνικό και-
ροσκόπο, που καθόλου συμπτωματικά 
αλλά, αντιθέτως, πολύ χαρακτηριστικά, 
γίνεται ο συνεργάτης των Γερμανών 
στην Κατοχή και ο “επιτυχεμένος” πο-
λιτικός, βουλευτής και υπουργός, στην 
τραγική μεταπολεμική περίοδο» -από 
τον πρόλογο του Περικλή Νεάρχου) και 
προοικονομείται όλος ο μετέπειτα αρνη-
τικός του ρόλος.

Με πολύ ρομαντισμό παρουσιάζεται 
η ιστορία αγάπης του γιατρού Σπύρου 
και της Μαριάνθης, προγιαγιάς της αφη-
γήτριας. Ο Σπύρος είναι γιατρός στην 
υγειονομική υπηρεσία που βρίσκεται 
στα ριζά του λόφου του προφητη-Ηλία, 
όπου και συναντιούνται οι δύο ερωτευ-
μένοι, όπως επίσης και στην βόλτα στην 
οδό Τρικάλων, που τόσες αναμνήσεις 
ξυπνά σε όσους από μας προλάβαμε και 
βιώσαμε την συνήθεια αυτή.

«Κάθε Κυριακή στη βόλτα χαιρετιό-
ντουσαν από μακριά. Είχαν βρει έναν 
κωδικό: Ο Σπύρος έβαζε το χέρι του στο 
στήθος, στο μέρος της καρδιάς κι εκείνη 
τού έσκαγε ένα χαμόγελο και συνέχιζε 
τη βόλτα με τις φιλενάδες της και πάλι 
από την αρχή.» (σελ. 72).

Η ρομαντική εξιδανικευμένη διά-
θεση επιτείνεται με χοροεσπερίδες στο 
εξοχικό κέντρο Καλλιθέα / Καλή Θέα στο 
σημερινό Ξενία, με έρωτες, ζήλιες, συν-
θηματικά πετραδάκια στα παράθυρα, 
γραμμόφωνα, κλέψιμο νύφης, ρομαντι-
κό γάμο στον προφητη-Ηλία κ.ά.

«Ο Σπύρος πλημμύρισε τον νου της, 
σαρωτικά, σαν ανεμοθύελλα. Ένιωθε 
σαν μικρό παιδί που κάνει αταξία. Ακρι-
βώς όπως τότε που, μικρό κοριτσάκι, 
τρύπωνε στην κουζίνα, και έτρωγε από 
τη ζύμη του τσουρεκιού, που φούσκω-
νε.» (σελ. 93)

 Από τη σελίδα 96 κ.ε. εισάγεται μια 
ενδιαφέρουσα πρακτική της συγγραφέ-
ως: παρατίθενται χειρόγραφες επιστο-
λές, πρώτα του γιατρού Σπύρου προς τον 
πατέρα του Σωκράτη και στη συνέχεια 
κι άλλες με διάφορους αποστολείς και 
αποδέκτες. Στην εποχή του διαδικτύου 
και των ηλεμηνυμάτων (e-mail), η αλλη-
λογραφία με χειρόγραφες επιστολές, στα 
μάτια ιδίως των νεότερων αναγνωστών, 
φαντάζει συναρπαστική, περίεργη και 
γοητευτική.

Η περίοδος ευτυχίας δεν κρατά πολύ. 
Οι αντιθέσεις και εναλλαγές ευτυχίας 
δυστυχίας, ζωής και θανάτου, είναι κυ-
ρίαρχες στο βιβλίο και αποτελούν λάιτ 
μοτίβ  (Leitmotiv) του μυθιστορήματος. 
«Σαν ήρθε χρόνος δίσεκτος και μήνες ορ-
γισμένοι», (σελ. 102) ξεσπάει ο Δεύτερος 
Παγκόσμιος Πόλεμος, που εισβάλλει στη 
ζωή των ηρώων και την αναστατώνει.

Από τη σελίδα 114 κ.ε. παρατίθενται 
στο βιβλίο πρωτοσέλιδα εφημερίδων, 
επίσημα ανακοινωθέντα και διαγγέλμα-
τα, καθώς και στρατιωτικές ή άλλες ανα-
κοινώσεις και αναφορές. Παρατίθενται 
επίσης πολλά γράμματα του Σπύρου με 
τον δικό του γραφικό χαρακτήρα προς 
τη Μαριάνθη, όπου περιγράφει την κα-
θημερινότητά του στον πόλεμο, τα αν-
δραγαθήματα του αδερφού της Μανώ-

λη καθώς και τα ιστορικά γεγονότα: 5ο 
Σύνταγμα Τρικάλων, προέλαση, ηρωική 
μάχη στο Ύψωμα 731, είσοδος Γερμα-
νών στον πόλεμο κ.ά.

Ο πόλεμος όμως επεμβαίνει βίαια 
και βάναυσα στη ζωή της Μαριάνθης: 
«Ο Χάρος θέρισε ακόμα μια φορά το 
σπίτι του Γιώργη και η κουκουβάγια, 
που, μέρες τώρα, είχε θρονιαστεί στη 
μεγάλη καρυδιά, συνέχιζε το μοιρολόι. 
Οι συγγενείς και οι φίλοι ήταν όλοι εκεί. 
Ήρθαν να εκφράσουν τα συλλυπητήρια 
και ο ιερέας να τελέσει λειτουργία, για 
την ανάπαυση της ψυχής όχι μόνο του 
Μανώλη αλλά και του Σπύρου. Όλες οι 
γυναίκες, μαυροφορεμένες, όλες θρη-
νούσαν κάποιον. Παιδί, άνδρα, αδελφό. 
Το φέρετρο είχε τοποθετηθεί πάνω στο 
τραπέζι, στη σάλα, για ξενύχτισμα. Η 
Μαριάνθη δεν έφυγε ούτε μια στιγμή 
από τη σορό. Έπρεπε να προσευχηθεί 
και για τους δύο.» (σελ. 178)

Στην Κατοχή που ακολουθεί περι-
γράφονται οι δυσκολίες που βίωσαν οι 
μυθιστορηματικοί ήρωες αλλά και πραγ-
ματικά περιστατικά που έζησαν οι Καλα-
μπακιώτες την μαύρη αυτή περίοδο:

«Μέσ’ στο καταχείμωνο, στις 12 Ια-
νουαρίου του 1943, ήρθε η μεγάλη δοκι-
μασία. Οι Ιταλοί συγκέντρωσαν όλο τον 
ανδρικό πληθυσμό στην πλατεία, μπρο-
στά σ’ ένα πολυβόλο έτοιμο να σκορπί-
σει θάνατο. Ευτυχώς, μετά από δύσκο-
λες διαπραγματεύσεις των Αρχών της 
Καλαμπάκας με τους Ιταλούς το κακό 
απεφεύχθη. Ίσως και ο έρωτας να έβαλε 
το χεράκι του. Ο διοικητής, λένε, αγάπη-
σε μια Καλαμπακιώτισα. Και η Παναγία 
έκανε το θαύμα της. Εν τω μεταξύ, οι 
πολλές συλλήψεις και οι βομβαρδισμοί 
είχαν σαν αποτέλεσμα οι πιο πολλοί κά-
τοικοι να καταφύγουν στα γύρω χωριά.» 
(σελ. 186-187) 

Γίνεται η νικηφόρα Μάχη της Κα-
λαμπάκας, περιγράφεται η πυρπόληση 
της πόλης, οι δυσκολίες που βιώνουν οι 
κάτοικοι. Η καταλυτική δράση του αντι-
ήρωα καιροσκόπου και δωσίλογου Πά-
νου Γρίβα, που είχε ζητήσει και σε γάμο 
την Μαριάνθη αλλά μάταια, στέλνει τη 
Μαριάνθη και τη μικρότερη αδερφή της 
Φανή σε στρατόπεδα συγκέντρωσης στη 
Γερμανία. Όταν γυρίζουν, έρχονται αντι-
μέτωποι, όπως και όλοι οι κάτοικοι, με 
την θλιβερή πραγματικότητα των καμέ-
νων περιουσιών του και των κατεστραμ-
μένων ζωών τους:

«Η Μαριάνθη πήγε στο μέρος που 
κάποτε ορθωνόταν το σπίτι της. Και-
νούργιο σπίτι δίπατο, δεν άντεξε την 
πύρινη λαίλαπα. Μόνο δύο τοίχοι από 
το κάτω πάτωμα έμειναν όρθιοι σαν 
φρουροί. Περνώντας μέσα από σωρούς 
από πέτρες και αποκαΐδια, με τα πόδια 
χωμένα μέσ’ τη στάχτη, έκλεισε τα μά-
τια και είδε τον Σπύρο να ανοίγει την 
εξώπορτα, έχοντας στην αγκαλιά του 
τη Σοφούλα, με έναν ανεμοδείκτη στο 
χεράκι της, που της είχαν αγοράσει στο 
πανηγύρι του Αϊ-Λια. Η εικόνα ήταν 
τόσο ζωντανή, που έκανε στο πλάι να 
περάσουν.«

»Ο πόνος της δυνατός, που της κό-
πηκε η αναπνοή. Άρχισε με μία κλα-
μούρα να σκαλίζει τα αποκαΐδια και να 
μαζεύει στην ποδιά της ό,τι μεταλλικό 
αντικείμενο έβρισκε. Καρφιά, μάνταλα 
παραθύρων, πόμολα πόρτας... Τα χέρια 
της είχαν γίνει μαύρα, οι κάλτσες της 
είχαν σκιστεί και από τα πόδια της έτρε-
χε αίμα. Έψαχνε ασταμάτητα, με μανία. 
Βρήκε ένα αντικείμενο και με την άκρη 
του φουστανιού της άρχισε να το τρίβει 
σιγά - σιγά μέχρι που έλαμψε. Το έβαλε 
στο στήθος της, έπεσε στα γόνατα και 
έκλαψε με θρήνο. Τα δάκρυα, που τόσα 
χρόνια είχαν συσσωρευτεί, κύλησαν 
ποτάμια και πλύνανε τη μπρούντζινη 
κορνίζα, που κάποτε είχε μέσα τη φωτο-
γραφία του γάμου της.» (σελ. 202)

Στη συνέχεια μεταφερόμαστε στο 
1981, αλλά δεν ξεφεύγουμε από το θλιβερό 
κλίμα. Στο Πρώτο Νεκροταφείο Αθηνών 
η μητέρα της αφηγήτριας Σοφία→Θεο-
δώρα συναντά τυχαία στο νεκροταφείο 
τις άλλες δύο γυναίκες από τις τέσσερις 
του τίτλου, την Μαρία και την Αργυρώ, 
συμμαθήτρια της Έλλης. Σε όλες αυτές ο 
ίδιος κακός καιροσκόπος δαίμονας, που 
επιβιώνει σε κάθε αλλαγή και αναρριχά-
ται στην εξουσία, καταλαμβάνοντας βου-
λευτικούς και υπουργικούς θώκους, έχει 

παρέμβει κι έχει αναστατώσει ανεπανά-
ληπτα και ανεξίτηλα τις ζωές τους.

«Τις επισκεπτόταν τακτικά, τις πή-
γαινε στο νεκροταφείο και τοποθετού-
σε μια αγκαλιά ροζ τριαντάφυλλα στον 
τάφο της Έλλης. Άκουγε τη Μαρία και 
την Αργυρώ, να της λένε πως περάσανε 
την μέρα τους και να επαναλαμβάνουν 
τον όρκο τους: Δεν θα μείνει ατιμώρητο 
το τέρας.» (σελ. 236)

Οι αποκαλύψεις που ακολουθούν 
είναι επώδυνες και βασανιστικές. Οι 
δευτεραγωνιστές και τριταγωνιστές της 
αφήγησης (Κατερίνα, γιατρός Κυριακά-
κης) αποκαλύπτουν στοιχεία του μυ-
στηρίου και φωτίζουν άγνωστες πλευ-
ρές της ιστορίας. Η κόρη του Σπύρου 
και της Μαριάνθης και ενδοδιηγητική  
αφηγήτρια Σοφία - Αδαμαντία, με απο-
καλυπτική πρωτοπρόσωπη αφήγηση 
προσθέτει τα δικά της στοιχεία και η 
εγκιβωτισμένη  της διήγηση ρίχνει φως 
σε ένοχα μυστικά. (σελ. 244 κ.ε.)

 Η Σοφία→Θεοδώρα Κώνστα με τον 
άνδρα της, ανακαλύπτοντας την κα-
λαμπακιώτικη καταγωγή της, σπεύδει 
στην Καλαμπάκα, σε μια πορεία αυτο-
γνωσίας, ανακάλυψης της ρίζας, ενσω-
μάτωσης και λύτρωσης.

«Είχαν δύο ώρες δρόμο ακόμα. 
Φτάσανε στη κορυφή του Δομοκού και 
άρχισαν να κατεβαίνουν. Ήταν σαν να 
βρίσκονταν σε αεροπλάνο. Στην Αγγλία, 
όπου έζησε τα περισσότερα χρόνια, η 
εξοχή τής άρεσε πολύ. Η ομορφιά της 
ελληνικής γης όμως την καθήλωσε. 
Μπροστά τους απλωνόταν ο απέραντος 
θεσσαλικός κάμπος. Οργασμός σχεδίων, 
τρίγωνα, τετράγωνα, λουρίδες μακρόστε-
νες, τεθλασμένες, χωράφια σπαρμένα με 
στάρι, το ένα κλωνί δίπλα στο άλλο όρθια 
σαν φρουροί. Χωράφια που είχαν απλω-
μένους κατακόκκινους μανδύες, στο 
χρώμα το πορφυρό των Βυζαντινών αυ-
τοκρατόρων (κόκκινες παπαρούνες). Πιο 
κει, καταπράσινα λιβάδια και ανάμεσά 
τους ένα χαλί με έντονο κίτρινο χρώμα 
των λουλουδιών της βρούβας. Ο τάπη-
τας, με τις εναλλαγές χρωμάτων, πήγαινε 
μακριά, ώσπου χανόταν στον ορίζοντα. 
Για λίγο, ξέχασε τα πάντα και αφέθηκε 
στη μαγεία του θεσσαλικού κάμπου. Ένα 
δυνατό φρενάρισμα την επανέφερε στην 
πραγματικότητα.» (σελ. 270)

Στην Καλαμπάκα γίνεται δεκτή από 
το άγνωστο μέχρι τότε σόι της, τη γιαγιά 
Μαριάνθη και την αδερφή της Φανή. Οι 
αποκαλύψεις συνεχίζονται: 

«Κάθε λέξη, που ειπώθηκε, από τη 
Θεοδώρα, τον Ορέστη, τη Μαρία και την 
Αργυρώ, αλάτι σε πληγή που μόλις άρχι-
σε να επουλώνεται. Ο πόνος αφόρητος 
δεν αντέχεται. Το όνομα Πάνος Γρίβας, 
έσκασε σαν φουρνέλο στο νταμάρι και 
η αντάρα σκοτείνιασε τα μάτια και τον 
νου των τεσσάρων γυναικών. Δεν συνει-
δητοποίησαν αμέσως για ποιον Πάνο 
Γρίβα επρόκειτο. Χρειάστηκε ο Ορέστης 
να επαναλάβει, Πάνος Γρίβας ο τότε Νο-
μάρχης Τρικάλων και νυν Βουλευτής.» 
(σελ. 280)

Μια τελευταία αναδρομή στο 1958 
στην Αθήνα διαφωτίζει τα γεγονότα και 
για τις άλλες δύο γυναίκες της τετρά-
δας: τη Μαρία και την Αργυρώ καθώς 
και την άδικα χαμένη Έλλη. Η εμπλοκή 
τους και οι έρωτες με τον Πάνο Γρίβα, 
τον οποίον βοηθούν να εκλεγεί βουλευ-
τής και ο οποίος τις εκμεταλλεύεται με 
τρόπους σαδιστικούς και απάνθρωπους, 
παρουσιάζονται με ποικίλους αφηγημα-
τικούς τρόπους, με πιο ενδιαφέροντα το 
ημερολόγιο που κρατά η Έλλη και που 
αποσπάσματά του παρατίθενται στο βι-
βλίο με τον ιδιόγραφο χαρακτήρα της.

Η Έλλη και η Αργυρώ φωτίζουν με 
τις αφηγήσεις τους τις σχέσεις τους με 
τον αδίστακτο βουλευτή: «Ήμουν δεμέ-
νη μαζί του, με έναν περίεργο τρόπο. 
Δεν ήταν ο έρωτας που διάβαζα στα 
μυθιστορήματα. Δεν τον ερωτεύθηκα με 
τον αγνό έρωτα των κοριτσιών. Ήταν μια 
εξάρτηση. Ήταν ο πρώτος μου εραστής. 
(...) Εγώ, το τέρας της λογικής, είχα γίνει 
σκλάβα των ορέξεών του και των αχαλί-
νωτων επιθυμιών μας. Όχι δεν τον ερω-
τεύθηκα. Μια ζωώδης ερωτική επιθυμία 
με κρατούσε σκλάβα. Ήταν έμπειρος στα 
ερωτικά παιχνίδια και πάντα με απογεί-
ωνε. Πάντα με κρατούσε σε εγρήγορση. 
Δεν έκανα όνειρα μαζί του. Σαν από έν-
στικτο, δεν με απασχολούσε το μέλλον, 

αλλά μόνον το παρόν. Μου άρεσε αυτή 
η ζωή. Τα ταξίδια μας και η χαρά του 
έρωτα. Το κρυφό με διήγειρε. (...) Με 
κούραζε το γεγονός ότι έπρεπε ο δεσμός 
μας να μένει κρυφός. Ήθελα να το πω, 
τουλάχιστον, στην Έλλη. Ο Πάνος ήταν 
ανένδοτος. Σε κανέναν από το γραφείο. 
Με απειλούσε ότι θα σταματήσει να με 
παίρνει μαζί του.» (σελ. 298)

Πίσω στην Καλαμπάκα τέσσερις γυ-
ναίκες πάνε «στην παλιά εκκλησία της 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Κρατώντας 
ένα κερί στα χέρια και ένα ματσάκι αγρι-
ολούλουδα, ανέβαιναν χωρίς να μιλούν. 
Πέρασαν στο προαύλιο της εκκλησίας 
και από κει στην πόρτα αριστερά, σε 
μια μικρή ρούγα, στη βορινή πλευρά της 
εκκλησίας. Ανέβηκαν λίγα σκαλιά, πέρα-
σαν ανάμεσα από μνήματα και στάθη-
καν μπροστά σε ένα τάφο. Σε έναν τάφο, 
περιφραγμένο με μικρά δαντελωτά ξύλι-
να κάγκελα, φυτεμένο με ανθισμένους 
λευκούς σφονδύλους και μοβ κρίνους. 
Ο ξύλινος σταυρός στο κέντρο είχε τη 
φωτογραφία μιας νεαρής κοπέλας. Στο 
κάτω μέρος έγραφε: “Αδαμαντία - Σοφία 
Ρίζου, ετών 17. 27-2-1954” Το καντηλά-
κι τρεμόπαιζε, έτοιμο να σβήσει, αλλά, 
με το που του πρόσθεσαν λάδι, η φλόγα 
θέριεψε. Καθάρισαν τους κρίνους από 
τα ζιζάνια. Στάθηκαν με τα χέρια σταυ-
ρωμένα και προσευχήθηκαν. Τέσσερα 
ζευγάρια χεριών ενώθηκαν, υψώθηκαν 
προς τον ουρανό και από το στόμα τους 
δόθηκε ο μεγάλος όρκος. Από τότε περά-
σανε χρόνια.» (σελ. …)

Η τελική λύση του δράματος δίνεται 
στην Αθήνα το 1997. Η συνεργασία των 
τεσσάρων γυναικών επιφέρει την ανα-
γκαία νέμεση και η κάθαρση και γαλή-
νη επέρχεται τόσο για τις ίδιες, όσο και 
για την αφηγήτρια Μάγδα - Μαριάνθη, 
που στην Κηφισιά το 2014 σχολιάζει τη 
λύση που δόθηκε. (σελ. 367)

Τρεις σύντομες επιλογικές παρατη-
ρήσεις

Το τραγούδι και η μουσική φαίνεται 
να παίζουν σημαντικό ρόλο στο μυθι-
στόρημα και συχνά η συγγραφέας πα-
ραθέτει στο κείμενό της τους στίχους 
τραγουδιών, όπως για παράδειγμα στη 
σελίδα 22, όπου παρατίθενται οι στί-
χοι τριών καλαμπακιώτικων τραγουδι-
ών, που φαίνεται να αποτελούν πηγή 
έμπνευσής της: «Του ρήγα η θυγατέρα», 
«Το τραγούδι του Γιάννη» και η «Μπε-
ΐνα». «Περπάτα, αυγή, περπάτα, αστρί, 
περπάτα, νιο φεγγάρι, περπάτα, μήλο 
κόκκινο και ρόδο μου βαμμένο, κι εγώ 
κοντά σου έρχομαι.» «Πολύ μικρός πα-
ντρεύτηκα, μικρή γυναίκα πήρα. Της 
έμαθα το ζύμωμα, της έμαθα τη ρόκα, 
κι εμένα με παράτησε, και άλλον άνδρα 
βρήκε.» «Δεν ακούς, μπεΐνα  μου και 
μπεΐνοπούλα μου, στο χορό μην κατε-
βείς, κι είναι ο βόιβοντας εκεί.»*

Αλλά και σε άλλα σημεία έχουμε πα-
ράθεση στίχων, όπως στη σελίδα 247 
που η μανιά  σχολιάζει τον έρωτα της 
ανιψιάς της με το γνωστό  τραγούδι 
του Αττίκ και της Δανάης «Τα καημένα 
τα νιάτα, τι γρήγορα, που περνούν, σαν 
αστέρι διαβατικό, σαν λουλούδι ευωδι-
αστό. Κι όταν είναι φευγάτα, αχ, πίσω 
ποτέ δεν γυρνούν.» Ή πάλι στη σελίδα 
52 παρατίθενται οι στίχοι του δημο-
τικού: «Να ζήσει η νύφη κι ο γαμπρός 
κι οι συμπέθεροι όλοι.» Ή «Σαν ήρθε 
χρόνος δίσεκτος και μήνες οργισμένοι». 
(σελ. 102)

Ενδιαφέρουσες είναι και οι περιγρα-
φές ενδυμάτων, υφασμάτων, υφαντών 
κ.λπ. Η εξειδικευμένη ορολογία που χρη-
σιμοποιείται προδίδει, εκτός από γνώση 
του αντικειμένου  και μεγάλη επιμέλεια 
και προσοχή:

«Το νυφικό, φτιαγμένο από ταφτά 

(μεταξωτό ύφασμα), σε απλή λιτή γραμ-
μή, με τον μπούστο κεντημένο με πέρ-
λες. Στο όμορφο κεφάλι της, μια κουάφ, 
με μυγκέ (λουλουδάκια φτιαγμένα από 
δέρμα), που συγκρατούσε το πέπλο από 
ακριβή μουσελίνα, δώρο της Βιολέτας. 
Ο γάμος έγινε στον Άγιο Δημήτριο στου 
Ψυρρή, εκεί όπου γνωρίστηκαν για 
πρώτη φορά.» (σελ. 52)

Οι σπουδές της συγγραφέως στην 
υφαντική τέχνη καθώς και οι επαγγελ-
ματικές της ασχολίες (Ίδρυσε Σχολή 
Υφαντικής το 1983 όπου και δίδαξε για 
20 χρόνια. Συγχρόνως ίδρυσε βιοτεχνία 
που παρήγαγε παραδοσιακά υφαντά λα-
ϊκής τέχνης) φαίνονται συχνά σε αρκετά 
χωρία του βιβλίου: «Η Μαριγούλα ήταν 
καλλιτέχνης στην υφαντική και άρχισε 
να μαθαίνει και στη Φανή τα μυστικά. 
Μετά το σχολείο, εκείνη έτρεχε κατευ-
θείαν στη θεια. Εκεί βρήκε την ισορρο-
πία και αφοσιώθηκε μετά μανίας στα 
μαθήματα υφαντικής και μαγειρικής. 
Τρέχανε οι δυο τους στα χωράφια, στις 
πλαγιές, στα βράχια και μάζευαν χόρτα, 
φύλλα, λουλούδια. Τα επεξεργάζονταν 
και έκαναν βαφές, σε χρώματα όλων των 
αποχρώσεων.» (σελ. 105)

Η δεύτερη ασχολία της συγγραφέως 
(Εργάστηκε επίσης στη Διεύθυνση Πρα-
σίνου του Δήμου Αθηναίων) αφήνουν 
το στίγμα τους σε αρκετές σχετικές πε-
ριγραφές, που φανερώνουν ευαισθησία, 
μεράκι αλλά και γνώσεις κηπουρικής:

«Τα παρτέρια ήταν το καμάρι του κ. 
Τάσου, του κηπουρού. Δίδασκε την τέ-
χνη στο γιο του, τον Ανδρέα, λέγοντας 
του ότι εκτός από πότισμα και σκάλισμα, 
θέλουν να τα μεγαλώνεις με αγάπη, με 
κουβέντα, με ωραία λόγια και αυτά ανθί-
ζουν και σε αποζημιώνουν σε όλες σου 
τις αισθήσεις. Θα νιώσεις ικανοποίηση 
πως αυτό που βλέπεις και είναι χάρμα 
οφθαλμών είναι δικό σου δημιούργημα. 
Το είδες ένα τόσο μικρό σποράκι και 
τώρα κρατάς μια ανθοδέσμη από υακίν-
θους, που με την αφή νιώθεις την υπέ-
ροχη αίσθηση του βελούδου και με την 
όσφρηση ρουφάς τα θεσπέσια αρώματα 
που αναδίδουν.» (σελ. 55) Η παραπά-
νω περιγραφή με τη συναισθησία  και 
τον συμφυρμό των αισθήσεων -όραση, 
όσφρηση, αφή- μάς μεταφέρει στον 
κήπο κι εμάς τους ίδιους...

«Την αγάπη για τα λουλούδια, προ-
σπαθούσε να μεταδώσει στον γιο του 
τον Ανδρέα, αμούστακο παιδί ακόμα. 
Τα κατάφερε. Έβλεπε με πόση προσοχή 
έκοβε τα τριαντάφυλλα σχεδόν με ευλά-
βεια, για να μην πληγώσει τη μαμά τρι-
ανταφυλλιά. Οργασμός από λουλούδια 
στον κήπο, ταξινομημένα κατά είδος. Το 
κεντρικό παρτέρι είχε σχήμα στρογγυλό. 
Δυο σειρές τριανταφυλλιές κόκκινες, 
το κόκκινο της φωτιάς, και στο κέντρο 
σκούρο κόκκινο, βελούδινο, αίσθηση 
φωτιάς και πάθους. Στο απέναντι παρτέ-
ρι τριανταφυλλιές στους τόνους του ροζ• 
ρομαντισμός εν όψει. Λίγο παραπέρα 
ένα παρτέρι στα λευκά. Τριανταφυλλιές 
που τα κλωνιά τους λύγιζαν από εκατο-
ντάδες άσπρα μικρά μπουκετάκια. Το 
παρτέρι της αθωότητας.» (σελ. 56)

«Δύο θεόρατοι φοίνικες, μέσα σ’ ένα 
μεγάλο παρτέρι με γκαζόν, που μόλις 
είχε κουρευτεί και έστελνε τη μυρουδιά 
του κομμένου χόρτου. Πίσω της, ένα 
μικρό δάσος από πανύψηλα πεύκα και 
στο κέντρο της πλατείας, ένα στρογγυλό 
παρτέρι που μέσα του είχε ένα μικρό, 
καλοσχηματισμένο κύκλο από πυρά-
κανθους. Περιμετρικά, υπήρχαν, πάλι 
σε σχήμα κύκλου, κοντές τριανταφυλλι-
ές όλων των χρωμάτων. Όλη η πλατεία 
ήταν περιφραγμένη από μουριές και στα 
παγκάκια, που ήταν κάτω από τη σκιά 
τους, γεροντάκια που ξεκουράζονταν, 
πριν πάνε στο Κ.Α.Π.Η.» (σελ. 218)

Υποσημειώσεις
1 Εδώ να κάνουμε μια παρατήρη-

ση: Στο Α’ Ιστορικό Συνέδριο για την 
Καλαμπάκα ο καθηγητής Θεόδωρος 
Νημάς είχε αποδείξει πως δεν είναι η 
Καλαμπάκα η Ιθώμη αλλά την είχε το-
ποθετήσει στη θέση Αλώνια στο ύψωμα 
Κάστρο του χωριού Πύργος Καρδίτσας. 
Πέρυσι ο καθηγητής Γιάννης Πίκουλας 
με ανακοίνωσή του στο 10 Συμπόσιο 
Τρικαλινών Σπουδών  τοποθέτησε την 
Ιθώμη στις πόλεις που δεν γνωρίζουμε 
πού ακριβώς βρίσκονται, άρα θα μπο-
ρούσε να είναι και στην Καλαμπάκα.
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“Εδώ που βλέπεις χόβολη μονά-
χα να καπνίζει θα ιδής ελπίζω στο 
Θεό να ξεβλαστήση δάφνη”.

Είναι εξαιρετικά συγκινητική 
η σημερινή εκδήλωση τιμής και 
μνήμης όπως κάθε χρόνο τέτοια 
μέρα, σ’ αυτόν τον τόπο που δια-
δραματίστηκαν σημαντικά ιστορι-
κά γεγονότα.

Ένα μικρό χωριό της Πίνδου 
το 1898 ενήργησε με τρόπο που 
το τοποθέτησαν δίπλα στο Σούλι 
και το Κούγκι στο Πάνθεον της 
ιστορίας.

Δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί 
με απόλυτη βεβαιότητα ότι άλλαξε 
τον ρου της ιστορίας στην Ελλάδα, 
αλλά οι κάτοικοι της Κουτσούφλι-
ανης αναδείχθηκαν σε σύμβολο 
αδούλωτου πνεύματος και υψηλού 
πατριωτισμού με τη στάση τους.

Πιο πολύ αξιέπαινη είναι η επι-
μονή σας και η πίστη σας ότι αυτό 
το ηρωικό παρελθόν δεν πρέπει 
να ξεχαστεί και κάθε χρόνο το τι-
μάτε με σεμνότητα και σεβασμό. 
Αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή που 
συμβάλλω σ’αυτήν την εκδήλωση 
απότισης  τιμής.

Στην Ανατολική πλευρά της 
Πίνδου εκεί ακριβώς που συναντι-
ούνται τα σύνορα της Θεσσαλίας, 
της Ηπείρου και της Μακεδονίας 
απλώνεται ένα μικρό χωριό ονομα-
στό και δοξασμένο για τη δυστυχία 
και το μεγαλείο του. 

 Πρώτος οικισμός της η Παλιά 
Κουτσούφλιανη. Ονομάστηκε Πλα-
τάνιστος από το μεγάλο πλάτανο 
της εκκλησίας των Αγίων Πάντων 
που κατά την παράδοση φύτεψε ο 
Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, όταν το 
επισκέφθηκε το 1775, καταγόμε-
νος κι αυτός από Βλάχους Ηπει-
ρώτες γονείς.

1897....Μετά την ήττα μας στον 
Ελληνοτουρκικό πόλεμο, ένα πα-
ράδειγμα πατριωτισμού γεννήθη-
κε στο χωριό που τότε ανήκε στην 
επαρχία του Μετσόβου.Το ξετύ-
λιγμα της ανέμης των ιστορικών 
γεγονότων, όπως αυτό του ολοκαυ-
τώματος των  Κουτσουφλιανιτών 
αποτελεί μυσταγωγία Εθνική.

Εκείνη την εποχή, η θέση του 
χωριού ήταν στρατηγικής σημασί-
ας διότι ήταν ένα από τα σημαντι-
κότερα περάσματα των ανταρτών 
των Μακεδονομάχων, λόγω της 
θέσης της στην παραμεθώριο. Η 
μορφολογία του εδάφους και η 
πυκνή βλάστηση, έδιναν μεγάλη 
ελευθερία στους αντάρτες να κρυ-
φτούν χωρίς να γίνονται αντιλη-
πτοί από Τούρκους στρατιώτες. Η 
βοήθεια που προσέφεραν οι κάτοι-
κοι του χωριού ήταν μέγιστη, στον 
τομέα  φιλοξενία και πληροφόρη-
σης για την καλύτερη και ασφα-
λέστερη πρόσβαση (μέσω μονο-
πατιών) στην Τουρκοκρατούμενη 
Μακεδονία.

Στη διάρκεια του πολέμου, σώ-
ματα ανταρτών παρέμεναν στο 
χωριό για να αντιμετωπίσουν τυ-
χόν Τουρκική εισβολή. Ενώ μετά 
τον πόλεμο βοηθούσαν τους κα-
τοίκους να αμυνθούν ενάντια των 
Γκέκηδων (Αλβανοί της Β. Αλβα-
νίας) που έκαναν επιδρομές στην 

περιοχή.
Η Κουτσούφλιανη στον πόλε-

μο ήταν ουδέτερη ζώνη μέχρι τον 
Μάιο του 1898, ενώ το  ελληνικό 
κράτος ήταν χρεωκοπημένο και 
ηττημένο στρατιωτικά. Με τον 
επανακαθορισμό των συνόρων 
Ελλάδας Τουρκίας η Κουτσού-
φλιανη (Παλιά Κουτσούφλιανη ή 
Πλατάνιστος), που ήταν ελεύθερη 
από το 1881, περιέρχεται και πάλι 
στην τουρκική κυριαρχία γιατί οι 
τότε μεγάλες δυνάμεις, μετά το 
τέλος του πολέμου όρισαν τα σύ-
νορα Ελλάδας-Τουρκίας χωρίς να 
συμπεριλάβουν την Κουτσούφλι-
ανη στη χώρα μας. Ο Κολοκοτρώ-
νης είχε πει ότι ο Θεός έβαλε την 
υπογραφή του και δεν μπορεί να 
την πάρει πίσω. Δυστυχώς έπρεπε 
να βάλουν την υπογραφή τους οι 
Μ. Δυνάμεις για να δημιουργηθεί 
ελληνικό κράτος. Το ίδιο επαναλή-
φθηκε και με την Κουτσούφλιανη. 
Στην διπλωματία δε χωράνε συ-
ναισθηματισμοί.

Οι πλειοψηφία των κατοίκων 
της ήταν βλαχόφωνοι, γεγονός υψί-
στης σημασίας για την μετέπειτα 
εξέλιξη των γεγονότων. Εκείνη της 
περίοδο, η Θεσσαλία είχε καταλη-
φθεί από τους Τούρκους, ενώ οι 
Βλάχοι της Ρουμανίας πλεύριζαν 

απειλητικά την Κουτσούφλιανη. 
Το σχετικά νέο Ρουμάνικο κράτος 
εκμεταλλευόμενο τον διαχωρισμό 
της Οθωμανικής αυτοκρατορίας 
είχε επεκτατικές βλέψεις προς το 
νότο. Έτσι δημιουργήθηκε ένα 
κίνημα για την ένταξη των βλα-
χόφωνων στους ρουμάνους. Η 
ρουμάνικη προπαγάνδα είχε ξεκι-
νήσει και είχε βέβαια  στο πλευρό 
της την τουρκική διοίκηση της 
Μακεδονίας. 

Ιστορικά, οι βλάχοι ουδέποτε 
ασχολήθηκαν με την καταγωγή 
τους διότι θεωρούνταν έλληνες 
και πάντα πρωτοστατούσαν στους 
αγώνες του ελληνικού κράτους. Οι 
περισσότεροι αντιστάθηκαν στην 
προπαγάνδα που είχαν δημιουρ-
γήσει οι Ρουμάνοι και συνέχιζαν 
να στέλνουν τα παιδιά τους σε Ελ-
ληνικά σχολεία και να πηγαίνουν 
σε Ελληνικές εκκλησίες. Μέσα σε 

όλο αυτόν τον αναβρασμό ρουμά-
νοι πράκτορες πήγαν στο χωριό 
Κουτσούφλιανη και με δόλο απέ-
σπασαν την υπογραφή δύο, τριών 
κατοίκων στέλνοντας υπογεγραμ-
μένο κείμενο στα Τούρκικα στο 
σουλτάνο τον Ιούνιο του 1897. Το 
κείμενο έγραφε ότι οι κάτοικοι του 
χωριού επιθυμούσαν να προσκολ-
ληθούν στην Οθωμανική αυτοκρα-
τορία μην αντέχοντας την Ελληνι-
κή κυριαρχία.  

Οι Κουτσουφλιανιώτες είχαν 
πλήρη άγνοια του χαρτιού καθώς 
δήλωσαν στο Βλαχοθανάση Γιώρ-
γο, ανθυπολοχαγό. Το θέμα έγινε 
γνωστό στην Ευρώπη και η Ελλη-

νική πλευρά έδωσε μεγάλη μάχη 
για αυτό το ζήτημα. Η Τουρκία 
από την άλλη δεν έκανε πίσω και 
αποφασισμένη στις 3/7/1897 επι-
τέθηκαν στο χωριό. Η μάχη ήταν 
μεγάλη και οι κάτοικοι αντιστάθη-
καν σθεναρά κατορθώνοντας να 
τους διώξουν. 

Τελικά η Κουτσούφλιανη παρα-
χωρήθηκε στους Τούρκους παρά 
τις διαβεβαιώσεις της Ευρώπης. 
Μόλις πληροφορήθηκαν το απο-
τέλεσμα της απόφασης οι κάτοικοι 
συγκεντρώθηκαν στην εκκλησία 
έψαλλαν και έκαναν λιτανεία κά-
νοντας δεήσεις για να παραμεί-
νουν στην Ελλάδα. Ο άρχοντας του 
χωριού συγκινημένος τους είπε 
ότι θα το παλέψουν μέχρις εσχά-
των και αν δεν τα καταφέρουν θα 
κάψουν το χωριό και να μεταφερ-
θούν σε Ελληνικά εδάφη. Ακολού-
θησαν ζητωκραυγές και επιφωνή-

ματα καθώς όλοι οι κάτοικοι ήταν 
σύμφωνοι. 

Έτσι, ξεκίνησαν τον αγώνα 
τους για την ένωση τους με την 
Ελλάδα.

Και διάλεξαν την ελπίδα που 
μόνο μια ελεύθερη Πατρίδα μπο-
ρεί να προσφέρει. Έκαναν αίτηση 
για την παραμονή της στα Ελληνι-
κά εδάφη. Οι διαδικασίες για τον 
ορισμό των συνόρων σταμάτησαν 
(ίσως επρόκειτο για κάποιον δι-
πλωματικό ελιγμό) και πέρασαν 
πέντε μήνες μέχρι να βγει απόφα-
ση. Μαύρο χειμώνα πέρασαν οι 
Κουτσουφλιανιώτες περιμένοντας.

Η επιτροπή άρχισε τις εργασίες 
στο χωριό και όλοι παρακαλούσαν 
κλαίγοντας να παραμείνουν στην 
Ελλάδα. Ύστερα από μεγάλη συζή-
τηση για την διάσωση της, οι προ-
σπάθειες των Ελλήνων αντιπρο-
σώπων έπεσαν στο κενό. Μόλις 
ανακοινώθηκε η απόφαση επικρά-
τησε ταραχή στο χωριό, οι άντρες 
ξέθαψαν τα οστά των προγόνων 
τους και τους πρόσφατα ταφέντες 
τους έκαψαν. Μάζεψαν τα κειμή-
λια και ότι άλλο μπορούσαν και 
πήραν το δρόμο για τη νέα τους 
κατοικία την ελευθερία και έβαλαν 
φωτιά στα σπίτια τους. Η πομπή 
με αρχηγό τον παπά έφτασε στη 

μονή Λιμποχόβου. Προτίμησαν να 
πάρουν το δρόμο της προσφυγιάς, 
να ζήσουν Ελληνες στο ελεύθερο 
ελληνικό έδαφος… Και παρέλα-
βον τα γυναικόπαιδα και την κόνι 
των πατέρων και ήναψαν φλόγας 
ίνα σποδόν καταλίπωσιν εις τους 
εχθρούς της Πατρίδος των». Απλοί 
χωρικοί, αγρότες, κτηνοτρόφοι, 
καίνε τον αγαπημένο τους τόπο, 
τα σπίτια τους, τις καλύβες τους. 
Φορτώνουν στα ζώα και τα ιερά 
εκκλησιαστικά σκεύη, τις άγιες 
εικόνες, ένα παλιό δισκοπότηρο 
από τον άγιο Γεώργιο-φυλάσσεται 
στον ιερό ναό της Γεννήσεως της 
Θεοτόκου της Παναγίας μέχρι σή-
μερα- τα οστά των πατέρων τους 
από τους εκκενωθέντες τάφους. 
Εναπόθεσαν την ελπίδα τους στην 
Παναγιά τη Λιμποχοβίτισσα, μο-
ναστήρι των ύστερων βυζαντινών 
χρόνων, ιδρύοντας εκεί τη Νέα 

Κουτσούφλιανη, τη σημερινή 
Παναγία, μακριά από τις εστίες 
τους συναντώντας ανυπέρβλητες 
δυσκολίες και ζώντας υπό άθλι-
ες συνθήκες. Έγιναν πρόσφυγες 
μέσα στην ίδια την πατρίδα τους. 
Προτίμησαν να βλέπουν τα σπίτια 
τους, τη γη τους τη ζωή τους από 
λίγα μέτρα απόσταση, αβάσταχτος 
πόνος, παρά να ζήσουν υποτελείς. 
Συγκινητική ήταν αρχικά και η 
υποδοχή και περίθαλψη που έτυ-
χαν από τους κοντοχωριανούς 
τους. Τους έβαλαν στα σπίτια 
τους, τους τάισαν από το υστέρη-
μά τους, τους ενίσχυσαν ηθικά. Το 
ίδιο έγινε και με την τοπική αυ-
τοδιοίκηση. Ο Αθηναϊκός και ξέ-
νος τύπος έγραφε ύμνους για τον 
εκούσιο εκπατρισμό και την εξα-
φλίωση του βίου τους ως αντίτιμο 
την της ελευθερίας τους. Αλλά με 
τον καιρό ξεχάστηκε η ιστορική 
απόφαση και δράση τους, είναι η 
μοίρα της Ελλάδας. Ας θυμηθούμε 
την τύχη που είχαν οι Σουλιώτες 
αγωνιστές όταν ήρθαν και ζήτη-
σαν από το νεοσύστατο ελληνικό 
κράτος άσυλο και ελληνική ιθαγέ-
νεια. Το επίσημο ελληνικό κράτος 
και η βουλή απέρριψαν το αίτημά 
τους με τη δικαιολογία ότι δεν 
μπορούν να μοιραστούν ένα κομ-
μάτι ψωμί μαζί τους. Ευτυχώς για 
την Κουτσούφλιανη η αντίδραση 
ήταν τελείως διαφορετική. Με 
θλίψη πάντα κάνουμε τον απο-
λογισμό της πολιτικής και διπλω-
ματικής δράσης των πολιτικών 
οργάνων της χώρας μας. Όμως οι 
Έλληνες ξεπερνούν τη μιζέρια της 
πολιτικής, εσωτερικής και εξω-
τερικής, ξεπερνούν τα όρια, απο-
δείχνονται πάντα ανώτεροι των 
περιστάσεων. Μεγάλο παράδειγ-
μα αυτού αποτελούν οι πρόγονοί 
σας, οι πατέρες σας.  

13 Μαϊου του 1898. Η ιστο-
ρία του χωριού  περνάει στην 
Αθανασία ως σύμβολο ομαδικού 
ηρωισμού που καταπλήσσει, εν-
θουσιάζει, προβληματίζει, συγκι-
νεί απλούς, εμπνέει λογοτέχνες 
και ποιητές. Οι Κουτσουφλιανίτες 
Βλάχοι το 1898 κάνανε μια  νέα 
αρχή. Μετέτρεψαν την πίκρα, τον 
πόνο και το θυμό του ξεριζωμού 
τους σε δημιουργική δύναμη. Κι 
από τη στάχτη του Ολοκαυτώμα-
τος της ιδιαίτερης Πατρίδας τους 
ανέδειξαν τη σημερινή Κουτσού-
φλιανη. 

“Εμείς, δεν θα φύγουμε μακριά 
πολύ από το παλιό χωριό μας. Θέ-
λουμε να το βλέπουμε. Απέναντι 
θα κάνουμε νέο χωριό. Κτήματα 
δημόσια και μοναστηριακά είναι 
εκεί. Χίλιες δραχμές να πάρει κα-
θένας μας, θα φτιάξει το σπιτάκι 
του και έχει ο Θεός, που ξέρεις, 
να ξαναπάμε γρήγορα στην παλιά 
Κουτσούφλιανη ελευθερωμένη...

Και πράγματι στην ελευθερω-
μένη και Ηρωϊκή Κουτσούφλιανη 
βρισκόμαστε όλοι σήμερα. Εσείς 
τα παιδιά τους, για να τους τιμή-
σετε και εμείς οι Έλληνες για να 
τους αναδείξουμε επιπλέον ως 
πρότυπο ελευθεροσύνης και πα-
τριωτισμού για μίμηση. 

13 Μαΐου 1898: Το Ολοκαύτωμα και 
ο Εκπατρισμός των Κατοίκων της Κουτσούφλιανης

Η ομιλία της Κυριακής Κουτσογιάννη, Διευθύντριας του 3ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμπάκας
στις εκδηλώσεις τιμής και μνήμης που έγιναν στον Πλατάνιστο
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Είναι πλέον γνωστό πως  η υγεία 
μας εξαρτάται κατά 50% από τη 
συμπεριφορά μας, κατά 20% από 
το περιβάλλον, κατά 20% από την 
κληρονομικότητα και μόνο κατά 
10% από τις παρεχόμενες ιατρικές 
υπηρεσίες.

«Κάλλιον του θεραπεύειν το 
προλαμβάνειν», υποστήριζε ο Ιπ-
ποκράτης, αναδεικνύοντας την 
σημασία της Πρόληψης για την 
υγεία και την μακροζωία. 

Τα τελευταία χρόνια η προλη-
πτική ιατρική αποτελεί ένα σημα-
ντικό κομμάτι της ιατρικής πρά-
ξης, συμβάλλοντας στην προαγωγή 
της υγείας στο γενικό πληθυσμό. 
Υπάρχουν ουσιαστικά τρία είδη 
προληπτικής ιατρικής: η  πρωτογε-
νής πρόληψη, η οποία αφορά στην 
εφαρμογή μέτρων που εμποδίζουν 
την εμφάνιση νόσου, η δευτερο-
γενής πρόληψη που αφορά στην 

πρώιμη ανίχνευση μιας νόσου σε 
προσυμπτωματικό στάδιο, ώστε να 
προληφθεί η εμφάνιση συμπτω-
μάτων, και η τριτογενής πρόληψη 
που αφορά στην πρόληψη εμφάνι-
σης επιπλοκών μιας ήδη εγκατε-
στημένης  νόσου (1) .

 Η εφαρμογή πρωτογενούς και 
δευτερογενούς πρόληψης μπορεί 
να εφαρμοστεί  στο επίπεδο της 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 
καθώς οι υπηρεσίες της τελευταί-
ας παρέχονται σε τοπικό επίπεδο, 
δεν απαιτούν νοσηλεία σε νοσο-
κομείο και είναι προσβάσιμες  από 
την πλειονότητα του πληθυσμού.       
Τα τελευταία έτη φαίνεται πως 
υπάρχει μια στροφή από τα λοι-
μώδη αίτια στα χρόνια νοσήματα 
ως οδηγά αίτια θανάτου στο γενι-
κό πληθυσμό (2). Τα περισσότερα  
χρόνια νοσήματα συνδέονται με 
τον τρόπο ζωής και τα πρότυπα 
συμπεριφοράς των ανθρώπων, και  
πολλά εξ αυτών θα μπορούσαν να 
προληφθούν ή να διαγνωστούν και 
να θεραπευθούν σε πρώιμο στάδιο  
με τις υπηρεσίες της  προληπτικής 
ιατρικής, καταδεικνύοντας έτσι το 
βαρυσήμαντο ρόλο της. Ο προλη-

πτικός έλεγχος πρέπει να γίνεται 
με προγραμματισμό και επιλο-
γή των εξετάσεων, ανάλογα με το 
φύλο, την ηλικία, το  οικογενειακό 
και ατομικό ιατρικό ιστορικό.     

 Έτσι λοιπόν, η πρόληψη ξεκινά 
ήδη από την παιδική ηλικία με 
τον εμβολιασμό για την πρόληψη 
λομωδών νοσημάτων βάσει του 
Εθνικού Προγράμματος Εμβολια-
σμού και ακολουθούν αναμνηστι-
κές δόσεις για ορισμένα εμβόλια 
στην ενήλικο ζωή.  Στην ενήλικο 
ζωή, η πρόληψη των καρδιαγγεια-
κών νοσημάτων και του σακχαρώ-
δη διαβήτη με την έγκαιρη διαπί-
στωση των παραγόντων κινδύνου 
για αυτά τα νοσήματα συνιστά 
κύριο κομμάτι της προληπτικής 
ιατρικής. 

Η διακοπή του καπνίσματος, η 
φυσική άσκηση, η μεσογειακή δια-
τροφή, η διακοπή του αλκοόλ και η 
διατήρηση σωστού σωματικού βά-
ρους αποτελούν μέτρα πρόληψης 
των καρδιαγγειακών νοσημάτων 
(3), του σακχαρώδη διαβήτη (4), 
αλλά και της οστεοπόρωσης(5) και 

κάποιων κακοηθειών (6). Η εκτίμη-
ση του καρδιαγγειακού κινδύνου 
για κάθε ασθενή πρέπει να ξεκινά 
στα 35 έτη και αναλόγως συνι-
στάται διακοπή του καπνίσματος, 
φυσική άσκηση,  εφαρμογή μεσο-
γειακής διατροφής, και διατήρηση 
του ΒΜΙ (Δείκτη Μάζας Σώματος) 
μεταξύ 22 και 25 kg/m2, παράγο-
ντες που  σχετίζονται με μειωμέ-
νη θνητότητα (3). Στην ίδια κα-
τεύθυνση συνιστάται έλεγχος της 
αρτηριακής πίεσης και διατήρηση 
αυτής κάτω από &lt;140/90mmHg 
με απώλεια βάρους, μειωμένη 
πρόσληψη άλατος, αυξημένη πρό-
σληψη καλίου και μείωση της 
κατανάλωσης αλκοόλ (7). Άτομα 
οποιασδήποτε ηλικίας τα οποία εί-
ναι υπέρβαρα (ΒΜΙ&gt;25 kg/m2) 
και έχουν ένα ή περισσότερους 
παράγοντες κινδύνου για σακχα-
ρώδη διαβήτη πρέπει να ελέγχο-
νται για σακχαρώδη διαβήτη, ενώ  
απουσία παραγόντων κινδύνου ο 
έλεγχος συνιστάται να ξεκινά στα 
45 έτη και να επαναλαμβάνεται 
ανά τριετία (4). 

Όσον αφορά τη δευτερογενή 
πρόληψη, ο προληπτικός έλεγχος 

έγκειται κατά ένα μεγάλο μέρος 
στην πρώιμη ανίχνευση κακοηθει-
ών. Έτσι, οι άνδρες πρέπει να υπο-
βάλλονται σε δακτυλική εξέταση 
και μέτρηση του PSA από την ηλι-
κία των 50 ετών για πρώιμη διά-
γνωση καρκίνου του προστάτη(8), 
ενώ και για τα δύο φύλα συνιστά-
ται κολονοσκόπηση από το 50ο 
έτος της ηλικίας και ακολούθως 
ανά δεκαετία με στόχο την πρώιμη 
διάγνωση του καρκίνου του παχέ-
ος εντέρου(9).

 Οι γυναίκες μετά τα 21 έτη της 
ζωής τους πρέπει να πραγματοποι-
ούν ανά τριετία τεστ PAP μέχρι τα 
30 έτη και ακολούθως ετησίως για 
πρώιμη διάγνωση του καρκίνου 
του τραχήλου της μήτρας(10), ενώ 
από την ηλικία των 40 ετών πρέ-
πει να διενεργείται  μαστογραφία 
(11). Με βάση πρόσφατα δεδομέ-
να για τον καρκίνο του πνεύμονα, 
συνιστάται και για τα δύο φύλα 
αξονική τομογραφία πνευμόνων 
ετησίως σε καπνιστές ή πρώην κα-
πνιστές ηλικίας  55-74 ετών  που 
καπνίζουν πάνω από 30 πακέτα-

έτη και είτε συνεχίζουν να καπνί-
ζουν είτε το διέκοψαν εντός της 
τελευταίας 15ετίας (12). Η ρήξη 
ανευρύσματος αορτής αποτελεί 
ένα σπάνιο αλλά δυνητικά μοιραίο 
συμβάν που παρατηρείται συχνό-
τερα σε καπνιστές, με αποτέλεσμα 
να συνιστάται άπαξ προληπτικός 
υπερηχογραφικός έλεγχος σε άν-
δρες καπνιστές ηλικίας 65-75 ετών 
(13). Επιπρόσθετα, συνιστάται μέ-
τρηση οστικής πυκνότητας για 
όλες τις γυναίκες άνω των 65 ετών 
ή πρωιμότερα όταν εμφανίζουν 
παράγοντες κινδύνου για κάταγμα 
(14), καθώς και για τους άνδρες 
άνω των 70 ετών ή μεταξύ 50-69 
ετών όταν είναι υψηλού κινδύνου 
για κάταγμα (15).      

  Από τα ανωτέρω διαφαίνεται 
ότι ανάλογα με το προφίλ υγείας 
του καθένα πρέπει να διενεργεί-
ται η σωστή εξέταση στη σωστή 
στιγμή και όχι το ετήσιο σταθερό 
πακέτο εξετάσεων. Από έρευνα στη 
χώρα μας φάνηκε ότι μόνο ένα χα-
μηλό ποσοστό του ελληνικού πλη-
θυσμού κάνει χρήση του βασικού 
προληπτικού ελέγχου, ενώ σε με-
γάλο ποσοστό οι Έλληνες πάσχουν 

από παχυσαρκία, δεν προσέχουν 
τη διατροφή τους, δεν γυμνάζονται 
και καπνίζουν, με αποτέλεσμα να 
χάνονται τουλάχιστον 10 χρόνια 
επιπλέον ζωής από το μέσο χρόνο 
ζωής των Ελλήνων και να μειώ-
νεται κατά πολύ η ποιότητα ζωής 
τους (16).    

   Μέρος της ευθύνης για τη μη 
διενέργεια του προληπτικού ελέγ-
χου φέρει το ίδιο το άτομο, αλλά η 
μεγαλύτερη ευθύνη ανήκει στην 
Πολιτεία. Πέρα από τις ενημερω-
τικές καμπάνιες, που πάντα είναι 
χρήσιμες γιατί πληροφορούν και 
ευαισθητοποιούν το κοινό, χρειά-
ζονται οργανωμένες συμβουλευ-
τικές υπηρεσίες με εξειδικευμένο 
προσωπικό, κυρίως σε κρίσιμους 
τομείς, όπως είναι τα προγράμμα-
τα διακοπής καπνίσματος, βελτίω-
σης της διατροφής και ελέγχου του 
σωματικού βάρους. Την ευθύνη για 
την παροχή αυτών των υπηρεσιών 
και προγραμμάτων την έχει πρώ-
τα απ’ όλα η Πολιτεία. Τα δημόσια 
νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας 
πρέπει να οργανώσουν ανάλογες 

υπηρεσίες και να εκπαιδεύσουν 
κατάλληλα το απαραίτητο προσω-
πικό. Πρέπει όμως και τα Ταμεία 
της κοινωνικής ασφάλισης να υι-
οθετήσουν μια ανάλογη πολιτική 
και να εντάξουν στις παροχές τους 
την κάλυψη αυτών των αναγκών 
χωρίς τα σημερινά εμπόδια. 

Τέλος, Προγράμματα Προα-
γωγής και Αγωγής Υγείας πρέ-
πει, εκτός από τους μαθητές των 
σχολείων όλων των βαθμίδων, να 
παρέχονται και στους χώρους ερ-
γασίας.

Επισημαίνεται  η αναγκαιότητα 
και σπουδαιότητα της οργάνωσης 
προγραμμάτων πρόληψης και από 
τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτο-
διοίκησης σε συνεργασία με τους 
Φορείς υγείας όλων των περιο-
χών.

* Ο Αλέξανδρος Γ. Καλκάνης είναι 
Στρατιωτικός Γιατρός, Πνευμονολό-
γος Φυματιολόγος (άσθμα, διακοπή 
καπνίσματος) ειδικευθείς στα:

Σισμανόγλειο Γενικό Νοσοκο-
μείο Αττικής, 401 ΓΣΝ  και Albany 
Μedical  Center New York USA.

e-mail: md.kalkanis@gmail.com
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Η τραγική οικονομική κα-
τάσταση της χώρας μας, συ-
νοδευόμενη και από πρωτο-
φανή στην ένδοξη ιστορία της 
διεθνή απαξίωση και απομό-
νωση, δεν είναι αποτέλεσμα 
λαθών, κακοδιοίκησης και κα-
ταχρήσεων μόνο των κυβερνή-
σεων των τελευταίων χρόνων. 
Είναι αποτέλεσμα συσσώρευ-
σης τραγικών λαθών όλων 
των κυβερνήσεών μας, με ελά-
χιστες εξαιρέσεις, από τη Με-
ταπολίτευση και μετά ή ακόμη 
και των προγενέστερων.

Και δεν είναι απλά λυπη-
ρό αλλά και εξοργιστικό το να πληρώνει 
πάντα τα σπασμένα ο άμοιρος ελληνικός 
λαός που, το μόνο που ζητάει από τους 
εκάστοτε κυβερνώντες του, είναι αυτό 
που δικαιούται. Να ζει δηλαδή σε μια 
ευνομούμενη πολιτεία και ένα κράτος δι-
καίου. Τίποτα περισσότερο.

Μόνον που, αυτά τα απλά και αυτονό-
ητα δικαιώματά του, μπορούν να του πα-
ρασχεθούν από τις κυβερνήσεις του…

- Αν σταματήσουν οι πολιτικοί τη γνω-
στή τακτική τους να υπόσχονται προε-
κλογικά στους πάντες τα πάντα, εν γνώ-
σει τους ότι η ικανοποίηση αυτών των 
υποσχέσεων είναι εκ των πραγμάτων 
ανέφικτη.

- Αν η διανομή των υπουργικών χαρ-
τοφυλακίων γινόταν με αξιοκρατικά κρι-
τήρια και όχι στο πνεύμα «άντε να βολέ-
ψουμε στο όπου νά ΄ναι τους ημέτερους» 
για να έχουμε, όπως συνέβη στο παρελ-
θόν, υπουργό εθνικής άμυνας κάποιον 
που δεν είχε υπηρετήσει ούτε τη στρατι-
ωτική του θητεία και υπουργό εμπορικής 
ναυτιλίας ιατρό μαιευτήρα!

- Αν πάψει να είναι ουσιαστικά υπό 
διωγμόν το «κεφάλαιο». Το να το εμφα-
νίζουμε σαν εχθρό των εργαζόμενων που 
εκμεταλλεύεται το μόχθο και τον ιδρώτα 
τους, λες και δεν υπάρχουν νόμοι για να 
τους προστατεύουν, είναι μέγα λάθος!

Με αυτήν τη νοοτροπία, με αφάντα-
στες όσο και χρονοβόρες διαδικασίες για 
την έκδοση τω αδειών λειτουργίας των 
επιχειρήσεών του, και με αφόρητη φο-
ρολόγηση των κερδών του, το διώχνουμε 
προς τις γειτονικές μας χώρες, όπου το 

υποδέχονται στρώνοντάς του 
κόκκινο χαλί.

Ακόμη και στις χώρες του 
πρώην υπαρκτού σοσιαλισμού 
(Ρωσία και «δορυφόροι» της) 
κατάλαβαν εγκαίρως την ανα-
γκαιότητα και χρησιμότητα 
του κεφαλαίου για την ανάπτυ-
ξή τους και το αγκάλιασαν.

Οι άδειες λειτουργίας των 
επιχειρήσεων στις χώρες αυτές 
εκδίδονται μέσα σε 5-6 ημέρες, 
όταν στη χώρα μας πρέπει να 
περιμένεις μήνες και η φορο-
λόγησή τους είναι αφάνταστα 

χαμηλότερη από αυτήν που κα-
λούνται να πληρώσουν σε μας.

Αυτό το «καταραμένο» (για εμάς) κεφά-
λαιο δημιούργησε στους κόλπους αυτών 
των χωρών ακόμη και δισεκατομμυριού-
χους, οι οποίοι προκαλούν βέβαια με τη 
«χλιδάτη» ζωή τους, αγοράζοντας έναντι 
αστρονομικών ποσών ξένες ποδοσφαι-
ρικές ομάδες, πανάκριβα τριώροφα, πο-
λυτελή κότερα ή παραδείσια νησιά για 
δώρο γενεθλίων στα παιδιά τους! Έδω-
σαν όμως και ανάσα στις οικονομίες των 
χωρών τους και εργασία σε εκατομμύρια 
ανέργων. Και αυτό σημαίνει ότι κάτι πε-
ρισσότερο από εμάς κατάλαβαν, ακόμη 
και οι ηγέτες των καθεστώτων της παρα-
δοσιακής αριστεράς, που συνεχίζει στη 
χώρα μας να καταφέρεται εναντίον του.

- Αν δεν επιφυλάσσαμε την ίδια άφρο-
να μεταχείριση και στους Έλληνες εφοπλι-
στές, τα ναυπηγεία μας θα έκαναν χρυσές 
δουλειές, τούτες τις κρίσιμες για τη χώρα 
μας ώρες. Χιλιάδες δικών μας παιδιών θα 
είχαν τη χαρά να εργάζονται σ΄ αυτά. Θα 
εισέπραττε και το κράτος μας τους φό-
ρους πολύτιμων δισεκατομμυρίων που 
εισπράττουν Κίνα και Κορέα για την ναυ-
πήγηση τεράστιων δεξαμενόπλοιων και 
υπερωκεάνιων που ναυπηγούνται εκεί 
για λογαριασμό Ελλήνων εφοπλιστών.

- Αν, σε μια ακατανόητη όσο και αψυ-
χολόγητη ενέργεια, δεν καταργούσαμε 
πριν λίγα χρόνια το Υπουργείο Απόδημου 
Ελληνισμού, που μας κράταγε ενωμένους 
με τους ανά τον κόσμο ομογενείς μας, οι 
οποίοι και μας συμπαραστέκονται πάντα, 
στις δύσκολες ώρες.

- Αν γινόταν πράξη όσα εξαγγέλλουν 

κάθε φορά για το Εθνικό Σύστημα Υγεί-
ας μας, κι αν εξαφάνιζαν τα ράντσα, τα 
«φακελάκια» και την περίθαλψη της ντρο-
πής.

- Αν η εξυγίανση της Δημόσιας Διοί-
κησης δεν ήταν το μόνιμο προεκλογικό 
πυροτέχνημα, που γι’ αυτό και μένει πυ-
ροτέχνημα…!

- Αν η φοροδιαφυγή χτυπιόταν εκεί 
που πρέπει, ώστε να μειωθεί επί τέλους 
και η φορολογία των οικονομικά ασθενέ-
στερων, οι οποίοι και έχουν στην κυριο-
λεξία γονατίσει.

- Αν το πρόγραμμα προστασίας των 
δασών (πυροσβεστικά αεροπλάνα και 
οχήματα, διάνοιξη οδών προσπέλασης, 
δημιουργία ειδικού σώματος φύλαξης 
κ.λπ.) δεν έμενε στα χαρτιά, για να πά-
ψουμε να θρηνούμε χιλιάδες καμένων 
δασικών στρεμμάτων, περιουσιών ή ακό-
μη και το χαμό ανθρωπίνων υπάρξεων 
κάθε καλοκαίρι.

- Αν η μεταρρύθμιση στην Παιδεία δεν 
γινόταν «τραγέλαφος», με τον κάθε αρμό-
διο γι’ αυτήν νέο υπουργό να ανατρέπει 
και να μεταρρυθμίζει τις μεταρρυθμίσεις 
του προκατόχου του.

- Αν στην εξωτερική μας πολιτική τη-
ρούσαμε σθεναρή, ομόφωνη από όλα τα 
κόμματα εθνική στάση, για να μη μας 
καρπαζώνουν οι γείτονές μας, ακόμη και 
οι «λιγούρηδες» οι Σκοπιανοί.

- Αν πραγματικά μπορούσαμε να επι-
τύχουμε αναδιαπραγμάτευση των επα-
χθέστατων όρων του Μνημονίου, που 
έχει γίνει βρόχος στο λαιμό μας και απει-
λεί την εθνική μας κυριαρχία, χωρίς και 
να αποχωρήσουμε από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, στην οποία δικαιωματικά και 
ιστορικά ανήκουμε.

- Αν ξαναβρίσκαμε το αίσθημα της 
ασφάλειας, για να κοιμόμαστε με ανοιχτά 
παράθυρα όπως κάποτε, χωρίς τον εφι-
άλτη των κουκουλοφόρων που «μπουκά-
ρουν» και μας βασανίζουν απάνθρωπα με 
ηλεκτρικά σίδερα ή μας σκοτώνουν αδί-
στακτα με το μαχαίρι και το καλάσνικοφ, 
για να αρπάξουν τις όποιες, αν υπάρχουν, 
οικονομίες μας.

- Αν -τέλος- οι 300 γίνονταν κάποτε 
100 …και πολλοί που θάτανε!

(Ειδικά το τελευταίο, σας το φύλαγα 
από την πρωταπριλιά…!)

Γράφει ο
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΚΕΡΕΚΟΣ

Αν...

Τελικά, ποιος είναι ποιος και τι είναι τι
Μια ζωή ψάχνουμε το πώς και το γιατί
Ψάχνουμε για να βρούμε μια δικαιολογία
για την ύπαρξή μας, έστω μόνο μία
Δε βρίσκουμε όμως, δυστυχώς, οι δυστυχείς
Τον λόγο ύπαρξής μας δεν τον βρίσκει κανείς.

Γεννιόμαστε και ζούμε για να πεθάνουμε
και στη ζωή μας τίποτα δεν κάνουμε
Χτίζουμε χάρτινα κάστρα πάνω στην άμμο
Ψάχνουμε το Εγώ μας πού ‘χει πέσει χάμω
σαν χαμένοι, πότε εκεί πότε εδώ
χωρίς ελπίδα, μα και δίχως Θεό.

Ταξιδεύουμε στα τυφλά σ’ αυτή τη γη
τρέχοντας χωριστά μα και όλοι μαζί
για να φτάσουμε πού, κανείς δεν ξέρει
ίσως για ν’ ανακαλύψουμε άλλα μέρη
ίσως για να κρυφτούμε σε κάποια γωνιά
ανάμεσα στο εδώ και το πουθενά.

Η ζωή μας, από τη γέννα, με κλάμα αρχίζει
και με κλάμα –στον θάνατό μας- τερματίζει
Ενδιάμεσα, γεμάτη με γέλιο και με κλάμα
όπου χαρά και θλίψη πάνε αντάμα
Μία πληγή πού πότε ανοίγει πότε κλείνει
αφού, χωρίς την πίστη δεν υπάρχει ειρήνη

Η σάρκα μας έχει καταπατήσει την ψυχή
και το μυαλό μάς φέρνει μόνο ταραχή
Μαύρη η ζωή μας μακριά απ’ τον Θεό
και δεν υπάρχει ανάσταση χωρίς Χριστό
Πεθαμένοι ζούμε, πεθαμένοι θα πεθάνουμε
πεθαμένοι πάντα, μα ό,τι και αν κάνουμε.

Η μόνη ζωντανή ζωή είναι κοντά στο Θεό
και στην ουράνια βασιλεία και στη γη εδώ
Μες στου Θεού την αγκαλιά όλοι χωράμε
κι εκεί θα καταλήξουμε, όπου κι αν πάμε
Με λίγο ψάξιμο θα τον βρεις και θα τον βρω
σε απόσταση από των δαιμόνων τον χορό.

Ας αναστηθούμε, λοιπόν, με τον Χριστό μαζί
ψάχνοντας τον Θεό που στις καρδιές μας ζει
κι όταν με πίστη και λίγο ψάξιμο τον βρούμε 
τότε θα βρούμε τη ζωή, δε θα χαθούμε
Κι αν δεν τον βρήκες μες στη σκληρή σου καρδιά
μη στεναχωριέσαι, ψάξε  λίγο πιο βαθιά.

Υ.Γ.: Ο Θεός (όπως και ο πατέρας του ασώτου υιού 
της παραβολής του ευαγγελίου) σε περιμένει να μετα-
νοήσεις, να αφήσεις την «ασωτία», να απομακρυνθείς 
από τα «γουρούνια» πού βόσκεις και να πάψεις να ανα-
ζητάς (λόγω πείνας) την τροφή των χοίρων «τα ξυλοκέ-
ρατα» για τροφή! Σε περιμένει ο Θεός-πατέρας σου να 
πας κοντά του για να σου φορέσει την πιο ωραία στολή 
και να σε ταΐσει την πλέον εκλεκτή τροφή. Και μόλις θα 
σε δει από μακριά να πλησιάζεις, δε θα περιμένει αλλά 
θα τρέξει Εκείνος για να σε αγκαλιάσει. Και η ανάστασή 
σου… έχει ήδη γίνει.                                           

Ï  ÈÅÏÓ
ÊÉ ÅÌÅÉÓ

Γράφει ο ΣΑΜΙ - ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΙΜΑΟΥΙ
               Παιδίατρος

Η Ανάστασή του

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Πριν από 94 περίπου χρόνια, ο ελληνι-
κός λαός, κουρασμένος από τον μακροχρό-
νιο πόλεμο, που άρχισε το 1912, πίστεψε 
στο κόμμα των βασιλοφρόνων που υπόσχο-
νταν ότι θα σταματήσουν τον πόλεμο και 
θα φέρουν πίσω το στρατό που πολεμούσε 
στα βάθη της Μικράς Ασίας, καταψήφισε το 
κόμμα του Ελευθ. Βενιζέλου.

Η νέα κυβέρνηση επανέφερε στο θρό-
νο τον φιλογερμανό βασιλιά Κωνσταντίνο, 
δυσαρεστώντας τους έως τότε Αγγλο-Γάλ-
λους συμμάχους και αντί να σταματήσει 
τον πόλεμο έστειλε και άλλο στρατό στην 
Μικρά Ασία για να φτάσουν όπως έλεγαν 
τότε στην Κόκκινη Μηλιά. Το αποτέλεσμα 
και παραπάνω ήταν η Μικρασιατική κατα-
στροφή στα 1922.

Πριν από λίγους μήνες ο ΣΥΡΙΖΑ κέρ-
δισε τις εκλογές υποσχόμενος το τέλος της 
λόγω του μνημονίου δυστυχίας των Ελλή-
νων και επειδή προφανώς η παραμονή του 
κ. Σάββα Ξηρού στις φυλακές αποτελεί μία 
αιτία της δυστυχίας μας προχώρησε άμεσα 
στην ψήφιση νόμου που δίνει την δυνατό-
τητα στον τρομοκράτη να εκτίσει κατ’ οίκον 
την ποινή του.

Το γεγονός εξόργισε Άγγλους και Αμερι-
κάνους που θρήνησαν θύματα της τρομο-
κρατίας.

Στη θέση της Κόκκινης Μηλιάς έχουμε 
τις κόκκινες γραμμές που είναι αρκετές: 
Καμία μείωση μισθών και συντάξεων, ερ-
γασιακά, κατάργηση ΕΝΦΙΑ, δέκατη τρίτη 
σύνταξη, αύξηση του κατώτατου βασικού 

μισθού και το περίφημο νταούλι που θα 
χτυπούμε εμείς και θα χορεύουν οι ξένοι.

Κάποια ομοιότητα διαφαίνεται εν προ-
κειμένω και ελπίζω να μην έχουμε ανάλογη 
κατάληξη.

Δεν θα κατηγορήσω κανέναν για τη 
θορυβώδη διαπραγμάτευση. Καλή η προ-
σπάθεια θαρρώ όμως το ότι διαπραγματευ-
όμαστε μόνοι μας πρέπει να μας κάνει να 
καταλάβουμε ότι μονομερείς εξαγγελίες και 
ενέργειες δεν χωρούν. Πιστεύω όμως ότι 
πρέπει να τονισθούν τα λάθη του μνημονί-
ου καθώς και ότι υπάρχει και άλλη θεώρη-
ση μέτρων και μεταρυθμίσεων.

Όλα αυτά εντοπίζονται μόνον μέσα από 

συζήτηση.
Προσωπικά θα είμαι ευτυχής αν εκλογι-

κευθεί ο ΕΝΦΙΑ, αρθούν οριζόντια μέτρα 
και αξιοποιηθούν οι λίστες.

Σημασία έχει αυτή τη στιγμή να κρατη-
θούμε οπότε η κυβέρνηση έχει μπροστά της 
σχεδόν ολόκληρη τετραετία για να κάνει 
πολλά, να διορθώσει αδικίες και προπαντός 
να μην επαναλάβει τα σφάλματα των απελ-
θόντων.

Επί πλέον δεν πρέπει να παραβλεφθεί 
ότι οι Έλληνες ψηφοφόροι και μή του ΣΥ-
ΡΙΖΑ έβαλαν και αυτοί μια κόκκινη παχειά-
παχειά γραμμή, την παραμονή στο ΕΥΡΩ.

Ένα κάπως διεστραμμένο μυαλό θα έλε-
γε ότι αυτό δεν πολυαρέσει στην αριστερή 
πλατφόρμα, που πιθανόν να ονειρεύεται 
μία επετειακή ρήξη.

Μην ξεχνάμε ότι οσονούπω συμπληρώ-
νονται εκατό χρόνια από την Οκτωβριανή 
επανάσταση και μία ρήξη στην επέτειό της 
θα προσέδιδε δόξα περισσή στους συντρό-
φους που πολύ θα ήθελαν θαρρώ να λέγο-
νται, Φίλιν, Σκουρλέτιν, Στρατούλιν, ή Λαφα-
ζανώφ και δεν ξέρω τι άλλο.

«ΕΥΜΑΙΟΣ»

Υ.Γ. Και ήλθε σε επίρρωση της τελευταίας 
παραγράφου η είδηση της τελευταίας στιγμής, 
ότι 150 μέλη και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, εκπρό-
σωποι της κομμουνιστικής τάσης ζητούν «στά-
ση πληρωμών στους εκβιαστές-δανειστές» και 
εφαρμογή της «αληθινής λαϊκής εντολής».

Η Κόκκινη Μηλιά και οι κόκκινες γραμμές
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Η Ελλάδα πλησιάζει το 
σημείο μηδέν  και το νέο  
μνημόνιο είναι προ του 
πυλών δηλαδή  νέα μέτρα  
και μεταρρυθμίσεις που 
υποχρεωτικά η Ελλάδα 
θα πρέπει να υλοποιήσει.  
Νέα μέτρα σημαίνει πε-
ρισσότερη φτώχια. 

Η κυβέρνηση  αντί να 
διαχειριστεί το μέλλον της 
Ελλάδος θα διαχειριστεί 
την φτώχεια της Ελλάδος.

Σήμερα σε οποιοδήποτε  καφενείο της χώ-
ρας ή στις πλατείες  ή όπου και να γυρίσεις το 
κεφάλι σου βλέπεις ανθρώπους ,  σε απόγνωση 
και αναρωτιούνται τι θα γίνει, που πάμε.

 Η αγωνία για το μέλλον έχει γίνει πανικός.  
Δεν κινείται απολύτως τίποτα. 

  Καθημερινά όλοι μας γινόμαστε αποδέκτες 
ότι   οι οικογένειες και ένας σημαντικός αριθ-
μός μεγάλων  επιχειρήσεων που κλείνουν αφή-
νουν απλήρωτους λογαριασμούς δεν  μπορούν 
να πληρώσουν  τους  λογαριασμούς της ΔΕΗ 
που  έχουν φθάσει σε ανησυχητικά επίπεδα.

Κατακόρυφη αύξηση  παρατηρείται στις κα-
θυστερούμενες οφειλές στα «κόκκινα» δάνεια»   
και έχουν φέρει σε απόγνωση  τα νοικοκυριά 
και αυτό  θα συνεχιστεί με την ίδια ένταση και 
τα επόμενα χρόνια αν δεν γίνει « κούρεμα  των  
κόκκινων δανείων». 

 Η φτώχεια χτυπάει την πόρτα  των νέων. Η 
φτώχεια φαίνεται να μετατοπίζεται από την 
ομάδα των ηλικιωμέ-
νων προς τα νεαρά ζευ-
γάρια με παιδιά αλλά 
και προς τους νέους 
εργαζόμενους .

Η  σημαντική αύξηση 
του ποσοστού ανεργίας  
κυρίως των νέων,  και 
οι διαδοχικές αυξήσεις της έμμεσης φορολογί-
ας σε είδη  ευρείας κατανάλωσης  η σημαντική 
μείωση  των αποδοχών των δημοσίων υπαλ-
λήλων  μείωσαν περισσότερο την αγοραστική 
δύναμη των πιο φτωχών νοικοκυριών.

 Πέρα από τους καταγεγραμμένους ανέργους  
υπάρχουν  και άτομα που παρότι επιθυμούν 
να εργαστούν δεν αναζητούν εργασία επειδή 
πιστεύουν ότι δεν θα βρουν. Όλα αυτά έχουν  
αυξήσει εντυπωσιακά  το ποσοστό φτώχειας.

 Όλα αυτά αποτελούν βραχνά για χιλιάδες οι-
κογένειας λόγω της μείωσης των εισοδημάτων 
και της αύξησης της ανεργίας.  

Τα πράγματα είναι πάρα πολύ  δύσκολα. Δυ-
στυχώς βρισκόμαστε σε αδιέξοδο. Η Οικονομία 
δεν μπορεί να βγει από τα σημερινά της αδιέξο-
δα αν δεν υπάρχει μία αναπτυξιακή πρόταση.

 Η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη οικο-
νομικά ως  δραματική, οι πιέσεις της τρόικας 
είναι αφόρητες για την επιτάχυνση των με-
ταρρυθμίσεων  την διασφάλιση των   δόσεων   
και της βιωσιμότητας του χρέους. Έρχεται νέο 
μνημόνιο και  έτσι μας έχουν  έτοιμο  το νέο 
κουστούμι  μέτρων , μόνο που είναι πολύ στενό 
και πρέπει να το φοράμε για χρόνια χωρίς να 
μπορούμε να το αλλάξουμε.

Το πακέτο περιλαμβάνει  επιβολή φόρων  
αύξηση στο ΦΠΑ και έκτακτων εισφορών και 
θα  επιφέρουν νέα ακρίβεια στον ελληνικό λαό, 
ύφεση ανεργία  πτωχεύσεις και λουκέτα επι-
χειρήσεων, γιατί δυστυχώς δεν υπάρχει ή δεν  
θέλουν ανάπτυξη.

Απέχουμε ελάχιστα από το μοιραίο αλλά κα-
νείς δεν ξέρει τι θα γίνει. Όμως το πρόβλημα 
πρέπει να λυθεί τώρα. 

   Γίνονται έντονες  προσπάθειες  και δια-
πραγματεύσεις όπου θα πρέπει να ληφθούν 
δύσκολες αποφάσεις τόσο στο εσωτερικό όσο 
και στο εξωτερικό, προσδοκώντας ότι κάποια 
στιγμή θα φανεί «φως στο τούνελ».

*  Ο Χρήστος Τσίτσαρης είναι πτυχιούχος 
Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών 

του Πανεπιστημίου Αθηνών

Του ΧΡΗΣΤΟΥ 
ΤΣΙΤΣΑΡΗ *

Η σκοτεινή 
πλευρά 

της φτώχειας

«Αν ζεις οικονο-
μικά, δεν θα είσαι 

ποτέ φτωχός» 

Φραγκλίνος 

Κύριε 
Διευθυντά,

Με αφορμή 
αυτά που δια-
δραματίζονται 
τα τελευταία 
χρόνια μεταξύ 

τών ευρωπαϊ-κών Κρατών και 
της Ελλάδας (και όχι μόνο), θυ-
μήθηκα τον γνωστό μύθο τού 
αξεπέραστου μυθοπλάστη Αισώ-
που (6ος αιώνας π.Χ.): «Λύκος 
και αρνίον». Τον παραθέτω στην 
εξαίρετη διασκευή τής Γεωργίας 
Ταρσούλη, λογοτέχνιδας και λα-
ογράφου: 1916-1986 (ΑΙΣΩΠΟΥ 
ΜΥΘΟΙ, «Ατλαντίς» 1954 και «Το 
Βήμα» 2014 σε φωτομηχανική 
αναπα-ραγωγή).

Ο ΛΥΚΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΝΙ
Μια φορά ένας λύκος έπινε 

νερό στο ποταμάκι, όταν είδε πα-
ρακάτω ένα κάτασπρο αρνάκι να 
σβήνει κι αυτό εκεί τη δίψα του.

«Να, καλός μεζές, σκέφτηκε ο 
λύκος. Πρέπει όμως να βρω μια 
αφορμή, για να του ριχτώ».

Του φώναξε λοιπόν από ψηλά 
που βρισκόταν:

«Πώς θολώνεις το νερό που 
πίνω και το κάνεις όλο λάσπη»;

«Λάθος κάνεις», είπε τρέμο-
ντας το αρνάκι. «Πώς μπορώ να 

σου θολώσω το νερό που πίνεις, 
αφού εγώ πίνω με την άκρη των 
χειλιών μου και βρίσκομαι παρα-
κάτω από σένα»;

«Μην κάνεις το μισοκακό-
μοιρο, γρύλισε ο λύκος. Σε ξέρω 
κι από άλλοτε. Εσύ ήσουνα που 
έβρισες τον πατέρα μου πέρυσι».

«Μα, αφέντη», ψιθύρισε με 
τρεμουλιασμένη φωνή το καη-
μένο το αρνάκι, «πέρυσι δεν είχα 
γεννηθεί ακόμα».

«Ξέρεις και δίνεις αποκρί-
σεις», φώναξε αγριεμένος ο λύκος. 
«Αυτό όμως δεν θα με εμποδίσει 
να σε φάω».

Και χωρίς άλλη συζήτηση, ρί-
χτηκε στο κακόμοιρο το αρνάκι 
και το έκαμε κομμάτια.

Επιμύθιο: Ο άδικος βρίσκει 
πάντα μια δικαιολογία.

ΜΕΡΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ  
ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ 
ΤΟΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΜΥΘΟ
1. Όταν οι δυνατοί προτάσ-

σουν το συμφέρον και όχι το 
δίκαιο, είναι δυνατόν να λαμβά-
νουν υπόψη τους τα λογικά επι-
χειρήματα των αδυνάτων;

2. Χωρίς ανθρωπιστικό υπό-
βαθρο πώς είναι δυνατόν, οι 
ισχυροί να μην περιπέσουν στην 
«αλαζονεία τής δύναμης» και στη 
σκληρότητα;

3. Μιλώντας οι ισχυροί για 
«εταίρους» και «συμμάχους», μή-
πως εννοούν εξαρτημένους και 
δούλους;

4. Πώς είναι δυνατόν να ζή-
σουν ειρηνικά οι λαοί, όταν οι 
δυνατοί αδειάζουν το νόημα της 
ελευθερίας, της δημοκρατίας, της 

δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης 
και της ανθρωπιάς;

5. Στους αδικημένους λαούς 
απομένει άραγε τίποτε άλλο εκτός 
από τη συνεχή αντίσταση;

6. Πώς τολμούν οι οικονομικά 
και τεχνολογικά ισχυροί να αφαι-
ρούν «ελαφρά τη καρδία» την 
εθνική κυριαρχία ενός λαού;

7. Στην περίπτωση της Ελ-
λάδας γιατί δεν συγκινούνται οι 
Ευρωπαίοι «δανειστές» μας, όταν 
γνωρίζουν ότι μεγάλο μέρος τού 
λαού μας πεινάει και ότι πολλές 
χιλιάδες χρεω-μένων Ελλήνων 
αυτοχειριάζονται;

8. Πώς είναι δυνατόν να φέ-
ρεται τόσο σκληρά η Ευρώπη, αν 
και έχουν μακρά ιστορία πνευμα-
τικών και πολιτικών κατακτήσε-
ων;

9. Αγνοούν άραγε οι δυνατοί 
ότι τα σύγχρονα μέσα τής Τεχνο-
λογίας δεν ευνοούν μόνο τους ίδι-
ους, αλλά και τους αδικημένους;

10. Δεν πρέπει άραγε, αυτοί 
που προωθούν το «δίκαιο του 
ισχυροτέρου», να καταλάβουν 
επιτέλους ότι οδηγούν τις κοινω-
νίες και τους λαούς σε συγκρού-
σεις και σε πολέμους;

Με τιμή
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
Καθηγητής Φιλολογίας

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

(Με αφορμή έναν αισώπειο μύθο για το «δίκαιο του ισχυροτέρου»

Όχι, βέβαια, από κοινωνικοπολι-
τικά συστήματα, όχι από οργανω-
μένους φορείς. Το καλύτερο έρχε-
ται πρωτίστως από εμένα και από 
εσένα. Αν εγώ πάρω τη γενναία 
και σταθερή απόφαση να αλλάξω, 
να κάνω το καλύτερο εκεί όπου το 
χέρι του Θεού με τοποθέτησε, με 
όποια μου ιδιότητα, τότε ανάβω 
ένα φωτάκι και το σκοτάδι γύρω 
μου δεν θα είναι τόσο πυκνό. Αν 
και εσύ προσθέσεις το δικό σου, 
τότε θα γίνει φωτεινότερος ο κό-
σμος μας και το σκοτάδι δεν θα 
φέρνει φόβο στις καρδιές. Θα εί-
μαστε η ελπίδα που θα εμπνέει. 
Η αισιοδοξία που θα τονώνει. Και 
όταν εμείς, εσύ και εγώ, εξακολου-
θούμε να είμαστε φλογίτσες σε 
πείσμα των καιρών, σε πείσμα των 
δαιμόνων, σε πείσμα των καταιγί-
δων, της διαφθοράς, του ατομικι-

σμού, της αδιαφορίας, τότε κάτι θα 
αλλάξει.

Ποιός μπορεί να ισχυρισθεί 
πώς και το καλό δεν παρασύρεις 
δεν δημιουργεί το δικό του ρεύμα; 
Ελέχθη σωστά πως και ο πάγος 
και ο ήλιος επηρεάζουν το χορτά-
ρι. Η ηλιαχτίδα φωτίζει και γλυ-
καίνει και μεταμορφώνει εκεί που 
μπαίνει.

Το καλύτερο έρχεται.
Αρκεί να έχω την απαίτηση να 

αρχίσει από εμένα.
Και πιστέψτε το, κρύβει πολλές 

συγκινητικές χαρές αυτή η προ-
σπάθεια. Μόνο να θυμάμαι τού-
το: η δύναμη για τον ωραίο αυτόν 
αγώνα κρύβεται στον Ουρανό.   

ΒΑΣΙΛΙΚΗ Δ. ΜΙΧΟΥ
(Περιοδικό «ΑΓΙΑ ΛΥΔΙΑ», 
Τεύχος 485, Αύγουστος 2013)

Γράγει ο 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ

Η χώρα μας παράγει ηλεκτρική 
ενέργεια διπλάσια από όση χρειάζε-
ται, συνεπώς δεν υπάρχει λόγος να 
αποπερατωθεί το υδροηλεκτρικό της 
Μεσοχώρας και τα εκατομύρια ευρώ 
που απαιτούνται προς τούτο να δια-
τεθούν για την αντιμετώπιση της αν-
θρωπιστικής κρίσης.

Τάδε έφη υψηλόβαθμο στέλεχος 
του τοπικού ΣΥΡΙΖΑ, που όμως θέλει 
να αγνοεί (;) ότι αυτή η ενέργεια παρά-
γεται από την καύση του λιγνίτη κατά 
την οποία εκπέμπονται ρύποι (αέρια 
και σωματίδια), για τους οποίους η 
ΔΕΗ πληρώνει πρόστιμα, τα οποία με 
τη σειρά της μετακυλήει στις πλάτες 
των πελατών της και τα οποία προκα-

λούν επιβάρυνση της τάξεως του 20% 
της αξίας του ηλεκτρικού ρεύματος 
που καταναλώνουν.

π.χ. σε λογαριασμό 670 ευρώ τα 
134 είναι το ειδικό τέλος ρύπανσης 
ενώ από 234 ευρώ το τέλος είναι 53 
ευρώ.

Φυσικά η απάλειψη αυτών των 
επιβαρύνσεων, επειδή θα λειτουργούν 
διάφορα υδροηλεκτρικά και δεν θα 
καίγεται πλέον λιγνίτης, θα επιφέρει 
ανάλογη μείωση των λογαριασμών 
στο διηνεκές.

Όμως εκτός της οικονομικής 
πλευράς του θέματος υπάρχει και η 
περιβαλλοντική και δεδομένου ότι 
ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα με ιδιαίτερες 
περιβαλλοντικές ευαισθησίες θαρρώ 
πως ο ως άνω κύριος έχει ενταχθεί σε 
λάθος κόμμα.

Από τη δεκαετία 
του ‘60 το σιταρόχορ-
το είναι μία από τις πιο 
πολυσυζητημένες υπερ-
τροφές. Πλούσιο σε χλω-
ροφύλλη και με παραπάνω 
από 100 θρεπτικές ουσί-
ες αποτελεί ένα από τα 
σημαντικότερα δώρα της 
φύσης.

Το σιταρόχορτο έχει 
ευρέως αναγνωριστεί για 
τις καθαριστικές, αποτοξι-
νωτικές του ιδιότητες, την 
ικανότητα αναγέννησης 
κυττάρων και την ευκολία 
στη χρήση και την αφομοί-
ωσή του από όλους τους 

οργανισμούς.
Η μεγάλη ποσότητα χλωροφύλλης που περιέχει οξυγο-

νώνει τον οργανισμό και τον ανανεώνει, αναπλάθοντας 
τους ιστούς στο αίμα.

Περιέχει βιταμίνες Α, Β, Ψ, Ε, Κ. Β12, αμινοξέα, μέταλ-
λα, ένζυμα και πρωτεΐνη. Προστατεύει τον οργανισμό από 
τους ατμοσφαιρικούς ρύπους, τον καθαρίζει από τα βαρέα 
μέταλλα και τις τοξίνες, βοηθά τον εγκέφαλο και τα αγγεία, 
διατηρεί υγιή τα δόντια και τα ούλα, καταπολεμά δυσκοιλι-
ότητα, πίεση, ακμή, μύκητες στα πόδια, πιτυρίδα, καθαρίζει 
τα νεφρά, τη χολή, αυξάνει τον αιματοκρίτη. Πολλοί ειδικοί 
έχουν τονίσει ότι το μόριο χλωροφύλλης στο σιταρόχοτρο 
είναι σχεδόν ίδιο με το μόριο αιμογλοβίνης στο ανθρώπινο 
αίμα. Η διαφορά είναι ότι το κεντρικό στοιχείο στη χλω-
ροφύλλη είναι το μαγνήσιο και στην αιμογλοβίνη είναι ο 
σίδηρος. 

Το σιταρόχορτο βοηθάει στην πρόληψη και αντιμετώπι-
ση του διαβήτη και ενισχύει την υγεία σε άτομα με καρκί-
νο. Επίσης είναι ασφαλή και αποτελεσματικό στην απώλεια 
βάρους.

Ο Μάριος - Χρήστος Τσιπόπουλος είναι υπεύθυνος του κατα-
στήματος βιολογικών και παραδοσιακών προϊόντων «ΔΩΡΑ 

ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ», Κονδύλη 26 - Καλαμπάκα
Τηλ.: 2432078090, κιν.: 6978515222

Σιταρόχορτο 
η αμβροσία των θεών

Επιμέλεια: Μάριος - Χρήστος Τσιπόπουλος *

Πιείται τον ήλιο της υγείας 
& το οξυγόνο στο ποτήρι σας

Το υδροηλεκτρικό 
της Μεσοχώρας

Το καλύτερο έρχεται
ΜΙΚΡΕΣ ΟΜΟΡΦΙΕΣ
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. O πάρα πολύ αδύνατος, ο κοκαλιάρης - Με με-
ταφορική σημασία τα γνήσια, τα ανόθευτα. 2. Κίνηση αντίστροφη, 
γυρισμένη ανάποδα - Γίνεται κάθε χρόνο στη συμπρωτεύουσα. 
3. Εξασφαλίζει μιας μορφής συμφωνία - Στη μια της άκρη στερε-
ώνεται το μαλλί για γνέσιμο. 4. Αρχικά οργανισμού - Ονομαστός 
αμερικάνος δραματουργός - Ποικιλία κάστανου. 5. Το σύνολο της 
ιουδαϊκής θρησκευτικής λογοτεχνίας - Το όνομα της ηθοποιού Λα-
ζαρίδου - Κοινά είναι στη... θάλασσα. 6. Βρίσκονται δίπλα στο αλ-
φάβητο - Ειδικού τύπου μέσα συνεννόησης - Φορείς ασθενειών, τα 
μικρόβια των οποίων δεν έχουν εντοπιστεί. 7. Όταν... πέφτουν πολ-
λά, κάτι γίνεται σπουδαίο - Αναφέρονται και... οι μάγκες του. 8. Γνω-
στά και κινηματογραφικά τα «κανόνια» του - Χρησιμοποιείται επί 
επεξηγήσεων. 9. Σαν μεταχείριση, η δημοκρατική - Το κάτω από την 
επιφάνεια της θάλασσας μέρος του σκάφους - Εταιρικού τύπου αρ-
χικά. 10. Ένα... εξάμηνο - Μεγάλες είναι οι μέρες του. 11. Οδυνηρό 
ξάφνιασμα - Νησί της Αδριατικής που πούλησαν οι Αλβανοί στους 
Ιταλούς - Στολισμένο όχημα γιορταστικής παρέλασης. 12. Τα τυχε-
ρά ενός... ατυχήματος - Ένα από τα πρώτα και πιο φρικτά χιτλερικά 
στρατόπεδα συγκεντρώσεως. 13. Μυθικός γιος τού Απόλλωνα - Ο 
σκηνοθέτης τής «Αρκούδας» - Άφωνοι... ρόλοι. 14. Μάλλινο στρω-
σίδι ή κλινοσκέπασμα - Η μη εκτέλεση, η μη πραγματοποίηση.

 
ΚΑΘΕΤΑ: 1. Αρκετές των εργολάβων στην κατασκευή δημόσι-

ων δρόμων - Επιφώνημα στενοχώριας. 2. Δεν μπορεί κανείς να τον 
αποφύγει. 3. Είδος σκεύους κουζίνας - Αθηναϊκό θέατρο - Τμήματα 
περιόδων στη γραμματική που τελειώνουν με άνω τελεία. 4. Αρα-
βική ονομασία τού Ιησού - Αναφέρεται κι ο σκοπός του - Μάρκα 
οδοντόκρεμας. 5. Υπουργός εξωτερικών τής Αγγλίας - Πούλησε 
τη χώρα του στη Δίδω, όπου αργότερα χτίστηκε η Καρχηδόνα - 
Γράμμα πρωτάρη οδηγού. 6. Της ιστορίας αυτό, χρησιμοποιήθη-
κε... πολιτικά. 7. Ξένο θέατρο με μάσκες - Είδος φυτού με μεγάλα 
κίτρινα άνθη - Γραφή τού αριθμού 240. 8. Θύμα τού έρωτα και της 
πατρική στοργής - Ζωηρή περιγραφή με το λόγο (καθ.). 9. Μουοι-
κό ...το κλειδί του - Προστάζει σε ακινησία - Παλιός πρόεδρος της 
Αιγύπτου που δολοφονήθηκε. 10. Ονομασία ρωσικών πυραύλων 
- Μαυρίζει εύκολα - Του αναδασμού... η πρόθεση. 11. Μορφή πλη-
ρωμής - Ψύχραιμοι έως απαθείς. 12. Απόσπαση υπέρμετρα μεγά-
λου χρηματικού ποσού (μτφ) - Αρχικά που μας θυμίζουν την Ιρ-
λανδία. 13. Για εμπόρευμα το χωρίς απόβαρο - Είδος ναρκωτικού 
- Τα σήματά του γνωστά. 14. Ελληνίδα κι αυτή - Πολυτελές εξοχικό 
σπίτι.

5 3 9

7 4 2

6 2 4 8

6 1 8 7

8 5 9

7 6 3 8

5 8 7 4

1 9 7

2 4 5

Puzzle 9 (Very hard, difficulty rating 0.77)

3 6 9 7

5 3 9

3 8

3 7 8 1

8 5 9 3

4 5 6 8

6 7

7 4 6

5 6 7 4

Puzzle 10 (Very hard, difficulty rating 0.78)

5 8 1

4 6 9

7 4 5 9 3

6 4

9 6 2 7

3 2

1 9 4 3 5

6 5 1

5 1 4

Puzzle 11 (Very hard, difficulty rating 0.86)

6 3 4 7

5 1 6

6 8

9 3 7 6

4 9 1 6 2

6 4 2 7

2 4

4 1 7

9 8 6 5

Puzzle 12 (Very hard, difficulty rating 0.85)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Mon Mar 16 07:33:57 2015 GMT. Enjoy!

Το παιχνίδι της μίμησης
DVD προτάσεις...

ΠΑΡΑΞΕΝΑ... και  άλλα  από  τον  κόσμο

Παίζουν: Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, Κίρα 
Νάιτλι, Τσαρλς Ντανς, Μαρκ Στρονγκ
Σκηνοθεσία: Μόρτεν Τίλντουμ
Με την έναρξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου 
ο καθηγητής μαθηματικών Άλαν Τούρινγκ 
γίνεται μέλος μιας ομάδας Βρετανών επι-
στημόνων, οι οποίοι προσπαθούν με άκρα 
μυστικότητα να σπάσουν το γερμανικό κώ-
δικα επικοινωνιών. Αλαζόνας, εσωστρεφής 
κι εμμονοληπτικός, ο Τούρινγκ θέλει να δου-
λέψει με το δικό του τρόπο και όταν ο Τσόρ-
τσιλ τον θέτει επικεφαλής της ομάδας, οι 
υπόλοιποι συνεργάζονται μαζί του απρόθυ-
μα. Πιεσμένος από παντού, πρέπει να δείξει 
γρήγορα αποτελέσματα, τα οποία μοιάζουν 
να αργούν απελπιστικά… Ο Τούρινγκ αποτέ-
λεσε σημαντική φιγούρα της ιστορίας καθώς 
κατάφερε να σπάσει τον Κωδικό Enigma...

Tο Ελληνικό  TOP 10  
της εβδομάδας

1 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΧΟΙΝΑΣ - ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

2 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΜΠΑΝΗΣ
ΠΡΙΝ ΠΕΙΣ Σ’ ΑΓΑΠΩ

3  STAN - ΜΕ ΣΤΕΝΑΧΩΡΕΙ

4 ΜΕΛΙΣΣΕΣ - ΔΕΝ ΜΕ ΝΟΙΑΖΕΙ

5 ΔΕΣΠΙΟΝΑ ΒΑΝΔΗ
ΑΝ ΣΟΥ ΛΕΙΠΩ

6 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΙΑΣ
ΑΥΤΟ ΜΟΥ ΦΤΑΙΕΙ

7 ΝΙΚΟΣ ΒΕΡΤΗΣ - ΟΝΕΙΡΟ

8  ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ 
ΤΙΜΗΜΑ

9 ΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΙΑ ΧΙΛΙΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

10 REC - ΜΠΕΣ

Είστε υπέρμαχος της γραβάτας και του 
επίσημου ντυσίματος; Τότε μάλλον δεν έχε-
τε θέση στο Pinnacle Peak Patio Steakhouse 
στην Αριζόνα των ΗΠΑ, ένα εστιατόριο που 
είναι διάσημο για τις λαχταριστές μπριζό-
λες του αλλά και για τις… κομμένες γραβάτες 
που κρέμονται από το ταβάνι. Μάλιστα, καλά 
διαβάσατε. Αν κάποιος μπει στο κατάστημα 
φορώντας γραβάτα, ο υπεύθυνος έρχεται στο 
τραπέζι με ένα ψαλίδι, την κόβει και την κρα-
τά ως… λάφυρο!

Η τακτική αυτή εξέπληξε τους πελάτες, που 
στην αρχή δεν γνώριζαν τίποτα αλλά στη συ-
νέχεια έγιναν φανατικοί θαμώνες φορώντας 
μάλιστα γραβάτα, με σκοπό να γίνουν το επί-
κεντρο του ενδιαφέροντος με την… κοπή της! 
Το ταβάνι πλέον έχει γεμίσει κομμένες γρα-
βάτες και στην είσοδο δημιουργείται καθημε-
ρινά ουρά… καλοντυμένων κυρίων!

Εστιατόριο στην Αριζόνα απαγορεύει τις γραβάτες

Στην Αυστραλία και πιο συ-
γκεκριμένα στην πολιτεία της 
Νέας Νότιας Ουαλίας οι κά-
τοικοι βρέθηκαν μπροστά από 
ένα περίεργο θέαμα. Για την 
ακρίβεια είδαν μια ”βροχή” από 
μικρές αράχνες αλλά και πολλά 
λιβάδια να έχουν καλυφθεί από 
ιστούς. Σύμφωνα με τους επι-
στήμονες το συγκεκριμένο πε-
ριστατικό δεν είναι κάτι αλλόκο-
το αλλά ένα σπάνιο φαινόμενο 
που έχει την ονομασία ”Μαλλιά 
Αγγέλου” και πρόκειται για μια 
τεχνική μετανάστευσης ενός εί-
δους μικροσκοπικών αραχνών.

Ιστοί αράχνης κάλυψαν ολόκληρα χωράφια

Της 
Μαρίας 
Ζαΐμη - Περγαντή

Γκραντέν μανιταριών, 
σπανάκι και πατάτες

ΕΚ
ΤΕ
ΛΕ
ΣΗ

ΥΛ
ΙΚ
Α

v 4-5 πατάτες μεγάλες κομμένες σε ροδέλες
v 2 κρεμμύδια μέτρια κομμένα 
    σε λεπτές ροδέλες
v 200 γρ. μανιτάρια κομμένα σε φέτες
v 100 γρ. σπανάκι ψιλοκομμένο
v 1 κουταλιά θυμάρι φρέσκο ψιλοκομμένο
v 2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένο
v 1/2 φλιτζάνι μαϊντανός ψιλοκομμένος
v 1 & 1/2 φλιτζάνα ζωμό κότας
v 1/2 φλιτζάνα βούτυρο
v 1/2 φλιτζάνα παρμεζάνα τριμμένη
v αλάτι και πιπέρι

Βάζουμε σε τηγάνι μια 
κουταλιά βούτυρο και μόλις 
κάψει σοτάρουμε τα κρεμμύ-
δια για 4 λεπτά περίπου και 
προσθέτουμε τα μανιτάρια 
συνεχίζοντας το σοτάρισμα 
για 3-4 λεπτά επιπλέον. Βγά-
ζουμε το τηγάνι από τη φω-
τιά. 

Σ’ ένα μπολ ρίχνουμε τις 
πατάτες με το λιωμένο υπό-
λοιπο βούτυρο και αλατοπι-
περώνουμε. Προθερμαίνου-

με τον φούρνο στους 180 
βαθμούς. Απλώνουμε όλα 
τα υλικά μέσα σ’ ένα πυρέξ, 
τα σκεπάζουμε με αλουμινό-
χαρτο και τα ψήνουμε για 30 
λεπτά. Στη συνέχεια το βγά-
ζουμε, ρίχνουμε παρμεζάνα 
πασπαλίζοντας και το αφή-
νουμε για 15-20 λεπτά περί-
που. Σερβίρουμε ζεστό.

Tip: Μπορούμε να χρησι-
μοποιήσουμε και άλλα τυριά 
που λιώνουν.
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Η ΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 

ΣΤΑΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σταγών 
και Μετεώρων κ. Σεραφείμ
Την Κυριακή 24 Μαΐου 2015 θα λειτουργήσει στον 

Ι. Ναό Αγ. Νικολάου Βασιλικής όπου και θα χειρο-
τονήσει εις ΔΙΑΚΟΝΟΝ τον υποψήφιο κ. Νικόλαο 
Χαρίση.

Από Δευτέρα θα λείπει στην Αθήνα για έκτακτη 
Σύγκληση της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκ-
κλησίας της Ελλάδος ( Ι.Σ.Ι.).

Το κήρυγμα της Ιεράς Μητροπόλεως
Ιεροκήρυκες της Ι. Μητροπόλεώς μας την Κυρια-

κή θα λειτουργήσουν και ομιλήσουν ως εξής:
Ο Καθηγούμενος Αρχιμ. Δομέτιος Ντελλής στην Ι. 

Μονή Αγίας Τριάδος. Ο Καθηγούμενος Αρχιμ. Νήφων 
Καψάλης στην Ι. Μονή Μεγ. Μετεώρου. Ο Αρχιμ. Μα-
κάριος Ιακωβάκης στην Ι. Μονή Σιαμάδων. Ο Αρχιμ. 
Βενέδικτος Ζαχαράκης στην Ι. Μονή Βαρλαάμ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Το Α.Σ. ΜΕΤΕΩΡΑ καλεί τα μέλη στην ετήσια τακτική 
Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Κυρι-
ακή 17 Μαΐου στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου 
Καλαμπάκας στις 19.00 με θέματα:
α. Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός αγωνιστι-
κής περιόδου 2014-2015.
β. αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου διοικητικού συμ-
βουλίου για την διετία 2015-2017 βάση του καταστα-
τικού.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα 
επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 24 Μαΐου την ίδια 
ώρα και στον ίδιο χώρο.

Το Δ.Σ. του ΑΣ Μετέωρα

ÌÍÇÌÏÓÕÍÏ

Τελούμε το Σάββατο 23 Μαΐου 2015 
στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής 
Κλεινοβού 40ήμερο μνημόσυνο 
για την ανάπαυση της ψυχής 
της πολυαγαπημένης μας μητέρας, 
γιαγιάς, αδελφής και θείας,

ΜΑΡΙΑΣ ΜΟΥΤΟΥ
Παρακαλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της να προ-
σέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους 
προς τον Ύψιστο.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:  Χρήστος Μούτος, Βασιλική Πολίτη, 
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Βασίλειος, Σωτήριος, Μαρία,
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ, ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ,  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Την Κυριακή 31-5-2015, η Ο.Λ.Κ διοργανώνει πεζο-
πορία από ΚΑΛΑΡΡΥΤΕΣ -ΣΥΡΡΑΚΟ.
ΑΠΟ ΚΑΛΑΡΡΥΤΕΣ -ΣΥΡΡΑΚΟ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ 
ΟΡΕΙΒΑΤΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ.
Πληροφορίες ή δηλώσεις συμμετοχής:
ΝΑΤΣΗ ΦΡΟΣΩ: 2432077433
(ώρες καταστημάτων)

Από τον Σύλλογο Αδελφοποιημένων Πόλεων Κα-
λαμπάκας ανακοινώνεται ότι διοργανώνεται εκδρομή 
τον Ιούνιο στις 26, 27 και 28 από Καλαμπάκα σε Μο-
νεμβασία, Ελαφόνησο, Μιστρά και Ναύπλιο.

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στην πρό-
εδρο του συλλόγου κ. Έλλη Παπαθανασίου στο τηλέ-
φωνο 6944 465 840.

Την Κυριακή 24 Μαΐου 
οι εκλογές για νέο Δ.Σ. στον 
Μορφωτικό Σύλλογο Αύρας

Ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Αυριωτών 
σας καλεί στη Γενική Συνέλευση που θα γίνει την Κυ-
ριακή 24 Μαΐου 2015 και ώρα 12:00 μ. στα γραφεία 
του Συλλόγου για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού 
συμβουλίου.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας με μεγάλη 
χαρά προσκαλεί τους μικρούς και μεγάλους φίλους 
της να παρακολουθήσουν την εκδήλωση που έχει 
οργανώσει σε συνεργασία με την Τροχαία Τρικάλων.

Η εκδήλωση με τίτλο “Σωστή Κυκλοφοριακή 
Αγωγή” θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα «Νίτσα 
Λιάπη» το Σάββατο 23 Μαΐου 2015 και ώρα 10:30 
π.μ.

Το Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Μαΐου 2015, 
στον Άγιο Θεοδόσιο Γάβρου ο Δήμος Καλαμπάκας σε 
συνεργασία με τον Σύλλογο “Μετεώρων Λιθόπολις” 
και τους Πολιτιστικούς Συλλόγους Χασίων θα πραγ-
ματοποιήσει το 19ο Αντάμωμα Χασιωτών.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων
ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΜΑΪΟΥ 2015
18:00 Επιστημονική Ημερίδα με θέμα “Στις πα-

ρυφές των Μετεώρων - Ο φυσικός και Πολιτιστικός 
πλούτος των Χασίων”, στην αίθουσα αναψυχής “Άγιος 
Θεοδόσιος”.

ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΜΑΪΟΥ 2015
07:30 Θεία Λειτουργία
10:30 Μεγάλος χορός
11:00 Χαιρετισμοί επισήμων
11:30 Χορωδία Χασίων
12:00 Χορευτικά συγκροτήματα Πολιτιστικών 

Συλλόγων Δήμου Καλαμπάκας

Το Σάββατο 6 Ιουνίου 2015 θα πραγματοποιηθεί για 
πρώτη φορά στην πόλη των Τρικάλων το Πανελλήνιο Συ-
νέδριο της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Αυτοκινητιστών 
Υπεραστικών Συγκοινωνιών.

Στο συνέδριο θα συμμετάσχουν συνάδελφοι όλων των 
υπεραστικών ΚΤΕΛ από όλους τους νομούς της χώρας, 
ενώ θα παρευρεθούν στελέχη της κυβέρνησης, καθώς και 
εκπρόσωποι όλων των κλάδων των αυτοκινητιστών (ανα-
μένονται περισσότερα από 300 άτομα).

Το συνέδριο θα διεξαχθεί στο ξενοδοχείο Gallery Art 
Hotel στις εγκαταστάσεις του υπεραστικού ΚΤΕΛ Τρικά-
λων.

Στα πλαίσια διενέργειας του ευρωπαϊ-
κού προγράμματος Life Infocycle από την 
εταιρεία «Ανακύκλωση συσκευών Α.Ε. 
- Συλλογικό σύστημα διαχείρισης αποβλή-
των ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξο-
πλισμού» θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση 
στην Πλατεία Δημ. Λιάπη (χώρος διεξαγω-
γής της λαϊκής αγοράς του Δήμου Καλα-
μπάκας & χώρος στάθμευσης οχημάτων) 
του Δήμου Καλαμπάκας, κατά την οποία 
θα υπάρχει ενημέρωση για τις συνέπειες 
και τους τρόπους αντιμετώπισης της μη 
περιβαλλοντικά ορθής διαχείρισης ΑΗΗΕ 
(Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού).

Θα υπάρχει ειδικός εκθεσιακός χώρος 

σε ειδικά διαμορφωμένο trailer που θα 
αναπαριστά χώρο απορρύπανσης τηλεο-
ράσεων σε μονάδα επεξεργασίας.

Οι δημότες θα έχουν την δυνατότητα 
επί τόπου παράδοσης παλαιών ηλεκτρικών 
συσκευών τους, καθώς θα τοποθετηθεί ει-
δικό container.

Επίσης θα διεξαχθεί σχετικός διαγωνι-
σμός με κλήρωση δύο (2) ποδηλάτων από 
την ανωτέρω εταιρεία.

Η ανωτέρω εκδήλωση θα πραγματοποι-
ηθεί την 23η Μαΐου, ημέρα Σάββατο και για 
τις ώρες από 10.00π.μ. έως και 16.00μ.μ.

Κατά τις ανωτέρω ώρες ο συγκεκριμέ-
νος χώρος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
ως χώρος στάθμευσης οχημάτων.

Η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ, 
στο πλαίσιο των πολύπλευρων δρα-
στηριοτήτων που προγραμματίζονται 
στην πορεία συμπλήρωσης 100 χρό-
νων ζωής και δράσης του Κόμματος, 
πραγματοποιεί εκδηλώσεις για τα 10 
χρόνια από το θάνατο του Χαρίλαου 
Φλωράκη.

Συκεκριμένα:
την Παρασκευή 22 Μάη, στο Επι-

μορφωτικό Κέντρο «Χ. Φλωράκης» 
(στο Χαλάνδρι Αττικής)

& την Κυριακή 24 Μάη, στις 12 
μ., θα γίνει το εκδήλωση- πολιτικό 
μνημόσυνο για τον Χαρίλαο Φλωρά-
κη, στον τάφο του στο Παλιοζογλώπι 
Καρδίτσας. Θα παρευρεθεί ο ΓΓ της 
ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσού-
μπας.

Για τη μετάβαση στην εκδήλω-
ση της Κυριακής στο Παλιοζογλώπι 
Καρδίτσας οι Τομεακές Οργανώσεις 
Τρικάλων του ΚΚΕ και της ΚΝΕ θα 
δρομολογήσουν λεωφορεία με ανα-
χώρηση στις 9 το πρωί από την κε-
ντρική πλατεία Τρικάλων (αρχή οδού 
Β.Τσιτσάνη-παραποταμίως).

Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαρι-
στήσω και δημόσια όλους όσοι τίμησαν 
με την παρουσία τους την επιτυχημέ-
νη εκδήλωση για την παρουσίαση του 
βιβλίου μου «Ο όρκος των τεσσάρων 
γυναικών» των εκδόσεων «Λειμών», 
που πραγματοποιήθηκε στις 9 Μαΐου 
2015 στην αίθουσα «Νίτσα Λιάπη».

Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω 
και όσους βοήθησαν για την υλοποίη-
ση αυτής της εκδήλωσης και συγκε-
κριμένα: 

-την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού και 
Παιδείας κ. Λίλα Μπαντέκα-Νάνη

-τους δύο παρουσιαστές κ. Σπύρο 
Βλιώρα, Καθηγητή Φιλολογίας και 
την κ. Έφη Δούλη-Μπακόλα Βιβλιο-
θηκονόμο-Αρθρογράφο καθώς και 
τις τέσσερεις μαθήτριες Λυκείου: Έφη 
Γαλάνη, Κατερίνα Γκούντρα, Ευαγγε-
λία Κατσικά, Γεωργία Σελιώνη, που 
απήγγειλαν αποσπάσματα του βιβλί-
ου. Επίσης την κ. Κατερίνα Ζαχαρά-
κη-Νικολογιάννη που συντόνισε την 
εκδήλωση και παραχώρησε έργα αγι-
ογραφίας που εκτίθεντο στον χώρο. 
Και τέλος τον κ. Βαγγέλη Τζιουβάρα 
για την τεχνική υποστήριξη της εκδή-
λωσης.

Με τιμή
Λία Αλεξίου

Το Σάββατο 23 Μαΐου διοργανώνεται στον Βόλο 
ημερίδα με θέμα «Σχέσεις Σχολείου - Οικογένειας», 
στο πλαίσιο του «Δικτύου Σχολείων Έρευνας», που 
δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του Παιδαγωγικού 
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) του Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλίας.

Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν και θα συζητη-
θούν τα αποτελέσματα μιας σειράς ερευνών, που 
πραγματοποιήθηκαν από εκπαιδευτικούς - μέλη 
του Δικτύου σε Δημοτικά σχολεία της Θεσσαλίας, με 
σκοπό τη σφαιρική κατανόηση των αντιλήψεων και 
προσδοκιών των δύο πλευρών και στόχο τη βελτί-
ωση της ποιότητας της συνεργασίας σχολείου και 
γονέων.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, η ημερίδα θα αρχίσει 
στις 9.15 π.μ. και θα ολοκληρωθεί στις 2.30 μ.μ.

Μεταξύ των ομιλητών είναι και ο Διευθυντής του 
4ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμπάκας, κ. Βασίλης 
Νάστος, ο οποίος θα αναπτύξει το θέμα «Η οπτική 
των εκπαιδευτικών για τη σχέση Σχολείου - Οικογέ-
νειας» μαζί με την κ. Αλεξάνδρα Καραγιάννη.

Ημερίδα για τις σχέσεις 
Σχολείου - Οικογένειας 
στον Βόλο

Εκδρομή σε Μονεμβασία, 
Ελαφόνησο, Μιστρά και 
Ναύπλιο από τον Σύλλογο 
Αδελφοποιημένων πόλεων

Εκδήλωση για την ανακύκλωση ηλεκτρικών 
συσκευών από τον Δήμο Καλαμπάκας

Πανελλήνιο Συνέδριο της 
Πανελλαδικής Ομοσπονδίας 
Αυτοκινητιστών Υπεραστικών 
Συγκοινωνιών

Εκδήλωση για 
τα 10 χρόνια από 
τον θάνατο του 
Χαρ. Φλωράκη

Ευχαριστήριο 
της Λίας Αλεξίου

Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις 
της Δημοτικής Βιβλιοθήκης
Καλαμπάκας

Διήμερο θα είναι φέτος 
το 19ο Αντάμωμα Χασιωτών
που θα γίνει 23 & 24 Μαΐου

Πεζοπορία της Ο.Λ.Κ.
από Καλλαρύτες-Συρράκο

Με απόφαση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελου 
Βενιζέλου με βάση το αρ.35 του καταστατικού, προκη-
ρύχθηκε το έκτακτο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις της Εθνικής Οργανωτι-
κής Επιτροπής Συνεδρίου, όπως εξειδικεύτηκαν στην 
συνεδρίαση της γραμματεία της στις 30 Απριλίου 2015, 
το συνέδριο θα διεξαχθεί στις 5,6 & 7 Ιουνίου στο γήπε-
δο του Πανελληνίου (Πεδίον Άρεως).

Το μητρώο της οργάνωσης θα είναι ανοικτό κατά την 
ημέρα της ψηφοφορίας για την ανάδειξη των συνέδρων 
με την προϋπόθεση βέβαια ότι κάθε ενδιαφερόμενος για 
συμμετοχή στη διαδικασία, με αίτηση του στην εφορευ-
τική επιτροπή θα αιτείται την εγγραφή του στο μητρώο 
μελών και φίλων του κινήματος.

Δικαίωμα του «εκλέγειν» έχουν τα μέλη και οι φίλοι 
του κινήματος.

Δικαίωμα του «εκλέγεσθαι» ως αντιπρόσωποι στο 
συνέδριο έχουν μόνο τα μέλη.

Οι υποψηφιότητες για συνέδρους υποβάλλονται μέ-
χρι την Παρασκευή 22 Μαΐου και ώρα 10:00 μ.μ. στις 
Ν.Ε. ή στην Σ.Ε. Δ.Ο. Καλαμπάκας.

Ο αριθμός των σταυρών προτίμησης είναι 10% των 
προς εκλογή συνέδρων.

Η εκπροσώπηση των δύο φύλων θα είναι όπως και 
στο προηγούμενο συνέδριο 30%.

Η εκλογή των αντιπροσώπων θα γίνει στις 24 Μαΐου 
στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας από τις 8.00 έως και 
19.00. Καλούνται τα μέλη και οι φίλοι του κινήματος να 
προσέλθουν για να ψηφίσουν.

Η ευρύτερη δυνατή συμμετοχή εμπλουτίζει το πολι-
τικό δυναμικό και αποτελεί βασική πολιτική επιλογή της 
δημοκρατικής μας λειτουργίας.

Βρισκόμαστε σε κρίσιμη περίοδο για τη Χώρα, το 
ΠΑΣΟΚ και τη Δημοκρατική Παράταξη.

Είναι ώρα ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, σ΄αυτή την ευθύνη 
θα ανταποκριθούμε συμμετέχοντας και εξασφαλίζοντας 
την διαφάνεια και την γνησιότητα των διαδικασιών.

Ο Γραμματέας – Συντονιστής
της Δ.Ο.ΠΑΣΟΚ

Δήμου Καλαμπάκας:
Αθανάσιος Καρνέζης

Εκλογή αντιπροσώπων από την Τ.Ο. ΠΑΣΟΚ Καλαμπά-
κας για τη συμμετοχή τους στο συνέδριο του κινήματος
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Κ ρατώ στα χέρια μου έναν πραγ-
ματικό θησαυρό της Λαϊκής μας 
παράδοσης. Πρόκειται για το έργο 

«Λαϊκά Παραμύθια της Θεσσαλίας» του γνω-
στού στο Καλαμπακιώτικο κοινό Βασίλη Δ. 
Αναγνωστόπουλου, Ομότιμου Καθηγητή του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Ερευνητή, Λογο-
τέχνη, Κριτικού Λογοτεχνίας (περισσότερα 
στο βιοεργογραφικό του που δημοσιεύεται σε 
διπλανή στήλη).

Μιλάμε για ένα μνημειώδες 
έργο σε δυο τόμους:

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ (510 
σελ.), με 189 παραμύθια, διαρ-
θρώνεται σε τρία μέρη: Πρώτο 
μέρος: Τα Καθαυτό Παραμύθια, 
σε τρεις υποκατηγορίες, ήτοι: Α’. 
Μαγικά, Β’. Διηγηματικά - νουβέ-
λες (α. Περιπετειακά, β. Διδακτικά 
και Παροιμιακά, γ. Αινιγματικά, 
δ. Κλιμακωτά), Γ’. Θρησκευτικά 
ή Συναξαριακά. Δεύτερο μέρος: 
Εδώ περιλαμβάνεται η ενότητα 
Μύθοι με ζώα —29 παραμύθια, 
και στο Τρίτο μέρος έχουμε τις 
32 Ευτράπελες Ιστορίες.

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΟΜΟΣ (190 
σελ.), περιλαμβάνει 83 παραλ-
λαγές παραμυθιών του πρώτου 
τόμου.

Απ’ τις αρχές του 1976 ο 
συγγραφέας ζει και δρα-

στηριοποιείται  στον Θεσσαλικό 
χώρο. Διδάσκει, αρχικά, ως Κα-
θηγητής Φιλολογίας στη Σχολή 
Νηπιαγωγών Καρδίτσας (1976-
1989), μετά ως Καθηγητής στο 
Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολι-
κής Εκπαίδευσης του Πανεπι-
στημίου Θεσσαλίας (1989-2008, 
έτος συνταξιοδότησής του). Πα-
ράλληλα διδάσκει στη ΣΕΛΔΕ 
και τη ΣΕΛΜΕ Λάρισας και Λαμί-
ας, σε Εξομείωση, σε Επιμορφωτικά Συνέδρια, 
Σεμινάρια κ.λπ. Του δίνεται η ευκαιρία, λοιπόν, 
στα χρόνια αυτά να έχει πρόσβαση κι επαφή με 
πολλές χιλιάδες σπουδαστών, φοιτητών, εξο-
μοιούμενων και εκπαιδευτικών επιμόρφωσης.

Ως Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήμα-
τος Προσχολικής Εκπαίδευσης, διαπίστωσε 
πως το Λαϊκό παραμύθι αποτελεί ένα σπου-
δαίο άκουσμα (συχνά και ανάγνωσμα) για τα 
παιδιά της προσχολικής ηλικίας, το οποίο με 

την άφατη ευχαρίστηση που παρέχει ο υπέρο-
χος, φανταστικός, παραμυθένιος κόσμος του, 
καλλιεργεί, συνάμα, ποικιλότροπα την ψυχή 
και το πνεύμα τους με «συγκαλυμένες διδαχές 
και νουθεσίες ζωής».

«Δίδαξα το παραμύθι για πολλα χρόνια και 
σε κάθε μάθημα διηγιόμουν κι ένα λαϊκό παρα-
μύθι στους φοιτητές. Έτσι, αφενός τους υπεν-
θύμιζα την αξία του, παρορτύνοντάς τους να 

μαγνητοφωνήσουν και να καταγράψουν ιστο-
ρίες και παραμύθια απ’ τους παππούδες και 
τις γιαγιάδες τους και αφετέρου εγώ ασκούσα 
την αφηγηματική τέχνη. Ανάμεσα στα δέκα-
δώδεκα παραμύθια που έλεγα, ήταν: ‘‘Η Δαφ-
νοκουκουσίτσα’’, ‘‘Η κόρη στον πόλεμο’’, ‘‘Η 
ξανθομαλλούσα’’, ‘‘Οι σαράντα δράκοι’’, κ.ά.», 
σημειώνει στον πρόλογο ο συγγραφέας.

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα
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Γράφει ο ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΤΑΓΕΑΣ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ

Ε ίναι Ομότιμος 
Καθηγητής Πα-
ν ε π ι σ τ η μ ί ο υ 

Θεσσαλίας, γεννήθηκε 
στον Άγιο Γεώργιο Δο-
μοκού, σπούδασε με 
υποτροφία Κλασική Φι-
λολογία στη Φιλοσοφική 
Σχολή του Πανεπιστημί-
ου Αθηνών και συμπλή-
ρωσε τις σπουδές του στη 
Γερμανία. Υπηρέτησε επί 
42 χρόνια ως φιλόλογος 
στη δημόσια και ιδιωτι-
κή εκπαίδευση: στο Ιε-
ροδιδασκαλείο Βελλάς 
Ιωαννίνων (1966-1971), στην ιδιωτική 
εκπαίδευση (1971-1975), στη Σχολή Νη-
πιαγωγών Καρδίτσας (1976-1989) και 
Καθηγητής της Νεοελληνικής Λογοτε-
χνίας (με έμφαση στην Παιδική Λογοτε-
χνία) στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, από 
το 1989 έως το 2008, οπότε και συνταξιο-
δοτήθηκε. Έχει κατευθύνει τη δράση του 
σε εκπαιδευτικά, κοινωνικά και πολιτι-
στικά ζητήματα. Ασχολείται με την κριτι-
κή του βιβλίου, ιδιαίτερα με την έρευνα 
και τη μελέτη τπς παιδικής λογοτεχνίας, 
καθώς και με τη λαϊκή παράδοση, το πα-
ραμύθι και τη γλώσσα. Έχει διατελέσει:

l Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμή-
ματος Προσχολικής Εκπαίδευσης (2002-
2006)

l Διευθυντής του περιοδικού Διαδρο-
μές στο χώρο της λογοτεχνίας για παιδιά 
και νέους (από το 1986 έως σήμερα)

l Ιδρυτής και διευθυντής του Εργα-
στηρίου Λόγου και Πολιτισμού του Παν/
μίου Θεσσαλίας

l Πρόεδρος του Συνδέσμου Φιλολό-
γων του Ν. Καρδίτσας (1983-1993)

l Πρόεδρος της Επιτροπής του Υπουρ-
γείου Πολιτισμού για την αγορά και τη 
βράβευση βιβλίων παιδικής λογοτεχνίας 
(1992-1994) και αντιπρόεδρος της ίδιας 
Επιτροπής κατά το 2004-2006 και 2006-
2008

l Πρόεδρος του Κύκλου του Ελληνι-
κού Παιδικού Βιβλίου (1994- 2000)

l Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής 
των Βραβείων Αντ. Σαμαράκη που απο-
νέμει ο Πολιτιστικός Οργανισμός «Αντ. 
Σαμαράκης», του Δήμου Πλαστήρα Καρ-
δίτσας (2000 και 2004, 2008 και 2014) 

l Πρόεδρος της Φιλολογικής, Ιστορι-
κής, Αρχαιολογικής, Λαογραφικής Εται-
ρείας Θεσσαλίας (ΦΙΑΛΕΘ)

l Πρόεδρος του Κέντρου Βιβλίου Μα-
γνησιωτών Συγγραφέων (ΚΕΒΙΜΑΣΥ), 
2013, κ.ά.

Έχει βραβευτεί από τη Γυναικεία Λο-
γοτεχνική Συντροφιά, τον Κύκλο του 
Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου, το Πανεπι-
στήμιο της Padova και από πολλούς άλ-
λους φορείς και συλλόγους. Έχει γράψει 
βιβλία της ειδικότητάς του (περισσότερα 
από 60) για τη γλώσσα, την ποίηση, την 
παιδική/νεανική λογοτεχνία, την εκπαί-
δευση, τον πολιτισμό, την κριτική του βι-
βλίου, τη λαϊκή παράδοση, το παραμύθι, 
βιβλία για παιδιά, ανθολόγια κ.ά.

Επιλογή από το το έργο του:
1982. Τάσεις και εξελίξεις της παιδι-

κής λογοτεχνίας στη δεκα-
ετία 1970-1980 (Βραβείο 
Γυναικείας Λογοτεχνικής 
Συντροφιάς). Οι Εκδόσεις 
των Φίλων, Αθήνα, 2006, 
σ. 238 (συμπληρωμένη).

1984. Παιδική Λογο-
τεχνία και σχολείο (σε 
συνεργασία με Αντ. Δελώ-
νη). Εκδ. Πατάκης, Αθή-
να, 1988, σ. 221.

1987. Θέματα παιδικής 
λογοτεχνίας-Α’ Ανιχνεύ-
σεις. Εκδ. Καστανιώτης, 
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Κόκκινη κλωστή δεμένη 
στην ανέμη τυλιγμένη 
δώσε κλότσο μπάτσο 
να γυρίσει,
παραμύθι ν’ αρχινήσει.
Καλησπέρα σας.

Μ ια φορά κι έναν 
καιρό ο γιος του 
βασιλιά μαζί με 

τους αυλικούς του πήγε για κυνή-
γι. Προχώρησαν βαθιά μέσα στο 
δάσος κι έφτασαν σ’ ένα ξέφωτο, 
όπου βρήκαν ένα μεγάλο δέντρο, 
τη δαφνοκουκουσιά. Το μέρος 
κάτω από το δέντρο ήταν πολύ 
καθαρό και περιποιημένο σαν να 
το φρόντιζε κάποιος. Σε μια άκρη 
υπήρχε κι ένα παρτέρι με άνηθο, 
βασιλικό και τριαντάφυλλα.

— Εδώ, λέει το βασιλόπουλο, 
θα κατασκηνώσουμε.

Έφτιαξαν τη σκηνή, τακτο-
ποίησαν τα πράγματά τους και 
το βασιλόπουλο με τη συνοδεία 
του ξεκίνησαν για κυνήγι. 
Έμεινε μόνο ο μάγειρας 
να φροντίσει για το με-
σημεριανό φαγητό. Αφού 
μαγείρεψε κι αυτός, πήγε 
να βρει τους υπόλοιπους.

Εκεί, λοιπόν, που όλα 
ήταν ήσυχα, ακούγεται 
μια φωνή μέσα από το 
δέντρο που έλεγε:

— Άνοιξε, μάνα δαφ-
νοκουκουσιά, να ‘βγω 
έξω.

— «Κόρη φιλημένη, 
κόρη τσιμπημένη μες 
στη δαφνοκουκουσιά δε 
μπαίνει» ακούστηκε να 
λέει το δέντρο.

— Προσέχω, μάνα.
Άνοιξε το δέντρο και 

βγήκε μια πανέμορφη 
κοπέλα ντυμένη στα με-
ταξωτά. Κοίταζε γύρω της 
τη σκηνή, μπήκε μέσα, 
πήγε στην κατσαρόλα με 
το φαγητό και έριξε μια 
χούφτα αλάτι. Πάει πάλι 
στο δέντρο και λέει:

— Άνοιξε, μάνα δαφ-
νοκουκουσιά, να μπω μέσα.

«Κόρη φιλημένη, κόρη τσι-
μπημένη μες στη δαφνοκουκου-
σιά δε μπαίνει» ακούστηκε να 
λέει το δέντρο.

— Πρόσεξα, μάνα.
Το δέντρο μετά απ’ αυτή την 

απάντηση άνοιξε και μπήκε 
μέσα το κορίτσι. Ήρθε το μεση-
μέρι, γύρισε το βασιλόπουλο με 
τη συνοδεία του από το κυνήγι 
και κάθισαν να φάνε. Το φαγητό 
όμως δεν τρωγόταν. Όλοι δυσα-
ρεστήθηκαν με το μάγειρα, αλλά 
και ο μάγειρας δεν μπορούσε 
να καταλάβει πώς είχε συμβεί 
αυτό.

Την άλλη μέρα πάλι τα ίδια. 
Υποψιάστηκε τότε το βασιλό-
πουλο ότι κάτι συμβαίνει, αφού 
πάντα ο μάγειράς του μαγείρευε 
καλά. Κάθισε, λοιπόν, το ίδιο το 
βασιλόπουλο να δει τι συμβαίνει, 
γιατί αυτή ήταν και η τελευταία 
μέρα που μπορούσαν να μείνουν 
στο δάσος για κυνήγι. Μαγείρε-
ψε κι αντί να φύγει, όπως έκανε 

ο μάγειρας, κρύφτηκε πίσω από 
την πόρτα της σκηνής και περί-
μενε. Σε λίγο ακούει μια φωνή.

— Άνοιξε, μάνα δαφνοκου-
κουσιά, να βγω έξω.

— «Κόρπ φιλημένη, κόρη τσι-
μπημένη μες στη δαφνοκουκου-
σιά δε μπαίνει».

— Προσέχω, μάνα.
Τι να δουν τα μάτια του; Μια 

πανέμορφη κόρη βγήκε μέσα 
από το δέντρο. Μπήκε μέσα στη 
σκηνή, πήρε μια χούφτα αλάτι 
και το έριξε στο φαγητό. Γύρισε 
να φύγει και τότε το βασιλόπου-
λο την άρπαξε από το χέρι και 
την φίλησε. Τρέχει γρήγορα το 
κορίτσι στο δέντρο.

— Άνοιξε, μάνα δαφνοκου-
κουσιά, να μπω μέσα.

Το δέντρο ούτε απαντούσε 
ούτε άνοιγε. Άρχισε το κορίτσι 
να κλαίει, να παρακαλάει, τίποτα 
το δέντρο. Από το πολύ το κλά-

μα το πήρε ο ύπνος στη ρίζα τού 
δέντρου. Ήρθαν το μεσημέρι οι 
άλλοι από το κυνήγι και είδαν το 
κορίτσι να κοιμάται στη ρίζα του 
δέντρου. Το βασιλόπουλο τους 
εξήγησε τι είχε συμβεί. Μάζεψαν 
τα πράγματά τους και πήγαν να 
φύγουν, το κορίτσι κοιμόταν ακό-
μα, κόβει τότε το βασιλόπουλο 
λίγο άνηθο, λίγο βασιλικό κι ένα 
τριαντάφυλλο και τα έβαλε στην 
ποδιά τον κοριτσιού που κοιμό-
ταν, το φίλησε κι έφυγε. Μετά 
από αρκετή ώρα ξύπνησε το κο-
ρίτσι και δεν είδε τίποτα γύρω 
του. Βρήκε μόνο τα λουλούδια 
στην ποδιά του και είπε:

— «Αχ! άνηθε και συ βασιλικέ 
μου 

και συ τριανταφυλλάκι μου
πώς μ’ αποκοιμίσατε κι έχασα 

το πουλάκι μου».
Άρχισε να παρακαλάει πάλι 

τη μάνα του το δέντρο, που με τα 
πολλά απάντησε.

— «Κόρη φιλημένη, κόρη τσι-
μπημένη μες στη δαφνοκουκου-

σιά δε μπαίνει».
Δεν μπορούσε όμως τώρα το 

κορίτσι να απαντήσει ότι «πρό-
σεξα μάνα».Έτσι την άλλη μέρα 
το πρωί πήρε την απόφαση να 
φύγει, να πάει να βρει την τύχη 
του, το βασιλόπουλο.

Δρόμο παίρνει, δρόμο αφήνει, 
βρίσκει μια γριά. Η γριά την πήρε 
στην καλύβα της, της έδωσε να 
φάει, την έβαλε να ξεκουραστεί 
και της έδωσε δικά της ρούχα να 
φορέσει πάνω από τα μεταξω-
τά. Γιατί είχε πολύ δρόμο ακόμα 
μέχρι το παλάτι του βασιλιά και 
μπορούσε να της συμβεί κανένα 
κακό έτσι όπως ήταν ντυμένη.

Ρωτώντας, ρωτώντας έφτασε 
την πόλη, ρώτησε για το παλάτι 
του βασιλιά και της είπαν ότι ο 
βασιλιάς μαζί με το βασιλόπουλο 
είναι στην εκκλησία. Κάθισε, λοι-
πόν, στα σκαλιά και περίμενε να 
σχολάσει η εκκλησία. Μόλις βγή-

κε ο βασιλιάς με το βασιλόπουλο, 
η κοπέλα που ήταν ντυμένη γριά 
τους πήρε από πίσω κι άρχισε να 
λέει:

— Άνοιξε, μάνα δαφνοκου-
κουσιά, να μπω μέσα.

Μόλις άκουσε έτσι το βασι-
λόπουλο, γύρισε και πήγε κοντά 
στη γριά.

— Τι λες, γριούλα, μήπως ξέ-
ρεις μια κοπέλα που έμενε στη 
δαφνοκουκουσιά;

— Ξέρω, παιδί μου, λέει η 
γριά.

— Έλα, πάμε στο παλάτι να 
μου τα πεις.

Μόλις έφτασαν στο παλάτι, 
έβγαλε η κοπέλα τα γεροντίστι-
κα ρούχα και φάνηκε η ομορφιά 
της. Το βασιλόπουλο την γνώρι-
σε αμέσως. Διηγήθηκε στον πα-
τέρα του όλη την ιστορία και του 
ζήτησε την άδειά του να την πα-
ντρευτεί. Ο βασιλιάς σαν είδε την 
κοπέλα ενθουσιάστηκε και του 
έδωσε την ευχή του. Και έζησαν 
αυτοί καλά και μεις καλύτερα!

37ΤΑ MΕΤΕΩPA  | tameteora.gr

Ç ÄÁÖÍÏÊÏÕÊÏÕÓÉÁ
ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΑΠ’ ΤΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΜΕΝΟ ΒΙΒΛΙΟΣυνέχεια από 

την προηγούμενη σελίδα

Ένας μεγάλος αριθμός φοιτη-
τών και εκπαιδευτικών δέχτηκαν 
πρόθυμα να συμμετάσχουν στην 
καταγραφή αφηγήσεων δικών 
τους προσώπων (παππού, γιαγι-
άς κ.ά.).

Σημαντικός σταθμός και κί-
νητρο για να καταρτισθεί ένα 
Cοrpus Λαϊκών Αφηγητών Θεσ-
σαλίας, να καταγραφούν συστη-
ματικά η Λαϊκή Παράδοση και, 
ιδίως, τα παραμύθια, να συγκε-
ντρωθεί όλο το υλικό στο «Εργα-
στήριο Λόγου και Πολιτισμού» 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
(το οποίο τότε ιδρύθηκε με πρω-
τοβουλία του συγγραφέα), υπήρ-
ξε το Α’ Πανελλήνιο Συνέδριο 
που διοργανώθηκε το 1993 στην 
Πορταριά Πηλίου, με θέμα «Λα-
ϊκό Παραμύθι και Παραμυθάδες 
στην Ελλάδα».

Η ολοζωής αφοσίωση του 
Βασίλη Αναγωνστόπουλου στο 
Λαϊκό Παραμύθι εντυπωσιάζει 
ευχάριστα και προκαλεί θαυμα-
σμό και δέος.

«Με το παραμύθι παλεύω», θα 
μας πει ο ίδιος, «σε όλη σχεδόν 
τη ζωή μου, κυρίως από τη φοι-
τητική περίοδο και σε όλη την 
εκπαιδευτική μου σταδιοδρομία 
ως ακροατής, ερευνητής, συλ-
λογέας, καταγραφέας, διδάσκων, 
παραμυθογράφος (...). Επικέ-
ντρωσα το ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
μου στο παραμύθι, κυρίως στο 
Λαϊκό, με τη μελέτη, την έρευνα, 
τη συμμετοχή σε συνέδρια και τη 
συγγραφή».

Συγγράφει, λοιπόν, κατά τη δι-
άρκεια της έρευνάς του, τα παρα-
κάτω σχετικά με την παράδοση 
και το Λαϊκό Παραμύθι βιβλία: 
«Λαϊκοί θρύλοι και παραδόσεις» 
- 1992, «Τέχνη και Τεχνική του 
παραμυθιού» - 1997,  «Λαϊκά πα-
ραμύθια για μικρά παιδιά» - 1997,  
«Λαϊκή παράδοση και παιδί». Επι-
μέλεια - 1999, «Λαϊκή παράδοση 
και σχολείο». Επιμέλεια - 1999, 
«Για την Αφήγηση και τους Αφη-
γητές» - 2013, «Λαϊκά παραμύθια 
της Θεσσαλίας», 2 τόμοι - 2014.

«Βασικοί συλλέκτες των Λα-
ϊκών Παραμυθιών Θεσσαλίας 
είναι οι εκπαιδευτικοί μετεκπαι-
δευθέντες στο ΠΕΚ Λάρισας, 
σπουδάστριες της Σχολής Νηπι-
αγωγών Καρδίτσας, νηπιαγωγοί 
της εξομοίωσης, φοιτητές και 
φοιτήτριες των Παιδαγωγικών 
Τμημάτων του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας. Συνολικά οι συλλο-
γείς υπερβαίνουν τους 150, με 
εξαιρετικά εντυπωσιακή συμμε-
τοχή του ‘‘ασθενούς φύλου’’. Οι 
αφηγητές είναι Παραμυθάδες της 
Θεσσαλίας (γέροι, γριές, άντρες, 
γυναίκες, κ.ά.), που υπερβαίνουν 
τις δυο εκατοντάδες (...). Τα 272 
παραμύθια και των δύο τόμων 
προέρχονται απ’ όλες τις γεωγρα-
φικές περιοχές της Θεσσαλίας (...). 
Και μπορεί ο αναγνώστης και ο 
ερευνητής να διακρίνει μια αφη-
γηματική και γλωσσική ποικιλία 
στην έκφραση, καθόσον οι Αφη-
γητές είναι Αγραφιώτες, Καρα-
γκούνηδες, Βλάχοι, Πηλιορείτες, 
Μικρασιάτες, Νησιώτες κ.ά.», μας 
πληροφορεί ο ίδιος.

Για να μπει σε τάξη και σειρά 
το τεράστιο υλικό που συγκε-
ντρώθηκε, να γίνει η επιλογή 

και η καταχώρηση σε ενότητες 
(ανεξάρτητα απ’ την περιοχή που 
προέρχεται), είναι μια πολύμο-
χθη εργασία, η οποία προϋποθέ-
τει πολύ χρόνο,υπομονή, μεράκι, 
ζηλο και ιδίως αγάπη για την Πα-
ράδοση και, ειδικά, για το Λαϊκό 
Παραμύθι.

Τα παραμύθια είναι ανέκδο-
τα και δεν κυκλοφορεί παρόμοιο 
έργο για τη Θεσσαλία. Όλα τα 
παραμύθια ακούστηκαν ζωντανά 
απ’ τους λαϊκούς Αφηγητές, κα-
ταγράφηκαν ή ηχογραφήθηκαν, 
έτσι, ώστε να διατηρείται «ατό-
φια» η λαοκότροπος απόδοση, με 
την ιδιαιτερότητα της έκφρασης 
του λόγου, την ντοπιολαλιά, την 
ξεχωριστή ροή της αφήγησης, 
την ακαταμάχητη δυναμική τού 
λαϊκού Παραμυθά που συνεπαίρ-
νει.

Στο τέλος του δεύτερου τόμου 
παρατίθενται: α. Αλφαβητικός 
κατάλογος Παραμυθάδων Θεσσα-
λίας —για πρώτη φορά καταρτί-
ζεται ένα Corpus Λαϊκών Αφηγη-
τών της Θεσσαλίας, β. Κατάλογος 
Συλλογέων, γ. Κατάλογος τοπικής 
προέλευσης των παραμυθιών.

Οι εικόνες που πλαισιώνουν 
τα παραμύθια, φιλοτεχνημένες 
απ’ τον Γιάννη Κονταξή, είναι 
πολύ παραστατικές, καθώς ο δη-
μιουργός τους προσπάθησε να 
προσιδιάσει τις ζωγραφιές του 
στο πνεύμα του «παραμυθένιου 
κόσμου», πράγμα που το πέτυχε 
απόλυτα.

Σπουδαία και εντυπωσιακή η 
εκτύπωση του βιβλίου απ’ το τυ-
πογραφείο Graphicart, με Δ/ντή 
- Εκδότη τον προοδευτικό και 
ανήσυχο Ηλία Β. Καρκαλέτσο, 
που εδρεύει στην Καρδίτσα. Μια 
εργασία με φαντασία και μεράκι, 
που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα 
απ’ τις ανάλογες του Κέντρου.

Τούτη η «παραμυθένια» 
καταγραφή, τούτη η έκ-

δοση των Λαϊκών Παραμυθιών 
της Θεσσαλίας, αποτελεί σωτήρια 
επέμβαση σ’ αυτό το χώρο. Και 
ήρθε ακριβώς πάνω στην κρίσιμη 
ώρα που πάνε να χαθούν μες στη 
λήθη του χρόνου τα λογοτεχνικά 
αυτά αριστουργήματα της λαϊκής 
μας παράδοσης. Γιατί «οι δια-
χρονικοί παιδαγωγοί του λαού», 
όπως σοφά τους χαρακτηρίζει 
ο συγγραφέας, οι Παραμυθάδες 
(γιαγιά, παππούς, θείος, θεία, ο 
ναυτικός, ο τσοπάνης κ.ά.) σε λίγο 
δεν θα υπάρχουν, καθώς απ’ τη 
δεκαετία του εξήντα άρχισε να 
ερημώνει η ύπαιθρος με τη μετα-
νάστευση του κόσμου της —απώ-
τερος σκοπός το «κυνήγι μιας κα-
λύτερης ζωής».

Καθαρές κουβέντες: Τούτη 
η κατάθεση ψυχής του Βασίλη 
Δ. Αναγνωστόπουλου είναι ένα 
Μνημειώδες έργο, ένας πραγμα-
τικός Θησαυρός, επαναλαμβάνω, 
της Λαϊκής μας Παράδοσης, που 
διασώζεται και μένει στο διηνε-
κές, ως μία ανεκτίμητη παρακα-
ταθήκη για τις επερχόμενες γε-
νεές. Ένα έργο ζωής, ένα καθαρά 
Εθνικό έργο, το οποιο πρέπει να 
τιμηθεί απ’ τους φορείς που είναι 
ταγμένοι να αξιολογούν και να 
επιβραβεύουν τέτοιες μοναδικές, 
διαχρονικές προσφορές στο χώρο 
του Λαϊκού μας Πολιτισμού.

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΤΑΓΕΑΣ
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Η Εκλεκτική 
Αλαλία, είναι μια 
σπάνια διαταραχή 
της παιδικής ηλι-
κίας, η συχνότητα 
της οποίας, υπολο-
γίζεται περίπου στα 
7 / 1000 παιδιά. Η 
διαταραχή αυτή, η οποία 
παρατηρείται λίγο περισσό-
τερο στα κορίτσια από ότι 
στα αγόρια (σε αναλογία 1,6 
/ 1), εμφανίζεται περίπου 
στα 5 έτη και χαρακτηρίζε-
ται από την πλήρη έλλειψη 
ομιλίας σε επιλεγμένες πε-
ριπτώσεις. Τα παιδιά αυτά 
συνήθως παρουσιάζουν και 
κάποιες άλλες δυσκολίες 
σε επίπεδο συμπεριφοράς, 
όπως είναι:

v Κοινωνική απομόνω-
ση και εσωστρέφεια

v Παρορμητική συμπε-
ριφορά

v Αρνητισμό
v Παθολογική προσκόλ-

ληση
v Ξεσπάσματα θυμού
v Κοινωνική φοβία ή 

κοινωνική αγχώδη διατα-
ραχή

v Σωματικά συμπτώμα-
τα, όπως είναι ναυτία, πόνοι 
στο στήθος, διάρροια κ.τ.λ.

v Μη ποιοτική βλεμμα-
τική επαφή, «παγωμένη» 
γλώσσα σώματος.

 Οι γονείς με παιδιά πά-
σχοντα από εκλεκτική αλα-
λία, θεωρούν ότι τα παιδιά 
τους είναι ιδιαιτέρως ντρο-
παλά ή τεμπέλικα, καθώς τα 
παιδιά τους μιλούν χωρίς 
ιδιαίτερα προβλήματα με τα 
αδέρφια , τους γονείς, τους 
φίλους και το στενό οικο-
γενειακό τους περιβάλλον. 
Έτσι, οι γονείς σχηματίζουν 
μια λανθασμένη εικόνα 
σχετικά με την ακριβή κα-
τάσταση του παιδιού τους, 
πιστεύοντας, ότι είναι κάτι 
«περαστικό» και δε χρειά-
ζεται αντιμετώπιση. Αποδί-
δουν επίσης πολλές φορές 
ευθύνες στους άλλους/τρί-
τους που έρχονται σε επα-
φή με το παιδί και αυτό αρ-
νείται την επικοινωνία μαζί 
τους. 

Αίτια Εκλεκτικής 
Αλαλίας
 Η επιστημονική κοι-

νότητα είναι αβέβαιη για 
τα αίτια που προκαλούν 
την εκλεκτική αλαλία, αλλά 
εξαιτίας της συσχέτισης 
της με διαταραχές του άγ-
χους, πολλοί ισχυρίζονται 
ότι η κατάσταση αυτή είναι 
κληρονομική και πιθανόν 
γενετική. Η εκλεκτική αλα-
λία σε ένα παιδί, μπορεί να 
οφείλεται σε: υπερπροστα-
τευτικούς ή κυριαρχικούς 
γονείς, ψυχολογικά τραύμα-
τα, διαρκείς μετακινήσεις, 
προσπάθεια του παιδιού να 
προσελκύσει την προσοχή 
σημαντικών ανθρώπων, δί-
γλωσσες οικογένειες, όπου 
το παιδί κατά την περίοδο 

των 2 – 4 ετών έζησε 
σε μια ξένη χώρα.

Αντιμετώπιση 
της Εκλεκτικής 
Αλαλίας
 Η παιδική αλαλία 

απαιτεί διεπιστημο-
νική αντιμετώπιση, η οποία 
περιλαμβάνει τη λογοθερα-
πεία, την ψυχοθεραπεία και 
την ειδική αγωγή. Επίσης, 
πολύ σημαντικός παράγο-
ντας, είναι η ομαδική συμ-
μετοχή (του παιδιού, των 
γονέων αλλά και των εκπαι-
δευτικών) στο πρόγραμμα 
θεραπείας. 

Πρωτεύων στόχος στα 
πλαίσια της θεραπευτικής 
παρέμβασης, είναι ο εντο-
πισμός και η επίλυση των 
αιτιών που προκαλούν το 
άγχος. Κάποια βασικά βή-
ματα αντιμετώπισης της 
εκλεκτικής αλαλίας, τα 
οποία μπορούν να ακολου-
θηθούν είναι:

v Μην πιέζετε το παιδί 
να μιλήσει.

v Δώστε στο παιδί πε-
ρισσότερο χρόνο για να δώ-
σει μια απάντηση.

v Ενθαρρύνετε τις συ-
ναναστροφές με τους συνο-
μηλίκους του και φέρτε το 
σε επαφή με παιδιά εκτός 
σχολείου.

v Δώστε έμφαση σε 
δραστηριότητες που δεν 
απαιτούν τη χρήση του λό-
γου, όπως η ζωγραφική, η 
μουσική κ.τ.λ. 

v Δημιουργήστε μικρές 
– συνεργατικές ομάδες, οι 
οποίες λειτουργούν λιγό-
τερο εκφοβιστικές για το 
παιδί. Έτσι, γίνεται σταδια-
κή απευαισθητοποίηση, με 
έκθεση του παιδιού αρχικά 
σε μικρές ομάδες παιδιών, 
όπου ασχολείται με ευχά-
ριστες για αυτό δραστηρι-
ότητες.

v Ένας καλός τρόπος 
‘εξαναγκασμού’ σε ομιλία 
είναι η λανθασμένη ονο-
μασία των πραγμάτων από 
τους γονείς. Έτσι δίνεται η 
δυνατότητα στο παιδί να 
διορθώσει τους γονείς (π.χ. 
«Ο γάιδαρος είναι λαχανι-
κό»).

v Στο τραγούδι ή στο 
παίξιμο διαφόρων ρόλων 
ανάμεσα στους φίλους ή 
στα αδέρφια, πρέπει το παι-
δί με την αλαλία να παίρ-
νει και αυτό μέρος, να μην 
αφήνεται εκτός.

v Σε κάποια παιδιά έχει 
αποτέλεσμα να μην τα κοι-
τάς μέσα στα μάτια όταν τα 
ρωτάς, όπως το να κοιτάς το 
αντικείμενο της συζήτησης 
ή έξω από το παράθυρο.

v Σίγουρα πάντως δεν 
βοηθά κανένα παιδί να συ-
ζητάτε για τη δυσκολία του 
με τρίτους, μπροστά του ή 
να του λέτε, “ γιατί δεν το 
λες, αφού το ξέρεις” ή “αχ 
πότε θα μιλήσεις”. Έτσι το 
μόνο που κάνετε είναι να 
ενισχύετε το άγχος του.

Εχεις αποφασίσει πώς σου αρέσει να 
ασκείσαι, ποιες είναι οι αγαπημένες ασκή-
σεις σου και σε ποια προγράμματα μένεις 
πιστή, αλλά τα αποτελέσματα δεν σε επι-
βραβεύουν απόλυτα. Εχει έρθει η ώρα να 
εξερευνήσεις πώς μπορείς να ασκείσαι πιο 
αποδοτικά. Είτε ανυπομονείς να πας στο γυ-

μναστήριο είτε γκρινιάζεις κάθε φορά που δέ-
νεις τα αθλητικά σου, φέρνοντας την άσκηση σε συγχρονισμό 
με τον κιρκάδιο ρυθμό σου, θα δεις καλύτερα αποτελέσματα. 
Αυτό τουλάχιστον ισχυρίζονται οι ειδικοί. Παρακάτω θα βρεις 
tips για να κάνεις αυτήν τη διαδικασία πιο διασκεδαστική. 

Μύες με το ζόρι: Δεν είναι σύμπτωση που πολλά παγκό-
σμια ρεκόρ στο στίβο καταρρίπτονται απογευματινές ώρες 
(συγκεκριμένα, μεταξύ 4.00 και 8 μ.μ.). Αυτή άλλωστε είναι η 
ώρα της ημέρας, που η καρδιά και οι πνεύμονες λειτουργούν 
πιο αποτελεσματικά. Επομένως, εκείνη την ώρα είσαι πιο δυ-
νατή, πιο γρήγορη και γενικά σε θέση να πιέσεις τον εαυτό 
σου. Κι αυτό γιατί η θερμοκρασία του σώματός σου είναι στο 
υψηλότερο σημείο της και οι μύες σου πιο ζεστοί, άρα πιο 
δυνατοί και λιγότερο επιρρεπείς στους τραυματισμούς. 

Το καλύτερο: Η άσκηση τις μεσημεριανές και απογευματι-
νές ώρες σε βοηθήσει να χτίσεις μυς σε λιγότερο χρόνο. Ευ-
ρωπαϊκή μελέτη βρήκε ότι τα άτομα που έκαναν γυμναστική 
το απόγευμα παρουσίαζαν 20% περισσότερη μυϊκή δύναμη 
σε σύγκριση με τα άτομα που συνήθιζαν να γυμνάζονται το 
πρωί.

Αναζητώντας τα κατάλληλα κίνητρα: Νέα έρευνα υπο-
στηρίζει ότι η αίσθηση χαράς όταν γυμνάζεσαι δεν οφείλεται 
στις ενδορφίνες, αλλά σε μία άλλη ομάδα μορίων, που ονομά-
ζονται ενδοκανναβοειδή. Το όνομα μπορεί να σου φαίνεται 
γνώριμο. Αυτές οι ουσίες συνδέονται με τους ίδιους υπο-
δοχείς του εγκεφάλου στους οποίους δρα η μαριχουάνα και 
σου δίνουν την ευχάριστη αίσθηση ότι ζεις μια ζωή χωρίς 
πόνους. Αν δεν είσαι από αυτούς που αισθάνονται έτσι με 
τη γυμναστική (πράγμα που ενδέχεται να οφείλεται και στα 
γονίδιά σου), ίσως οι ακόλουθοι έξι έξυπνοι τρόποι να σε εν-
θαρρύνουν να ασκηθείς. Καλό είναι να συνδυάσεις περισσό-
τερους από έναν.

Μέτρα τα βήματά σου. Σε έρευνα που δημοσιεύθηκε στο 
Journal of the American Medical Association, το 2007, οι 
συμμετέχοντες αύξησαν τα βήματα που έκαναν έως και κατά 
3.000 την ημέρα όταν συνδέθηκαν με βηματόμετρο. Οπως 
καταλαβαίνεις, όσο περισσότερο περπατάς τόσο περισσότερες 
θερμίδες καις. 

Aκου μουσική. Σύμφωνα με έρευνα του 2008, που δημο-
σιεύθηκε στο Journal of Sport & Exercise Psychology, ακού-
γοντας μουσική όσο κάνεις διάδρομο μπορεί να αυξήσεις την 
αντοχή σου έως και 15%. Διάλεξε κομμάτια με γοργό ρυθμό, 
ώστε να συγχρονίζονται με εκείνον της άσκησής σου.

 Κάνε φίλους. Τα άτομα που γυμνάζονταν σε ομάδες τετρα-
πλασίασαν τις προπονήσεις τους μετά από 3 μήνες, σύμφω-
να με μελέτη στο International Journal of Sport & Exercise 
Psychology.

Χρησιμοποίησε το κινητό σου. Σύμφωνα με έρευνα του 
πανεπιστημίου Στάνφορντ, οι συμμετέχοντες που έβαζαν 
υπενθύμιση στο κινητό τους ή τους έπαιρνε ο γυμναστής 
τους να τους θυμίσει να γυμναστούν παρέμεναν πιο δραστή-
ριοι μέχρι το τέλος του χρόνου. Δεν έχεις προσωπικό γυμνα-
στή; Ζήτα από κάποιο φίλο ή συγγενή να σε πιέζει.

Κράτα ημερολόγιο. Προγραμματίζοντας προπονήσεις και 
σημειώνοντας ποιες έχεις ολοκληρώσει και ποιες όχι θα 
σημειώσεις σημαντική πρόοδο. Ξαναδιαβάζοντας αυτά που 
έχεις καταφέρει -μεγαλύτερη αντοχή στο διάδρομο, περισσό-
τερα κιλά στα βάρη- θα πάρεις δύναμη για να συνεχίσεις με 
το ίδιο πάθος.

Το δέρμα πρέ-
πει να διατηρείται 
καθημερινά απαλό 
και βελούδινο. Με 
το πέρασμα του χρό-
νου όμως, αρχίζει 
να χάνει τη σφρι-
γηλότητα και ελαστικότητά 
του, ιδιαίτερα στις ευαίσθη-
τες περιοχές, όπως οι γλου-
τοί, οι μηροί, η κοιλιά, τα 
μπράτσα κ.α. Επιπλέον πρέ-
πει να γνωρίζουμε πως σε 
αντίθεση με την επιδερμίδα 
του προσώπου, το δέρμα του 
σώματος περιέχει 7 φορές, 
λιγότερους σμηγματογόνους 
αδένες. Το σμήγμα που 
παράγεται από τους αδένες 
αυτούς είναι ένας φυσικός 

παράγοντας ενυδάτωσης 
που λειτουργεί σαν ασπίδα 
προστασίας στις εξωτερικές 
επιθέσεις και παράλληλα 
εξασφαλίζει στο δέρμα ελα-
στικότητα. Η φυσική αυτή 
υγρασία ελαττώνεται με το 
χρόνο, με αποτέλεσμα το 
δέρμα να ξηραίνεται και να 
χαλαρώνει. Επιβαρυντικά 
λειτουργούν και οι εξωτερι-
κές συνθήκες και συνήθειες, 
όπως η έλλειψη άσκησης, 

η κακή διατροφή, 
ακόμα και το στρες. 
Είναι αναγκαίο λοι-
πόν να χρησιμο-
ποιούμε πρωί και 
βράδυ μία ενυδα-
τική κρέμα. Είναι 

καλύτερα να τη βάζουμε 
μετά το μπάνιο, όσο ακόμα 
το δέρμα είναι νωπό, ώστε 
να απορροφάται βαθύτερα, 
για καλύτερα αποτελέσματα. 
Την απλώνουμε με κυκλι-
κές κινήσεις ανεβαίνοντας 
από τον αστράγαλο προς τα 
πάνω, μέχρι να απορροφη-
θεί πλήρως το γαλάκτωμα. 
Επιμένουμε στις πολύ ξηρές 
περιοχές (φτέρνες, γόνατα, 
αγκώνες) με μικρές κυκλι-

κές κινήσεις πιέζοντας με τα 
δάχτυλά μας.

Σήμερα θα βρούμε ειδι-
κές κρέμες που προσφέρουν 
έντονη ενυδάτωση και εντα-
τική τροφή στο δέρμα ενώ 
παράλληλα πρωτοπορούν, 
καθώς κάνουν σύσφυξη, 
βοηθώντας στην ανάπλα-
ση των κυττάρων. Έτσι, σε 
σύντομο χρονικό διάστημα 
η επιδερμίδα γίνεται λεία 
και προφανώς πιο σφιχτή.

Σφριγηλή επιδερμίδα

Επιμέλεια Παναγιώτης Κανδύλης, 
Πτυχιούχος ΤΕΦΑΑ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Της Φανής Λουτριώτη - Ζησοπούλου, Αισθητικού

Γυμνάσου 
την ώρα που 

αποδίδεις καλύτερα

• Αντιμετώπιση των ιδιαίτερων προβλημάτων της περιοχής των ματιών 
με φυτικά βλάστοκύτταρα

• Φωτοαποτρίχωση / Οριστική αντιμετώπιση τριχοφυΐας
• Υαλουρονικό οξύ / ενυδατική, συσφυγκτική, αντιρυτιδική θεραπεία
• Υπέρηχοι προσώπου / Καθαρισμός - απολέπιση Βαθιά ενυδάτωση 

• Ενδοδερμία / Αδυνάτισμα - κυτταρίτιδα - σύσφιξη
• Solarium • Διατίθενται καλλυντικά

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
--------------------------    

 Αυτό το καλοκαίρι είναι στο χέρι σας να ξεχωρίσετε!
  Γνωρίστε το καινούργιο μας μηχάνημα σώματος 

  SILHOUETTE και αποκτήστε γρήγορα 
όμορφο-σφιχτό κορμί με  

• 10 επισκέψεις λεμφικό και
• 10 επισκέψεις σύσφιγξη

μόνο  200  ευρώ

--- ΔΩΡΟ 10 επισκέψεις χαλαρωτικό μασάζ ---

ΦΑΝΗ ΛΟΥΤΡΙΩΤΗ ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ
Ομ. Αμερικής 5 (Πλατεία Ρήγα Φεραίου) / Τηλ.: 24320 23766, οικ. 2432023212

Μεταξά 3 (πίσω από το Δημαρχείο), Τηλ.: 24320 77579
Υπεύθυνος Γυμναστηρίου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΔΥΛΗΣ, 

πτυχιούχος ΤΕΦΑΑΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ STADIUM

Σε 10 συνεδρίες 
θα αισθανθείτε τη διαφορά, 
σε 20 συνεδρίες  θα τη δείτε 

και σε 30 θα έχετε ένα εντελώς νέο σώμα
Το Power Plate

τώρα και στην 

Καλαμπάκα

Pilates Reformer

Εκλεκτική αλαλία
στην σχολική ηλικία

Επιμέλεια: Δήμητρα Π. Δημητράκη, 
Λογοθεραπεύτρια, Πτυχιούχος της σχολής ΣΕΥΠ (Σχολή 

Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας) Ιωαννίνων
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Ο αυξημένος κίνδυνος εμφάνι-
σης συγγενών δυσπλασιών παρα-
τηρήθηκε όταν έμβρυα εκτέθηκαν 
σε αντιεπιληπτικά φάρμακα. Οι 
πιο συχνές ανωμαλίες που βρέθη-
καν είναι ανωμαλίες του νευρικού 
σωλήνα, καρδιακές δυσπλασίες και 
δυσπλασίες  ουροποιογεννητικού. 

Αυτές οι δομικές ανωμαλίες προκύπτουν κατά τη 
διάρκεια της οργανογένεσης. Κατά συνέπεια, η 
παροχή συμβουλών αντισύλληψης, προκειμένου 
να αποφευχθεί μια απρογραμμάτιστη εγκυμοσύνη 
είναι σημαντική σε γυναίκες που λαμβάνουν αντι-
επιληπτική αγωγή. 

 
Συνδυασμένα από του στόματος αντισυλ-

ληπτικά
Ορισμένες αντιεπιληπτικές αγωγές μειώνουν 

την αποτελεσματικότητά των αντισυλληπτικών. 
Αρκετές μελέτες δείχνουν φαρμακοκινητικές μετα-
βολές στα επίπεδα των στεροειδών ορμονών με 
την προσθήκη της αντιεπιληπτικής αγωγής. Με 
βάση αυτές τις μελέτες, τα αντισυλληπτικά δισκία 
θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με προσοχή σε 
γυναίκες που λαμβάνουν αντιεπιληπτική αγωγή.

 
Δισκία Προγεστερόνης 
Επειδή τα δισκία προγεστερόνης περιέχουν 

γενικά χαμηλότερες δόσεις προγεστερόνης από 
τις δόσεις που βρίσκονται στα συνδυασμένα αντι-
συλληπτικά δισκία, υπάρχει ένα δυνητικά υψηλό 
ποσοστό αποτυχίας όταν λαμβάνεται σε συνδυα-
σμό με αντιεπιληπτική αγωγή. 

Ενδομήτριες συσκευές
Αν και υπάρχουν περιορισμένα στοιχεία σχε-

τικά με τη χρήση των ενδομήτριων σπειραμάτων 
σε γυναίκες με επιληψία, θεωρείται αποδεκτή 
μέθοδο. Σε μια μελέτη παρατήρησης επιληπτικών 
γυναικών και τη χρήση του σπειράματος λεβο-
νοργεστρέλης, υπήρχαν δύο απρογραμμάτιστες 
εγκυμοσύνες κατά τη διάρκεια της έκθεσης στην 
αντιεπιληπτική αγωγή. Η μία εγκυμοσύνη φαινό-
ταν να είναι μια πραγματική αποτυχία της αντι-
συλληπτικής μεθόδου, ενώ η δεύτερη εγκυμοσύνη 
μάλλον σχεδιάστηκε μετά την απομάκρυνση του 
σπειράματος. Οι συγγραφείς υπολόγισαν το ποσο-
στό αποτυχίας σε 1,1 ανά 100 γυναίκες ανά έτος. 
Με βάση τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία, τόσο 
το σπείραμα λεβονοργεστρέλης όσο και το σπεί-
ραμα χαλκού, μπορεί να χρησιμοποιηθούν χωρίς 
περιορισμούς σε γυναίκες με επιληψία.

Eπιμέλεια: Βιβή Σινάνη, Αισθητικός
Πτυχιούχος Αισθητικής και Κοσμετολογίας 

τού ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, με εκπαίδευση στο «The London 
School of Βeauty Therapy and Make up» 

Η Βιβή Σινάνη είναι Μέλος τού Πανελληνίου Επαγγελματικού  
Σωματείου Ρεφλεξολόγων και της Ομοσπονδίας Σωματείων 

Επαγγελματιών Διπλωματούχων Αισθητικών Ελλάδας

Γράφει ο Σωτήριος Αθ. Κουβελάς, 
Ιατρός Μαιευτήρας Χειρουργός Γυναικολόγος
MSc Παθολογία Κύησης Μετεκπαιδευθείς

στη Γυναικολογική Ενδοσκόπηση

H Mαρίνα Αθ. Καραθανάση είναι Μέλος τού Συλλόγου Επιστημόνων 
Λογοθεραπευτών Λογοπαθολόγων Ελλάδος (Σ.Ε.Λ.Λ.Ε.).

Επιμέλεια: Μαρίνα Aθ. Καραθανάση, 
Λογοθεραπεύτρια, Πτυχιούχος της σχολής ΣΕΥΠ 

(Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας) Ιωαννίνων

Επιληψία και 
Αντισύλληψη

Σωστό ή λάθος;
Ανάπτυξη λόγου

B’ ΜΕΡΟΣ

Ενδείκνυται για κάθε 
τύπο τρίχας;

Tα συστήματα laser και ipl 
αντιμετωπίζουν αποτελεσμα-
τικά όλους τους τύπους τρίχας 
εκτός από τις ξανθές και λευ-
κές επειδή αυτές στερούνται 
μελανίνης. Και όλα τα μηχα-
νήματα φωτός λειτουργούν με 
την αποστολή ενέργειας στο 
θύλακα της τρίχας μέσω της 
χρωστικής της (μελανίνης).

 
Πόσες συνεδρίες χρειά-

ζονται;
Εξαρτάται από πολλούς πα-

ράγοντες με σημαντικότερους:  
την περιοχή, το φύλο και την 
ορμονική  κατάσταση του  ατό-
μου που κάνει τη θεραπεία. 
Παρόλα αυτά  στατιστικά έχει 
αποδειχτεί ότι  απαιτούνται 
περίπου  έξι (το συνηθέστερο) 
ως δέκα συνεδρίες για όλες τις 
περιοχές στο σώμα και  δέκα 
για το πρόσωπο.

 
Πόσος χρόνος μεσολαβεί 

μεταξύ των συνεδριών;
Το διάστημα μεταξύ των 

συνεδριών  είναι 6 εβδομάδες 
στις πρώτες θεραπείες, ενώ 
στην πορεία αυτός ο χρόνος 
αυξάνεται.

Ωστόσο κάθε 45 ήμερες 
χρειάζεται παρακολούθηση,  
έτσι ώστε  να αξιολογείται το 
αποτέλεσμα και να προγραμ-

ματίζεται η επόμενη  συνε-
δρία.

 
Τι πρέπει να προσέχει 

κάποιος κατά τη διάρκεια 
ενός προγράμματος φωτοα-
ποτρίχωσης;

Την ηλιακή ακτινοβολία. 
Δεν ενδείκνυται η έκθεση στον 
ήλιο χωρίς αντηλιακή προ-
στασία, όπως επίσης η χρήση 
solarium και προϊόντων αυ-
τόματου μαυρίσματος στην 
περιοχή που γίνεται η αποτρί-
χωση.

Τον τρόπο αποτρίχωσης 
στα μεσοδιαστήματα. Απαγο-
ρεύεται  η ενδιάμεση αποτρί-
χωση με κερί η άλλο τρόπο 
που ξεριζώνει τη τρίχα. Επι-
τρέπεται η ενδιάμεση αποτρί-
χωση με ξυράφι η το  κόψιμο 
της τρίχας με  ψαλιδάκι.

 
Αξίζει το κόπο;
Αξίζει τον κόπο και δεν 

συγκρίνεται με καμία άλλη 
μέθοδο αποτρίχωσης κυρίως 
εξαιτίας των μόνιμων αποτε-
λεσμάτων της και όχι μόνο. 
Είναι η μοναδική μέθοδος που 
αφήνει την επιδερμίδα καθα-
ρή, λεία και βελούδινη απαλ-
λαγμένη από ερεθισμούς και 
ανεπιθύμητα σπυράκια. Και 
παρόλο που συνήθως γίνεται 
για  αισθητικούς λόγους, είναι 
η μόνη  ιατρικά  αποδεδειγμέ-
νη λύση για άτομα που υποφέ-
ρουν από θυλακίτιδες.

Μύθοι & αλήθειες 
για την αποτρίχωση 

με Laser & Ipl

Α’ ΜΕΡΟΣ

Αναρωτηθήκατε ποτέ εάν τα 
αγόρια πραγματικά μιλούν αρ-
γότερα από τα κορίτσια; Εάν το 
παιδί μπερδεύεται όταν του μι-
λούν σε δύο γλώσσες; Και όταν η 
γιαγιά λέει ότι η χρήση της πιπί-
λας θα προκαλέσει προβλήματα 
ομιλίας αργότερα, πρέπει να την 
πιστέψετε; Παρακάτω θα βρείτε 
κάποιες συνηθισμένες υποθέ-
σεις σχετικά με την ανάπτυξη 
της ομιλίας και της γλώσσας στα 
παιδιά, και τις έρευνες που είτε 
τις υποστηρίζουν είτε τις καταρ-
ρίπτουν.

1. Ποτέ δεν πρέπει να μιλά-
τε “μωρουδιακά” στα μωρά
8 Λάθος
Τα “μωρουδιακά” αναφέρο-

νται σε κάποια πολύ κοινά ανα-
γνωρίσιμα πρότυπα ομιλίας που 
χρησιμοποιούν οι άνθρωποι 
όταν μιλούν στα παιδιά. Χαρα-
κτηρίζονται από υψηλότερο του 
φυσιολογικού και με περισσό-
τερη ποικιλία τόνο φωνής, πιο 
αργό ρυθμό ομιλίας, απλούστερο 
λεξιλόγιο, πολλές επαναλήψεις, 
έμφαση στις σημαντικές λέξεις 
και έντονες θετικές εκφράσεις 
προσώπου. Για παράδειγμα: 
“Πού κοιτάς;;; Κοιτάς την μπά-
λα; Σ’αρέσει η μπάλα; Είναι μία 
μπλε μπάλα!”

Πολλοί πιστεύουν ότι τα μωρά 
προτιμούν τα “μωρουδιακά” κα-
θώς τα βοηθά να εστιάζουν την 
προσοχή τους στην ομιλία, ιδιαί-
τερα σε θορυβώδη περιβάλλοντα. 
Τα “μωρουδιακά” διευκολύνουν 
τα μωρά να καταλάβουν πώς 
λειτουργεί η γλώσσα και ποιες 
λέξεις είναι πιο σημαντικές σε 
επίπεδο σημασιολογίας. Αυτό τα 
βοηθά να κατανοήσουν τι σημαί-
νουν οι λέξεις και να εκφέρουν 
λέξεις. Επομένως μη φοβηθείτε 
να μιλήσετε μωρουδιακά με το 
παιδί σας-το βοηθά να συντονι-
στεί μαζί σας και με αυτά που 
λέτε!

2. Ο “τηλεγραφικός λόγος” 
βοηθά τα μικρά παιδιά να 
μάθουν
8 Λάθος
Ο τηλεγραφικός λόγος περι-

λαμβάνει μόνο τη χρήση λέξεων 
με περιεχόμενο με ελάχιστη ή 
καθόλου γραμματική. Για παρά-
δειγμα “Νίκος καλό παιδί” (αντί 
για “Είσαι καλό παιδί”) ή “Όχι 

χτυπάμε” (αντί για “Δεν πρέπει 
να χτυπάς άλλα παιδιά”). Κάποι-
οι πιστεύουν ότι ο τηλεγραφικός 
λόγος κάνει πιο εύκολη την ανά-
πτυξη της ομιλίας γιατί επιτρέπει 
στα μωρά να ακούσουν μόνο τις 
σημαντικές λέξεις σε μία πρότα-
ση. Οι ειδικοί όμως διαφωνούν. 
Ο τηλεγραφικός λόγος μπορεί 
να εμποδίσει την εκμάθηση της 
γραμματικής και της σημασιο-
λογίας των λέξεων καθώς στε-
ρεί από τα παιδιά τα βοηθητικά 
σημεία και τις πληροφορίες που 
προσδίδει η γραμματική και η 
σύνταξη. Για παράδειγμα, το γε-
γονός ότι τα παιδιά αντιλαμβά-
νονται πως οι λέξεις που λήγουν 
σε -ώνω είναι ρήματα, καθιστά 
ευκολότερη την κατανόηση του 
νοήματος της λέξης.

Έτσι, όταν χρησιμοποιείτε 
“μωρουδιακά”, βεβαιωθείτε ότι 
είναι γραμματικά σωστά. Προ-
σπαθήστε να χρησιμοποιείτε 
μικρές, απλές προτάσεις με την 
κατάλληλη γραμματική και σύ-
νταξη. Καλός εμπειρικός κανό-
νας, όταν δεν είστε σίγουροι ότι 
η φράση σας είναι κατάλληλη, 
είναι να σκεφτείτε εάν θα τη 
λέγατε σε έναν ενήλικα. Εάν η 
απάντηση είναι όχι, πιθανόν 
να χρησιμοποιείτε τηλεγραφικό 
λόγο.

3. Η χρήση εκπαιδευτικού 
υλικού, όπως DVD ή κάρτες 
αποτελούν ερέθισμα για τη 
γλωσσική ανάπτυξη των μι-
κρών παιδιών
8 Λάθος
Παρ’όλο που η αγορά ειδικών 

“εκπαιδευτικών” προϊόντων για 
μικρά παιδιά είναι δελεαστική, 
αυτά τα προϊόντα δεν είναι απα-
ραίτητα αποτελεσματικά στο ότι 
βοηθούν τα παιδιά να μάθουν 
να επικοινωνούν.

• Παιδικά DVD - τα τελευ-
ταία χρόνια πολλά εμπορεύσιμα 
DVD απευθύνονται σε νήπια και 
μικρά παιδιά με στόχο την ενί-
σχυση της ανάπτυξης των παιδι-
ών, συμπεριλαμβανομένου των 
γλωσσικών ικανοτήτων. Ωστόσο, 
η μέχρι τώρα έρευνα δεν έχει 
δείξει ότι τέτοια προϊόντα ενι-
σχύουν τη γλωσσική ανάπτυξη. 
Στην πραγματικότητα τα παιδιά 
που ξοδεύουν πολύ χρόνο παρα-
κολουθώντας τέτοια DVD μπορεί 
να αναπτύξουν μικρότερο λεξι-
λόγιο.

• Κάρτες - Όταν το παιδί μα-
θαίνει κάποια λέξη από μία κάρ-
τα, στην ουσία διδάσκεται να 
αποκρίνεται στην εικόνα. Αυτό, 
ωστόσο δε σημαίνει ότι το παιδί 
θα καταλάβει το πλήρες νόημα 
της λέξης ή τον τρόπο που θα τη 
χρησιμοποιήσει κατάλληλα στην 
καθημερινότητά του. Η εκμάθη-
ση των νέων λέξεων πρέπει να 
γίνεται μέσω των καθημερινών 
αλληλεπιδράσεων και πολλών 
επαναλήψεων μέχρι αυτές να 
γίνουν μέρος του λεξιλογίου του 
παιδιού. Τα μωρά μαθαίνουν κα-
λύτερα μέσω παιχνιδιών με αν-
θρώπους που τα αγαπούν.

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ



Ìå ôï Í 
  êáé 

ìå ôï Ó
Να που τελικά τα Τρί-

καλα τα κατάφεραν κι 
ανέβηκαν στην Β΄ Εθνική 
(football legue) καθώς στο 
κρίσιμο παιχνίδι της σεζόν 
κέρδισαν τον Καραϊσκάκη 
μέσα στην έδρα του και 
παρά τα όσα τραγελαφικά 
έγιναν από την πλευρά 
των γηπεδούχων.

Έτσι αυτή η νίκη απέ-
κτησε ακόμα μεγαλύτερη 
αξία.

Τα Τρίκαλα από την 
στιγμή που κατάφεραν να 
ξεπεράσουν τα εσωτερι-
κά τους προβλήματα και 
επικεντρώθηκαν μόνο στο 
αγωνιστικό μέρος της ομά-
δας, ήρθε και η ανάλογη 
επιτυχία. Μάλιστα είχαν 
αναδειχθεί και κυπελλού-
χοι της Γ΄ Εθνικής κάνο-
ντας ουσιαστικά νταμπλ.

Πάντως ίσως να είναι 
και η μοναδική ομάδα 
που καταφέρνει να αλλά-
ζει προπονητές και μετά 
να πετυχαίνει σπουδαίες 
επιτυχίες.

Φέτος ξεκίνησε με τον 
Βασίλη Γκούμπλια, τον 
οποίο διαδέχθηκε ο Άγγε-
λος Διγκόζης, τον οποίο με 
την σειρά του διαδέχθηκε 
ο Περικλής Αμανατίδης με 
τον οποίο στον πάγκο η 
Τρικαλινή ομάδα κατέκτη-
σε τόσο το κύπελλο όσο 
και το πρωτάθλημα.

Επίσης την χρονιά που 
είχαν δικαίωμα να πάρουν 
μέρος στα πλέι-οφ ανόδου 
(αλλά λόγω της πλαστής 
εγγυητικής υποβιβάσθη-
καν) είχαν αλλάξει τρεις 
προπονητής.

Ενώ το ρεκόρ το είχαν 
σπάσει την σεζόν 2009-
2010 όταν άλλαξαν 5 
προπονητές, αλλά είχαν 
καταφέρει να πάρουν την 
άνοδο από την επαγγελμα-
τική τότε Γ΄ Εθνική, στην 
Β΄.

Έτσι το Τρικαλινό πο-
δόσφαιρο επιστρέφει στις 
επαγγελματικές κατηγορί-
ες κι αυτό είναι πολύ ση-
μαντικό για όλον τον νομό. 
Είναι μαθηματικά βέβαια 
ότι τα Τρίκαλα θα «τραβή-
ξουν» κι άλλες ομάδες στις 
εθνικές κατηγορίες. Ήδη η 
Φαρκαδόνα βρίσκεται προ 
των πυλών της Γ΄ Εθνικής 
και σιγά-σιγά θ’ ακολου-
θήσουν κι άλλες.

Κι από την στιγμή που 
υπάρχει μία ομάδα στην 
Α1 Εθνική στο μπάσκετ 
και μάλιστα διατηρείται 
ήδη για τρία χρόνια, γιατί 
όχι και στο ποδόσφαιρο να 
μην μπορούν τα Τρίκαλα 
σαν πόλη να έχουν ομάδα 
στην Α΄ Εθνική.

Επειδή το παρελθόν με 
όσα έχει υποφέρει αυτή η 
ομάδα είναι ακόμη νωπό, 
αυτό που περισσότερο 
πρέπει να προσεχθεί είναι 
να δημιουργηθεί μία στα-
θερή και δυνατή διοικητι-
κή δομή με βάθος χρόνου 
κι όχι κάτι το προσωρινό.

Αναμένεται με ενδιαφέρον η επαναληπτική 
Γενική Συνέλευση στα Μετέωρα

Η επαναληπτική Γενική Συ-
νέλευση στα Μετέωρα θα πραγ-
ματοποιηθεί την Κυριακή 24 
Μαΐου στις 19.30 στην αίθουσα 
του Εργατικού Κέντρου Καλα-
μπάκας.

Η πρώτη γενική συνέλευση που 
ήταν να γίνει την περασμένη Κυρι-
ακή όπως αναμενόταν αναβλήθηκε 
λόγω μη απαρτίας και θα επαναλη-
φθεί την Κυριακή. Όπως προβλέπει 
το καταστατικό του συλλόγου, η δεύ-
τερη στην σειρά γενική συνέλευση 
δεν απαιτεί υψηλό αριθμό μελών 
οπότε συνήθως πραγματοποιείται 
κάτι που λογικά θα συμβεί και την 
Κυριακή.

Τα θέματα της Γενικής Συνέλευ-
σης είναι:

α. Διοικητικός - Οικονομικός 
απολογισμός της αγωνιστικής περι-
όδου 2014-2015.

β. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη 
νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Τι περίπου θα συμβεί
Βάσει καταστατικού του σωμα-

τείου η θητεία κάθε διοικητικού 
συμβουλίου είναι διετής και τα δύο 
χρόνια της διοίκησης του Νίκου 
Παπαχρήστου τελειώνουν τώρα, γι’ 
αυτό υπάρχει και το θέμα των εκλο-
γών.

Η σημερινή διοίκηση σε πρώτη 
φάση δεν προτίθεται να συνεχίσει, 
ειδικά αν εμφανιστούν ενδιαφερό-
μενοι για να συμμετάσχουν στο Δ.Σ. 
ως σχήμα.

Όσον αφορά την συνέλευση αφού 
η διοίκηση κάνει τον διοικητικό και 
οικονομικό απολογισμό και ψηφι-
σθούν από τα μέλη του Σωματείου, 
τότε θα εκλεγεί ο πρόεδρος της Γενι-
κής Συνέλευσης ο οποίος θα έχει την 
ευθύνη για τις εκλογές. Θα ρωτήσει 
τα μέλη αν υπάρχουν ενδιαφερόμε-
νοι για να συγκροτήσουν το νέο Δ.Σ. 
Αν υπάρχουν θα ζητηθεί η έγκριση 
από τα παρόντα μέλη. Αν δεν υπάρ-
χουν άτομα που θα εκφράσουν την 
επιθυμία να συμμετάσχουν στο νέο 
Δ.Σ. τότε ίσως πιθανότατα να ορι-
στεί μία νέα-συμπληρωματική συ-
νέλευση.

Βέβαια, αν το θέμα της διοίκησης 
κολήσει και δεν αναδειχθεί νέο Δ.Σ. 
είτε την Κυριακή είτε σε μία νέα γε-
νική συνέλευση τότε η νυν διοίκη-
ση, όπως έχει τονίσει ο Νίκος Πα-
παχρήστος, προκειμένου η ομάδα 
να μην πάει στο Πρωτοδικείο για να 
ορίσει το νέο Δ.Σ., θα μείνει η ίδια.

Το μέλλον της ομάδας
Τα Μετέωρα πρέπει να συνεχί-

σουν να προσθέτουν επιτυχίες στο 
ενεργητικό τους, αυτό επιτάσσει η 
ιστορία της ομάδας και πρέπει να 
συνεχίσουν να λειτουργούν. Είναι 
από τα ελάχιστα ερασιτεχνικά -ίσως 
και επαγγελματικά σωματεία- με 
πάνω από 40 χρόνια (ίσως πολλά 
περισσότερα) συνεχούς δράσης. Άλ-
λες ομάδες αφανίστηκαν ή και επα-
νιδρύθηκαν, χωρίς να έχουν συνεχή 
αγωνιστική δράση.

Τα τελευταία χρόνια τα Μετέωρα 
εμφανίζουν ορισμένα κενά, κυρίως 
στο θέμα της διοίκησης.

Μετά την παραίτηση του Γιάν-
νη Μπουτίνα το 2011 τη θέση του 
προέδρου ανέλαβε ο Κώστας Φα-
μίσης με το ίδιο σχεδόν διοικητικό 
συμβούλιο. Η ομάδα τότε ανέβηκε 
στη Δ΄ Εθνική και το καλοκαίρι του 

2012 δημιουργήθηκε μεγάλο διοι-
κητικό αδιέξοδο, καθώς ο κ. Φαμί-
σης δήλωσε αδυναμία να συνεχίσει 
να ηγείται της ομάδας.

Τη λύση την έδωσαν οι ίδιοι οι 
ποδοσφαιριστές, οι οποίοι δημιούρ-
γησαν μια άτυπη διοίκηση και κα-
τέβασαν την ομάδα στη Δ΄ Εθνική, 
όπου έχασε την άνοδο στην νεοϊδρυ-
θείσα Γ΄ Εθνική στην ισοβαθμία.

Αμέσως μετά ανέλαβε την διοίκη-
ση των Μετεώρων το σημερινό διοι-
κητικό σχήμα, αποτελούμενο κυρίως 
από παλαίμαχους ποδοσφαιριστές 
των Μετεώρων.

Την πρώτη χρονιά ο στόχος ήταν 
να δημιουργηθεί μία νέα ομάδα 
στηριζόμενη κυρίως σε παιδιά της 
ακαδημίας η οποία το 2013 είχε κα-
τακτήσει το παιδικό πρωτάθλημα.

Τη δεύτερη σεζόν της θητείας τής 
σημερινής διοίκησης τέθηκε ο στό-
χος του πρωταθλητρισμού. Τα Μετέ-
ωρα βγήκαν δεύτερα ενώ ηττήθηκαν 
και στον τελικό του κυπέλλου.

Όμως στο διοικητικό σχήμα έμει-
ναν λίγα μέλη καθώς 4-5 ήταν τα 
ενεργά με συνέπεια να μην προλα-
βαίνουν όλα τα ζητήματα της ομά-
δας.

Τώρα όσον αφορά το μέλλον της 

ομάδας αυτό θα καθορισθεί από την 
γενική συνέλευση της Κυριακής.

Πέρα από τα παραπάνω τα τελευ-
ταία χρόνια έχουν γίνει και πολλά 
θετικά βήματα καθώς έχει δημιουρ-
γηθεί ένα βασικός κορμός αποτελού-
μενος από ντόπιους ποδοσφαιριστές 
οι οποίοι δέθηκαν και μεταξύ τους, 
αλλά και με την ομάδα παίζοντας 
κυρίως για την φανέλα της, έχοντας 
ελάχιστες ή και καθόλου απολαβές.

Η συγκυρία θα τονίζαμε ότι είναι 
ευτυχής καθώς αν διατηρηθεί αυτός 
ο κορμός και εμπλουτιστεί από λίγες  
-και πάλι με ντόπιο στοιχείο- προ-
σθήκες τα Μετέωρα όχι μόνο μπο-
ρούν να κάνουν πρωταθλητισμό, 
αλλά να ανεβούν ακόμη και στην 
Γ΄ Εθνική όπου κι εκεί θα μπορούν 
να στηριχθούν σ’ ένα βασικό κορμό 
που δεν θα χρειαστεί και πάλι να 
αλλάξει και πολύ. Άλλωστε μια πόλη 
σαν την Καλαμπάκα και μια ομάδα 
σαν τα Μετέωρα -που είναι γνωστά 
σε όλη την Ελλάδα- νομίζουμε ότι 
ανήκουν σε Εθνική κατηγορία.

Σίγουρα οι εποχές είναι δύσκολες 
από πλευράς οικονομικών, αλλά και 
στο τέλος της δεκαετίας του 70’ όσο 
και στις αρχές του 80’ πάλι οικονο-
μικά ήταν δύσκολα τα πράγματα, τα 
Μετέωρα όμως τότε είχαν βρεθεί 
ένα βήμα πριν την Β΄ Εθνική. Και 
επί μια πενταετία έπαιζαν πολύ καλό 
ποδόσφαιρο και είχαν γίνει σημείο 
αναφοράς από πολλούς φιλάθλους 
κι όχι μόνο ντόπιους. Υπήρχαν μά-
λιστα αρκετοί φίλαθλοι από άλλες 
περιοχές που έρχονταν στην Κα-
λαμπάκα για να παρακολουθήσουν 
παιχνίδια των Μετεώρων γιατί τους 
άρεσε το ποδόσφαιρο που έπαιζαν.

Το θέμα λοιπόν είναι να προκύψει 
μία διοίκηση η οποία θα μπορέσει 
να κάνει αυτά τα πράγματα και να 
ηγηθεί μίας νέας προσπάθειας. 

Τα πάντα σ’ ένα αθλητικό σωμα-
τείο έχουν να κάνουν με την διοίκη-
ση, αν η διοίκηση είναι ισχυρή και 
δυνατή σε όλους τους τομείς, τότε το 
μόνο που απαιτείται είναι σωστές 
επιλογές. Όλα τα άλλα θ’ ακολουθή-
σουν με μαθηματική ακρίβεια.

Όπως αναμενόταν την περασμένη Κυριακή η γενική συνέλευση δεν διεξήχθηκε λόγω μη απαρτίας, 
αφού απαιτούνταν μεγάλος αριθμός μελών
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Γενική συνέλευση και για το τμήμα μπάσκετ του ΑΟΚ
Για χθες το βράδυ είχε προ-

γραμματιστεί η Γενική Συνέ-
λευση του ΑΟ Καλαμπάκας στο 
τμήμα μπάσκετ, στην αίθουσα 
του Εργατικού Κέντρου Καλα-
μπάκας. 

Λόγω του προχωρημένου της 
ώρας, δεν ήταν δυνατόν να υπάρχει 
αναλυτικό ρεπορτάζ στο σημερινό 
φύλλο.

Τα θέματα που θα απασχολούσε 
την Γ.Σ. ήταν ο διοικητικός και ο οι-
κονομικός απολογισμός της τελευ-
ταίας διετίας όπως μας ενημέρωσε 
σχετικά ο πρόεδρος του τμήματος, 
Βαγγέλης Ούτος, όπως επίσης και 
οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη 

νέου διοικητικού συμβουλίου.
Πληροφορίες ανέφεραν χθες ότι 

υπάρχει ενδιαφερόμενο σχήμα για 
να αναλάβει τις τύχες της ομάδας 
και αναμένονταν εκπρόσωποί του 
να παρουσιάσουν τις θέσεις τους 
και τα σχέδιά τους. Έτσι, η ομάδα 
μπάσκετ του ΑΟΚ θα περάσει σε μία 
άλλη εποχή.

Ο ΑΟ Καλαμπάκας στο μπάσκετ 
είναι ένα από τα παραδοσιακά σω-
ματεία της ΕΣΚΑΘ, όπου μετράει 
αρκετά χρόνια συνεχούς δράσης. 
Μάλιστα, για αρκετά χρόνια η ομά-
δα έχει αγωνιστεί στην Α1 ΕΣΚΑΘ, 
ενώ πριν από τρία χρόνια, με τη δεύ-
τερη θέση που κατέλαβε στον όμιλό 

της, είχε αγωνιστεί στα μπαράζ ανό-
δου στη Γ΄ Εθνική κατηγορία, όπου 
έχασε την άνοδο στις λεπτομέρειες.

Την επόμενη χρονιά αντιμετώπι-
σε πολλά διοικητικά προβλήματα, η 
ομάδα συστάθηκε κυριολεκτικά την 
τελευταία στιγμή και στη συνέχεια 
δεν πρόλαβε να παραμείνει -παρότι 
το πάλεψε- και υποβιβάσθηκε στην 
Α2 ΕΣΚΑΘ.

Πέρυσι έκανε μία σχετικά καλή 
πορεία, αλλά γνώρισε απρόσμενες 
ήττες με συνέπεια να μην μπορέ-
σει να πάρει την άνοδο στην Α1 
ΕΣΚΑΘ.

Πάντως, τη νέα περίοδο στον 
όμιλο του ΑΟΚ θα υπάρχουν αρκε-

τά δυνατές ομάδες και μάλιστα αρ-
κετές Τρικαλινές, αφού από την Α1 
υποβιβάσθηκαν οι Μάγοι και οι Δα-
ναοί, ενώ από την περσινή περίοδο 
υπάρχουν οι Πελασγοί, η ΑΕΤ και η 
Φαλώρεια. 

Έτσι, αναμένεται να γίνει ένα 
πολύ καλό πρωτάθλημα με δυνατά 
παιχνίδια και η Καλαμπακιώτικη 
ομάδα θα προσπαθήσει να είναι 
από τις ομάδες που θα πρωταγωνι-
στήσουν. Κάτι τέτοιο μόνο εύκολο 
δεν θα είναι, αλλά από την στιγμή 
που γίνουν οι κινήσεις που απαι-
τούνται, τότε σαφώς και θα μπορεί 
να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο μπο-
ρέσει.



Σε παιχνίδι που έγινε την 
περασμένη Κυριακή στο γήπε-
δο της Βασιλικής για την 16η 
αγωνιστική του πρωταθλή-
ματος της Β΄ Ερασιτεχνικής 
κατηγορίας στον β΄ όμιλο το 
Αγιόφυλλο νίκησε τον τοπικό 
Κεραυνό με 2-1.

Έτσι διατηρήθηκε στην 3η θέση 
της βαθμολογίας και πλέον έχει το 
προβάδισμα για την κατάκτησή 
της. Η 3η θέση μπορεί να είναι κι 
αυτή προνομιούχα πέρα από τις 
δύο πρώτες και να οδηγήσει στην 
Α1 Ερασιτεχνική σε περίπτωση 
που δημιουργηθούν κενές θέσεις.

Το παιχνίδι παρά την ζέστη και 
παρά τον κακό αγωνιστικό χώρο 
(το χόρτο ήταν άκοπο και σε με-
γάλο ύψος) ήταν αρκετά καλό με 
πολλές φάσεις μπροστά από τις 
δύο εστίες.

Το Αγιόφυλλο σε γενικές γραμ-
μές ήταν καλύτερο και κατάφερε 
να φτάσει στην νίκη πιο δύσκολα 
απ’ ότι μπουρούσε με βάση τις ευ-
καιρίες που δημιούργησε.

Η Βασιλική από την πλευρά της 
στάθηκε σχετικά καλά, είχε επίσης 
τις δικές της ευκαιρίες κι έδειξε 
ορισμένα καλά στοιχεία και φυσι-
κά αδικεί τον εαυτό της που βρί-
σκεται σ’ αυτήν την κατηγορία.

Η ροή του αγώνα
Το παιχνίδι ξεκίνησε με το Αγι-

όφυλλο να παίρνει την πρωτοβου-
λία των κινήσεων και να πιέζει την 
εστία της Βασιλικής. Οι φιλοξενού-

μενοι όσο εύκολα δημιουργούσαν 
τις ευκαιρίες, άλλο τόσο εύκολα τις 
σπαταλούσαν.

Στον αντίποδα η Βασιλική σε 
δύο περιπτώσεις κάλιστα θα μπο-
ρούσε να είχε προηγηθεί στο σκορ, 
αλλά στάθηκε άτυχη στην τελική 
προσπάθεια.

Τελικά το Αγιόφυλλο άνοιξε το 
σκορ στο 26΄, αλλά η Βασιλική 
αμέσως απάντησε και στο επόμενο 
λεπτό ισοφάρισε.

Από εκεί και πέρα ο ρυθμός του 
αγώνα έπεσε και το παιχνίδι ήταν 
ισορροπημένο με λίγες πλέον κα-
λές φάσεις. Έτσι το 1-1 ήταν και το 
αποτέλεσμα του πρώτου ημιχρό-
νου.

Στο δεύτερο μέρος οι ευκαιρίες 
ήταν σαφώς λιγότερες καθώς τους 
ποδοσφαιριστές τούς επηρέασε η 
ζέστη, αλλά και το παχύ χορτάρι 
του γηπέδου.

Η Βασιλική έχασε πολύ μεγάλη 
ευκαιρία να προηγηθεί με τον Ντά-
φο στο 49΄, κι από εκεί και πέρα 
το Αγιόφυλλο πίεσε αρκετά, αλλά 
τώρα δεν μπορούσε να δημιουργή-
σει φάσεις με την συχνότητα που 
το έκανε στο πρώτο ημίχρονο.

Τελικά η λύση δόθηκε από τον 
Χρήστο Αυγέρο ο οποίος πέτυχε 
ένα πολύ όμορφο τέρμα που πλέ-
ον ήταν αρκετό ώστε να δώσει την 
νίκη στην ομάδα του.

Το φιλμ του αγώνα
4΄ Σουτ του Ζέκο από καλή 

θέση, η μπάλα αποκρούστηκε από 

τον Τσιάκαλο.
5΄ Ο Κ. Αγγέλης βρέθηκε σε 

καλή θέση κι έκανε το σουτ, αλλά η 
μπάλα πέρασε μόλις άουτ.

9΄ Ο Δ. Αγγέλης βρέθηκε σε καλή 
θέση μέσα στην μεγάλη περιοχή κι 
έκανε το σουτ, αλλά ο Χασκία κα-
τάφερει κι απόκρουσε δύσκολα.

12΄ Ο Ζιώγος μπήκε μέσα στην 
μεγάλη περιοχή της Βασιλικής 
αφύλαχτος, έκανε και το σουτ για 
να διώξει σωτήρια ο Χασκία.

15΄ Σουτ του Τρέλλη από καλή 
θέση αποκρούστηκε από τον τερ-
ματοφύλακας της Βασιλικής και 
πάλι.

16΄ Ο Φιλίππου βγήκε τετ-α-τετ 
με τον Τσιάκαλο, πλάσαρε, αλλά ο 
τερματοφύλακας του Αγιόφυλλου, 
έδιωξε σωτήρια.

26΄ Ο Ζιώγος με σουτ μέσα από 
την μεγάλη περιοχή δεν άφησε πε-
ριθώρια αντίδρασης στον Χασκία, 
γράφοντας το 0-1.

27΄ Προσπάθεια και σέντρα του 
Λίτου, ο Σ. Παναγιώτου με σουτ 
από κοντά ισοφάρισε σε 1-1.

32΄ Σέντρα του Ζιώγου, σουτ 
του Κ. Αγγέλη από κοντά αποκρού-
στηκε από τον Χασκία.

36΄ Ο Σ. Παναγιώτου βγήκε 
απέναντι στον Τσιάκαλο, αλλά 
πλάσαρε άουτ.

37΄ Ο Κ. Αγγέλης βγήκε τετ-α-
τετ με τον Χασκία, προσπάθησε να 
τον πλασάρει, αλλά ο τερματοφύ-
λακας της Βασιλικής απόκρουσε 
σωτήρια.

49΄ Ο Ντάφος με πολύ χώρο 

μπροστά του, προχώρησε, έφτασε 
απέναντι στον Τσιάκαλο, αλλά το 
σουτ που επιχείρησε πέρασε λίγο 
άουτ.

50΄ Ο Τρέλλης από πλάγια μπή-
κε μέσα στην μεγάλη περιοχή κι 
έκανε το σουτ, αλλά ο Χασκία έδω-
σε την λύση γι’ ακόμη μία φορά.

62΄ Απευθείας φάουλ του Τρέλ-
λη, ο Χασκία και πάλι κατάφερε κι 
απόκρουσε.

65΄ Ο Χ. Αυγέρος βγήκε απέ-
ναντι στον Χασκία, και με άψογο 
πλασέ έλυσε τον γόρδιο δεσμό δια-
μορφώνοντας το 1-2.

74΄ Ο Σ. Μέμτσας βγήκε απένα-
ντι στον τερματοφύλακα, αλλά το 
μακρινό πλασέ του, κατέληξε ελά-
χιστα άουτ.

Διαιτητής ήταν ο Μουστάκας 
με βοηθούς τους Πέτσα και Φ. 
Ρούσσι.

Οι συνθέσεις των ομάδων
ΒΑΣΙΛΙΚΗ: Χασκία, Ξ. Μαντζά-

νας, Π. Ζιάκας, Μπήτος, Α. Ζιάκας 
(46΄ Μπήτος), Ντάφος, Ζέκο, Κ. 
Λίτος, Φιλίππου (60΄ Καραγιάν-
νης), Φιλίππου, Σ. Μαντζάνας (15΄ 
Σ. Παναγιώτου), Ε. Γρηγορίου.

ΑΓΙΟΦΥΛΛΟ: Τσιάκαλος, Σ. Κέ-
φος, Δ. Αγγέλης, Τρέλλης, Χλήνος, 
Γκριμέκης (30΄ λόγω τρ. Χ. Αυγέ-
ρος), Γιαννάκης, Σ. Αδάμος, Κ. Αγ-
γέλης (65΄ Σ. Μέμτσας), Σ. Σιούτας, 
Ζιώγος.

Τα αποτελέσματα
16η αγωνιστική
Βασιλική-Αγιόφυλλο  .............1-2
Θεόπετρα-Μικ. Κεφ/σο  .......3-5
Ακ. Αμπελ.-Λεπτοκαρυά  ......3-0
Αγία Μονή-Διαλεκτό ............6-1
Φωτεινό-Πλάτανος  ................3-0

Η Βαθμολογία
1. Αγία Μονή  ........46..........68-7
2. Μικ. Κεφ/σο  ......43....... 73-13
3. Αγιόφυλλο  ..........37....... 44-25
4. Ακ. Αμπελάκια  .34....... 43-16
5. Βασιλική  .............24....... 47-32
6. Φωτεινό  ..............24....... 34-44
7. Θεόπετρα  ...........15....... 30-53
8. Λεπτοκαρυά  .........6....... 18-68
9. Διαλεκτό  ................6....... 18-82
10. Πλάτανος  ............0..........0-44

Επόμενη αγωνιστική
Μικ. Κεφ/σο-Αγία Μονή
Φωτεινό-Ακ. Αμπελάκια
Λεπτοκαρυά-Θεόπετρα
Διαλεκτό-Αγιόφυλλο
Βασιλική-Πλάτανος
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Το Αγιόφυλλο νίκησε τη Βασιλική και πήρε 
προβάδισμα για την τρίτη θέση

Απορίφθηκε η έφεση του Δενδροχωρίου
Η έφεση του Δενδροχωρίου 

απορίφθηκε από την αρμόδια 
επιτροπή της ΕΠΟ, κι έτσι ορι-
στικά στην Α΄ Ερασιτεχνική 
κατηγορία από τον β΄ όμιλο 
της Α1 Ερασιτεχνικής ανεβαί-
νει ο Πρόδρομος.

Η ένσταση κατά του Προδρό-
μου αφορούσε στη συμμετοχή του 
Γιώργου Βακουφτσή του Δενδρο-
χωρίου στο μεταξύ τους παιχνίδι, 
το οποίο είχε λήξει 0-0. Το παι-
χνίδι όμως κατοχυρώθηκε τελικά 
στον Πρόδρομο και χάρη σ’ αυτό 
το αποτέλεσμα είχε καταλάβει την 
δεύτερη θέση μετά από ένσταση 
που είχε κάνει στα αρμόδια όργα-
να της ΕΠΣΤ.

Το Δενδροχώρι από την πλευρά 

του κατέθεσε έφεση η οποία τελικά 
απορίφθηκε.

Η πλευρά του Πρόδρομου υπο-
στήριξε ότι ο Γιώργος Βακουφτσής 
από την στιγμή που είναι κάτοχος 
πτυχίου προπονητή ΟΥΕΦΑ δεν 
μπορεί να αγωνίζεται και σαν πο-
δοσφαιριστής.

Η πλευρά του Δενδροχωρίου 
υποστήριξε πως από την στιγμή 
που είχε εκδοθεί δελτίο από την 
ΕΠΣΤ ο ποδοσφαιριστής μπορού-
σε να αγωνιστεί κανονικά.

Η μορφή της Α΄ 
Ερασιτεχνικής
Τη νέα αγωνιστική περίοδο η 

Α΄ Ερασιτεχνική κατηγορία θα 
έχει 16 ομάδες όπως άλλωστε προ-

έβλεπε και η ανάλογη προκήρυξη.
Οι ομάδες που θα πάρουν μέ-

ρος στο νέο πρωτάθλημα είναι: 
Φαρκαδόνα ή Παραληθαίοι, Μετέ-
ωρα, Φήκη, Δήμητρα/Απόλλωνας, 
Καστράκι, Πυργετός, Αμπελάκια, 
Κρύα Βρύση, Σαράγια, Σαρακίνα, 
Πορταϊκός, ΑΕΤ, Νεοχώρι, Γριζά-
νο, Ελευθεροχώρι, Πρόδρομος.

Όσο για τον γεωγραφικό χάρτη 
της μεγάλης κατηγορίας της ΕΠΣΤ 
αυτό που επισημαίνεται είναι ότι 
θα συμμετέχουν 4 Καλαμπακιώ-
τικες ομάδες, 5 από τα προάστια 
των Τρικάλων και 7 περιφερειακές 
ομάδες.

Αυτό δείχνει ότι το νέο πρωτά-
θλημα θα έχει αρκετό ενδιαφέρον, 
ενώ ήδη αρκετές ομάδες κάνουν 

επαφές για μεταγραφές με στόχο 
να ενισχυθούν και να παρουσια-
στούν πιο ανταγωνιστικές τη νέα 
αγωνιστική περίοδο.

Υπό συγχώνευση Πρόδρομος 
και Γοργογύρι
Οι διοικήσεις των ομάδων του 

Πρόδρομου και του Γοργογυρίου 
έχουν κάνει αρκετές επαφές με 
στόχο οι δύο ομάδες -ίσως και με 
την προσθήκη του Πρίνου- να συγ-
χωνευούν και να δημιουργηθεί η 
Αθλητική Ένωση Κόζιακα με στόχο 
να δημιουργηθεί μία δυνατή ομά-
δα με πρωταγωνιστικές βλέψεις.

Συνήθως όταν γίνεται μια τέ-
τοια κίνηση φέρνει αποτελέσματα. 
Παλαιότερα είχαν συγχωνευθεί 

ο Πλάτανος με το Αρδάνι, είχαν 
δημιουργήσει την ΑΕΠΑ η οποία 
είχε ανεβεί στην Δ΄ Εθνική, ενώ 
πιο πρόσφατα είχε συγχωνευθεί ο 
Πλάτανος με το Ρίζωμα είχαν δη-
μιουργήσει την ΑΕ Παραληθαίων 
η οποία επίσης είχε ανεβεί στην 
τότε Δ΄ Εθνική.

Τώρα αν η συγχώνευση προ-
χωρήσει ίσως δημιουργηθεί κενή 
ή κενές θέσεις στην Α1 οπότε θα 
καλυφθούν από τις ομάδες της Β΄ 
Ερασιτεχνικής η οποία δεν έχει 
τελειώσει ακόμα καθώς υπολείπο-
νται άλλες δύο αγωνιστικές.

Υπήρχαν και σενάρια συγχώ-
νευσης ανάμεσα σε Καλαμπακιώ-
τικες ομάδες, τα οποία μάλλον δεν 
θα βρουν εφαρμογή.
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Το Πανελλήνιο πρωτάθλημα στί-
βου παίδων και κορασίδων στις 20 
και 21 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί 
στο δημοτικό στάδιο των Τρικάλων.

      Στο Πανελλήνιο  πρωτάθλημα  
Παίδων – Κορασίδων, μπορούν  να  
δηλωθούν  και  να  συμμετέχουν  οι 
αθλητές – αθλήτριες της κατηγορίας 
Παίδων - Κορασίδων  που  έχουν  
γεννηθεί  τα έτη  1998  και  1999.  

     Επίσης  στους  αγώνες  μπο-
ρούν  να  δηλωθούν  και  να  συμμε-
τέχουν  αθλητές - τριες  της  κατηγο-
ρίας  Παμπαίδων - Παγκορασίδων 
Α΄  (2000 - 2001).

-Για τη συμμετοχή στα αξιολο-
γούμενα πανελλήνια πρωταθλήμα-
τα και διασυλλογικούς αγώνες, είναι 
απαραίτητη η υποβολή δήλωσης  

συμμετοχής με την οποία το σωμα-
τείο δηλώνει ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ ότι 
αποδέχεται τους  όρους της γενικής 
και ειδικής προκήρυξης του πρω-
ταθλήματος και την εφαρμογή των 
κανονισμών του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.

- Στους αγώνες δικαίωμα συμμε-
τοχής έχουν μόνο αθλητές – τριες 
που είναι εγγεγραμμένοι σε σωμα-
τεία – μέλη του Σ.Ε.Γ.Α.Σ., σύμφωνα 
με την τελευταία Υπουργική απόφα-
ση «περί εγγραφής αθλητών».

 - Οι αθλητές – τριες της κατη-
γορίας Παίδων – Κορασίδων (1998 
– 1999), μπορούν να δηλωθούν και 
να συμμετέχουν σε δύο (2) αγωνί-
σματα, ανεξάρτητα από το  χαρακτή-
ρα  τους  (ατομικά  ή  ομαδικά).

  Οι  αθλητές - τριες  της  κατηγο-

ρίας  Παμπαίδων - Παγκορασίδων 
Α΄ (2000 - 2001), μπορούν  να  δη-
λωθούν  και  να  συμμετέχουν  σε  
δύο (2)  αγωνίσματα από  αυτά  που  
επιτρέπονται για  την  κατηγορία  
τους,  σύμφωνα  με  την  παραπάνω 
παράγραφο 3,  με  την  προϋπόθεση  
όμως να  μην  είναι  και  τα  δύο  
ατομικά  αγωνίσματα δρόμων.

Στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα 
ΠΑΙΔΩΝ – ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ μπορούν 
να συμμετέχουν ΜΟΝΟ οι  αθλητές 
– αθλήτριες  που εκπληρώνουν μία 
από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Κατετάγησαν στη ΔΩΔΕΚΑ-
ΔΑ (12αδα) του αντίστοιχου ατομι-
κού  αγωνίσματος,  στο  πανελλήνιο  
πρωτάθλημα  που αγωνίστηκαν την  
προηγούμενη  χρονιά  (2014)    

ή
β) Η επίδοσή τους την προηγού-

μενη χρονιά  (2014)  ήταν στις ΔΕ-
ΚΑΠΕΝΤΕ (15) καλύτερες στην κα-
τηγορία Παίδων – Κορασίδων, στο 
αντίστοιχο  όμως  αγώνισμα που  θα 
συμμετέχουν το 2015.  

ή
γ) Έχουν πετύχει τα όρια  που  

απαιτούνται  στο  αγώνισμα  που  
θα  συμμετέχουν, σε  επίσημους 
αγώνες ανοιχτού στίβου και οι οποί-
οι  αγώνες διοργανώνονται  από  το  
Σ.Ε.Γ.Α.Σ., τις  Ε.Α.Σ. (ή είναι με την 
έγκρισή τους) και τα σωματεία (με 
την έγκριση του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. ή των  
Ε.Α.Σ. – Τ.Ε.)  ή  στα σχολικά  πρω-
ταθλήματα  (Β΄ και Γ΄ «πανελλήνια» 
φάση).

Στα Τρίκαλα το πανελλήνιο στίβου 
παίδων-κορασίδων

Αύριο Σάββατο στις 20.30 θα 
πραγματοποιηθεί ο τελικός το 
κυπέλλου Ελλάδος στο Ολυμπι-
ακό Στάδιο ανάμεσα στον Ολυ-
μπιακό και στη Σκόντα Ξάνθη.

Η ομάδα του Πειραιά έχει 
φτάσει αρκετές φορές στον τε-
λικό, έχει κατακτήσει αρκετά 
νταμπλ και το ίδιο στοχεύει να 
κάνει και φέτος, αφού ήδη έχει 
αναδειχθεί πρωταθλήτρια Ελ-
λάδας για το 2015.

Από την άλλη πλευρά η ομά-
δα της Ξάνθης για πρώτη φορά 
θ’ αγωνιστεί στον τελικό του 
κυπέλλου στα 18 χρόνια που 
αγωνίζεται στην Α΄ Εθνική κα-
τηγορία.

Παλαιότερα είχε φτάσει μέ-
χρι τα ημιτελικά, αλλά στον 
τελικό προκρίθηκε για πρώτη 
φορά φέτος.

Το κύπελλο φέτος ήταν ο 
θεσμός των εκπλήξεων αφού 
στην προημιτελική φάση, οι 4 
από τις 8 ομάδες ήταν από τη 
Β΄ Εθνική.

Ο Ολυμπιακός, είτε πάρει 
το κύπελλο είτε όχι, έχει ήδη 
προκριθεί απευθείας στους 
ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ. 
Αν η Ξάνθη το κατακτήσει θα 
πάει απευθεία στους ομίλους 
του Γιουρόπα Λιγκ, ενώ αν δεν 
το κατακτήσει θα αγωνιστεί κα-
νονικά στους προκριματικούς 
γύρους.

Αύριο Σάββατο
ο τελικός 
του κυπέλλου 
Ελλάδος

ΜΕ ΤΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ

Κάθε στιγμή όλα τα νέα
με ένα «κλικ» κοντά σας tameteora.gr@tameteora

tameteoranews

Αλλαγές στον 
τρόπο εκλογών 
στην ΕΠΟ

Τις αλλαγές στο καταστατικό 
της ΕΠΟ, οι οποίες αφορούν 
κυρίως την εκλογή του προε-
δρείου, ενέκρινε τη Δευτέρα το 
Πρωτοδικείο.

Σύμφωνα με τις τροποποιή-
σεις, δικαίωμα ψήφου θα έχουν 
200 άτομα και όχι 56, όπως 
ίσχυε μέχρι σήμερα. Ο αριθμός 
αυτός προκύπτει από την αύ-
ξηση των εκλεκτόρων κάθε πο-
δοσφαιρικής Ένωσης, η οποία 
στις διεργασίες της Ομοσπον-
δίας θα εκπροσωπείται εφεξής 
από τρία μέλη (πρόεδρος και 
άλλα δύο που θα κληρώνονται), 
και την ψήφο που αποκτά κάθε 
ΠΑΕ της Super League, όχι μο-
νάχα ο πρόεδρος της λίγκας.

Δυνατότητα να ψηφίζουν 
έχουν επίσης, μέσω των οργά-
νων που τους εκπροσωπούν, 
οι διαιτητές και οι ποδοσφαι-
ριστές, καθώς και η Ένωση γυ-
ναικών ποδοσφαίρου.

Κατά τ’ άλλα, θέση αντιπρο-
έδρου στο ΔΣ της ΕΠΟ δεν θα 
παίρνει κατ’ ανάγκη ο πρόε-
δρος του Συνεταιρισμού, αλλά 
οποιοσδήποτε εκπρόσωπος 
της, ενώ υποχρεωτική θέση θα 
έχει το σχήμα μία γυναίκα.

Δύο νίκες στον Παλαμά για τις ομάδες 
βόλεϊ του ΑΟΚ

Δύο νίκες σε δύο αγώνες 
πέτυχαν οι παγκορασίδες του 
ΑΟ Καλαμπάκας το περασμέ-
νο Σάββατο στα παιχνίδια που 
έγιναν εκτός έδρας  με τους Τι-
τάνες Παλαμα.

Συγκεκριμένα η ομάδα Β΄ Πα-
γκορασίδων του Α.Ο. Καλαμπάκας 
στο παιχνίδι του πρωταθλήματος 

με την αντίστοιχη του Παλαμά, 
πήρε τη νικη με 0 - 3 στα σετ, τα 
οποία ήταν: 15-25, 15-25, 9-25

Έπαιξαν οι: Λεκίνα Τζαχόλη, 
Μαρία-Θέτις Καρκαλάκη, Πηνε-
λόπη Σακελλαρίδη, Καλυψώ Τσια-
ντούλα, Κωνσταντίνα Δημητρίου, 
Φένια Μαντζαφλάρα, Μαρία Κο-
ντοτόλη, Βάσια Λαμπέρη, Ναταλία 

Λαρίση.   

Νίκη και για την Α΄ 
Παγκορασίδων
Στο δεύτερο αλλά φιλικό παιχνί-

δι των Παγκορασίδων Α΄ και πάλι  
ο Α.Ο. Καλαμπάκας κέρδισε την 
αντίστοιχη του Παλαμά με 0 - 3.

Τα σετ:

15-25, 9-25, 10-25.
Για την Α΄ ομάδα Παγκορασί-

δων έπαιξαν οι: Γεωργία Φορτού-
νη, Φωτεινή Σακελλαρίδη,  Γιώτα 
Ζούζουλα, Δήμητρα Γίτσα, Δήμη-
τρα Γκουλιάφα, Μαρία Ζάρα, Μα-
ρία Τσιάτσιου, Μαρία Μέλλιου, 
Δέσποινα Παπαδοπούλου, Αντω-
νία Τσικέλη. 

Η Φαρκαδόνα πέτυχε άλλα 
δύο θετικά αποτελέσματα και 
πλέον είναι πολύ κοντά στο να 
καταφέρει να πάρει την άνοδο 
για την Γ΄ Εθνική κατηγορία.

Το συγκρότημα του Τάκη Ρούσ-
σα την περασμένη Κυριακή νίκη-
σε με 4-0 την Θύαμις Καστρίου 
στο γήπεδο του Νεοχωρίου και 
την Τετάρτη απέσπασε λευκή ισο-
παλία στην Κέρκυρα από τον ΑΟ 
Σιναράδων.

Έτσι πλέον ισοβαθμεί στην 
πρώτη θέση της βαθμολογίας με το 
Βελισσάριο το οποίο έφερε εντός 
έδρας ισοπαλία με τους Σιναράδες 
με 1-1 και κέρδισε την Θύαμις Κα-
στρίου επίσης εντός έδρας με 4-0.

Η ομάδα της Κέρκυρας έφερε 
δύο ισοπαλίες αφού εκτός από 
αυτή με την Φαρκαδόνα είχε προ-
ηγηθεί και η Κυριακάτικη στα Γι-
άννενα με το Βελισσάριο.

Η 3η αγωνιστική
Κατά την 3η αγωνιστική που 

έγινε την περασμένη Κυριακή η 
Φαρκαδόνα νίκησε πολύ εύκολα 
την Θύαμις Καστρίου με 4-0. Τρία 
τέρματα πέτυχε ο Νικούλης και 
ένα ο Διβανές.

Στον άλλο παιχνίδι που έγινε 

στο στάδιο «Ζωσιμάδες» στα Γι-
άννενα Βελισσάριο και Σιναράδες 
μοίρασαν γκολ, βαθμούς και εντυ-
πώσεις καθώς το παιχνίδι τελείω-
σε με σκορ 1-1.

Η 4η αγωνιστική
Την 4η αγωνιστική η Φαρκα-

δόνα πήρε λευκή ισοπαλία στην 
Κέρκυρα από τους Σιναράδες, ενώ 
διατήρησε για ένα παιχνίδι ακόμη 
ανέπαφη την εστία της, καθώς δεν 
έχει δεχθεί κανένα τέρμα κατά την 
διάρκεια των αγώνων μπαράζ.

Στο άλλο παιχνίδι το Βελισ-
σάριο αγωνίστηκε για τρίτο σερί 
παιχνίδι στην έδρα του και κέρ-

δισε εύκολα την πρωταθλήτρια 
της Θεσπρωτίας με 4-0, πετυχαί-
νοντας από δύο τέρματα σε κάθε 
ημίχρονο.

Όλα παίζοντα την Κυριακή
Το κρίσιμο πλέον παιχνίδι του 

ομίλου αυτού είναι το Κυριακά-
τικο όπου η Φαρκαδόνα θα υπο-
δεχθεί το Βελισσάριο στο γήπεδο 
του Νεοχωρίου. Αν καταφέρει και 
κερδίσει τότε κατά 99% θα έχει 
πάρει την άνοδο για την Γ΄ Εθνι-
κή. Απλά θα μένει το εκτός έδρας 
παιχνίδι με την Θύαμις το οποίο 
εύκολα ή δύσκολα θα το κερδίσει.

Με άλλα λόγια η Φαρκαδόνα θα 

παίξει το ματς της χρονιάς μέσα 
στην έδρα της κι έχοντας κοντά 
της τους φιλάθλους της, άρα είναι 
στο χέρι της να τα καταφέρει και 
ύστερα από 10 χρόνια να επιστρέ-
ψει σε εθνική κατηγορία.

Στο άλλο παιχνίδι οι Σιναράδες 
θα προσπαθήσουν να κερδίσουν 
την Θύαμις και θα περιμένουν ένα 
ισόπαλο αποτέλεσμα που θα τους 
βάλει και πάλι μέσα στο παιχνίδι 
της ανόδου.

Τα αποτελέσματα
3η αγωνιστική
Φαρκαδόνα-Θύαμις 4-0
Βελισσάριο-Σιναράδες 1-1

4η αγωνιστική
Σιναράδες-Φαρκαδόνα 0-0
Βελισσάριο-Θύαμις 4-0

Η Βαθμολογία
1. Φαρκαδόνα 8 ......................5-0
2. Βελισσάριο 8.......................8-1
3. Σιναράδες 5 .........................4-2
4. Θύαμις 0 ............................ 0-14

Επόμενη (5η) αγωνιστική
Κυριακή 25/5 17.00
Φαρκαδόνα-Βελισσάριο
Θύαμις-Σιναράδες

Πολύ κοντά στην άνοδο η Φαρκαδόνα
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Η ομάδα του Βράχου Κα-
στρακίου δείχνει ότι εδραιώθη-
κε στις κορυφαίες ομάδες της 
Α΄ Ερασιτεχνικής κατηγορίας 
καθώς και την αγωνιστική πε-
ρίοδο που πέρασε έκανε μία 
πολύ καλή πορεία και τερμάτι-
σε στην 4η θέση της βαθμολο-
γίας.

Κάνοντας ένα θεαματικό και 
πάλι -όπως την αμέσως προη-
γούμενη χρονιά- πρώτο γύρο δεν 
άντεξε ως το τέλος να διεκδικήσει 
κάτι καλύτερο κυρίως λόγω τραυ-
ματισμών κι επίσης επειδή δεν 
υπήρχε μεγάλο βάθος στο ρόστερ.

Γεγονός είναι ότι τα τελευταία 
δύο χρόνια είχε πρωταγωνιστική 
πορεία βάζοντας τον πήχη αρκετά 
ψηλά.

Η εξέλιξη της χρονιάς
Γυρνώντας το χρόνο πίσω, πε-

ρίπου τέτοια εποχή το Καστράκι 
αφού έκανε την γενική του συνέ-
λευση, στην θέση του προέδρου 
παρέμεινε ο Δημήτρης Ζιώγας, 
ενώ υπήρχαν και κάποιες αλλαγές 
στο Δ.Σ.

Στην θέση του προπονητή δι-
ατηρήθηκε ο Γιώργος Αλμπάνης 
και το ρόστερ μπορεί να άργησε να 
ολοκληρωθεί, αλλά αποκτήθηκαν 
πολύ καλοί παίκτες για τα δεδομέ-
να της Α΄ Ερασιτεχνικής κατηγο-
ρίας, ενώ διατηρήθηκε κι ένα μέ-
ρος του βασικού του κορμού.

Το Καστράκι με τον Γιώργο Αλ-
μπάνη στον πάγκο το 2011 πήρε 
το πρωτάθλημα, το 2014 πήρε την 
2η θέση και το 2015 τερμάτισε 
στην 4η.

Στο πρωτάθλημα μπορεί να ξε-
κίνησε με εντός έδρας ήττα από 
την Φαρκαδόνα, αλλά ηττήθηκε 
ξανά ύστερα από 19 αγωνιστικές!

Μάλιστα στον πρώτο γύρο κα-
τάφερε να κερδίσει όλα τα εκτός 
έδρας παιχνίδια του και ήταν η 
μοναδική ομάδα που το πέτυχε 
αυτό, ενώ το είχε πετύχει και την 
προηγούμενη περίοδο.

Στο τέλος του πρώτου γύρου 
ήταν στην 2η θέση και με την 
έναρξη του δευτέρου απείλησε την 
Φαρκαδόνα με την πρώτη της ήττα 
και μάλιστα στην έδρα της, καθώς 
ισοφαρίστηκε στα τελευταία λεπτά 
του παιχνιδιού. Αυτό ήταν και το 
πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι που 
δεν κέρδισε αφού μέχρι τότε όλα 
τα προηγούμενα τα είχε κερδίσει. 
Από εκεί και πέρα αντιμετώπισε κι 
αρκετά προβλήματα με τραυματι-
σμούς -έχασε για μεγάλο διάστη-
μα τον παίκτη-βαρόμετρο Βασίλη 
Αλμπάνη- αλλά και πάλι κατάφερε 
να διατηρηθεί σ’ ένα καλό επίπεδο 
και να πάρει τελικά την 4η θέση 
της βαθμολογίας.

Η πορεία στο πρωτάθλημα
Α΄ Γύρος 
Το Καστράκι ξεκίνησε με ήττα το 

πρωτάθλημα καθώς στην πρεμιέρα 
του, υποδέχθηκε την Φαρκαδόνα 
από την οποία και ηττήθηκε με 2-
1, κυριολετικά στις λεπτομέρειες.

Την 2η αγωνιστική είχε ρεπό 
και την 3η υποδέχθηκε τα Μετέ-
ωρα με τα οποία αναδείχθηκε ισό-

παλο με σκορ 1-1.
Την 4η αγωνιστική έπαιξε και 

πάλι στην έδρα του όπου πέτυχε 
την πρώτη του νίκη επικρατώντας 
των Σαραγίων με 3-1.

Την 5η αγωνιστική νίκησε εκτός 
έδρας τα Αμπελάκια με 2-0 ύστερα 
από πολύ καλή εμφάνιση.

Την επόμενη αγωνιστική παρα-
χώρησε ισοπαλία 2-2 στην ΑΕΤ, 
αλλά το χειρότερο ήταν ο τραυ-
ματισμός του Βασίλη Αλμπάνης ο 
οποίος υπέστη κάταγμα περόνης 
και απουσίασε από αρκετά όπως 
και κρίσιμα παιχνίδια.

Την 7η αγωνιστική νίκησε στο 
γήπεδο τής Διάβας την Κρύα Βρύ-
ση με 1-0 παρά το ότι αγωνίζονταν 
για ένα ολόκληρο ημίχρονο με 10 
παίκτες λόγω αποβολής.

Την 8η αγωνιστική νίκησε την 
Σαρακίνα 1-0 κι ακολούθησε νέα 
νίκη με 1-0 στην Πύλη απέναντι 
στον Πορταϊκό όπου και πάλι αγω-
νίστηκε με 10 παίκτες λόγω απο-
βολής.

Την 10η αγωνιστική νίκησε τα 
Καλύβια με 2-0 και πλέον βρίσκο-
νταν στην δεύτερη θέση της βαθ-
μολογίας.

Ακολούθησε η νίκη στον Πυργετό 
με 2-1 και την 12η αγωνιστική νίκη-
σε εκτός έδρας τον Πύργο με 1-0.

Στο πρώτο γύρο το αδύνατο ση-
μείο ήταν η έδρα του και για την 
13η αγωνιστική παραχώρησε ισο-
παλία με 2-2 στην Δήμητρα/Απόλ-
λωνα. Είναι χαρακτηριστικό πως 
στον πρώτο γύρο είχε χάσει μέσα 
στην έδρα του 9 βαθμούς, ενώ 
εκτός έδρας είχε το απόλυτο.

Την 14η αγωνιστική το Καστρά-
κι πέρασε και από την Φήκη με 
νίκη 1-0 και την επόμενη νίκησε 
εντός έδρας τους Παραληθαίους 
με 2-1.

Ο πρώτος γύρος τελείωσε με 
άλλες δύο νίκες καθώς πέρασε με 
3-0 από την Περιστέρα, ενώ κέρδι-
σε και τον Αχιλλέα Μπάρας με 2-0 
και πλέον είχε πλησιάσει την Φαρ-
καδόνα στους 5 βαθμούς.

Β΄ γύρος 
Παρά το ότι ο δεύτερος γύρος 

ξεκίνησε ανάμεσα στις εορτές των 
Χριστουγέννων και παρά το ότι το 
Καστράκι πήγε με πολλές απουσίες 
στην Φαρκαδόνα κατάφερε να προ-
ηγηθεί στο σκορ και τελικά ισοφα-
ρίστηκε στα τελευταία λεπτά.

Στην συνέχεια το Καστράκι έκα-
νε το ρεπό του και στην 20η αγω-
νιστική γνώρισε την δεύτερη του 
ήττα στο πρωτάθλημα. Ηττήθηκε 
από τα Μετέωρα με 2-1 παρά το 
ότι προηγήθηκε στο σκορ και παρά 
το ότι τα Μετέωρα από το 73΄ και 
μετά αγωνίζονταν με 9 παίκτες.

Την επόμενη αγωνιστική γνώ-
ρισε νέα ήττα καθώς ηττήθηκε 
εκτός έδρας από τα Σαράγια με 1-0 
σ’ ένα σημείο του πρωταθλήματος 
που έχασε αρκετό έδαφος στην 
βαθμολογία.

Για την 22η αγωνιστική νίκησε 
σχετικά εύκολα με 3-0 τα Αμπελά-
κια, ενώ αμέσως μετά απέσπασε 
ισοπαλία με 1-1 από την ΑΕΤ.

Την 24η αγωνιστική υποδέχθη-
κε την Κρύα Βρύση σε νέο τοπικό 

ντέρμπι από την οποία ηττήθηκε 
με 3-2 παρά το ότι και πάλι είχε 
προηγηθεί στο σκορ.

Για την 25η αγωνιστική νίκησε 
εκτός έδρας την Σαρακίνα με 2-0 
πετυχαίνοντας και τα δυό του τέρ-
ματα στα πρώτα 6 λεπτά του παι-
χνιδιού.

Αμέσως μετά παραχώρησε λευ-
κή ισοπαλία στον Πορταϊκό, ενώ 
για την 27η αγωνιστική νίκησε 
εκτός έδρας τα Καλύβια με 2-0.

Ακολούθησαν δύο εντός έδρας 
νίκες με 2-1 και 3-1 απέναντι στον 
Πυργετό και τον Πύργο αντίστοι-
χα και πλέον βρίσκονταν σταθερά 
στην 3η θέση της βαθμολογίας.

Στην 30η αγωνιστική γνώρισε 
την πιο βαριά φετινή του ήττα στο 
πρωτάθλημα καθώς ηττήθηκε στο 
γήπεδο της Μπαλκούρας με 3-0 
από την Δήμητρα/Απόλλωνα, ενώ 
την επόμενη αγωνιστική γνώρι-
σε νέα εντός έδρας ήττα από την 
Φήκη αυτή την φορά με 1-2.

Την 32η αγωνιστική ηττήθηκε 
στο γήπεδο του Ριζώματος από 
τους Παραληθαίους με 1-0, ενώ 
την 33η νίκησε τον Άρη Περιστέ-
ρας εντός έδρας με 2-1.

Τέλος η τελευταία αγωνιστική 
περιείχε ήττα με 2-1 από τον Αχιλ-
λέα Μπάρας εκτός έδρας.

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
Α΄ ΓΥΡΟΣ
 Νίκες 12, Ισοπαλίες 3, Ήττες 1. 
Τέρματα: 27-10
• ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ: 
Νίκες 5, Ισοπαλίες 3, Ήττες 1. 
Τέρματα: 16-9
• ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ: 
Νίκες 7, Ισοπαλίες 0, Ήττες 0. 
Τέρματα: 11-1

Β΄ ΓΥΡΟΣ
 Νίκες 6, Ισοπαλίες 3, Ήττες 7. 
Τέρματα: 21-19
• ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ: 
Νίκες 4, Ισοπαλίες 1, Ήττες 2. 
Τέρματα: 13-8
• ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ: 
Νίκες 2, Ισοπαλίες 2, Ήττες 5. 
Τέρματα: 8-11

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 
Νίκες 18, Ισοπαλίες 6, Ήττες 8. 

Τέρματα: 48-29
• ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ: 
Νίκες 9, Ισοπαλίες 4, Ήττες 3. 
Τέρματα: 29-17
• ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ: 
Νίκες 9, Ισοπαλίες 2. Ήττες 5. 
Τέρματα: 19-12

Οι σκόρερ
Πρώτος σκόρερ για την χρονιά 

που πέρασε για το Καστράκι ανα-
δείχθηκε ο Λευτέρης Μπαούτης 
με 11 τέρματα. Αναλυτικά όλοι οι 
παίκτες που σκόραραν:

 Ε. Μπαούτης 11, Μαυρίκος 7, Α. 
Αλμπάνης 7, Νικολούσιος 7, Κεχα-
γιάς 6, Β. Αλμπάνης 3, Π. Γιάννης 
2, Παππάς 2, Χ. Σίμος 1, Παπαγε-
ωργίου 1, Ρόμπος 1

Η πορεία στο κύπελλο
Το Καστράκι αποκλείστηκε πολύ 

νωρίς στην διοργάνωση του κυ-
πέλλου καθώς στον γ΄ γύρο απο-
κλείστηκε με 3-0 σε εντός έδρας 
παιχνίδι από τα Μετέωρα.

Το ρόστερ 
Το Καστράκι καθ’ όλη την διάρ-

κεια της σεζόν χρησιμοποίησε τους 
εξής ποδοσφαιριστές: Βασιλάκης, 
Ι. Μπαούτης, Παππάς, Γ. Σίμος, 
Ρόμπος, Π. Γιάννης, Β. Αλμπάνης, 
Α. Αλμπάνης, Ε. Μπαούτης, Νι-
κολούσιος, Μαυρίκος, Κεχαγιάς, 
Παπαγεωργίου, Χ. Σίμος, Καλτσού-
δας, Χουτέας, Κωστής, Κ. Τζερεμές, 
Β. Τζερεμές, Μπρόβας, Κρίτσας, Φ. 
Γιάννης, Α. Μπαούτης.

Πολύ καλή σεζόν για το Καστράκι και 4η θέση

ΚΑΣΤΡΑΚΙ 2014-2015
Α΄ ΓΥΡΟΣ

1. Καστράκι-Φαρκαδόνα  1-2 Π. Γιάννης 50΄
2. Ρεπό
3. Καστράκι-Μετέωρα  1-1 Π. Γιάννης 44΄
4. Καστράκι-Σαράγια  3-1 Μαυρίκος 6΄, 25΄, Β. Αλμπάνης 65΄
5. Αμπελάκια-Καστράκι  0-2 Κεχαγιάς 28΄, 43΄
6. Καστράκι-ΑΕΤ  2-2 Ε. Μπαούτης 60΄, Μαυρίκος 69΄
7. Κρύα Βρύση-Καστράκι  0-1 Μαυρίκος 75΄
8. Καστράκι-Σαρακίνα  1-0 Χ. Σίμος 85΄
9. Πορταϊκός-Καστράκι  0-1 Ε. Μπαούτης 75΄
10. Καστράκι-Καλύβια  2-0 Παππάς 70΄, Παπαγεωργίου 85΄
11. Πυργετός-Καστράκι  1-2 Α. Αλμπάνης 6΄, Ε. Μπαούτης 12΄
12. Πύργος-Καστράκι  0-1 Μαυρίκος 48΄
13. Καστράκι-Δήμητρα/Απ.  2-2 Α. Αλμπάνης 11΄, Κεχαγιάς 65΄
14. Φήκη-Καστράκι  0-1 Α. Αλμπάνης 10΄
15. Καστράκι-Παραληθαίοι  2-1 Α. Αλμπάνης 1΄, Ε. Μπαούτης 41΄
16. Αρης Π.-Καστράκι  0-3 Ε. Μπαούτης 35΄, 63΄, Α. Αλμπάνης 75΄
17. Καστράκι-Αχιλλέας  2-0 Ε. Μπαούτης 50΄, Παππάς 87΄

Β΄ ΓΥΡΟΣ
18. Φαρκαδόνα-Καστράκι  1-1 Α. Αλμπάνης 55΄
19. Ρεπό
20. Μετέωρα-Καστράκι  2-1 Νικολούσιος 63΄
21. Σαράγια-Καστράκι  1-0 
22. Καστράκι-Αμπελάκια  3-0 Ε. Μπαούτης 37΄, Μαυρίκος 44΄, 
   Ρόμπος 89΄
23. ΑΕΤ-Καστράκι  1-1 Ε. Μπαούτης 27΄
24. Καστράκι-Κρύα Βρύση  2-3 Α. Αλμπάνης 17΄, Κεχαγιάς 67΄
25. Σαρακίνα-Καστράκι  0-2 Νικολούσιος 2΄, Κεχαγιάς πεν. 6΄
26. Καστράκι-Πορταϊκός  0-0
27. Καλύβια-Καστράκι  0-2  Ε. Μπαούτης 23΄, Νικολούσιος 83΄
28. Καστράκι-Πυργετός  2-1 Ε. Μπαούτης 23΄, Νικολούσιος 52΄
29. Καστράκι-Πύργος  3-1 Νικολούσιος 41΄, 89΄, Κεχαγιάς 87΄
30. Δήμητρα/Απ.-Καστράκι  3-0
31. Καστράκι-Φήκη  1-2 Β. Αλμπάνης 33΄
32. Παραληθαίοι-Καστράκι  1-0
33. Καστράκι-Άρης Π.  2-1 Μαυρίκος 45΄, Νικολούσιος 70΄
34. Αχιλλέας-Καστράκι  2-1 Β. Αλμπάνης 29΄

ΜΕ ΤΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ

Κάθε στιγμή όλα τα νέα
με ένα «κλικ» κοντά σας

tameteora.gr@tameteora

tameteoranews
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Επιστρέφει στη Β΄ Εθνική ο ΑΟ Τρίκαλα 
Τέτοια νίκη και τέτοια εμφα-

τική επιστροφή στην Β΄ Εθνική 
κατηγορία μόνο τα Τρίκαλα θα 
μπορούσαν να την πετύχουν και 
μάλιστα εκτός έδρας.

Άλλωστε αυτό που πέτυχαν επι-
τυγχάνεται μία φορά στις δέκα κα-
θώς τα Τρίκαλα ως φιλοξενούμενοι 
νίκησαν τον Καραϊσκάκη μέσα στην 
έδρα του και του πήραν το πρωτά-
θλημα στην κυριολεξία μέσα από 
τα χέρια του αφού και με ισοπαλία 
η ομάδα της Άρτας θα αναδεικνύο-
νταν πρωταθλήτρια.

Τα Τρίκαλα έπαιξαν όπως έπρεπε 
να παίξουν και νίκησαν με 2-1 την 
ΑΕ Καραϊσκάκης στο γήπεδο των 
Αγίων Αναργύρων την περασμένη 
Κυριακή για την 30η και τελευταία 
αγωνιστική του πρωταθλήματος της 
Γ΄ Εθνικής κατηγορίας.

Πριν από το παιχνίδι ο Καραϊ-
σκάκης είχε 70 βαθμούς και τα Τρί-
καλα 68, με την Τρικαλινή ομάδα να 
παίρνει πάνω στο νήμα την νίκη, το 
πρωτάθλημα, αλλά και την άνοδο.

Απέναντι λοιπόν στους μέχρι την 
περασμένη Κυριακή πρωτοπόρους 
τα Τρίκαλα ξεκίνησαν επιφυλακτικά 
κι αφού ξεπέρασαν ανώδυνα την πί-
εση των πρώτων λεπτών άνοιξαν το 
σκορ με κεφαλιά του Τέλλου στο 26΄ 
και προηγήθηκαν 0-1 στο ημίχρονο.

Στο δεύτερο μέρος τα Τρίκαλα 
αιφνιδίασαν τους γηπεδούχους κα-
θώς στο 55΄ σημείωσαν και δεύτερο 
τέρμα με τον Σαχινίδη.

Ο Καραϊσκάκης μείωσε με τον 
Στάνσετιτς στο 81΄ ύστερα από προ-
σπάθεια του Γραβάνη, αλλά στην συ-
νέχεια δεν άλλαξε τίποτα και το 1-2 
έμεινε ως το τέλος.

Ακολούθησαν απίστευτοι πανη-

γυρισμοί τόσο μέσα στο γήπεδο, 
στα αποδυτήρια, αλλά και κατά την 
διάρκεια της επιστροφής. Μάλιστα 
πολλοί φίλαθλοι είχαν σπεύσει να 
υποδεχθούν την αποστολή της ομά-
δας στην κεντρική πλατεία κι όταν 
εμφανίστηκαν οι ποδοσφαιριστές 
αργά το βράδυ έγινε στην κυριολεξία 
χαμός από τους πανηγυρισμούς.

Επιστροφή και νταμπλ
Γνωστή η ιστορία του ΑΟ Τρίκα-

λα τα τελευταία χρόνια και μάλιστα 
δείχνει ότι αναγεννήθηκε μέσα από 
τις στάχτες του καθώς οι ιστορικές 
ομάδες δεν χάνονται και πάντα θα 
βρίσκουν τον δρόμο τους, ακόμη κι 
αν χρεαστεί να περάσουν μέσα από 
δύσβατα μονοπάτια.

Το 2011 αντί τα Τρίκαλα να βρε-
θούν στην Σούπερ Λίγκ βρέθηκαν 
στην Δ΄ Εθνική λόγω προβλημάτων 

με την εγγυητική τους.
Το 2011 δηλώθηκαν στην Δ΄ 

Εθνική, αλλά δεν κατέβηκαν, ενώ 
υποτίθεται πως είχε γίνει και συγ-
χώνευση με το Πετρωτό και είχαν 
γεννηθεί τα Τρίκαλα 2011. Το εγ-
χείρημα αυτό δεν περπάτησε και 
πέρυσι ανασυστάθηκε μέσω του 
Ερασιτέχνη ο αυθεντικός ΑΟ Τρίκα-
λα ξεκινώντας από την Α1 Ερασιτε-
χνική κατηγορία και μάλιστα τελεί-
ωσε το πρωτάθλημα μόνο με νίκες 
κι έχοντας στο τιμόνι του τον Καλα-
μπακιώτη Βασίλη Γκούμπλια.

Το καλοκαίρι τα Τρίκαλα πήραν 
την θέση του Φλαμουλίου που είχε 
κερδίσει την άνοδο στην Γ΄ Εθνική 
κατηγορία.

Από εκεί και πέρα παρά το ότι άρ-
γησε να φτιαχτεί σαν ομάδα παρά το 
ότι χρειάστηκε να αλλάξει τρεις προ-
πονητές έστω και την ύστατη στιγ-

μή κατάφερε να επιστρέψει στην Β΄ 
Εθνική κατηγορία (football league) 
μια κατηγορία που σαφώς και του 
ταιριάζει.

Μάλιστα τα Τρίκαλα πέτυχαν 
νταμπλ, αφού πριν από έναν μήνα 
περίπου είχαν κατακτήσει και το κύ-
πελλο της Γ΄ Εθνικής καθώς είχαν 
κερδίσει στον τελικό τον Εθνικό Πει-
ραιά με 3-2.

Μάλιστα θ’ αγωνιστούν και στο 
Σούπερ Καπ Ερασιτεχνών όπου θ’ 
αντιμετωπίσουν τον Νέστο Χρυσού-
πολης που αναδείχθηκε κυπελλού-
χος ερασιτεχνών Ελλάδας.

Οι στιγμές των ανόδων
Τα Τρίκαλα από το 1963, έχουν 

αγωνιστεί στην Α΄ Εθνική γι’ αρ-
κετά χρόνια, αλλά και στην Β΄ και 
στην Γ΄ και στην Δ΄.

Οι πιο πρόσφατοι άνοδοι ξεκίνη-
σαν το 1995 όταν από την Γ΄ Εθνι-
κή ανέβηκαν στην Β΄.

Το 1999 ύστερα από μία εκπληκτι-
κή χρονιά ανέβηκαν στην Α΄ Εθνική 
κατηγορία απ’ όπου υποβιβάσθηκαν 
την αμέσως επόμενη σεζόν.

Μετά κατρακύλησαν μέχρι την 
Δ΄ Εθνική από την οποία ανέβη-
καν στην Γ΄ το 2005. Υποβιβάσθη-
καν ύστερα από δύο χρόνια, αλλά το 
2009 ανέβηκαν στην Γ΄ Εθνική και 
το 2010 στην Β΄ ύστερα από το μπα-
ράζ ανόδου με τον Βύζα Μεγάρων 
τον οποίο είχαν κερδίσει με 2-0.

Φέτος επιστρέφουν στην Β΄ Εθνι-
κή με πολλές φιλοδοξίες, αλλά οι 
υπεύθυνοι της ομάδας θα πρέπει να 
βάλουν τις βάσεις ώστε η ομάδα να 
μην μπλέξει και πάλι σε περιπέτειες. 
Ίσως αυτό να είναι το σημαντικότε-
ρο απ’ όλα.

Δεν τα κατάφερε ο Ολυμπιακός 
στον τελικό της Ευρωλίγκα

Ο Ολυμπιακός έκανε την υπέρ-
βαση και κατάφερε να κερδίσει 
την ΤΣΣΚΑ Μόσχας με 70-68 
στο έναν από τους δύο ημιτελι-
κούς του φάιναλ-φορ που έγι-
ναν στην Μαδρίτη το περασμένο 
Σαββατοκύριακο.

Η Ελληνική ομάδα κατάφερε να 
εγκλωβίσει την «ρωσική αρκούδα» 
και να την ρίξει στο καναβάτσο την 
στιγμή που έπρεπε.

Έτσι προκρίθηκε στον τελικό, αλλά 
δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την 
υπέρβαση που είχε ξεκινήσει δύο 
μέρες πριν, καθώς η Ρεάλ αποδεί-
χθηκε πως ήταν περισσότερο διαβα-
σμένη σε σχέση με δύο χρόνια πριν 
όταν και είχε ηττηθεί με 100-88.

Οι ημιτελικοί
Το φάιναλ-φορ της Μαδρίτης ξε-

κίνησε την Παρασκευή 15 Μαΐου 
και τελείωσε την Κυριακή 17.

Ο πρώτος ημιτελικός ήταν ανάμε-
σα στον Ολυμπιακό και την ΤΣΣΚΑ 
Μόσχας.

Η Ελληνική ομάδα παρά το ότι 
βρέθηκε αρκετά πίσω στο σκορ, την 
κατάλληλη στιγμή άλλαξε το σκηνι-
κό του ημιτελικού και κατάφερε να 
πάρει μία επική νίκη. Δεν ήταν μια 
απλή νίκη από την στιγμή που είχε 
απέναντί της μια ομάδα που κάλιστα 
θα μπορούσε να σταθεί στο ΝΒΑ με 
42 εκατ. ευρώ μπάτζετ και με δύο 

μεγάλους παίκτες σε κάθε θέση. 
Ο Βασίλης Σπανούλης όταν χρει-

άστηκε είπε «παρών» και με δύσκο-
λα τρίποντα έστειλε την ομάδα του 
στον τελικό με σκορ 70-68.

Στον άλλον ημιτελικό που ακο-
λούθησε η Ρεάλ παίζοντας μπροστά 
στο κοινό της, επέβαλε γρήγορα τον 
ρυθμό της αφού η «πρωτάρα» σε 
φάιναλ φορ Φενερμπαχτσέ φάνη-
κε έξω από τα νερά της. Μάλιστα η 
Ισπανική ομάδα προηγήθηκε στο 
ημίχρονο 55-35 και το τελικό σκορ 
ήταν 96-87.

Ο μικρός τελικός
Στον μικρό τελικό η ΤΣΣΚΑ φά-

νηκε να είναι καλύτερη, να έχει ξε-
περάσει πιο εύκολα το σοκ του απο-
κλεισμού κι έφτασε σχετικά εύκολα 
στην νίκη με 86-80 αφού στην με-
γαλύτερη ώρα του παιχνιδιού προη-
γούνταν με 15-20 πόντους διαφορά.

Ο μεγάλος τελικός 
Στον μεγάλο τελικό ο Ολυμπιακός 

ξεκίνησε καλά και προηγήθηκε στο 
σκορ, αλλά έχοντας σε κακή μέρα 
τον Σπανούλη που όλη η άμυνα τής 
Ρεάλ ήταν προσαρμοσμένη πάνω 
του και καθώς ήταν άστοχος στις 
ελεύθερες βολές έχασε το προβά-
δισμα, ενώ ουσιαστικά το παιχνίδι 
κρίθηκε στο τέλος της τρίτης περιό-
δου όταν ο Κάρολ πέτυχε τρία απί-

στευτα τρίποντα.
Ένας άλλος τομέας στον οποίο 

κρίθηκε το παιχνίδι ήταν και τα ρι-
μπάουντ με την Ρεάλ να υπερτερεί 
και να παίρνει πολλά επιθετικά. Έτσι 
πήρε το βαρύτιμο τρόπαιο στον τρί-
το διαδοχικό τελικό που συμμετείχε 
με σκορ 79-58.

Την αμέσως προηγούμενη φορά 
που είχε πάρει το κύπελλο της Ευ-
ρωλίγκα ήταν το 1995 όταν τότε 
στην Σαραγόνα είχε κερδίσει και 
πάλι τον Ολυμπιακό με 73-61.

Κυριαρχία των Ελληνικών 
ομάδων
Ο Ολυμπιακός μπορεί να μην τα 

κατάφερε φέτος, αλλά οι Ελληνικές 
ομάδες έχουν πάρει μέρος σε 21 
από τα 28 φάιναλ φορ που έχουν 
πραγματοποιηθεί από το 1988 που 
άρχισε ο θεσμός των φάιναλ φορ.

Ενώ έχουν συμμετάσχει σε 15 τε-
λικούς και το έχουν κατακτήσει τις 
9 (6 φορές ο Παναθηναϊκός και 3 ο 
Ολυμπιακός). Δηλαδή σε κάτι πα-
ραπάνω από τους μισούς τελικούς 
μέχρι τώρα.

Οι τελικοί των ελληνικών ομάδων:
• 1994: 
Μπανταλόνα-Ολυμπιακός ....59-57
• 1995: 
Ρεάλ-Ολυμπιακός  ....................73-61
• 1996: 
Παναθ/κός-Μπαρτσελόνα ....67-66

• 1997: 
Ολυμπιακός-Μπαρτσελόνα ..73-58
• 1998: 
Κίντερ Μπολόνια-ΑΕΚ ...........58-44
• 2000: 
Παναθηναϊκός-Μακάμπι  .....73-67
• 2001: 
Μακάμπι-Παναθηναϊκός  .....81-67
• 2002: 
Παναθηναϊκός-Κίντερ  ...........89-83
• 2007: 
Παναθηναϊκός-ΤΣΣΚΑ ...........93-91
• 2009: 
Παναθηναϊκός-ΤΣΚΚΑ ...........73-71
• 2010: 
Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός ..86-68
• 2011: 
Παναθηναϊκός-Μακάμπι ......78-70
• 2012: 
Ολυμπιακός-ΤΣΣΚΑ  ...............62-61
• 2013: 
Ολυμπιακός-Ρεάλ  ................. 100-88
• 2015: 
Ρεάλ-Ολυμπιακός  ....................79-58

Ξεκίνησαν τα 
πλέι-οφ στη 
Σούπερ Λιγκ

Τα πλέι οφ στην Σού-
περ Λιγκ θα διεξαχθούν 
για 8η σεζόν και να θυ-
μίσουμε ότι παίρνουν 
μέρος οι ομάδες που κα-
τατάσσονται από την 2η 
θέση έως την 5η.

Αυτή που θα τερματίσει 
πρώτη μέσα από αυτό το 
μίνι-πρωτάθλημα θα πάρει 
μέρος στα προκριματικά 
του Τσάμπιονς Λιγκ, ενώ οι 
υπόλοιπες θέσεις οδηγούν 
στον Γιουρόπα Λιγκ. Όσο 
καλύτερη θέση παίρνει μία 
ομάδα τόσο πιο αργά ξεκι-
νάει την διαδικασία πρό-
κρισης στους ομίλους του.

Από την κανονική πε-
ρίοδο οι ομάδες παίρνουν 
κάποιο μπόνους βαθμών, 
ανάλογα με την διαφορά 
που υπάρχει στην βαθμο-
λογία ανάμεσα στην 2η 
ομάδα με την 5η.

Έτσι την φετινή περίο-
δο ο Παναθηναϊκός και ο 
ΠΑΟΚ ξεκίνησαν με 2 βαθ-
μούς μπόνους, ο Αστέρας  
με 1 και ο Ατρόμητος ξεκι-
νάει από μηδενική βάση.

Ίσως τα φετινά πλέι-οφ 
να είναι τα πιο αμφίρροπα 
αφού όλες οι ομάδες ξεκι-
νάνε ουσιαστικά από την 
ίδια αφετηρία καθώς το 
μπόνους των βαθμών δεν 
είναι και τόσο μεγάλο όπως 
έχει συμβεί άλλες χρονιές.

Το πρόγραμμα 
των πλέι-οφ
1η αγωνιστική 
Αστέρας Τρ.-ΠΑΟ 0-4
Ατρόμητος-ΠΑΟΚ 1-1

2η αγωνιστική
Κυριακή 25/5
ΠΑΟΚ-Αστέρας Τρ. 18.15
ΠΑΟ-Ατρόμητος 20.30

3η αγωνιστική
Τετάρτη 27/5
Ατρόμητος-Αστέρας 
  17.15
ΠΑΟΚ-ΠΑΟ 19.30

4η αγωνιστική
Κυριακή 31/5
Αστέρας-Ατρόμητος
  18.15
ΠΑΟ-ΠΑΟΚ 20.30

5η αγωνιστική
Τετάρτη 3/6
ΠΑΟΚ-Ατρόμητος 18.15
ΠΑΟ-Αστέρας Τρ. 20.30

6η αγωνιστική
Κυριακή 7/6
Ατρόμητος-ΠΑΟ 20.30
Αστέρας-ΠΑΟΚ 20.30

ΜΠΙΛΜΠΑΟ - ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ  ................... 1
ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ - ΑΑΛΕΝ  .................... 1
ΛΕΣΤΕΡ - Κ.Π.Ρ.  .................................. 1
ΓΑΛΑΤΑ ΣΑΡΑΪ - ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ  ............. 1

ΓΙΑ OVER
ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ - ΦΟΡΟΖΙΝΟΝΕ

ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ - ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΞΑΝΘΗ

ΤΣΕΖΕΝΑ - ΚΑΛΙΑΡΙ

Πάμε ταμείο 
με τον Betούλη
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Με δύο (2) δεύτερες θέσεις από 
συμμετοχή σε τελικούς επέστρε-
ψε η Ελληνική εθνική ομάδα του 
Shidokan καράτε από το Παγκόσμιο 
κύπελλο Shidokan karate που πραγ-
ματοποιήθηκε στην Βουδαπέστη 
(Ουγγαρία) το Σάβατοκύριακο 16 & 
17 Μαίου 2015 με συμμετοχή 26 
κρατών και 156 δυνατών αθλητών 
με πολύ υψηλό τεχνικό επίπεδο, 
διαφόρων συστημάτων που καλ-
λιεργούν την τεχνοτροπία knock 
down εξ αιτίας της δυναμικής του 
ΤΡΙΑΘΛΟΝ (πλήρη επαφή-αρπα-
γή-γόνατα-αγκώνες-ανατροπές-ρί-
ψεις-ακινητοποιήσεις) που απο-
τελεί σοβαρή πρόκληση για όλα τα 
συστήματα. 

Το Ελληνικό Shidokan εκπρο-
σωπήθηκε με πέντε (5) αθλητές (3 
στο kumite και 2 στα ΚΑΤΑ) και 
κατάφερε να πάρει τη δεύτερη θέση 
με τους αθλητές Κων/νο Μαργαρι-
τόπουλο στα +95 κιλά από τον Α.Σ. 
Πήγασο Βόλου και Νταιλιάνη Αχιλ-
λέα στα -85 κιλά από τον Α.Σ. Σα-
μουράι Τρικάλων. 

Ο Χρήστος Καραγεώργος (Α.Σ. 
Μαχητικών Τεχνών Καλαμπάκας) 
κατέλαβε την 9η θέση στα ΚΑΤΑ 
παγκοσμίως με πολλές συμμετοχές 
και η Αϊστρατή Γεωργία κατέλαβε 
την 8η θέση στις γυναίκες επίσης 
στα ΚΑΤΑ. Ο αθλητής της πόλης μας 

Γκούμας Αχιλλέας (Α.Σ. Μαχητικών 
Τεχνών Καλαμπάκας) αν και έπαιξε 
πολύ δυναμικά δεν κατάφερε να πε-
ράσει στον πρώτο αγώνα αφού μία 
ποινή του στέρησε την ευκαιρία να 
συνεχίσει τους αγώνες στην τελική 
κρίση των διαιτητών και αποκλεί-
στηκε. 

Η εμπειρία αυτών των αγώνων 
για τους συμμετέχοντες ήταν πο-
λύτιμη αφού συμμετείχαν πολύ δυ-
νατές ομάδες με υψηλού επιπέδου 
και εμπειρίας αθλητές διαφόρων 
συστημάτων τεχνοτροπίας knock 
down όπως η Ιαπωνία, οι ΗΠΑ, 
η Ολλανδία, η Γαλλία, η Αγγλία, η 

Γερμανία, το Βέλγιο, η Ρωσία, η Ου-
κρανία, η Πολωνία, η Ουγγαρία, η 
Τσεχοσλοβακία, η Ιταλία, η Ισπανία, 
η Ρουμανία, η Λετονία, η Αυστρα-
λία, η Μογγολία, η Σρι Λάνκα, η 
Κόστα Ρίκα, η Βοσνία και άλλες χώ-
ρες, προσφέροντας μοναδικό θέαμα 
στους θεατές κατακτώντας δίκαια 
τον τίτλο σαν το πιο δυνατό πρω-
τάθλημα knock down που έχει γίνει 
στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. 

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευ-
καιρία να συμμετάσχουν σε σεμινά-
ριο υπό την καθοδήγηση του ιδρυ-
τή και του θρύλου των πολεμικών 
τεχνών στην Ιαπωνία Κάντσο (αρ-

χηγός) Γιοσίντζι Σοένο 10 Dan και 
στις σκληρές προαγωγικές εξετά-
σεις απόκτησης μαύρης ζώνης και 
Dan με συμμετοχές από διάφορες 
χώρες ενώπιον του αρχηγού του 
Σίντοκαν καράτε καθώς και άλλων 
υψηλόβαθμων υπεύθυνων διαφό-
ρων συστημάτων (Κιόκουσιν, Σίν-
κιοκουσιν, Κιόκουσινκαν, Ασιχάρα, 
Κέμπο, Σειβακάι κά).

Το σημαντικότερο των αγώ-
νων είναι ότι μετά την συζήτηση 
των αρχηγών των αποστολών που 
συμμετείχαν έγινε η πρόταση από 
το αρχηγείο της Ιαπωνίας να διε-
ξαχθεί το Παγκόσμιο Κύπελο του 

Σίντοκαν καράτε την επόμενη χρο-
νιά (Ιούνιος 2016) στην Ελλάδα και 
είναι μεγάλη τιμή για τη χώρα μας. 
Την αποστολή συνόδεψε σαν αρχη-
γός ο εκπρόσωπος του Ελληνικού 
shidokan karate shihan Kατσούρας 
Λήο 7 Dan και συμμετείχε επίσης 
ο προπονητής του Σίντοκαν Τρικά-
λων Λιούλιος Δημήτριος.

Αξίζουν συγχαρητήρια όλοι όσοι 
συμμετείχαν στην Ελληνική απο-
στολή και ιδιαίτερα οι διακριθέντες 
που τίμησαν την πατρίδα μας απο-
δεικνύοντας την δυναμικότητα και  
υψηλή τεχνική τους κατάρτιση διε-
θνώς.

Μεγάλες Ελληνικές διακρίσεις στο παγκόσμιο 
κύπελλο Shidokan Karate (Knock Down)

Μια λαμπρή μέρα με γαλανό 
ουρανό και τη θερμοκρασία στον 
αέρα στους 27 βαθμούς Κελσί-
ου και στο οδόστρωμα στους 51 
βαθμούς Κελσίου ήταν η περα-
σμένη Κυριακή στην πίστα του 
Μοντμελό στην Ισπανία. Ο Νίκο 
Ρόσμπεργκ φάνταζε το αδιαφιλο-
νίκητο φαβορί για τη νίκη καθώς 
ο Χάμιλτον είχε θέματα με το σε-
τάρισμα του μονοθεσίου του που 
δεν μπόρεσε να επιλύσει την Πα-
ρασκευή και το Σάββατο. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι ακούστηκε να 
διαμαρτύρεται στους μηχανικούς 
για έντονη υποστροφή από το 
γύρο σχηματισμού ακόμη.

Το σβήσιμο των κόκκινων 
φώτων βρήκε το Ρόσμπεργκ να 
διατηρεί το προβάδισμα ενώ ο 
Χάμιλτον που εκκινούσε από το 
ακάθαρτο μέρος της πίστας σπι-
νάρισε αρκετά με αποτέλεσμα να 
τον περάσει ο Φέτελ στην πρώτη 
στροφή. 

Εύκολη η νίκη του Ρόσμπεργκ 
στο GP της Ισπανίας

Η ΚΑΤΑΤΑΞΗ

1. Nico Rosberg, Mercedes
2. Lewis Hamilton, Mercedes
3. Sebastian Vettel, Ferrari
4. Valtteri Bottas, Williams/Mercedes
5. Kimi Raikkonen, Ferrari
6. Felipe Massa, Williams/Mercedes
7. Daniel Ricciardo, Red Bull/Renault
8. Romain Grosjean, Lotus/Mercedes
9. Carlos Sainz, Toro Rosso/Renault
10. Daniil Kvyat, Red Bull/Renault
11. Max Verstappen, Toro Rosso/Renault
12. Felipe Nasr, Sauber/Ferrari
13. Sergio Perez, Force India/Mercedes
14. Marcus Ericsson, Sauber/Ferrari
15. Nico Hulkenberg, Force India/Mercedes
16. Jenson Button, McLaren/Honda
17. Will Stevens, Marussia/Ferrari
18. Roberto Merhi, Marussia/Ferrari
- Pastor Maldonado, Lotus/Mercedes
- Fernando Alonso, McLaren/Honda

Ο τερματοφύλακας του ΠΑΣ Γιάννινα, Μάρκος 
Βελλίδης, ο Δημήτρης Κολοβός, ο Χρήστος Τα-
σουλής και ο Ταξιάρχης Φούντας του Πανιωνίου 
είναι ορισμένοι από τους ποδοσφαιριστές που θα 
προπονούνται από την επόμενη εβδομάδα στις 
εγκαταστάσεις του Αγίου Κοσμά υπό την επίβλε-
ψη του Ουρουγουανού προπονητή. 

Κατά πάσα πιθανότητα, την προσεχή Δευτέ-
ρα θα ξεκινήσουν οι προπονήσεις με τον Σέρχιο 
Μαρκαριάν να σχεδιάζει τα πλάνα του για το κρί-
σιμο ματς με τα Νησιά Φερόε στις 13 Ιουνίου. Να 

θυμίσουμε ότι το αντιπροσωπευτικό μας συγκρό-
τημα θα αντιμετωπίσει τρεις ημέρες μετά (16/06) 
την Πολωνία σε φιλικό παιχνίδι στο Γκντανσκ με 
στόχο να δοθεί ευκαιρία και σε κάποιους άλλους 
παίκτες. 

Εξάλλου, ο ομοσπονδιακός προπονητής και 
οι συνεργάτες του παρακολουθούν από κοντά 
την πορεία των διεθνών στα playoffs της Super 
League, αλλά και τους «λεγεωνάριους» που αγω-
νίζονται στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα με τη βο-
ήθεια του dvd

Δοκιμάζει νέα πρόσωπα ο Μαρκαριάν 
για την Εθνική Ελλάδας



ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΩΡΟΦΗ, με 
υπόγειο, ισόγειο κατάστημα και διαμέρισμα 1ου 
ορόφου 100 τ.μ., σε οικόπεδο 1850 τ.μ. στο 3ο 
χλμ. Καλαμπάκας - Τρικάλων. Τηλ.: 2432075035, 
6980904246.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ:
Α) ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ σε νεόδμητη 
οικοδομή 2ου ορόφου, αρίστης κατασκευής 100 
τ.μ. στην Καλαμπάκα, οδός Αβέρωφ, πλησίον 
ΚΤΕΛ Καλαμπάκας. Τιμή συζητήσιμη.
Β) ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ 2ου οφόρου 60 
τ.μ. στην οδό Κρυστάλλη στα Τρίκαλα πλησίον 
Πυροσβεστικής, αρίστης κατασκευής, με θέα στο 
φρούριο. Τιμή συζητήσιμη.
Γ) ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 30 τ.μ. στην οδό 
Ηπείρου στην Καλαμπάκα σχεδόν καινούργιο, 
πλησίον ΚΤΕΛ Καλαμπάκας.
Τηλ.: 2432023383, 6944607125
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΕΖΟΝΕΤΑ 150 Τ.Μ. ΚΑΙ 
ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΗΜΙΤΕΛΗ, και τα δυο 
μαζί ή και χωριστά, στο νέο σχέδιο πόλεως 
Καλαμπάκας. Τιμή προσιτή. Τηλ.: 6972748843 
& 6973380478.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΔΙΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ημιτελής σε 
οικόπεδο 264 τ.μ., με 119,47 το ισόγειο και 
114,55 τ.μ. ο πρώτος όροφος, στην καλαμπάκα 
στη θέση «ΓΚΑΖΕΛΟΥ», πίσω από το ξενοδοχείο 
«ΟΡΦΕΑΣ», επί της  παράπλευρης οδού της 
σιδηροδρομικής γραμμής.  Τιμή αρκετά προσιτή. 
Πληροφορίες τηλ. 6979007958
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ, 3ου ορόφου, 100 
τ.μ., 3 υπνοδωμάτια, σαλονι-κουζίνα, τζάκι, 
μπάνιο, αυτόνομη θέρμανση, στο κέντρο της 
Καλαμπάκας. Τιμή 105.000 ευρώ, συζητήσιμη. 
Τηλ.: 6976 088159.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΕΟΔΜΗΤΟ 100 
τ.μ. 3 υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, 
στον 3ο όροφο, στην οδό Ηπείρου 7. Τηλ.: 
2432400350, 6983586941.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΣΕ ΝΕΟΔΜΗΤΗ 
ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 
ΔΙΒΑΝH από 50 έως 135 τ.μ. ΤΗΛ.: 24320 
23290  (ΑΓ108)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΕΣΣΑΡΙ 108 
τ.μ. τρία υπνοδωμάτια, δύο μπάνια στην οδό 
Τρικάλων 93 στην Καλαμπάκα, Β’ κτίριο, 2ος 
όροφος. Τιμή 90.000 ευρώ. Τηλ.: 24310 29371, 
6973 771162.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΔΙΩΡΟΦΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ σε οικό-
πεδο 225 τ.μ. στη Διάβα. Τηλ.: 6973 253 858.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΝΕΟΔΜΗΤΟ ΚΑΙ ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΟ 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ου ορόφου, τ.μ. 82, με θέα. 
Περιλαμβάνονται: αυτόνομη κεντρ. θέρμανση, 
εξωτ.πόρτα ασφαλείας, air-condition σε όλους 
τους χώρους, ιταλική κουζίνα εισαγωγής, inox 
εντοιχισμένες ηλ. συσκ., πλυντήρια πιάτων 
& ρούχων, βιτρώ. Υλικά κατασκευής (εσω-
τερικές πόρτες, πλακάκια δαπέδου-μπάνιου-
βεράντας, ντουλάπες) αρίστης ποιότητας. Τηλ. 
Επικοινωνίας: 6937-216112. (ΑΓ108)
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ σε νεόκτιστη 
οικοδομή στην περιοχή Αγ. Κωνσταντίνου, 
έναντι Τεχν. Λυκείου Καλαμπάκας. Τηλ.: 
2109427119, 6948579602, 6973860785
Π Ω Λ Ε Ι Τ Α Ι  Σ Τ Η Ν  Κ Α Λ Α Μ Π Α Κ Α 
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 286 τ.μ. (ισόγειο 200 τ.μ., 
Α’ όροφος 86 τ.μ.), σε οικόπεδο 355 τ.μ., 
κοντά στο Δημαρχείο, με απεριόριστη θέα. Τιμή 
160.000 ευρώ συζητήσιμη. Τηλ.: 2105155046, 
6977315609
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΙΑ ΜΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ περίπου 330 
τ.μ. επί της οδού Βλαχάβα 52 στην Καλαμπάκα. 
Τηλ.: 6976719183.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: 1) Μονοκατοικία στην οδό 
Μητροπόλεως 26, 170 τ.μ., σε 360 τ.μ.  
οικοπεδο, 2οροφη, πολυτελης κατασκευη και 
επιπλωση, μαρμαρινα δαπεδα, ακατοικητη, θεα 
πανοραμικη και Μετεωρα. 135.000 ευρώ. Τηλ. 
6981171981. 2) Μονοκατοικία στην οδό 
Θεοτοκοπούλου, 200 τ.μ., σε οικοπεδο 160 
τ.μ., τριώροφη, ημιτελής, σοφατισμένη, με 
παράθυρα και κεραμοσκεπή. Τιμή 55.000 ευρώ. 
Τηλ. 69 811 71981.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ με οικόπεδο δυο 
στρεμμάτων, άρτια οικοδομήσιμο στο Καστράκι 
Καλαμπάκας. Τηλ.: 6972 422690.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Ο 1ος ΟΡΟΦΟΣ 
ΔΙΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΙΑΣ στο Καστράκι, πετρόκτιστο 
παραδοσιακό, πλήρως ανακαινισμένο, με ατομικό 
καλοριφέρ, τζάκι, κλιματιστικό, μεγάλη αυλή και 
πάρκινγκ. 48.000 ευρώ. Τηλ.: 6932 775870.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 400 τ.μ. και ΣΠΙΤΙ 60 
τ.μ. πλήρως ανακαινισμένο πρόσφατα. Τηλ.: 
6974 396926.
ΔΙΔΕΤΑΙ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ ή ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕΤΑ ΟΙΚΙΑΣ επί της οδού 
Πατριάρχου Δημητρίου. Τηλ.: 69 785 10714.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 96 τ.μ. στην οδό 
Ηπείρου, 2ος όροφος, σαλόνι - κουζίνα ενι-
αίο, 3 υπνοδωμάτια, μεγάλες βεράντες, τζάκι, 
μπάρμπεκιου, αυτόνομη θέρμανση. Τηλ.: 24320 
75526, 6977 565 398. (ΑΓ137)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΗΜΙΤΕΛΕΣ  
ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ σε ιδιόκτητη τριόροφη 
οικοδομή, υψηλών προδιαγραφών, με θέα και 
ησυχία, στην οδό Ιωαννίνων απέναντι από το 4ο 
Δημοτικό Σχολείο. Τηλ.: 6973 916 210.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 58 τ.μ., ΙΣΟΓΕΙΑ, 
στο κέντρο της Καλαμπάκας, ήσυχο μέρος, με 

αυτόνομη θέρμανση, τέντες και κήπο, σε άριστη 
κατάσταση. Τηλ.: 6974 366 878, 6976 754 139.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΙΣΟΓΕΙΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 
60 ΕΩΣ 65 τ.μ., ΌΧΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ. 
ΤΗΛ.: 24320 77537.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΤΡΙΑΡΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 86 
τ.μ. στην οδό Πατριάρχου Δημητρίου 15 στην 
Καλαμπάκα. Τηλ.: 6987601326
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ή 
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 100 έως 110 τ.μ., σε άριστη 
κατάσταση νέας κατασκευής έως δεκαετίας. Τηλ. 
697 201 3099.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΚΑΡΑΖ σε κεντρικό 
σημείο. Τηλ. 6946 524 549.
ENOIKIAZETAI ή ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, 
διαμέρισμα 57 τ.μ. στον 2ο όροφο, πλήρως 
επιπλωμένο, με κεντρική θέρμανση αέριο και 
inverter, στο κέντρο στην οδό Ιπποκράτους,  για 
φοιτητές. Σε ακτίνα 500 μ. βρίσκονται η Νομική 
Σχολή, το Πολυτεχνείο, η Ακαδημία, η Γαλλική 
σχολή, μετρό κ.λπ..
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 55 τ.μ. στην 
περιοχή του Ι. Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και 
Ελένης. Τηλ. 697 445 1579. (ΑΓΓ101)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 
κοντά στο Γενικό Λύκειο, μόνο 150 ευρώ και 
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ στο 2ο χλμ. Καλαμπάκας-
Ιωαννίνων, δίπλα στο κέντρο Τσίκαρης 100 
ευρώ. Τηλ.: 6973606611
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ με κλιματισμό 
και αυτόνομη θέρμανση στην οδό Κονδύλη 
23 στην πλατεία Ρήγα Φεραίου. Τηλ.: 6972 
937867.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΑ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ στην 
οδό Γ. Μασούτα 15. Τηλ.: 24320 25044, 24320 
78398.
ENOIKIAZETAI Ή ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 
στην οδό Σιδηροδρόμου 26. Τηλ.: 6942 5500 
60.  (ΑΓ118)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ στην 
οδό Χατζηπέτρου 5 στην Καλαμπάκα. Τηλ.: 
6976997953 (121)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΝΕΕΣ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ επί της 
οδού Κρήτης και Σύρου 1. Πληροφορίες 6936 
724754.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 48 τ.μ. στην οδό 
Μυτηλινέλη 8 (κάτω από τη ΔΕΗ), με κλιματισμό 
και ηλιακό θερμοσίφωνα. Τηλ.: 6972719241
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 48 τ.μ. επιπλω-
μένο, με αυτόνομη θέρμανση και χωρίς κοινό-
χρηστα. Τηλ.: 6978 837883.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΥΑΡΙ επιπλωμέ-
νο, απέναντι από τα ταξί. Τηλ.: 2432075526, 
6987069250.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΔΥΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 2ΑΡΙΑ 
ημιυπόγεια με αυτ. θέρμανση και με αυλή στην 
οδό Πίνδου 56 στην Καλαμπάκα. Τηλ.6944 
714305. (ΑΓ106)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ με 2 δωμάτια, 
σαλόνι, κουζίνα, χωλ, στην οδό Αμαλίας 34, 
περιοχή Αγίας Τριάδος, στη Θεσσαλονίκη. Τηλ.: 
694 788 0842.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΔΥΑΡΙ 45 τ.μ. φρεσκοβαμμέ-
νο. Τηλ.: 24320 24019, 6971652160
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 90 τ.μ. στην οδό 
Ασκληπιού στην Καλαμπάκα (περιοχή πρώην 
ΙΚΑ). Τηλ.: 697 493 1683.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΔΥΑΡΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 45 τ.μ. 
σε κεντρικό σημείο στην Καλαμπάκα (επάνω από 
το Υποθηκοφυλακείο) με αυτονομία θέρμανσης 
και ελάχιστα κοινόχρηστα. Τηλ.: 24320 24188, 
6972 405568.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟ ΔΥΑΡΙ ΔΙΑ-ΜΕΡΙΣΜΑ 
στην οδό Θ. Οικονόμου. Τηλ.: 699 2904286. 
(ΑΓ108)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 45 τ.μ. επιπλω-
μένο στην οδό Ρόδου 4 (έναντι ταξί). Τηλ.: 698 
289 7817.
ΕΝΟ ΙΚ ΙΑΖΕΤΑ Ι  ΜΟΝΑΧ ΙΚΟ  ΔΥΑΡ Ι 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ με αυτόνομη θέρμανση και τζάκι. 
Τηλ.: 6946 304 946.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΔΥΑΡΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ, 
κατάλληλο και για επαγγελματική στέγη (γρα-
φείο - ιατρείο) στην οδό Δημουλά 5. Τηλ.: 
6977716031.
ENOIKIAZETAI ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 90 τ.μ., με 2 
υπνοδωμάτια, ευήλιο, πανοραμική θέα, 2ος 
όροφος, αυτ. θέρμανση, στην οδό Γ. Μασούτα 
15. Τηλ.: 6948 401906.  (ΑΓ105)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 110 τ.μ. στην 
οδό Τρικάλων 91. Τηλ.: 6978038579.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΤΡΙΑΡΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ πλήρως 
ανακαινισμένο με αυτόνομη θέρμανση, μεγάλες 
βεράντες. Τηλ.: 6946471036
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΤΡΙΑΡΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΤΗ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 98 τ.μ. στην οδό 25ης Μαρτίου 
και Κων/νου Καραμανλή 6, με κουζίνα εντοιχιζό-
μενη, ηλεκτρικά, καθιστικό και εξωτερική κάμερα 
στην είσοδο. Τηλ.: 2432023203, 6934425401
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΡΙΑΡΙ ΣΤΗΝ 
ΟΔΟ ΜΕΤΕΩΡΩΝ 15. ΤΗΛ.: 69 741 24013.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΤΡΙΑΡΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στην 
περιοχή της Λαϊκής Αγοράς, με αυτόνομη θέρ-
μανση, πλήρως επιπλωμένο. Τιμή 250 ευρώ. 
Τηλ.: 69 7487 1208. 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΤΡΙΑΡΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 73  τ.μ. 
στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου και Αβέρωφ στην 
Καλαμπάκα. Τηλ.: 69 474 52233.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΡΙΑΡΙ με κρε-

βατοκάμαρα, υπνοδωμάτιο, σαλόνι, wc, κουζίνα 
και μια μικρή αποθήκη. Τιμή προσιτή. Τηλ.: 6973 
826 674.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στην οδό Ηπείρου 
22 στην Καλαμπάκα. Τηλ.: 6945 188 070.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΤΡΙΑΡΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στην οδό 
Αυγ. Αβέρωφ 38 (κοντά στο Γυμνάσιο). Τηλ. 
6979 305631 και 24320 75152.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΜΕΖΟΝΕΤΑ 45 τ.μ., επιπλω-
μένη και μη επιπλωμένη, με αυτόνομη θέρμαν-
ση, χωρίς κοινόχρηστα. Τηλ.: 6980 472435, 
24310 76277.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 60 τ.μ. στο 
κέντρο της Καλαμπάκας. Ενοίκιο 130 ευρώ. Τηλ.: 
2432075665.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ με δυο δωμάτια, 
σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, χωρίς κοινόχρηστα. 
Τηλ.: 6977879957
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΔΥΑΡΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ με αυτό-
νομη θέρμανση, στην οδό Πλαστήρα 4, στην 
Καλαμπάκα. Τηλ.: 2432024439, 2432075520 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΔΥΑΡΙ ΚΑΙ 
ΤΡΙΑΡΙ, Ιωαννίνων & Ηπείρου γωνία. Τηλ.: 
24320 23226 & 69737 42364. (ΑΓ152)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΤΕΣΣΑΡΙ, ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 
στον 1ο όροφο, με αυτόνομη θέρμανση. Τηλ.: 
6973214625.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ: 1) ΤΕΣΣΑΡΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 
με αυτόνομη θέρμανση, στον 1ο όροφο και
2) ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ με αυτόνομη θέρμανση και 
ari contition, στην οδό Σωκράτους 6, κοντά στο 
Γενικό Λύκειο Καλαμπάκας.Τηλ.: 6981394601, 
6978611319
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΤΕΣΣΑΡΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ με 
τζάκι και αυτόνομη θέρμανση στην οδό Ραμμίδη 
9. Τηλ.: 2432077173.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΤΕΣΣΑΡΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στην 
περιοχή Σωποτού. Τηλ.: 6936 724 754.
ΕΝΟΚΙΑΖΕΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 100 τ.μ. διαμπε-
ρές, με 2 κρεβατοκάμαρες, αυτ. θέρμανση (επι-
τρέπεται και άλλου είδους θέρμανση) στην οδό 
Λιαππίδη 11, Καλαμπάκα. Τιμή 220 ευρώ. Τηλ. 
6937248407. (ΑΓ138)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ: 1) ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 115 τ.μ. 
επί της Τρικάλων 93 διαμπερές 3ου ορόφου 
και 2) ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ πλήρως επιπλωμένη με 
καινούργια επίπλωση. Τηλ. 24320 24621 και 
69749 24527. (ΑΓ115)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ: 1) 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ, ενα υπνοδωμάτιο και σαλονο-
τραπεζαρία στην οδό Ευθ. Βλαχάβα 47 και
2) ΟΙΚΟΠΕΔΟ 350 τ.μ. περιφραγμένο πλησί-
ον του Ιερού Ναού Αγίου Βησσσαρίωνος. Τηλ.: 
24320 23267 & 6979 275563.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ επιπλωμένη 
90 τ.μ., με αυτόνομη θέρμανση, βεράντα με 
τζαμαρία, κήπο, στην οδό Λέσβου (κάτω από τη 
ΔΕΗ) Τηλ.: 6955 193 066. (ΑΓ108)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 4άρι καλοσυντη-
ρημένο, στον 3ο όροφο πολυκατοικίας, με θέα, 
επί της οδού Τρικάλων στην Καλαμπάκα. 380 
ευρώ (τιμή συζητήσιμη). Τηλ. 6947 444441.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  ΑΓΡΟΣ 8,5 στρ. στην 
Ασπροκκλησιά, κατάλληλος για χρήση ως χώρος 
αναψυχής κ.λπ. Διαθέτει αξιόλογες συλλογές 
πτος έκθεση, μικρή πισίνα για παιδιά και λίμνη. 
Τηλ. 24320 94273 και 6989 395383.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΧΩΡΑΦΙ 1700 τ.μ. στην Εθνική 
Οδό Καλαμπάκας - Ιωαννίνων, 200 μ. από το ΕΣΥ 
Καλαμπάκας, με μεγάλη πρόσοψη στην Εθνική 
οδό, με ρεύμα και νερό. Τηλ.: 24320 22293.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ 3 στρεμμάτων στην 
περιοχή «Βουλγάρα» στη Διάβα. Τηλ.: 24320 
25044 και 24320 78398.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΧΩΡΑΦΙ 6 στρεμμάτων στην περιο-
χή «Βουτάδες» στον Άγιο Δημήτριο. Τηλ.: 6980 
350736.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΧΩΡΑΦΙ 14 στρεμμάτων στη 
θέση «Παρασπόρια» Καλαμπάκας. Τηλ.: 6906 
831709.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ 6 στρεμμάτων στην 
περιοχή «Λάκκος» στη Διάβα. Τηλ.: 24320 
25044 και 24320 78398.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 750 τ.μ. στο νέο σχέδιο 
πόλεως, στη θέση «Καλόγηρος». Τηλ.: 6972 314 
718. (ΑΓ132)
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΔΥΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 49 στρεμ. 
στη θέση «Μεράι» και 13 στρεμ. στη θέση 
«Βούλα» στην Καλαμπάκα. Τηλ.: 6976 997953.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ με 
μαγευτική θέα, στο Αχίλλειο Αλμυρού Μαγνησίας. 
Τηλ.: 6937 705390. (ΑΓΓ100)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 419 τ.μ. επί της οδού 
Λεωτσάκου (κάθετη επί της Πίνδου), με συντε-
λεστή δόμησης 1,70 σε καλή τιμή. Τηλ. 24320 
23509 και 6939 164063. (ΑΓΓ126)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 495 τ.μ., άρτιο οικοδο-
μήσιμο, με συντελεστή δόμησης 0,8, πάνω από 
το Γενικό Λύκειο Καλαμπάκας με πανοραμική θέα 
σε τιμή προσιτή. Τηλ.: 6975 668550.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 260 τ.μ. διαμπερές, 
με φανταστική θέα, σε πολύ καλή τιμή. Άρτιο 
και οικοδομήσιμο στην επέκταση του σχεδίου 
πόλεως Καλαμπάκακας (κάτω από τα Μετέωρα 
- περιοχή Διβάνη). Τηλέφωνο 694 99 55 136. 
(ΑΓΓ107)
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΔΥΟ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 320 τ.μ. το καθέ-

να, στην Θεόπετρα Καλαμπάκας, εντός σχεδίου 
πόλεως. Το ένα εξ αυτών περιέχει κτίσμα 46 τ.μ. 
και είναι γωνιακό. Τηλ.: 697 353 3540.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΔΥΟ ΟΙΚΟΠΕΔΑ: (1) ΣΤΗ ΘΕΣΗ 
ΚΟΥΜΑΡΙΕΣ 360 τ.μ. (2) ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΑΪΤΑ 500 
τ.μ. Τηλ.: 6979721915.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ τα κάτωθι ακίνητα στην 
Κτηματική Περιφέρεια Καλαμπάκας: (1) ΑΓΡΟΣ 
ΠΟΤΙΣΤΙΚΟΣ στη θέση «Μποζαλίκι» 20 στρεμ-
μάτων. (2) ΑΓΡΟΣ ΠΟΤΙΣΤΙΚΟΣ στη θέση 
«Μποζαλίκι» 11 στρεμμάτων. (3) ΟΙΚΟΠΕΔΟ 
610 τ.μ. στην περιοχή «Αηλιάδες» (επέκταση 
σχεδίου πόλεως). Τηλ.: 24320 23383.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΤΗΜΑ 8,5 ΣΤΡΕΜΑΤΩΝ, στα όρια 
Θεόπετρας - Αύρας δεξιά και αριστέρά της ασφάλ-
του, απέναντι του επιπλοποιείου «Κερασοβίτη», 
κατάλληλο για κάθε χρήση. Τηλ.: 201 8957420, 
6934776977 (ΑΓ109)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 237 τ.μ. Τηλ.: 
6909579757.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 488 τ.μ. στην περιο-
χή τού Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ). Τηλ. 
6972938766. (ΑΓ141)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΟ 1/4 ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ στην κεντρι-
κή πλατεία Καλαμπάκας, με φάτσες στις οδούς 
Τρικάλων και Κονδύλη. Το υπόλοιπο μπορεί 
ν’ αποκτηθεί βάσει της καινούργιας νομοθε-
σίας με πλειστηριασμό. Τηλ.: 6946007513, 
2310314498. 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 235 τ.μ.. 
Τηλ.: 69069 33883.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 600 τ.μ. σε περίοπτη 
θέση, στην περιοχή πρώην ξενοδοχείου “Ξένος”. 
Τηλ.: 6978238350. (ΑΓ153)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 3.600 τ.μ. στη Σαρακίνα, 
πάνω στο δρόμο, με παλιά οικία, φως - νερό και 
80 ρίζες ελιές. Τηλ.: 6980237354 (124)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 214 τ.μ. στο Καστράκι 
στη θέση «Μεσοχώρι», Τηλ.: 0017816061042.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ:
1) ΟΙΚΟΠΕΔΟ 400 τ.μ. στην περιοχή Ι.Ν. 
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, όλο μαζί ή σε 
τμήματα. 
2) 5 ΟΙΚΟΠΕΔΑ με εμβαδό από 400 τ.μ. έως 
600 τ.μ. στο νέο σχέδιο πόλεως στην περιοχή 
Νεοχώρια. Τηλ.: 6977607504.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 5.500 τ.μ., εκτός σχε-
δίου πόλεως, εντός οικισμού, στη θέση “Ντάπια” 
στα Νηχώρια Καλαμπάκας, άρτιο και οικοδομήσι-
μο (με προοπτική οικοδομής 550 τ.μ.) με φάτσα 
50 μ. σε ασφαλτοστρωμένο Δημοτικό  δρόμο, με 
πρόσβαση σε φως, νερό, τηλέφωνο. Τιμή λογι-
κή. Τηλ.: 6944263066 (157)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΓΩΝΙΑΚΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 440 τ.μ. 
άνωθεν ξενοδοχείου Διβάνη (στην επέκταση 
του σχεδίου πόλεως), απέναντι από πλατεία, με 
φανταστική θέα των Μετεώρων και πανοραμική 
θέα της Καλαμπάκας. Τηλ.: 6947300515 (108).
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 161, 43 τ.μ. ΣΤΟ 
65ο οικοδ. τετράγωνο της Καλαμπάκας 
(πάροδος παράλληλος οδού Ραμμίδη), άρτιο και 
οικοδομήσιμο με συντελεστή δόμισης 2,7. Τηλ.: 
6944354496 και 2431073696. (ΑΓ111)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 2000 τ.μ. με ακίνητο 
150 τ.μ. ημιτελές, στη Διάβα Καλαμπάκας. Τηλ.: 
6985877356 (107)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 200 τ.μ. έναντι εκκλη-
σίας Αγίας Τριάδος στην επέκταση του Σχεδίου 
πόλεως. Τηλ.: 6947300511. (108)
ΠΩΛΟΥΝΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 476 τ.μ. και 1392 τ.μ. 
άρτια και οικοδομήσιμα (εντός σχεδίου), με πανο-
ραμική θέα της Καλαμπάκας και των Μετεώρων. 
Τηλ. 24320 24188 και 6972 405568.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 1) ΟΙΚΟΠΕΔΟ 400 τ.μ. στο νέο 
σχέδιο πόλεως Καλαμπάκας. 2) ΟΙΚΟΠΕΔΟ 200 
τ.μ. στη θέση “Ελιές”. Τηλ.: 6974 408 746. 
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 25-30 στρέμμα-
τα για αγορά ή μακροχρόνια μίσθωση. Τηλ.: 
6972405568 (154).

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματική στέγη 45 τ.μ. 
στην οδό Τρικάλων 22, άνωθεν Ταχυδρομείου 
Καλαμπάκας. Τηλ. 24320 23239 και 697 200 
8346.(ΑΓΓ148)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ στην 
οδό Τρικάλων 74 στην Καλαμπάκα, με υπόγειο 
και χώρο για πατάρι. Τηλ.: 24320 22215 & 
6977834759.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ απέναντι 
από τα ταξί. Τηλ.: 2432075526, 6987069250
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΤΗΡΙΟ 400  τ.μ. 
στη Μύκανη, στη διασταύρωση προς Οξύνεια, 
(Πρώην Δημαρχείο Δήμου Χασίων). Τηλ.: 
6938140074
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 62 τ.μ. στην οδό 
Πίνδου και Λεοτσάκου στην Καλαμπάκα. 
Τιμή 45.000 ευρώ. Τηλ.: 6982765191 & 
6976132695.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ στην πλατεία 
Δημουλά. Τηλ.: 6974810349.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 30 τ.μ. στο 
κέντρο της πόλης (επί της οδού Χατζηπέτρου) 
όπισθεν Εθνικής Τράπεζας. Κατάλληλο και για 
κάθε είδους γραφείο. Εύκολη πρόσβαση, εύκολο 
πάρκινγκ.
Τιμή πολύ προσιτή. Πληροφορίες 6947 300515
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 
55 τ.μ. επί της οδού Δεληγιάννη 32, άριστη και 
πολυτελής κατασκευή. Τηλ.: 6982963347
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 70 τ.μ. στην οδό 

Ιωαννίνων 8, με πατάρι. Τηλ.: 6979005560
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 45 τ.μ. επί της 
οδού Σιδηροδρόμου 6. Τηλ.: 2432024866, 
6977011797
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 30 τ.μ. στο 
κέντρο της πόλης (επί της οδού Χατζηπέτρου) 
όπισθεν Εθνικής Τράπεζας. Κατάλληλο και για 
κάθε είδους γραφείο. Εύκολη πρόσβαση, εύκο-
λο πάρκινγκ. Τιμή πολύ προσιτή. Πληροφορίες 
6947 300 515.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ στην 
οδό Χατζηπέτρου 5, έναντι του κτηρίου της 
βιβλιοθήκης. Τηλ.: 697 699 7953. (ΑΓ147)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ 
150 τ.μ. στο Καστράκι, στον δρόμο προς τα 
Μετέωρα, με μεγάλο εξωτερικό χώρο, κατάλ-
ληλη για ταβέρνα, εστιατόρειο, καφετέρια κ.λπ.. 
Τηλ.: 698 5050 499. (ΑΓ136).
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΩΗΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΟΥ 
ΙΚΑ (ΕΜΒΑΔΟΝ 400 τ.μ.). Κατάλληλο για γρα-
φεία, γυμναστήριο, παιδότοπο, Ιατρικό κέντρο 
ή για οποιαδήποτε άλλη χρήση. Τηλ.: 6977 
276001 & 6976 100877.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ 70 
τ.μ. στην οδό Κονδύλη 3, στην Καλαμπάκα, 
κοντά στη λαϊκή αγορά. Διαθέτει υπόγειο 70 
τ.μ. και πατάρι 50 τ.μ. Τηλ. 6936754145-46. 
(ΑΓ112)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ 42 
τ.μ. ισόγεια, καινούργια, σε πολύ καλή τιμή. 
Τηλ.: 24320 78398 και 6948 401906. (ΑΓ105)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ 48 
τ.μ. στον πρώτο όροφο, στην οδό Ρόδου 4 
(έναντι ΤΑΞΙ). Τηλ.: 6982897817. (ΑΓ120)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ 
στην οδό Τρικάλων 51, δίπλα από το ιατρείο 
τού ιατρού παθολόγου κ. Αθ. Λιάπη. Τηλ. 6977 
626609. 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ 150 
τ.μ. πάνω από τη Συνεταιριστική Τράπεζα στην 
Καλαμπάκα. Τηλ.: 24320 23473 (ΑΓ121)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 83 
τ.μ. (πρώην συμβολαιογραφείο Επαμ. 
Αθανασούλα) στην οδό Περικλέους 6, δίπλα 
στο Υποθηκοφυλακείο Καλαμπάκας. Τηλ.: 
2432024188, 6972 405568.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ  στην οδό 
Χατζηπέτρου 5 δίπλα στην Βιβλιοθήκη  
Καλαμπάκας. Τηλ.: 6976997953
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΤΕΓΕΣ 
45 και 55 τ.μ. στον πρώτο όροφο στην οδό 
Κονδύλη και Σοφοκλέους γωνία, απέναντι απ’ το 
1ο Δημοτικό Σχολείο. Τηλ.: 24320 24910 & 697 
490 3469.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ στη 
γωνία των οδών Ιωαννίνων και Μετεώρων 
(πρώην τροπιτάδικο ΦΡΕΣΚΟ) έναντι ΟΑΕΔ 
Καλαμπάκας. Τηλ.: 24320 23506.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 50 τ.μ. 
στην οδό Τρικάλων 65. Τηλ.: 6946109958.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟ 95 τ.μ. για επαγγελ-
ματική στέγη, στην οδό Χατζηπέτρου 9. Τηλ.: 
6977 406392.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ στην 
Καλαμπάκα. Τηλ.: 69724 14169.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ 60 
τ.μ. κατάλληλη και για διαμέρισμα στην οδό 
Περικλέους 8 (2ος όροφος) στην Καλαμπάκα. 
Τηλ. 6977 473303. (ΑΓ148)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ 
ΔΗΜΟΥΛΑ, ΠΡΩΗΝ ΦΑΣΤ ΦΟΥΝΤ NEON, ΜΕ Ή 
ΧΩΡΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2432075646, 
6977993515.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
στην Καλαμπάκα. Τηλ. 24320 77781 (ώρες 
καταστημάτων).
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΩΤΟ STAR ΛΑΚΗΣ. 
Τηλ.: 24320 23163.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ. 
Τηλ.: 6972 167106.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΠΑΡΑΚΙ στη στοά της οδού 
Τρικάλων στην Καλαμπάκα.Τηλ. 6977 338 082.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ. 
Τηλ.: 6985 855662. 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΥΡΟΠΙΤΑΔΙΚΟ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 
στην οδό Τρικάλων 31. Τηλ.: 6977 219674.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ. Τηλ. 
6974557258.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΦΕΝΕΙΟ στην Καλαμπάκα, λόγω 
πρόσληψης στο δημόσιο. Τηλ. 24320 22562.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ με καλή γνώση 
Αγγλικής γλώσσας, για εργασία στο ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ 
“POLYZOS”. Πληροφορίες εντός καταστήματος, 
ώρες απογευματινές (περιοχή Αγία Τριάδας ανα-
τολική είσοδο Μετεώρων).
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΤΟΜΑ για μερική ή πλήρη απα-
σχόληση, ευέλικτο ωράριο, προοπτική εξέλιξης. 
Πληροφορίες 6973647206. Ισχύει μέχρι το 
Σάββατο 23 Μαΐου 2015. 
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ για εργασία σε καφέ της 
Καλαμπάκας ως σερβιτόρα, με προϋπηρεσία και 
γνώση Αγγλικής γλώσσας. Τηλ.: 6944 43 46 38.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειρη μαγείρισσα και κοπέλα 
για σερβίρισμα απο την Ταβέρνα - Εστιατόριο 
‘‘Πλάτανος’’. Τηλ.: 24320 23952 & 6948 752 
853.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ για δωμάτια (καμαριέρα) 

και μπουφέ σε ξενοδοχείο στο Καστράκι.  Τηλ. 
24320 77555 και 6932 494 276.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ 20-35 ετών για εργασία 
στην καφετέρια PRINCE στη Διάβα. Τηλ. 24320 
78398 και 6980 495381.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ με προϋπηρεσία για εργασία 
ως καθαρίστρια σε ξενοδοχείο της Καλαμπάκας. 
Τηλ.: 24323 00619.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΤΟΜΟ για ρεσεψιόν ξενοδοχείου, 
απόφοιτος ΑΕΙ ή ΤΕΙ Οικονομικού που να γνωρί-
ζει Αγγλικά. Τηλ. 24320 78180.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΕΟΣ για εργασία σε εργαστήριο 
Ζαχαροπλαστικής. Απαραίτητητες συστάσεις. 
Τηλ.: 6972 501 942.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ έως 28 ετών για εργα-
σία σε κυλικείο τής Καλαμπάκας. Τηλ.: 697 217 
6454.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ για εργασία στο ΚΑΦΕ 
ΕΛΥΖΕ με μισθό και ασφάλεια. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ 
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ. Τηλ. 697 768 6700.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΚΟΠΕΛΕΣ για εργασία σε ξενοδο-
χείο της Καλαμπάκας, κατά προτίμηση από την 
Καλαμπάκα. Τηλ.: 24320 75910.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία ή κοπέλα για εργασία σε οικία. 
Τηλ. 6974 230 266 (ώρες επικοινωνίας: 09:00-
11:00 και 14:00-20:00.

ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ για οικιακή βοηθός, 
φροντίδα ηλικιωμένων, εντός της πόλης της 
Καλαμπάκας. τηλ.: 6984023374
ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ για φροντίδα ηλικιωμέ-
νων στην Καλαμπάκα. Τηλ.: 699 607 7915.
ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ζητά εργασία για φύλαξη 
ηλικιωμένων. Τηλ.: 6978 642049.
ΚΥΡΙΟΣ ΖΗΤΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τηλ.: 
6980149367
ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ζητά εργασία ως οικιακή 
βοηθός. Τηλ.: 2432025023.
ΚΥΡΙΑ 28 ΕΤΩΝ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ για φύλαξη 
ηλικιωμένων και γνωρίζει πολύ καλά τη φροντί-
δα και την περιποίηση που χρειάζονται αυτά τα 
άτομα. Όλο το 24ωρο. Τηλ.: 6971550197

ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΙ ΠΟΥΛΟΣΚΥΛΑ ράτσας ΣΕΤΕΡ, 
ηλικίας δύο ετών. Πληροφορίες στο τηλ.: 697 
900 9878.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΑΓΟΝΑ ΚΑΙ ΒΑΝΑΚΙΑ 4 lt/ώρα, 
καθαρή, Eurotrip, για κάλυψη 10 στρεμμάτων, 
καθώς επίσης και σωλήνες σιδερένιες 2,2 ίντσες. 
Τηλ.: 6973840339
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 4.000 
lt κατάλληλη για πετρέλαιο ή νερό. Τηλ.: 
6976132642

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΔΕΙΑ ΤΑΞΙ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ 
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΣΕ ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ. ΤΗΛ.: 6976 
911 962.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟ VESPA-ZIP50 
κυβικά 13.000 χλμ. σε καλή κατάσταση, σέρ-
βις, λάστιχα, μπαταρία καινούργια. Τηλ.: 24320 
23226, 6972 754 011.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΤΖΙΠ ΚΙΑ. Τηλ.: 
2432023933 & 6976248945.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ OPEL ASTRA 1.600 GTC, μοντ. 2007, 
μαύρο, ατρακάριστο, 76.000 χλμ. Τηλ. 6948 
831978.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Seat Leon μοντέλο 2004, 1,8 
turbo, τετρακίνητο, δερμάτινα καθίσματα, 
φουλ έξτρα, τιμή 9.500 ευρώ, συζητίσιμη. Τηλ.: 
6984613095.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ RENAULT MEGANE SCENIC, μοντέ-
λο 1998 με λίγα χιλιόμετρα. Τιμή 3500 ευρώ. 
Τηλ.: 698 605 6975.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ  ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ  ΑΓΡΩΝ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ  ΣΤΕΓΗ

Καθηγήτρια Αγγλικών, κάτοχος 
Proficiency με άδεια διδασκαλί-
ας, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα 
όλων των επιπέδων. Τιμές προσι-

τές. Τηλ. 694-6013645.

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Πτυχιούχος μαθηματικός Α.Π.Θ. 
παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε 
μαθητές Δημοτικού - Γυμνασίου 

- Λυκείου. Τιμή συζητήσιμη.
Πληροφορίες: Μπαϊράμης Ευθύμιος

Τηλ. 24320 24866
Κιν. 6974 849 578. (ΑΓ116)

ΤΑ MΕΤΕΩPA 46 tameteora.gr
ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ, 
22 ÌÁÚÏÕ 2015 ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΖΩΑ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ  ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ



Puzzle 1 (Very hard, difficulty rating 0.91)

7 8 1 5 6 4 9 3 2
4 2 3 7 1 9 5 6 8
6 9 5 8 3 2 1 4 7
9 7 8 4 5 3 6 2 1
2 5 6 9 8 1 4 7 3
3 1 4 2 7 6 8 9 5
8 6 2 1 4 7 3 5 9
5 3 7 6 9 8 2 1 4
1 4 9 3 2 5 7 8 6

Puzzle 2 (Very hard, difficulty rating 0.81)

1 3 7 5 8 2 9 6 4
8 2 5 4 9 6 1 7 3
6 4 9 7 3 1 8 5 2
5 7 2 1 4 9 3 8 6
4 1 6 3 5 8 7 2 9
3 9 8 2 6 7 4 1 5
7 5 1 9 2 3 6 4 8
2 8 3 6 7 4 5 9 1
9 6 4 8 1 5 2 3 7

Puzzle 3 (Very hard, difficulty rating 0.78)

2 7 3 8 5 1 9 6 4
1 6 4 9 7 2 8 5 3
5 9 8 6 3 4 7 2 1
4 5 1 7 9 8 6 3 2
3 2 9 5 4 6 1 8 7
6 8 7 1 2 3 4 9 5
9 1 2 4 8 5 3 7 6
8 4 5 3 6 7 2 1 9
7 3 6 2 1 9 5 4 8

Puzzle 4 (Very hard, difficulty rating 0.81)

8 7 6 9 5 3 4 1 2
1 9 5 4 2 8 3 7 6
4 3 2 1 7 6 5 8 9
7 1 8 6 4 9 2 5 3
5 4 3 7 1 2 9 6 8
6 2 9 8 3 5 1 4 7
9 8 4 3 6 1 7 2 5
2 6 7 5 9 4 8 3 1
3 5 1 2 8 7 6 9 4

Puzzle 5 (Very hard, difficulty rating 0.78)

8 9 3 5 2 1 4 6 7
7 5 6 3 4 9 1 2 8
1 2 4 6 8 7 3 5 9
4 8 2 1 5 3 9 7 6
6 3 9 4 7 2 5 8 1
5 1 7 9 6 8 2 3 4
9 7 8 2 1 5 6 4 3
3 6 5 8 9 4 7 1 2
2 4 1 7 3 6 8 9 5

Puzzle 6 (Very hard, difficulty rating 0.79)

5 6 9 7 1 3 2 4 8
8 1 4 9 5 2 6 7 3
7 2 3 8 6 4 5 9 1
4 9 5 2 7 8 3 1 6
2 3 7 1 4 6 8 5 9
1 8 6 3 9 5 7 2 4
9 5 1 6 3 7 4 8 2
3 4 8 5 2 1 9 6 7
6 7 2 4 8 9 1 3 5

Puzzle 7 (Very hard, difficulty rating 0.76)

7 6 3 4 9 2 5 1 8
8 9 1 3 6 5 2 4 7
2 4 5 1 7 8 3 6 9
9 8 4 6 5 7 1 3 2
1 7 2 9 4 3 8 5 6
5 3 6 2 8 1 9 7 4
6 1 7 5 2 9 4 8 3
3 2 8 7 1 4 6 9 5
4 5 9 8 3 6 7 2 1

Puzzle 8 (Very hard, difficulty rating 0.80)

5 9 8 3 4 2 7 1 6
2 7 6 9 1 5 8 3 4
1 4 3 7 6 8 5 9 2
8 5 4 1 2 7 9 6 3
9 6 2 8 5 3 4 7 1
3 1 7 4 9 6 2 5 8
6 8 5 2 7 1 3 4 9
4 3 1 5 8 9 6 2 7
7 2 9 6 3 4 1 8 5

Puzzle 9 (Very hard, difficulty rating 0.77)

2 8 4 5 3 6 9 1 7
3 1 7 8 9 4 5 6 2
6 9 5 2 7 1 4 8 3
4 2 6 1 8 9 3 7 5
8 3 1 7 5 2 6 4 9
5 7 9 4 6 3 8 2 1
9 5 8 6 1 7 2 3 4
1 4 3 9 2 8 7 5 6
7 6 2 3 4 5 1 9 8

Puzzle 10 (Very hard, difficulty rating 0.78)

8 3 6 9 5 2 4 7 1
5 1 7 8 6 4 3 9 2
4 9 2 7 3 1 5 6 8
2 6 9 3 4 7 8 1 5
7 8 1 5 2 9 6 3 4
3 4 5 6 1 8 9 2 7
6 2 3 4 7 5 1 8 9
9 7 4 1 8 3 2 5 6
1 5 8 2 9 6 7 4 3

Puzzle 11 (Very hard, difficulty rating 0.86)

5 2 9 3 7 8 1 4 6
3 4 8 6 9 1 5 7 2
7 6 1 4 5 2 8 9 3
8 7 2 9 3 6 4 5 1
9 1 6 5 8 4 2 3 7
4 5 3 2 1 7 9 6 8
1 9 7 8 4 3 6 2 5
2 8 4 7 6 5 3 1 9
6 3 5 1 2 9 7 8 4

Puzzle 12 (Very hard, difficulty rating 0.85)

8 6 1 2 3 9 4 7 5
5 2 4 8 7 1 9 6 3
9 7 3 6 4 5 8 2 1
2 1 9 3 5 7 6 4 8
4 8 7 9 1 6 5 3 2
3 5 6 4 8 2 7 1 9
7 3 2 5 9 4 1 8 6
6 4 5 1 2 8 3 9 7
1 9 8 7 6 3 2 5 4

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Mon Mar 16 07:33:59 2015 GMT. Enjoy!

ΚΕΝΤΡΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΘ. .  24320 78416
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ . . . . .  24320 76100
       >>       ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ. . . . . . . . . .  24320 76500
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ . . . . . . . . . . .  24310 63003
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ . . . . . . .  24320 78516 
ΣΥΝΟΡΙΟΦΥΛΑΚΗ  . . . . . . . . . . . . .  24320 78521 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ. . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . 199
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ. .  24320 24925
ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ . . . . . . .  24310 75809
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛ/ΚΑΣ . . . . . .  24323 50000
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ . . . . . . .  24313 50100
ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ. . . . . . . . . . .  24313 50153
ΕΚΑΒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 166
TΑΞΙ . . . . . . . . . .  24320 22310 &  24320 22822
ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. . . . . . .  210 7289600
ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ . . . . . .  210 7289703
  >>      ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ . . . . . .  210 6460862
ΒΛΑΒΕΣ ΔEH . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24320 22300
ΒΛΑΒΕΣ OTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . 121
ΔΙΑΣΩΣΗ ΟΡΕΙΒΑΤΩΝ . . . . . . . . . .  . . . . . . . . 100
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24320 22109
ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ. . . . . .  210 7793777
ΓΡΑΜΜΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΘΑΚΗ
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1145
ΕΘΝΙΚΗ ΤΗΛ. ΓΡΑΜΜΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ . . .  . . . 1056
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ . . . . .  24323 50200 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ. . . . . .  24323 50204
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ. . . . . . .  24323 50255
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ . . . . .  24323 50281
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ . . . . . . . .  24323 50280
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ . . . . . . . . .  24323 50285
ΥΔΡΕΥΣΗ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24323 50260
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ  . . . . . . . . . . .  24320 25277
Κ.Α.Π.Η.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24320 22995
ΚΕΠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24323 50270
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24320 24594
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ. . . . . . . . . . . . . . . . .  24320 22466
OAEΔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24320 22882
ΙΚΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24320 22352
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24320 22410
ΑΓΡΟΤ. ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΑ. . . .  24320 24865
ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ. . . . . . . . . .  24320 22514
Δ.O.Y.  . . . . . . . . . . . . . . .  24310 47441 & 47443
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24320 22752
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ . . . . . . . . . . . . . . .  24320 23000
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠ. . . . . . . .  24320 24668
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ . . . . . . .  24310 46865
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ . . . . . . . . . . . . . . . . .  24320 23911
ΣΕΙΣΜΟΙ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24310 46115
ΚΑΤΑΓΓ. ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΜ. ΖΩΩΝ . .  80011010101
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ . . . . . . .  24310 46153
TOURIST INFORMATIONS  . . . . . .  24323 50274
TOURIST POLICE. . . . . . . . . . . . . . .  24320 76600

ÔÇËÅÖÙÍÁ

ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ 
& SUDOKU ΣΕΛΙΔΑΣ 34

ÄÑÏÌÏËÏÃÉÁ  ÏÓÅ
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ – ΑΘΗΝΑ: 5.42 (ΑΝΤΑΠ. ΠΑΛΑΙΟΦΑΡΣΑΛΟΣ 6.52 - ΑΦΙΞΗ 10.23), 8.19 (ΑΝΤΑΠ. ΠΑΛΑΙΟΦ. 11.45 - ΑΦΙΞΗ 15.24), 17.32 (ΑΦ. 22.12) • ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 
– ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 5.42 (ΑΝΤ. ΠΑΛΑΙΟΦ. 9.17 - ΑΦΙΞΗ 11.24), 08.19 (ΑΦ. 11.24), 17.32 (ΑΝΤΑΠ. ΠΑΛΑΙΟΦ. 19.58 - ΑΦ. 21.39), 19.30 (ΑΝΤΑΠ. ΠΑΛΑΙΟΦ. 22.00 
- ΑΦ. 23.41) • ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ – ΛΑΡΙΣΑ: 8.19 (ΑΦ. 9.41), 20.58 (ΑΦ. 22.43) • ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ – ΠΑΛΑΙΟΦΑΡΣΑΛΟΣ: 5.55 (ΑΦ. 6.57), 8.19 (ΑΦΙΞΗ 9.17), 17.32 (ΑΦ. 
18.30), 20.58 (ΑΦ. 22.20) • ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ – ΚΑΡΔΙΤΣΑ: 5.55 (ΑΦ. 6.30), 8.19 (ΑΦΙΞΗ 8.54), 17.32 (ΑΦ. 18.09), 20.58 (ΑΦΙΞΗ 21.34) • ΑΘΗΝΑ – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ: 
8.27, 10.18 (ΑΝΤΑΠ. ΠΑΛΑΙΟΦ. - ΑΦΙΞΗ 19.25), 16.15 (ΑΦ. 20.45), 23.55 (ΑΝΤ. ΠΑΛΑΙΟΦ. - ΑΦ. 5.45) • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ: 5.11 (ΑΝΤ. ΠΑΛΑΙΟΦ. - ΑΦ. 
8.11), 7.04 (ΑΝΤ. ΠΑΛ. - ΑΦ. 13.18), 12.04 (ΑΝΤ. ΠΑΛ. - ΑΦ. 19.25), 18.04 (ΑΝΤ. ΠΑΛ. - ΑΦ. 20.45), 23.00 (ΑΝΤ. ΠΑΛ. 5.45) • ΛΑΡΙΣΑ – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ: 4.24 (ΑΦΙΞΗ 
5.45), 6.50 (ΑΦΙΞΗ 8.11), 18.01 (ΑΦ. 19.25) • ΠΑΛΑΙΟΦΑΡΣΑΛΟΣ – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ: 4.51 (ΑΦΙΞΗ 5.45), 7.17 (ΑΦΙΞΗ 8.11), 12.22 (ΑΦΙΞΗ 13.18), 18.31 (ΑΦ. 
19.25), 19.51 (ΑΦ. 20.45) • ΚΑΡΔΙΤΣΑ – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ: 5.11 (ΑΦΙΞΗ 5.45), 7.37 (ΑΦΙΞΗ 8.11), 12.42 (ΑΦΙΞΗ 13.18), 18.51 (ΑΦ. 19.25), 20.11 (ΑΦ. 20.45).

ΤΑ ΕΚΔΟΤΗΡΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ - ΚΥΡΙΑΚΕΣ - ΑΡΓΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 5:15 π.μ. έως 9:15 μ.μ. / Πληροφορίες - Κρατήσεις θέσεων: 24320 22451

ÄÑÏÌÏËÏÃÉÁ  ÊÔÅË

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΤΕΛ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ: 24320 22432 • ΚΤΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ: 24310 73130 - 2 • 
ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ: 24310 73136 • ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 14505

ΤΡΙΚΑΛΑ – ΑΘΗΝΑ: 01.00 ΝΥΧΤ. (ΕΚΤΟΣ ΣΑΒ. ΠΡΟΣ ΚΥΡ.), 7.00, 9.00 , 11.00, 13.00,  15.30, 15.15 
(ΜΟΝΟ ΚΥΡ.), 17.30 (ΜΟΝΟ ΚΥΡ.), 18.30 • ΑΘΗΝΑ – ΤΡΙΚΑΛΑ: 7.30, 9.30, 11.30, 13.30, 15.30, 
18.00 21.00 (ΕΚΤΟΣ ΣΑΒ.) • ΤΡΙΚΑΛΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 7.30, 10.30, 13.30, 15.30 (ΚΥΡ.), 16.00, 
20.00  • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΤΡΙΚΑΛΑ: 8.30, 12.00, 15.00, 17.00, 20.30 • ΤΡΙΚΑΛΑ – ΠΑΤΡΑ: ΠΕ-
ΜΠΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΚΥΡΙΑΚΗ: 15.00 • ΠΑΤΡΑ – ΤΡΙΚΑΛΑ: 15.15 (ΔΕΥΤΕΡΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΚΥΡΙΑΚΗ) 
• ΤΡΙΚΑΛΑ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ: 8.30, 15.00 (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 15.30) • ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΤΡΙΚΑΛΑ: 8.45, 15.30 • 
ΤΡΙΚΑΛΑ – ΑΡΤΑ – ΠΡΕΒΕΖΑ: 16.00 (καθημερινά εκτός Σαββάτου) • ΤΡΙΚΑΛΑ – ΚΕΡΚΥΡΑ: 12.00 
(ΤΕΤΑΡΤΗ), 14.45 (ΚΥΡΙΑΚΗ) • ΤΡΙΚΑΛΑ – ΒΟΛΟΣ: 7.00, 11.30, 15.00, 19.00 • ΒΟΛΟΣ – ΤΡΙΚΑΛΑ: 
6.30, 11.00, 15.00, 19.00 • ΤΡΙΚΑΛΑ – ΓΡΕΒΕΝΑ: 10.30 • ΓΡΕΒΕΝΑ – ΤΡΙΚΑΛΑ: 14.30 • ΤΡΙΚΑΛΑ 
- ΛΑΡΙΣΑ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ: 5.20, 6.30, 7.30, 8.30, 10.00, 12.00, 13.30, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 
21.00  – ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ: 6.30, 8.00, 9.00, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 19.00, 21.00 • ΛΑΡΙΣΑ 
– ΤΡΙΚΑΛΑ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ: 6.00, 6.45, 8.00, 10.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 19.30, 
21.00  – ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ: 6.30, 8.00, 10.30, 12.30, 14.30, 16.00, 18.00, 19.30, 21.00  • ΤΡΙΚΑΛΑ 
– ΚΑΡΔΙΤΣΑ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ: 6.30, 8.00, 10.00,  12:00, 14.00, 15.00, 16.00,  18.00, 19.00,  21.15  
– ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ: 8.00, 10.00 (ΣΑΒ.), 11.00 (ΚΥΡ.), 13.00 (ΣΑΒ.), 15.00, 17.00, 19.00, 21.15 • 
ΚΑΡΔΙΤΣΑ – ΤΡΙΚΑΛΑ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ: 6.30, 8.00, 10.00, 12.00, 13.50, 15.00, 17.05,18.00,  19.20, 
20.30  – ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ: 8.00, 10.00 (ΣΑΒ.), 11.00 (ΚΥΡ.), 12.00 (ΣΑΒ.), 14.00, 16.00, 18.00, 
20.30 • ΤΡΙΚΑΛΑ – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ: 5.15, 6.00, 6.45, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
12.30,  13.00, 13.35, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 19.15, 20.15, 21.15, 22.30 – ΣΑΒΒΑΤΟ-
ΚΥΡΙΑΚΑ: 5.15, 7.00, 9.00, 10.30, 12.15, 13.15, 14.15, 16.15, 18.15, 20.15, 22.30 • ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 
– ΤΡΙΚΑΛΑ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ: 5.50, 6.45, 7.30, 8.00, 8:30, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.15, 14.00, 
15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 19.15, 20.15, 21.15, 22.00, 23.00 - ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ: 5:50, 8:00, 9:50, 
12:00, 14:15, 15:15, 17:15, 19:15, 21:15, 23:00  • ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ – ΜΕΤΕΩΡΑ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ: 9.00, 
11.00, 13.00, 17:00 • ΤΡΙΚΑΛΑ – ΠΥΛΗ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ: 5.45, 6.45, 8.15, 9.15, 11.20, 13.15, 14.30, 
16.30, 18.20, 20.10 (ΔΕΥ.-ΤΕΤ.-ΠΑΡ.) 21.45 – ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ: 6.45, 11.30(ΣΑΒ), 13.15(ΚΥΡ), 
14.00, 16.30, 21.15 • ΠΥΛΗ – ΤΡΙΚΑΛΑ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ: 7.30, 8.00, 9.00, 10.15, 12.00, 14.10, 15.45, 
17.00, 19.00, 21.00 (ΔΕΥ.-ΤΕΤ.-ΠΑΡ.), 21.45 – ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ: 7.30, 12.00(ΣΑΒ), 14.45, 17.00, 
21.45 • ΤΡΙΚΑΛΑ – ΜΟΥΖΑΚΙ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ: 6.55, 9:15, 11:20, 13:55, 16:30, 18:20, 21:15 – ΣΑΒΒΑ-
ΤΟΚΥΡΙΑΚΑ: 6:45, 11:30 (ΣΑΒ), 14:00, 16:30, 21:15

ΤΑ MΕΤΕΩPA 47tameteora.gr
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ΙΕΡΗ ΜΟΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ

ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΤΕΩΡΟΥ 2432022278 09.00 -17.00 (ΚΛΕΙΣΤΟ ΤΡΙΤΗ)

ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 2432022279 09.00 -13.30 & 03.30 - 17.30 (ΚΛΕΙΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΑ)

ΒΑΡΛΑΑΜ 2432022277 09.00 - 16.00 (ΚΛΕΙΣΤΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)

ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ 2432022220 09.00 - 17.00 (ΚΛΕΙΣΤΟ ΠΕΜΠΤΗ)

ΡΟΥΣΑΝΟΥ 2432022649 09.00 - 18.00 (ΚΛΕΙΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΗ)

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 2432022375 09.00 - 15.30 (ΚΛΕΙΣΤΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)

BYTOYMA 2431088382 09.00 - 12.30 & 16.00 -19.00

ΣΤΑΓΙΑΔΩΝ 2432076575 08.30 - 12.00 & 16.00 - 08.30

ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ 2432072716 08.00 - 13.00 8ι 16.00-19.00

ΧΡΥΣΙΝΟΥ 6973410830 09.00 - 14.00

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΙΑΜΑΔΩΝ 6982428834 09.00 - 12.00 & 16.00 - 18.00 (ΚΛΕΙΣΤΟ ΔΕΥΤ. & ΠΑΡΑΣΚ.)

ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ ΚΛΕΙΝΟΥ 6970978006 ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ

ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΔΟΛΙΑΝΩΝ 6932329852 10.00 -18.00

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ 
ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

07.30 - 03.00 & 15.00 -19.30

ΣΠΗΛΑΙΟ ΘΕΟΠΕΤΡΑΣ 08.00 -14.30 (ΚΛΕΙΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΑ & ΑΡΓΙΕΣ)

ÙÑÁÑÉÏ ÅÐÉÓÊÅØÅÙÍ ÓÅ ÉÅÑÅÓ 
ÌÏÍÅÓ ÊÁÉ ÁÎÉÏÈÅÁÔÁ

Το χαρακτηριστικό των ημερών αυτών θα 
είναι η ένταση, ο εκνευρισμός και η κατα-
νάλωση του χρόνου και των χρημάτων σου, 
χωρίς ουσιαστικό όφελος. Στα αισθηματικά 
σου, θα σου δημιουργηθούν κάποια ερω-
τηματικά για το ταίρι σου. Πρόσεξε να μην 
αλλάξεις στάση απέναντί του, απλά φρόντισε 
να μιλήσεις μαζί του και να λύσετε από 
κοινού ό,τι μπορεί να σε προβληματίζει. Στη 
δουλειά σου πάντα δείχνεις υπευθυνότητα 
και θέλεις όλα να γίνονται σωστά. Δε χρει-
άζεται να εκνευρίζεσαι αυτήν την περίοδο, 
γιατί μπορεί να μην καταφέρεις να διαχειρι-
στείς σωστά τις αντιδράσεις των γύρω σου. 
Τα οικονομικά σου δε βρίσκονται και στην 
καλύτερή τους κατάσταση.

Θα νιώσεις σαν να βαδίζεις σε κινούμενη 
άμμο και η αισιοδοξία σου για το επαγγελ-
ματικό σου μέλλον θα είναι περιορισμένη. 
Μπορείς να πας ακόμη καλύτερα στη σχέση 
σου, αν πρώτα ξεκαθαρίσεις μέσα σου τα 
αισθήματα που έχεις για το ταίρι σου. Μην 
επιχειρήσεις να μιλήσεις μαζί του, αν πρώτα 
δεν έχεις πάρει τις οριστικές σου αποφάσεις. 
Θα έχεις πολύ δυναμισμό στη δουλειά σου 
και θα μπορέσεις να ανταπεξέλθεις σε τυχόν 
δυσκολίες. Μην κάνεις καμιά βιαστική κίνη-
ση, για να προλάβεις όλες τις υποχρεώσεις 
που έχεις. Στα οικονομικά σου, τα πράγματα 
ακόμη δεν είναι όπως τα θέλεις. Ωστόσο, θα 
σου παρουσιαστούν ευκαιρίες για να μπορέ-
σεις να αυξήσεις τα έσοδά σου.

Θα δημιουργηθούν μικροί διέξοδοι σε όλους 
τους τομείς της ζωής σου. Στα αισθηματικά 
σου, κάτι έχει μπει ανάμεσά σε εσένα και 
τον σύντροφό σου και αυτό δεν είναι άλλο 
από τις δεκάδες υποχρεώσεις που έχεις σε 
άλλους τομείς, οι οποίες δε σε αφήνουν να 
του δοθείς ολοκληρωτικά και να του εκφρά-
σεις τα συναισθήματα σου. Στα επαγγελματι-
κά σου θα έχεις πολύ άγχος για να μπορέσεις 
να ανταπεξέλθεις σε υποχρεώσεις που έχεις 
αναλάβει. Φρόντισε να βάλεις πρόγραμμα και 
ακολούθησε το πιστά. Στα οικονομικά σου 
θα αρχίσεις να πηγαίνεις καλύτερα και θα 
μπορέσεις να αυξήσεις τα έσοδά σου, αρκεί 
να μην παρασυρθείς σε άσκοπα έξοδα.

Διοχέτευσε έξυπνα τον δυναμισμό σου εκεί 
που πρέπει, χωρίς να αναλώνεσαι σε υπο-
θέσεις που ξέρεις εκ των προτέρων ότι δεν 
έχουν δυνατότητα υλοποίησης. Η εβδομάδα 
αυτή θα σε βοηθήσει να αναλάβεις τις ευθύ-
νες σου στη σχέση και να πάρεις οριστικές 
αποφάσεις για θέματα που παραμένουν 
στάσιμα. Οι καταστάσεις στη δουλειά σου θα 
είναι καλές, αν εξαιρέσεις κάποια σχέδια που 
καθυστερούν. Μην κάνεις καινούργια ξεκι-
νήματα, που μπορεί να σου φέρουν προβλή-
ματα. Το άμεσο μέλλον σου προδιαγράφεται 
ευοίωνο αν μείνεις πιστός στο πρόγραμμα 
σου. Τα οικονομικά σου αρχίζουν σιγά-σιγά 
να πηγαίνουν καλύτερα. 

Το διάστημα αυτό είναι μεταβατικό σε όλους 
τους τομείς της καθημερινότητάς σου, με 
αποτέλεσμα να μην σε ευχαριστεί τίποτα και 
να τα βάζεις με τους πάντες. Η σχέση σου 
είναι σε πολύ καλό δρόμο και πολλές προ-
βληματικές καταστάσεις έχουν ισορροπήσει. 
Μεγάλη προσοχή χρειάζεται να δείξεις στον 
χώρο της δουλειάς σου, καθώς από το που-
θενά μπορεί να δημιουργηθούν δυσάρεστες 
καταστάσεις με άτομα ανώτερης επαγγελμα-
τικής θέσης από την δική σου. Δείξε υπομο-
νή και σοβαρότητα και αποστασιοποιήσου, 
όσο αυτό είναι εφικτό. Στα οικονομικά σου, 
τα έξοδα συνεχίζονται και οι υποχρεώσεις 
σε αγχώνουν ιδιαίτερα. 

Έντονη προβλέπεται η εβδομάδα, με αιφνίδιες 
αλλαγές τόσο στα επαγγελματικά όσο και στα 
αισθηματικά σου. Θα δώσεις περισσότερη 
σημασία στη σχέση σου και θα θελήσεις να 
λύσεις ενδεχόμενα προβλήματα που μπορεί 
να έχουν συσσωρευτεί με τον καιρό. Είναι στο 
χέρι σου να επαναφέρεις το όμορφο κλίμα 
ανάμεσα σε εσένα και στον σύντροφό σου. 
Θα έχεις πάρα πολλή δουλειά αυτήν την περί-
οδο και μερικές φορές θα αισθάνεσαι πως οι 
πολλές υποχρεώσεις σε πνίγουν. Φρόντισε να 
μην αγχώνεσαι και να αποφεύγεις τις εντά-
σεις. Θα δεις ότι τα αποτελέσματα που θα 
έχεις, θα είναι ικανοποιητικά. Τα οικονομικά 
σου θα αρχίσουν να έχουν κάποια βελτίωση.

Η εβδομάδα κρύβει κινδύνους και πτώση της 
καλής σου διάθεσης. Πρέπει να αρχίσεις ν’ 
ανοίγεσαι περισσότερο στο ταίρι σου, για να 
μπορέσει να καταλάβει πως βλέπεις κι εσύ 
τη σχέση σας. Να ξέρεις ότι μπορεί να σου 
προσφέρει ακόμα πιο πολλά, αρκεί να δεις 
κι εσύ μερικές καταστάσεις με περισσότερη 
διαλλακτικότητα. Στη δουλειά σου βρίσκεσαι 
σε μια στασιμότητα, την οποία προσπαθείς 
να αλλάξεις. Μην εκνευρίζεσαι και μην κάνεις 
κινήσεις που δεν σε συμφέρουν. Αντίθετα, 
φρόντισε να περάσεις χαλαρά και να ακολου-
θήσεις το πρόγραμμά σου, ώστε να εξασφα-
λίσεις λίγο περισσότερο ελεύθερο χρόνο για 
τον εαυτό σου και την οικογένειά σου. 

Παρόλο που η διάθεση σου για να διασκε-
δάσεις και να χαλαρώσεις θα είναι έντονη, 
δυστυχώς οι συμπτώσεις και οι συγκυρίες 
θα σε περιορίσουν αρκετά. Στη σχέση σου, 
φρόντισε να κάνεις υποχωρήσεις για να μην 
φτάσουν τα πράγματα στα άκρα. Επίσης, 
απόφυγε συζητήσεις για θέματα που μπορεί 
να σας φέρουν σε αντιθέσεις και λογομαχίες 
με το ταίρι σου. Να περιμένεις κάποια απρό-
οπτα γεγονότα στην επαγγελματική σου 
ζωή, που θα ταράξουν λίγο τις ισορροπίες 
στις επαγγελματικές σου σχέσεις. Απόφυγε 
προστριβές και διαπληκτισμούς, για να μην 
έχεις αρνητικές εξελίξεις. Θα υπάρξουν προ-
τάσεις για να αυξήσεις τα έσοδα σου.

Βρες έναν τρόπο να μην καταναλώνεις την 
ενέργειά σου άσκοπα και να μην στηρίζεσαι 
στην βοήθεια των άλλων. Απόφυγε εντάσεις 
και κράτησε χαμηλούς τόνους στην αισθηματική 
σου ζωή. Δεν πρέπει να αφήσεις τρίτα πρόσω-
πα να μπουν στη σχέση σου και να σε επηρε-
άσουν αρνητικά, γιατί θα προκαλέσεις σοβαρά 
προβλήματα με την ακραία συμπεριφορά που 
θα βγάλεις. Στα επαγγελματικά σου, η προώθη-
ση των σχεδίων και η ανάπτυξή σου, ενδέχεται 
να προκαλέσει αυτές τις ημέρες την αντιζηλία 
ορισμένων ανθρώπων του στενού επαγγελμα-
τικού σου περίγυρου. Στα οικονομικά σου, θα 
πρέπει να μην κάνεις καθόλου συναλλαγές και 
να μην πάρεις σημαντικά ρίσκα.

Ο επαγγελματικός σου τομέας βρίσκεται στο 
προσκήνιο των γεγονότων και αυτήν την 
εβδομάδα για εσένα. Η σχέση σου θα πάει 
καλά, αρκεί να δείξεις περισσότερο ενδι-
αφέρον στο ταίρι σου και να μην αφοσιω-
θείς σε άλλες καταστάσεις, που μπορεί να 
σε προβληματίζουν. Ο φόρτος εργασίας θα 
είναι μεγάλος αυτές τις ημέρες και θα χρει-
αστεί να αποφύγεις σπασμωδικές κινήσεις, 
που μπορεί να σε οδηγήσουν σε λάθη που 
αργότερα δεν θα μπορείς να διορθώσεις. 
Στα οικονομικά σου δεν βρίσκεσαι σε καλή 
κατάσταση και θέλεις να βρεις πηγές, για να 
αυξήσεις τα έσοδά σου. Απόφυγε να παρα-
συρθείς σε έξοδα.

Αυτή η εβδομάδα θα είναι επεισοδιακή και 
πολλά γεγονότα πρόκειται να προκύψουν 
αιφνίδια. Μην αφήνεις τις υποχρεώσεις και 
τις καθημερινές σου ευθύνες να καταστρέ-
φουν τη σχέση σου. Βάλε επειγόντως προτε-
ραιότητες και... πάτα αυτό το «φρένο» που 
καιρό σκέφτεσαι, γιατί το ταίρι σου και εσύ 
έχετε άμεσα ανάγκη από περισσότερο χρόνο 
μαζί. Σταμάτα να αγχώνεσαι και να πνίγεσαι 
σε μια κουταλιά νερό και άδραξε τις ευκαιρί-
ες που θα σου παρουσιαστούν. Η εβδομάδα 
θα είναι ιδιαίτερα αποδοτική στη δουλειά 
σου και αυτό οφείλεται στις δυνατότητές και 
στην αποφασιστικότητά σου. Στα οικονομικά 
σου θα βγουν στην επιφάνεια κάποια έξοδα.

ÔÁ ÁÓÔÑÁ ÖÁÑÌÁÊÅÉÁ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/5 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΟΝΔΥΛΗ 21 (24320 24385)
ΣΑΒΒΑΤΟ 23/5 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ - Ε. ΒΛΑΧΑΒΑ 26 (24320 23380)

ΣΑΒΒΑΤΟ ΕΩΣ 14:00΄ ΖΑΛΑΒΡΑ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ 31 (24320 22230)

ΚΥΡΙΑΚΗ 24/5 ΜΙΧΑΛΙΤΣΗ - Ε.ΒΛΑΧΑΒΑ 18 (24320 22424)

ΔΕΥΤΕΡΑ 25/5 ΠΕΤΡΑΝΗΣ - ΡΟΔΟΥ & ΗΠΕΙΡΟΥ (24320 23377)

ΤΡΙΤΗ 26/5 ΠΙΝΙΑΡΑ - ΚΟΝΔΥΛΗ 38 (24320 23322)
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/5 ΣΙΝΑΝΗΣ - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 31 (24320 24412)
ΠΕΜΠΤΗ 28/5 ΤΕΡΖΙΔΟΥ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ 9 (24320 22497)

 ΔΙΔΥΜΟΙ (21/5 - 21/6)  ΚΑΡΚΙΝΟΣ (22/6 - 22/7)

 ΛΕΩΝ (23/7 - 23/8)  ΠΑΡΘΕΝΟΣ (24/8 - 22/9)

 ΖΥΓΟΣ (23/9 - 22/10)  ΣΚΟΡΠΙΟΣ (23/10 - 22/11)

 ΤΟΞΟΤΗΣ (23/11 - 21/12)  ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ (22/12 - 19/1)

 ΥΔΡΟΧΟΟΣ (20/1 - 19/2)  ΙΧΘΥΕΣ (20/2 - 20/3)

Η εβδομάδα αυτή σε υποχρεώνει να προβείς 
σε αναθεωρήσεις σε σημαντικούς τομείς της 
ζωής σου. Η αισθηματική σου ζωή πρόκει-
ται να περάσει σε άλλο επίπεδο με κάποια 
πρόταση που θα λάβεις από τον σύντροφό 
σου. Ίσως μάλιστα αποφασίσετε από κοινού 
την απόκτηση απογόνου. Τελείωσε μια και 
καλή με μισοτελειωμένες υποθέσεις που 
ολοένα και αναβάλλεις και άνοιξε χώρο για 
τις ευκαιρίες που σου έρχονται. Οι συνερ-
γάτες σου θα σε υποστηρίξουν και θα είναι 
δίπλα σου για να σου προσφέρουν την βοή-
θεια τους, όταν την χρειαστείς. Οικονομικά 
αρχίζεις και παίρνεις την ανιούσα και κάνεις 
και κάποιες σπάταλες αγορές. 

 ΚΡΙΟΣ (21/3 - 20/4)  ΤΑΥΡΟΣ (21/4 - 20/5)
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ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟ

ÑÏÄÏÍ
Υπεύθυνη:

Βάντα 
Μπαρμπαρούση

ΡΟΔΟΥ 5 | ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ | Τηλ.: 24320 75331 κιν.: 697 3245308

ÁÍÔÙÍÉÏÓ ÉÙÁÍ. ÐÑÏÕÖÁÓ
ΗΠΕΙΡΟΥ 3 (ΟΠΙΣΘΕΝ ΤΑΧΙ) 

            ΚΙΝ.: 697 4958402
            ΓΡΑΦΕΙΟΥ: 24320 25244  |  ΟΙΚΙΑΣ: 24320 77674 

ÅÎÕÐÇÑÅÔÇÓÇ ÏËÏ ÔÏ 24ÙÑÏ

ΚΗΡΟΠωΛΕΙΟ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤωΝ
ΕΙΔΗ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ - ΣΤΟΛΙΣΜΟΙ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

                      Δημήτριος Λαγούδης
                         Τηλ. :  2432 400280
        ΚΟΝΔΥΛΗ & ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ | ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ

ΤΗΛ. 24 ΩΡΕΣ: 69366 88700 - 69366 88600

Τρικάλων 168, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
Τηλ.: 24320 23398 
κινητό 6973 986470

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ - ΥΓΡΑΕΡΙΟ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ

ΤΣΙΟΜΠΙΚΑΣ 
              ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑ MΕΤΕΩPA ΤΑ MΕΤΕΩPA 
tameteora.gr

ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ, 
22 ÌÁÚÏÕ 2015

beers & 
dishes

Διεύθυνση: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΨΥΡΡΑΣ

ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,
ΓΙΑΤΙ, ΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΙ ΑΝ ΠΕΡΑΣΟΥΝ,

ΠΑΝΤΑ ΘΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ!

SERVICE ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΑΦΟΙ ΒΑΚΟΥΦΤΣΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 

ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ME EΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΑ KIT
l ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 
l ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ
l ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
l ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
    ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

l ΦΡΕΝΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ
l ΖΑΝΤΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ
l ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΠΕΚ  
l ΓΡΑΜΜΗ ΚΤΕΟ
l ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΣΗ

1ο χλμ. Καλαμπάκας-Τρικάλων - Τηλ: 24320 23296

 Σ’ ένα όμορφο και 
δροσερό περιβάλ-

λον απολαύστε 
μεγάλη ποικιλία  

από ορεκτικά και 
κρέατα της ώρας 

ψημένα στη σχάρα. 
Στο ‘‘Βαένι’’ 

κυριαρχεί η αρμο-
νία της πέτρας 
με την θέα των 

Μετεώρων. 
Απολαύστε με την 
οικογένειά σας ή 

με φίλους όμορφες 
στιγμές και καλό 

φαγητό.
Αναλαμβάνουμε 
αρραβώνες και 

κάθε είδους 
εκδηλώσεις.

Στο νέο σχέδιο 
πόλεως, δίπλα 

από το ξενοδοχείο 
Φαμίση EDEN 

(πρώην Ξένος). 
Διεύθυνση: 
Αθανάσιος 

Μουζιούρας 
Τηλ.: 24320 24915 

& 6936817067

ΤΑΒΕΡΝΑ - 
ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ

ÂáÝíéôï

28ης Οκτωβρίου 18 | Τηλ.: 24320 25008

Καλαμπάκα

ΧΡΩΜΑΤΑ | ΒΕΡΝΙΚΙΑ  | ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ

×ÑÇÓÔÏÓ Ê. ÓÔÁÃÉÁÓ

Εξωτερική θερμομόνωση με το πρόγραμμα εξοικονόμηση 
κατ’ οίκον και επιδότηση μέχρι και 70 %

Πίνδου 23 
(όπισθεν ΔΕΗ)
Καλαμπάκα 

Τηλ.: 24320 23675 
κιν.: 6976 809260

ΨΥΧΡΑ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ã Από τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2015 διενεργούνται οι προεγ-
γραφές μαθητών όλων των τάξεων Γυμνασίου- Λυκείου για το σχο-
λικό έτος 2015-2016.

ã Τα Εκπαιδευτήρια «Αθηνά» με στόχο την καλλιέργεια της άμιλ-
λας μεταξύ των μαθητών έχουν καθιερώσει τη χορήγηση:  

         Δύο (2) υποτροφιών  για τους μαθητές που θα εγγραφούν 
 στην Α΄ Λυκείου.
           Δύο (2) υποτροφιών  για κάθε τάξη από τη Β΄ Γυμνασίου
 έως και τη Β΄ Λυκείου για τους μαθητές που φοιτούν 
 στα Εκπαιδευτήρια.
ã Οι υποτροφίες χορηγούνται στους μαθητές που σημείωσαν την 

υψηλότερη επίδοση στις γραπτές προαγωγικές ή απολυτήριες εξετά-
σεις και καλύπτουν το ήμισυ των ετήσιων διδάκτρων του επόμενου 
σχολικού έτους 2015-2016.

ã Οι γονείς- κηδεμόνες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά  
8:00π.μ- 2:00μ.μ. και 7:00μ.μ.-8:30μ.μ. (εκτός απογεύματος Παρα-
σκευής).

6ο χλμ. Τρικάλων- Καλαμπάκας 
τηλ. 2431088600-1 | email:athina-sch@otenet.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
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