ΚΥΡΙΑΚΗ 17
ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
† ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

40

Α’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
Αν. Ηλ. 6.34’
Δύση 18.34’

Σελήνη 11 ημ.
ΣEΛIΔEΣ

KAΘHMEPIΝH EΦHMEPIΔA TΩN TPIKAΛΩN
IΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: M. Tσαρoυχάς και Σία A.B.E.E.
l ΠΡΩΙΝΟΣ ΛOΓOΣ A.E.
l EKΔOTHΣ: Mιχ. Tσαρoυχάς

IΔPYTAI: M. TΣAPOYXAΣ / + BAΣ. TΣAPOYXAΣ
Έτoς ιδρύσεως 13/12/1970 l Eτoς 49
l Aριθμ. Φύλλoυ 13.872 l Τιμή: EYPΩ 1

“Καλλιτεχνικές”
ανησυχίες σε κτίρια
της Καλαμπάκας

ΔIEYΘYNΣH: ΘEMIΣTOKΛEOYΣ 34 - TPIKAΛA
THΛ. ΔIEYΘYNΣHΣ 23.727 l ΣYNTAΞHΣ 24.230
l e-mail: plogos@otenet.gr l FAX: (24310) 24.953
l www.proinoslogosnews.gr

Με τους θανάτους να φτάνουν τους 118

Δημόσια και ιδιωτικά κτίρια
γίνονται στόχος
>> 6

Αποκαλυπτικά τα στοιχεία
της έρευνας του ΙΜΕ της ΓΣΕΒΕΕ

Δύο στα 10
νοικοκυριά έχουν
έναν άνεργο
Ένα στα 5 νοικοκυριά εκτιμά ότι
δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί
στις φορολογικές υποχρεώσεις το 2019
>> 5

Παραδόθηκε χθες από την
Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων

Από την αρχή της περιόδου, έως και τις 10 Μαρτίου 2019,
καταγράφηκαν 353 σοβαρά κρούσματα
Αγροτικός Συνεταιρισμός
Μεταποίησης και Εμπορίας
Αγροτικών Προϊόντων Τρικάλων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Στη κυκλοφορία
ο κόμβος στα
Μεγάλα Καλύβια
Πρόκειται για το δεύτερο κόμβο που
κατασκευάστηκε -ο πρώτος ήταν στο Ριζαριόστο πλαίσιο του έργου που υλοποιείται
>> 4

Καταστρέφεται
δημόσια περιουσία
στη Λεπτοκαρυά!
>> 6

Δηλώσεις Βιολογικής Γεωργίας και
παραλαβή τιμολογίων από την ΕΑΣ Τρικάλων

Η ΕΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ενημερώνει τους παραγωγούς ότι ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα της
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ από 28 Φεβρουαρίου 2019 έως και 28 Μαρτίου
2019. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
προσέρχονται στα γραφεία της ΕΑΣ στο
Μεγαλοχώρι για ενημέρωση και υποβολή
αιτήσεων.
Επίσης η ΕΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ άρχισε να παραλαμβάνει τιμολόγια για επιστροφή ΦΠΑ
του έτους 2018.
Για περισσότερες πληροφορίες
Τμήμα ΟΣΔΕ
Τηλ.: 24310 56513, 24310 56514

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ-ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

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

Ο Αγροτικός Γαλακτοκομικός Συν/σμός
ΜΕΤΕΩΡΩΝ ενημερώνει όλους τους ενεργούς γεωργούς να υποβάλουν αιτήσεις στήριξης στο πλαίσιο του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020
(Βιολογική Γεωργία) από 28 Φεβρουαρίου
2019 έως και 28 Μαρτίου 2019.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στα γραφεία του Συνεταιρισμού
μας για ενημέρωση και υποβολή αιτήσεων.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 24320
22426-24320 22507.
CMYK
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Σαν Σήμερα
1821
Έλληνεςαγωνιστέςυπό
τον Σωτήρη Χαραλάμπη και
τουςΠετμεζαίουςπολιορκούν
τουςΠύργουςτωνΚαλαβρύτων, που θα παραδοθούν
έπειτα από λίγες μέρες (21
Μαρτίου). Αυτή η ενέργεια
αποτελεί την πρώτη επαναστατικήπράξηστηνότιαΕλλάδα.
1861
Ταδιάφοραβασίλειακαι
ανεξάρτητες περιοχές στην
επικράτειατηςσημερινήςΙταλίας ενώνονται για πρώτη
φοράσεεθνικόκράτος,κάτω
από το στέμμα του βασιλιά
Βίκτορα Εμμανουήλ Β’ του
ΟίκουτηςΣαβοΐας,μονάρχη
τηςΣαρδηνίαςκαιτουΠεδεμοντίου.
1920
Αποτυγχάνειτομοναρχικό πραξικόπημα στη Γερμανία,πουεκδηλώθηκεστις13
Μαρτίου.ΟΒόλφγκανγκΚαπ,
αυτοανακηρυχθείς καγκελάριοςκαιδικτάτορας,εγκαταλείπει κρυφά την πόλη του
Βερολίνου και βρίσκει καταφύγιοστηΣουηδία.
1948
Βέλγιο, Λουξεμβούργο,
Ολλανδία,ΓαλλίακαιΜ.ΒρετανίαυπογράφουντηΣυμφωνία των Βρυξελλών, προάγγελοτουΝΑΤΟ.

Ο

ι Ρωμαίοι βασιλιάδες, οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες, οι Ρωμαίοι ύπατοι και στρατηγοί
διακατέχονταν από άγρια ένστικτα και πρωτοφανείς θηριωδίες. Τους διέκρινε η υπερβολική -χωρίς όρια σκληρότητα, η απανθρωπιά τόσο
στους υπηκόους τους, όσο
και στους αντιπάλους στα πεδία των μαχών και μετά. Οι
Μακεδόνες, που σημείωσαν
παρουσία στον καταπληκτικό
αυτό τόπο ως προελληνικά
φύλα από την 6η χιλιετία π.Χ.
και κάτω (επιγραφή Δισπηλιού
Καστοριάς 5.250 χρόνια π.Χ.),
στην εξελικτική πορεία, στα
ιστορικά χρόνια, διαφέντευαν
ολόκληρη την καθαυτό Μακεδονία και την ευρύτερη
μέσα στη Βουλγαρία (περιοχή
Φιλιππούπολης) και μέσα στη
Σερβία πάνω από τους Σκούπους (σημ. Σκόπια). Ηρωικοί
και περήφανοι βασιλιάδες της
Ελληνικότατης Μακεδονίας,
όπως ο Αλέξανδρος Α’, ο Αρχέλαος, ο Αμύντας, ο Φίλιππος Β’, Αντίπατρος, Κάσσανδρος, ο Στρατηλάτης των
Εθνών Μέγας Αλέξανδρος, ο
Φίλιππος Ε’, ο Περσέας και
ενδιάμεσα άλλοι κράτησαν τη
Μακεδονία όρθια και ένωσαν
τις Ελληνίδες πόλεις-κράτη
με τις οποίες συνδέονταν με
το όμαιμον, το ομόγλωσσον,
το ομόθρησκον, το ομότροπον. Θα αναφερθούμε όμως
σήμερα στο Βασιλέα Φίλιππο
Ε’ που συγκρούστηκε με τον
ύπατο των Ρωμαίων Φλαμινίνο
το 197 π.Χ. στην τοποθεσία
“Κυνός Κεφαλαί” μεταξύ Λαρίσης και Φαρσάλου. Εκεί ο
Μακεδόνας βασιλιάς υπέστη
φοβερή ήττα από τις Ρωμαϊκές λεγεώνες και από το ιππικό των Αιτωλών. Βλέπετε
οι Ελληνίδες πόλεις συμμάχησαν με τους Ρωμαίους δυστυχώς (η κατάρα των εμφυλίων σπαραγμών). Τον Φίλιππο Ε’ διαδέχτηκε ο γιος του

Ο τρισάθλιος, ο τρισβάρβαρος ύπατος των Ρωμαίων, Αιμίλιος Παύλος, που
ταπείνωσε με πρωτοφανή ωμότητα τον Βασιλέα των Μακεδόνων Περσέα

Από τον
Γιώργο Ηλ. Ζιάκα
Περσέας, που ορκίστηκε αιώνιο μίσος προς τους Ρωμαίους. Επί τρία χρόνια αντιμετώπιζε αποτελεσματικά τις
προσπάθειες των Ρωμαίων
να περάσουν τα στενά του
Ολύμπου. Τελικά το 168 π.Χ.
ο Αιμίλιος Παύλος προωθήθηκε στη Μακεδονική πεδιάδα
και ανάγκασε τον Περσέα να
δώσει μάχη στην Πύδνα (2
Γενάρη 168 π.Χ.). Ο Περσέας
μετά από ηρωικό αγώνα ηττήθηκε, συνελήφθη αιχμάλωτος και σάρωσε τη Μακεδονία
και Ήπειρο. 70 πόλεις εξαφανίστηκαν και η χώρα υπέστη πρωτοφανή καταστροφή.
Λεηλάτησε τα Μακεδονικά
ανάκτορα και άρπαξε όλο το
θησαυρό που είχε στείλει ο
Μ. Αλέξανδρος μετά την κατάρρευση της Περσικής αυτοκρατορίας. Πήρε αιχμάλωτα τα παιδιά του Περσέα και
μέλη της οικογένειάς του καθώς και χίλιους επιφανείς άνδρες από την Αχαϊκή Συμπολιτεία. Φτάνοντας στη Ρώμη
επιτέλεσε πρωτοφανή θρίαμβο. Ας παρακολουθήσουμε

πως τον περιγράφει ο Πλούταρχος στο έργο του: “Αιμίλιος Παύλος”.
“... Η τελετή του θριάμβου
μοιράστηκε σε τρεις μέρες.
Η πρώτη μέρα ήταν αφιερωμένη να παρελάσουν 250 αμάξια, που έφερναν ανδριάντες,
εικόνες και λάφυρα (αρπαγμένα από τη Μακεδονία). Την
δεύτερη μέρα πέρασαν σε ειδική πομπή τα ωραιότατα και
πολυτελέστατα μακεδονικά
όπλα. Ύστερα από τις άμαξες
και τα όπλα ακολουθούσαν
τρεις χιλιάδες άνδρες, που
κρατούσαν ένα μεγάλο ασημένιο δοχείο με αργυρά νομίσματα αξίας 750 τριτάλαντα.
Την τρίτη μέρα από τα χαράματα είχαν αρχίσει οι σαλπιγκτές να σαλπίζουν πολεμικά εμβατήρια. Τότε στο δρόμο πρόβαλαν 100 βόδια που
είχαν στα κέρατά τους χρυσάφια και στολίδια από ταινίες
και στέμματα. Οι οδηγοί των
βοδιών πήγαιναν για ιερουργία και μετά ακολουθούσαν
τα παιδιά, που κρατούσαν αργυρά και χρυσά δοχεία για
σπονδές. Ακολουθούσαν
ύστερα αυτοί που κρατούσαν
δοχεία με χρυσά νομίσματα
και ασημένια... Ύστερα ακολουθούσε το άρμα του βασιλιά Περσέα πάνω στο οποίο
υπήρχαν τα όπλα και το διάδημά του. Λίγο παραπίσω ερχόταν οι δούλοι, τα παιδιά
του βασιλιά και ένας όχλος
από τροφούς, δασκάλους και
παιδαγωγούς, που έκλαιγαν
τη μοίρα τους και άπλωναν
ικετευτικά τα χέρια τους
στους θεατές Ρωμαίους. Τα
παιδιά του βασιλιά, δυο αγόρια κι ένα κορίτσι, που λόγω
της ηλικίας δεν καταλάβαιναν

τη μεγάλη κι ανείπωτη συμφορά προκάλεσαν δάκρυα
στους θεατές. Τέλος μετά τα
παιδιά ακολουθούσε ο ίδιος
ο Περσέας φορώντας μαύρα
ιμάτια. Φαινόταν σα να τα
είχε χαμένα. Ακολουθούσαν
μετά φίλοι και συγγενείς που
κοιτάζοντας τον Περσέα ξεσπούσαν σε δάκρυα και κλάματα γοερά, θρηνητικά...”.
Αυτοί ήταν οι Ρωμαίοι. Βάρβαροι, πρωτόγονοι. Η τριανδρία αποκεφάλισε τον Κικέρωνα, ο Καλιγούλας έλεγε
στους δήμιους “χτυπάτε τους
να καταλάβουν το θάνατο”,
ο Τιβέριος πότιζε τα θύματά
του με κρασί και περιέσφιγγε
την ουρήθρα τους με σπάγγο
για να βρίσκουν αγωνιώδη
θάνατο. Ο Ελαγάβαλος γεμάτος αισχρουργίες και φαυλότητα. “Μη με λέγε κύριον,
εγώ κυρία ειμί”. Ο Νέρων
ενυμφεύθη τον απελεύθερο
Σπόρο.
Τι να πει και τι να πρωτογράψει γι' αυτούς τους ανθρώπους; Κι όμως υπήρξαν
και υπάρχουν και σήμερα Έλληνες, που την περίοδο του
Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους που εξελληνίστηκε σταδιακά και το μετονόμασαν
σπουδαίοι ιστορικοί ως Βυζαντινό κράτος. (Από την αποικία των Μεγαρέων, το αρχαίο
Βυζάντιο, 6ος π.Χ. αιώνας,
όπου δίπλα και ευρύτερα δεκάδες άλλες αρχαίες ελληνικές παροικίες) αρέσκονται να
ονομάζονται Ρωμιοί και να
χαίρονται για τη Ρωμιοσύνη
και όχι την Ελληνοσύνη, την
Ελλάδα, τον Ελληνισμό, με
τον άφθαστο πολιτισμό.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Θεμιστοκλέους 34 • Τρίκαλα 42100
Τηλ. (24310) 24.230, 23.727
• FAX: (24310) 24953
Ε- mail:plogos@otenet.gr
ΑΦΜ. 999472292• ΔΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
AP.M.A.E. 54546/33/B/03/07

Το Άγγελμα
```
Στουρνάρας:
«Μακελειό σε απευθείας μετάδοση»

```

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

(Παρανοϊκές
καταστάσεις!)

Κωστής Χρήστος
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

Σωτηρίου Ευαγγελία
Κάκια Ευαγγελία
Παπαθανασίου Χριστόφορος
Μπίνας Ματθαίος
Σιαμουρέλης Χρ. Γιώργος
ΑΘΛΗΤΙΚΟΓΡΑΦΟΙ

Γιδόπουλος Παναγιώτης
Kόντας Άρης
ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΟΙ

Κουτρούκα Αθανασία
Aυγέρη Δήμητρα

Ο “Πρωϊνός Λόγος”
κυκλοφορεί και στην
Αθήνα
Γνωστοποιείται ότι ο “Πρωϊνός
Λόγος” διανέμεται πλέον και στην
Αθήνα.
Όποιος επιθυμεί να προμηθευτεί την εφημερίδα μας, μπορεί
να την βρει στα παρακάτω σημεία
πώλησης της πρωτεύουσας:
- Σύνταγμα: Πλατεία Συντάγματος-Ερμού
-Ομόνοια:Έβερεστ
-Ομόνοια:Γιαννακόπουλος
- Πανεπιστημίου 44 (περίπτερο)
-Ακαδημίας-Σίνα(πάγκος)
-Σταδίου24(περίπτερο)

της ημέρας

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ:

Για ενημερωτικά κείμενα
και δελτία τύπου στο e-mail:
syntaktes.plogos@gmail.com

ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

σελίδα 2

Η υγεία ζητά νοσηλεία

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ Α.Ε.
Μ. ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
Α.Β.Ε.Ε.
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Ο σημαντικότερος δημοσιονομικός
κίνδυνος είναι η εφαρμογή των
αποφάσεων του ΣτΕ για τις συντάξεις
```
(Για όλα φταίνε οι… παππούδες!)

Να επαινείς τον άλλον·
μην υπερηφανεύεσαι όμως,
όταν σε επαινούν, διότι είναι
φόβος να είσαι κατώτερος
από τους επαίνους.
Βενεδίκτου, Γρηγοριανό
Ταμείο, σ. 333

Το ανέκδοτο της ημέρας
Κυρία: "Παιδιά μου όταν θέλετε να μου μιλήσετε θα σηκώνετε το ένα
δάχτυλο ενώ όταν θέλετε να πάτε για τουαλέτα τα δύο δάχτυλα."
Μια μέρα έρχεται ο διευθυντής.
Διευθυντής: "Πόσο κάνει 1+1;"
Η κυρία δείχνει από πίσω με τα δάχτυλα της τον αριθμό 2.
Τοτός:
"Κύριε διευθυντή, η κυρία θέλει τουαλέτα!"

Γενική πρόγνωση για σήμερα

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Σ Η Μ Ε Ρ Α

Κυριακή 17/3/2019
ΑΙΘΡΙΟΣ ΑΙΘΡΙΟΣ ΚΑΙΡΟΣ.
ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ
ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ ΤΙΣ ΠΡΩΙΝΕΣ
ΚΑΙ ΒΡΑΔΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΑΠΟ ΔΥΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
3 ΜΕ 5 ΜΠΟΦΟΡ. ΤΟΠΙΚΑ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ ΕΩΣ 6 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 06 ΕΩΣ
23 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.

Όταν η ζωή γίνεται ανυπόφορη,
ο θάνατος γίνεται ένα πολύ προτιμότερο καταφύγιο για τον άνθρωπο». Μία φράση του Ηρόδοτου, που θα μπορούσε πολύ εύκολα να σου έρθει στο μυαλό όταν
περιδιαβαίνεις τους διαδρόμους
ενός κρατικού νοσοκομείου. Άνθρωποι σε ουρές, στοιβαγμένοι
σε χώρους περιορισμένους, να
περιμένουν με αγωνία και θυμό
τη σειρά τους για ιατρική εξέταση,
γνωμάτευση ιατρού ή κάποια θεραπεία. Η εικόνα γίνεται ακόμη
χειρότερη στους θαλάμους βαριών
ασθενειών, όπου ιατροί και νοσηλευτές καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες και δίδουν μάχη
με τις επικρατούσες αντίξοες συνθήκες.
Είναι γεγονός ότι μέσα στον
πόνο αποκαλύπτεται πιο εύκολα
το νόημα της ζωής. Είναι επίσης
γεγονός ότι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια δεν θα έπρεπε να σύρεται
επειδή το σύστημα υγείας που
σου παρέχει το κράτος σου είναι
αναποτελεσματικό, ελλειμματικό,
δαιδαλώδες, γραφειοκρατικό, χρονοβόρο, χαοτικό, υποβαθμισμένο.
Και όλα αυτά αποτελούν συνέπεια
της οικονομικής κρίσης, η οποία
υποβάθμισε την υγεία των πολιτών.
Η αύξηση της ανεργίας και της
φτώχειας και η μείωση του εισοδήματος αποτελούν κύρια γνωρίσματα της σημερινής πραγματικότητας. Λαμβάνοντας υπόψη τους
μηχανισμούς επίδρασης αυτών
στη σωματική και ψυχική υγεία,
γίνεται εύκολα αντιληπτό το μέγεθος των επιπτώσεων στο επίπεδο υγείας του πληθυσμού.
Πολύ περισσότερο, η εξασθενημένη οικονομία ωθεί τη χώρα
σε περιορισμένη δυνατότητα στήριξης όλων εκείνων των μηχανισμών που θα μπορούσαν να προαγάγουν το επίπεδο υγείας των
πολιτών.
Οι μειώσεις των δαπανών για
την υγεία, η περιστολή προγραμμάτων πρόνοιας και κοινωνικής
πολιτικής, η υποβάθμιση της ποιότητας των ήδη επιβαρυμένων
υπηρεσιών υγείας και οι μειωμένοι
πόροι υποστήριξης των αδύναμων
νοικοκυριών «απειλούν» περαιτέρω
την υγεία του πληθυσμού.
Η ποιότητα της υγείας όμως καθορίζει και την ποιότητα του βιοτικού επιπέδου μίας χώρας και
κατά προέκταση και τον πολιτισμό
της.
Η υγεία είναι πολιτισμός. Και είναι κάτι που χρειάζεται όχι μόνο
τη συμβολή της πολιτείας, με παροχή καλύτερων υπηρεσιών, αλλά
πρωτίστως εκπαίδευση των πολιτών, η οποία θα πρέπει να αρχίσει
από τα σχολεία.
Και αυτό σημαίνει πρόληψη και
προώθηση της υγείας στην καθημερινή μας ζωή.
Πριν λοιπόν έρθει και η δική μας
σειρά να μπούμε στις φρικτές ουρές των νοσοκομείων, καλό είναι
να μπούμε στη λογική της παιδείας
ως υπεύθυνοι πολίτες και να συνεργαστούμε για το καλό του κράτους μας που κατ’ επέκταση θα
είναι και δικό μας. Το γρηγορότερο
λοιπόν γιατί ο χρόνος τρέχει...

Της Έφης Τριήρη
naftemporiki.gr

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

Τον επανέλεγχο του αριθμού των μαθητών που παρακολουθούν ξένες γλώσσες ζητά το Υπουργείο Παιδείας από τις Διευθύνσεις της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και αυτό γιατί – σύμφωνα με σχετική ανακοίνωσηδιαπιστώθηκε αυξημένος αριθμός μαθητών που δεν παρακολουθούν ξένη γλώσσα.
Η διαπίστωση αυτή έγινε κατά τη διαδικασία επεξεργασίας στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί στο ενιαίο πληροφοριακό σύστημα «myschool».
Για το λόγο αυτό , με έγγραφο προς όλες τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το υπουργείο
Παιδείας, ζητά επανέλεγχο του αριθμού των μαθητών
που παρακολουθούν ξένες γλώσσες σε σχέση με το συνολικό αριθμό ενεργών μαθητών κάθε σχολείου και συνακόλουθα στην άμεση διόρθωση αυτών ων στοιχείων.

Σήμερα όλος ο νομός Τρικάλων... τρέχει!

∫Ε.Κ.

Εις πολλά έτη Δέσποτα!
Σήμερα η Εκκλησία μας εορτάζει τον Άγιο Αλέξιο, τον άνθρωπο του
Θεού. Για την τοπική μας Εκκλησία είναι μια σημαντική μέρα, αφού ο
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης π. Τρίκκης και Σταγών κ. Αλέξιος άγει τα
ονομαστήρια του.
Έτσι οι ευχές για τον Γέροντα Αλέξιο είναι πολλές, αφού αποτελεί μια
μεγάλη προσωπικότητα, όχι μόνο της τοπικής Εκκλησίας αλλά και γενικότερα.
Χθες το απόγευμα στον Ι.Ν. Αγίου Νεκταρίου από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσόστομο τελέστηκε πανηγυρικός Εσπερινός, ενώ σήμερα θα υπάρξει πανηγυρική Θεία Λειτουργία.
Οι ευχές για τον Γέροντα Αλέξιο, αλλά και τον Πρωτοσύγκελο Αρχιμανδρίτη Αλέξιο, πολλές και το ίδιο και από εμάς. Εις έτη πολλά Δέσποτα!

∫χρ.πΑπ.

Μόλις το 11,3% της αγροτικής παραγωγής της χώρας
μας, με τζίρο 1,2 δις ευρώ, παράγουν οι συνεταιρισμοί, όταν
σε άλλες χώρες το αντίστοιχο
ποσοστό ξεπερνά το 60%.
Το προηγούμενο ΕΣΠΑ
χρηματοδότησε ομάδες παραγωγών, πολιτική που ακολουθείται και στο τρέχον πρόγραμμα της ΕΕ, όμως πρέπει
να εφαρμοστεί από παραγωγούς που θα συνεταιριστούν.
Σημειώνεται πως οι πως οι
ισχυρότεροι αγροτικοί συνεταιρισμοί παγκοσμίως βρίσκονται και δραστηριοποιούνται στις ΗΠΑ, κάτι που
κάποιος δεν θα περίμενε,
όμως είναι πραγματικότητα.
Όπως τονίζουν συνεταιριστές, «δεν είναι πολιτικό ζήτημα το συνεταιριστικό κίνημα, ούτε ιδεολογικό. Απλά,
είναι θέμα συμφερόντων.
Ως κλάδος της οικονομίας,
εμείς οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι έχουμε συμφέρον
να συνεταιριστούμε και μπορούμε να το κάνουμε μια
χαρά, άσχετα που πολιτικά
ανήκει ο καθένας.
Αυτό στην κάλπη και όποιος
επιθυμεί στον πολιτικό στίβο.
Στις αγροτικές μας εκμεταλλεύσεις χρειαζόμαστε απαραιτήτως συνέργειες και συνεργασίες. Μόνο έτσι θα επιβιώσουμε και θα αναπτυχθούμε».

∫ Μ.Α.Μπ.

Αντιδράσεις
για το νέο Λύκειο
Αντιδράσεις έχει προκαλέσει το νέο σχέδιο για το Λύκειο που ανακοίνωσε την περασμένη Πέμπτη ο Υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου.
Ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ Νικηφόρος Κωνσταντίνου σε
δηλώσεις του (ΣΚΑΙ) σημείωσε ότι δεν υπήρξε περαιτέρω διαβούλευση με την ΟΛΜΕ, πάρα τη σχετική δέσμευσή ενώ υπογράμμισε ότι με τις αλλαγές Γαβρόγλου
μετατρέπεται η τρίτη λυκείου σε κακέκτυπο φροντιστηρίου.
Πάντως το θέμα αναμένεται να απασχολήσει και το Δ.Σ.
της ΕΛΜΕ Τρικάλων το προσεχές διάστημα, όπου και θα
υπάρξουν οι οποίες αντιδράσεις και τοποθετήσεις.

∫Ε.Κ.

CMYK

4 σελίδα
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Παραδόθηκε χθες από την Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων

Στη κυκλοφορία ο κόμβος
στα Μεγάλα Καλύβια
Πρόκειται για το δεύτερο κόμβο που κατασκευάστηκε – ο πρώτος
ήταν στο Ριζαριό- στο πλαίσιο του έργου που υλοποιείται
ωρίς ιδιαίτερες
καθυστερήσεις
ολοκληρώνεται η
κατασκευή των κόμβων σε
σημεία-καρμανιόλες του οδικού
δικτύου στην περιοχή μας,
όπου έχουν χάσει τη ζωή τους
δεκάδες πολίτες από την
Περιφερειακή Ενότητα
Τρικάλων.

Χ

Χθες, παραδόθηκε στη κυκλοφορία ο κόμβος στην εθνική οδό Τρικάλων-Καρδίτσας, στο ύψος του ΤΕΦAΑ και συγκεκριμένα στην είσοδο
που εξυπηρετεί τα Μεγάλα Καλύβια
και τις Καρυές.
Πρόκειται για το δεύτερο κόμβο
που κατασκευάστηκε – ο πρώτος
ήταν στο Ριζαριό- στο πλαίσιο του
έργου που υλοποιείται από την Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων για
την κατασκευή 10 συνολικά κόμβων.
Αντικείμενο του έργου είναι η βελτίωση της λειτουργικότητας και της
ασφάλειας του οδικού δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων με
την τροποποίηση υφισταμένων διασταυρώσεων σε κυκλικούς κόμβους.
«Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο
για την ασφαλέστερη επικοινωνία
των ανθρώπινων κοινοτήτων και την
μεταφορά των εμπορευμάτων. Η

κατασκευή των κόμβων αυτών κρίθηκε απαραίτητη λόγω του ιδιαίτερα
αυξημένου κυκλοφοριακού φόρτου
και της αναμονής των οχημάτων
στα υφιστάμενα φανάρια» ανέφερε
ο Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων κ.
Χρήστος Μιχαλάκης.

Οι κόμβοι
Ειδικότερα, θα κατασκευαστούν
κόμβοι στην Εθνική οδός Τρικάλων
– Λάρισας με οδούς προς Τρίκαλα,
Πύλη και Μεγαλοχώρι (περιοχή Μεγαλοχωρίου), στην Εθνική οδός Τρικάλων – Καρδίτσας με περιφερειακή

οδό προς Εθνική οδό Τρικάλων – Λάρισας και με οδούς προς Τρίκαλα και
Πύλη (είσοδος πόλης Τρικάλων),
στην Εθνική οδός Τρικάλων – Πύλης
με περιφερειακές οδούς προς διασταυρώσεις Καλαμπάκας και Καρδίτσας (περιοχή μύλου «Τσαγκάδα»), στη διασταύρωση Εθνικής
οδού Τρικάλων – Ιωαννίνων με τοπικές οδούς στην είσοδο Μαλακασίου,
στη διασταύρωση επαρχιακής οδού
Βαλτινού – Δενδροχωρίου με οδό
προς Διαλεχτό και λοιπές τοπικές
οδούς, στη διασταύρωση οδού από

Εθνική οδό Τρικάλων – Καλαμπάκας
προς Σαρακίνα με οδό προς Περιστέρα και λοιπές τοπικές οδούς,
στη διασταύρωση παλαιάς Εθνικής
Οδού Τρικάλων – Λάρισας με οδό εισόδου από νέα Εθνική οδό Τρικά-

λων– Λάρισας προς Φαρκαδόνα και
στη διασταύρωση νέας γέφυρας
στην είσοδο του Δ.Δ. Θεόπετρας με
τοπικές οδούς.
Ε.Κ.

Το καλαίσθητο πάρκο της πλατείας
Δημουλά και τα αναξιοποίητα σιντριβάνια
ιδέα και η
απόφαση της νυν
Δημοτικής να
μετατρέψει αρχικά το
σιντριβάνι στην πλατεία
Ρήγα Φεραίου σε παρτέρι
με λουλούδια και να
τοποθετήσει ένα
καλαίσθητο φωτιστικό
αποδεδείχθηκε
επιτυχημένη και άρεσε
στους δημότες σε
αντίθεση με αυτό που
προϋπήρχε και δεν
μπορούσε να
συντηρηθεί.

Η

Του

Γιώργου
Χρ. Σιαμουρέλη

✉ grgsiamourelis@gmail.com
Επιτυχημένη αποδείχτηκε
και η μετατροπή του σιντριβανιού στην πλατεία Δημουλά
σε μικρό καλαίσθητο πάρκο,
το οποίο πλέον αποτελεί σημείο αναφοράς για το κέντρο
τη πόλης.
Είναι πράγματι ωραίο και δε
θυμίζει σε τίποτα το χαλασμένο σιντριβάνι που δεν λειτουργούσε για πολύ καιρό

και μάζευε βρωμιές, με αποτέλεσμα ο χώρος της πλατείας να μην είναι ελκυστικός και

οι διαμαρτυρίες των καταστηματαρχών έντονες και πολλές προς την νυν, αλλά και την

προηγούμενη δημοτική Αρχή.
Μάλιστα, η πλατεία Δημουλά είχε κατά κάποιο τρόπο
«περιθωριοποιηθεί» για ένα
σημαντικό χρονικό διάστημα,
λόγω της απαξίωσης και της
οικονομικής κρίσης, η οποία
οδήγησε καταστηματάρχες
να κλείσουν τα μαγαζιά τους!
Όμως, στην πλατεία Δημουλά υπάρχουν και ακόμη
δυο σιντριβάνια με τα οποία ο
Δήμος δεν έχει ακόμη ασχοληθεί! Και τα δυο είναι εγκαταλελειμμένα, βρώμικα και
ίσως επικίνδυνα για τα παιδιά

που παίζουν στην πλατεία,
καθώς υπάρχουν καλώδια με
ρεύμα! Το ένα βρίσκεται στα
15 μέτρα από το καλαίσθητο
πάρκο που προαναφέραμε
και το άλλο απέναντι από τα
γυμνάσια της πόλης!
Ενώ η δημοτική Αρχή γνωρίζει τι πρέπει να κάνει και με
τα δύο σιντριβάνια, αφού έχει
φτιάξει τα άλλα δυο, εντούτοις
δεν έχει προχωρήσει στη βελτίωση κι αυτών, γεγονός που
αν συνέβαινε, θα άλλαζε ακόμη περισσότερο την εικόνα
της πλατείας.

Σημειώνω πως ήδη στην περιοχή ανοίγουν νέες και δυνατές επιχειρήσεις και στα
σχέδια είναι ν’ ανοίξουν κι άλλες στο προσεχές χρονικό
διάστημα! Είναι κρίμα να
υπάρχουν δυο συγκεκριμένα
σημεία που να χαλούν την
καλή εικόνα της Δημουλά.
Τέλος εκείνο που επίσης
ζητείται από δημότες και
επαγγελματίες, για την πλατεία Δημουλά είναι η βελτίωση του φωτισμού, κατά τις νυκτερινές ώρες.

τοπικά

Π

ερίπου 2 στα 10
νοικοκυριά έχουν
στην οικογένεια
ένα τουλάχιστον άτομο
σε ανεργία. Το ποσοστό
της μακροχρόνιας
ανεργίας ανέρχεται στο
70,2% του συνολικού
αριθμού των ανέργων.
Αυτό καταγράφηκε στην
πρόσφατη έρευνα που
διεξήχθη από το ΙΜΕ της
ΓΣΕΒΕΕ για το εισόδημα
των νοικοκυριών, με τα
στοιχεία να είναι άκρως
αποκαλυπτικά για τον
τρόπο με τον οποίο
καλούνται να
διαχειριστούν την κρίση
οι πολίτες.

Σύμφωνα με το ΙΜΕ από τα
ευρήματα της έρευνας καταγράφεται μια βελτίωση στους
περισσότερους από τους δείκτες προσδιορισμού της κατάστασης των νοικοκυριών,
γεγονός που ακολουθεί την
γενικότερη βελτίωση που καταγράφουν οι κύριοι δείκτες
της ελληνικής οικονομίας.
Ωστόσο είναι εμφανείς οι επιπτώσεις από την 10ετή οικονομική κρίση και την πολιτική
της εσωτερικής υποτίμησης
που επιλέχθηκε ως μέτρο αντιμετώπισης της κρίσης χρέους της ελληνικής οικονομίας.
Έτσι και παρά την βελτίωση
των δεικτών της έρευνας εισοδήματος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
διαπιστώνονται τα ακόλουθα
που θα πρέπει τουλάχιστον
να προβληματίσουν την ελληνική κυβέρνηση
Όπως προκύπτει από την
έρευνα «περίπου 2 στα 10
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Δύο στα 10 νοικοκυριά
έχουν έναν άνεργο
•Ένα στα 5 νοικοκυριά εκτιμά ότι δεν θα μπορέσει
να ανταποκριθεί στις φορολογικές υποχρεώσεις το 2019
την επανένταξη στην αγορά
εργασίας και όχι την περιθωριοποίηση».

Οφειλές σε τράπεζες
και εφορία

νοικοκυριά έχουν στην οικογένεια ένα τουλάχιστον άτομο
σε ανεργία. Το ποσοστό της
μακροχρόνιας ανεργίας ανέρχεται στο 70,2% του συνολικού αριθμού των ανέργων,
ενώ το από το προηγούμενο
εύρημα εκτιμάται ότι περίπου

950 χιλιάδες άτομα βρίσκονται
σε κατάσταση ανεργίας. Συμβαδίζει μάλιστα και με τα τελευταία στοιχεία του ΟΑΕΔ
όπου οι εγγεγραμμένοι άνεργοι αυξήθηκαν σε περίπου
960 χιλ. άτομα, αλλά και με
τα πρόσφατα μηνιαία στοιχεία

της ΕΛΣΤΑΤ για την ανεργία
(χωρίς εποχική διόρθωση).
Αυτό επιβεβαιώνει την ανάγκη
διαμόρφωσης ενός ελάχιστου
πλαισίου κοινωνικής προστασίας που θα συνδυάζει οικονομική- κοινωνική στήριξη και
παροχές σε είδος, με σκοπό

Σχετικά με τις οφειλές των
νοικοκυριών προς τη εφορία,
το 18,9% των νοικοκυριών
έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές
και το 44% αυτών των οφειλετών έχει υπαχθεί σε κάποια
ρύθμιση, ενώ το 6,1% είχε
αλλά την έχασε. Το γεγονός
ότι περισσότεροι από 1 στους
2 οφειλέτες δεν έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους αποτελεί
ένδειξη ότι βρίσκονται σε πάγια αδυναμία εξυπηρέτησης
οφειλών και αναζητά λύσεις
παρατείνοντας τους χρόνους
αποπληρωμής.
Σύμφωνα με την έρευνα οι
συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την φορολογική διοίκηση είναι περίπου στα 104
δισ. (από 99 δισ. το 2017, στοιχεία ΑΑΔΕ) ενώ οι οφειλέτες
είναι περίπου 4 εκατομμύρια.
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Άξιο αναφοράς είναι ότι σύμφωνα με στοιχεία της ΑΑΔΕ
το 51% αυτών οφείλουν έως
500 € ενώ το 90% περίπου
των οφειλετών δεν είχε οφειλές
πάνω από 10.000€. Ειδικότερα
οι συνολικές ληξιπρόθεσμες
οφειλές των κατηγοριών αυτών
που αποτελούν και την συντριπτική πλειοψηφία των οφειλετών είναι περίπου 3,7 εκ. σε
σύνολο 4 εκ. οφειλών.
Από αυτούς περίπου τα 2,2
εκ. οφείλουν ποσά έως και
500€. Αυτές οι κατηγορίες
οφειλετών που αποτελούν την
συντριπτική πλειοψηφία και
συνολικά οι οφειλές τους δεν
ξεπερνούν τα 16,5 δισ. από
τα 100 δισ. – κριτήρια που
μπορούν να προσδιορίσουν
ότι δεν πρόκειται για στρατηγικούς κακοπληρωτές - θα
πρέπει να αντιμετωπιστούν
ως ξεχωριστή κατηγορία οφειλετών και να τους δοθεί η δυνατότητα να ρυθμίσουν τις
οφειλές τους με μεγαλύτερη
ευελιξία δεδομένου ότι οι
οφειλές αυτές μάλλον δημιουργούνται λόγω οικονομικής
αδυναμίας.
Επίσης, ένα στα 5 νοικοκυριά εκτιμά ότι δεν θα μπορέσει
να ανταποκριθεί στις φορολογικές υποχρεώσεις το 2019.
Το ποσοστό αυτό εάν και μικρότερο σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά παραμένει
αρκετά υψηλό, γεγονός που
καταδεικνύει τις αυξημένες
υποχρεώσεις που έχουν τα
νοικοκυριά έναντι του Δημοσίου σε σχέση με τα έσοδα
τους.
Ε.Κ.

Τη Διοίκηση του ΚΤΕΛ Ν. Τρικάλων
Υπέρ των
επισκέφθηκε
ο
Θ.
Αλέκος
συνεργασιών

Συνεδρίασε προχθές η ΝΕ Τρικάλων

ο ΣΥΡΙΖΑ
Συνεργασίες προωθεί και επιζητά η ΝΕ
Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές για
την τοπική αυτοδιοίκηση και τις Ευρωεκλογές.
Το Νομαρχιακό κομματικό όργανο του κυβερνώντος κόμματος
συνεδρίασε προχθές το βράδυ
στα γραφεία, με την συμμετοχή
των βουλευτών Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ Σάκη Παπαδόπουλου
και Παναγιώτας Δριτσέλη, με κύριο αντικείμενο την βέλτιστη
οργάνωση και τον συντονισμό ενόψει των εκλογών του ερχόμενο Μαΐου, όμως, το ζήτημα των Κοινοβουλευτικών δεν
απασχόλησε όσους και όσες συμμετείχαν στην σύσκεψη.
Για ακόμη μία φορά τονίστηκε πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι υπέρ
των συνεργασιών με “συγγενικές” ή “κοντινές” ιδεολογικές
δυνάμεις και πρόσωπα και υπογραμμίστηκε πως το διακύβευμα των επερχόμενων εκλογών είναι η συνέργεια και
συμπόρευση δημοκρατικών και προοδευτικών και η αντίσταση και η μάχη κατά του νεοφιλελευθερισμού, της ακροδεξιάς και του φασισμού, οπότε όποιος τάσσεται υπέρ
αυτής της λογικής και πολιτικής πρακτικής, είναι εν δυνάμει
συνεργάτης.
Όσον αφορά το πρακτικό μέρος του προεκλογικού
αγώνα, αποφασίστηκε από την ΝΕ να πραγματοποιηθούν
περιοδείες και να δοθεί δυναμικό παρών στις εκδηλώσεις
που θα πραγματοποιήσουν ο υποψήφιοι επικεφαλής συνδυασμών, με αρχή τον υποψήφιο δήμαρχο Τρικκαίων Κώστα
Κρεμμύδα, στις 24/3 στο “Φρούριο”.
Η ΝΕ Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει για την Περιφέρεια
τον υποψήφιο Περιφερειάρχη Νίκο Τσιλιμίγκα, στον Δήμο
Μετεώρων τον κ. Θεόδωρο Αλέκο και στον Δήμο Φαρκαδόνας την κ. Δέσποινα Μπόττη. Όσον αφορά τον Δήμο Πύλης, η ΝΕ δεν έχει εκφράσει κάποια στήριξη σε κανέναν
υποψήφιο.
Ματθαίος Μπίνας

Ο

άλυτου κυκλοφοριακού προβλήματος, τόσο στο κέντρο
της πόλης, όσο και στο οδικό
δίκτυο των Μετεώρων.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε πολύ ευχάριστο κλίμα, με τις δύο πλευρές να
ανταλλάζουν ενδιαφέρουσες
απόψεις και ιδέες.

υποψήφιος δήμαρχος Μετεώρων Θοδωρής
Αλέκος και οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοί του, συνέχισαν τον κύκλο επαφών
με τους φορείς του Νομού
Τρικάλων. Επισκέφτηκαν το
ΚΤΕΛ Τρικάλων και συναντήθηκαν με μέλη του Δ.Σ.
και μετόχους της εταιρείας.
Εκεί, τους υποδέχτηκαν ο
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Τζατζάκης Βασίλειος και ο Αντιπρόεδρος κ. Ρομπιές Ευάγγελος, όπου, ξεκίνησαν με μια εισαγωγική ενημέρωση για την κατάσταση
και τα προβλήματα των δρομολογίων που πραγματοποιούνται στο Δήμο Μετεώρων.
Υπήρξε ενημέρωση για το

νέο εγχείρημα της απευθείας
γραμμής Δελφοί – Καλαμπάκα
που ετοιμάζει η εταιρεία, με
σκοπό την επιπλέον διοχέτευση επισκεπτών στη Καλαμπάκα και στο Καστράκι.
Επίσης, αναλύθηκαν τα σοβαρότατα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν τα λεωφορεία
που εισέρχονται στη πόλη
μας, λόγω του μέχρι σήμερα

Ανακοίνωση
Προγράμματα συμβολαιακής
γεωργίας στο βαμβάκι και στο
καλαμπόκι από την Ε.Α.Σ. Τρικάλων
Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Μεταποίησης και Εμπορίας
Αγροτικών Προϊόντων Τρικάλων (Ε.Α.Σ. Τρικάλων) ενημερώνει τους παραγωγούς ότι υλοποιεί προγράμματα
συμβολαιακής γεωργίας στο βαμβάκι, για παράδοση
προϊόντος στον ίδιο τον Συνεταιρισμό αλλά και στην
εταιρεία Αφοί Ν. Καραγιώργος ΑΒΕΕ και στο καλαμπόκι
για παράδοση στην AGROVIZ (Δέλτα Καλαμπάκας & Μεγάρχη).
Περισσότερες πληροφορίες:
Κεντρικό Κατάστημα ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ (Μεγαλοχώρι):
24310-25316.
Υποκατάστημα Παραποτάμου: 24310-84224.
Υποκατάστημα Φήκης: 24310-51090.
Υποκατάστημα Πύλης: 24340-22630.
Υποκατάστημα Μεγάρχης: 24310-86480.
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«Καλλιτεχνικές» ανησυχίες Καταστρέφεται δημόσια περιουσία!
Δημόσιο κτίριο στην
Λεπτοκαρυά αντί
σε κτίρια της Καλαμπάκας
να μετατραπεί σε
Δημόσια και ιδιωτικά κτίρια της Καλαμπάκας γίνονται στόχος

Τ

ις “καλλιτεχνικές”
τους ανησυχίες
εκφράζουν ορισμένοι
στην Καλαμπάκα, καθώς
επιδίδονται σε
«καλλιτεχνίες»! Όχι
βεβαίως σε καμβάδες,
αλλά σε τοίχους δημοσίων
και ιδιωτικών κτιρίων!

Π

ριν από λίγες
δεκαετίες στην
Λεπτοκαρυά
Τρικάλων είχε χτιστεί ένα
κτίριο, δίπλα στις
εργατικές κατοικίες, που
ήταν πραγματικά καμάρι.
Η φιλοδοξία ήταν αυτό ο
χώρος να στεγάσει είτε
κάποια δημόσια
υπηρεσία, είτε να βρεθεί
άλλος τρόπος ώστε να
μην πάνε χαμένα τα
χρήματα του Έλληνα
φορολογούμενο.

Του

Γιώργου
Χρ. Σιαμουρέλη

✉ grgsiamourelis@gmail.com
Δεν είναι λίγες οι φορές
που εξωτερικοί τοίχοι κτιρίων,
φρεσκοβαμμένοι μάλιστα
έχουν γίνει στόχος των ορέξεων του κάθε ενός που αντιδρά μ’ αυτό τον τρόπο, εξωτερικεύοντας με αυτό τον
τρόπο τις εσωτερικές του σκέψεις!
Πρώτο και καλύτερο σε ότι
αφορά τους βανδαλισμούς
με συνθήματα στους τοίχους,
είναι το Ειρηνοδικείο Καλαμπάκας, του οποίου η εικόνα
είναι πραγματικά απίστευτη
και τη βλέπεται και στις φωτογραφίες που δημοσιεύουμε.
Έχει βαφτεί ουκ ολίγες φορές
και πάντα καταντά σ’ αυτή
την άθλια κατάσταση!
Ακολουθεί η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Γενικού
Λυκείου Καλαμπάκας, όπου
ο εξωτερικός τοίχος έχει και
αυτός γραφεί με συνθήματα!
Πιο παλιά είδαμε συνθήματα
στο Δασαρχείο Καλαμπάκας,
στα γυμνάσια, στο ανοιχτό
υπαίθριο θέατρο, στο στάδιο
Καλαμπάκας, στο κλειστό Γυμναστήριο Καλαμπάκας και
αλλού.
Πριν από λίγες ημέρες
άγνωστοι έγραψαν συνθήματα σε εκκλησάκια της περιοχής, όπως το εκκλησάκι του
Αγίου Αντωνίου στην Καλαμπάκα, στη Δούπιανη στο Καστράκι, ενώ βανδάλισαν ακό-

στολίδι μαραζώνει

του Χριστόφορου

Παπαθανασίου

μη και εικόνες στον εξωκκλήσι
του «Αϊ Λιά» στο Άλσος του
Προφήτη Ηλία!
Η δράση των αγνώστων δεν
σταματά μόνο στους δημόσιους χώρους, αλλά επεκτείνεται όπως και στους ιδιωτικούς.
Όσοι διαθέτουν καθαρούς
τοίχους «στοχοποιούνται» και
οι περιουσίες τους γίνονται
πεδίο «καλλιτεχνικών» δημιουργιών από τους αγνώστους!
Επίσης να σημειώσουμε ότι
προσφάτως στην πόλη γράφτηκαν και συνθήματα κατά
δημοσιών προσώπων και πολιτών και αυτές οι πράξεις είναι καταδικαστέες.
Μάλιστα διατάχτηκε και
αστυνομική ερεύνα για το
θέμα.
Ακόμη ένα πεδίο δράσης

για τους όσους αρέσκονται
να γράφουν σε δημόσια πεδία, είναι και οι πινακίδες του
κοκ. Σχεδόν όλες, αν όχι όλες
οι πινακίδες, είναι γραμμένες
και έχουν πάνω τους διάφορα
αυτοκόλλητα, με αποτέλεσμα
να μην διακρίνεται το τι ακριβώς σηματοδοτούν.
Το ερώτημα είναι γιατί δεν
έχει οδηγηθεί στη δικαιοσύνη
ποτέ κανείς γι’ αυτές τις δράσεις και τις πράξεις τους; Δεν
εντοπίζονται;
Δεν αφήνουν ίχνη; Υπάρχει
ίσως κάποια ανοχή στο θέμα;
Όπως και να χει πάντως
πρέπει όσοι επιδίδονται σε
τέτοιες πράξεις και προξενούν
φθορές στη δημόσια και ιδιωτική περιουσία, να οδηγούνται
στη δικαιοσύνη.

Δυστυχώς όμως στην χώρα
αυτή που όλα είναι στο πόδι
δεν μπορούν να βρεθούν λύσεις για τα αυτονόητα. Η αυτοψία του «Πρωινού Λόγου»
και το φωτογραφικό υλικό
που παραθέτουμε μαρτυρά
από μόνο του για την εικόνα
του κτιρίου. Ερημιά, φθορές,
βρωμιές και εγκατάλειψη.
Αυτή είναι η σκληρή εικόνα.
Το συγκεκριμένο κτίριο ήταν
ενεργό πριν από αρκετά χρόνια όταν στέγασε τον ΟΑΕΔ.
Στην συνέχεια κάποιες προσπάθειες που έγιναν για να
αποκτήσει ζωντάνια αποδείχτηκαν άκαρπες. Πλέον για
τους κατοίκους της περιοχής
αυτό το πρώην στολίδι αποτελεί πηγή μόλυνσης. Ιδιαίτερα σε μια στιγμή που υποτίθεται ότι το ελληνικό κράτος
ψάχνει οικονομικούς πόρους
να υπάρχουν κτίρια που είναι
πραγματικά αφημένα στην
τύχη τους. Μήπως έφτασε η
στιγμή οι τοπικοί φορείς να
αξιολογήσουν την κατάσταση
όπως πρέπει, ώστε με τον
τρόπο αυτό να βρεθεί η καλύτερη λύση; Χρειάζονται
όμως γρήγορες και άμεσες
λύσεις για να λυθεί ένα πρόβλημα που δεν μας τιμά ως
τοπική κοινωνία.

Κέντρο Διάγνωσης &
Θεραπείας Διαταραχών

“ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ”

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

Σκυλοτροφή συντήρησης 20kg

από

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ "ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ"

Σκυλοτροφή ενέργειας 20kg

από

Γατοτροφή Premium από 24,99

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

μόνο

Αλεύρι τύπου πολυτελείας 5kg

από

Αλεύρι τύπου 70% 25kg

από

Hλιέλαιο 10λίτρα

από

11,99€
17,99€
14,99€
2,99€
12,49€
11,99€
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Δρομολογούνται έργα
και αλλαγές στο δίκτυο του ΟΣΕ
ασικός μας στόχος, είναι η δημιουργία υποδομών για τις μεταφορές του μέλλοντος» τόνισε από τη
Λάρισα ο γ.γ. Υποδομών και Μεταφορών κ. Θάνος Βούρδας μιλώντας στο 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Θεσσαλίας στη Λάρισα.
Στην ομιλία του ο κ. Βούρδας
επεσήμανε την συνολική αναβάθμιση του σιδηροδρομικού άξονα
Αθήνας – Λάρισας -Θεσσαλονίκης
που επετεύχθη τα τελευταία χρόνια και στα δύο έργα που αφορούν
στο εσωτερικό δίκτυο της Θεσσαλίας.
Όπως ανέφερε: «το έργο Ηλεκτροκίνησης-Σηματοδότησης της
γραμμής Πλαιοφάρσαλο-Καλαμπάκα προχωρά σε συμβασιοποίηση
μόλις εγκριθεί από το Ελεγκτικό
Συνέδριο. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Θεσσαλίας.
Το έργο Ηλεκτροκίνησης-Σηματοδότησης της γραμμής Λάρισα–
Βόλος, με παράλληλη αλλαγή διέλευσης από τη ΒΙΠΕ Βόλου και όχι
τη Νέα Ιωνία, που προκηρύσσεται
αμέσως μετά την έγκριση της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΣΠΑ τις
επόμενες μέρες».
Στην ομιλία του αναφέρθηκε επίσης στην ειδική μελέτη σκοπιμότητας που εκπονεί άμεσα η ΕΡΓΟΣΕ με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση της Λάρισας, σε συνδυασμό με την αναβάθμιση της σιδηροδρομικής διέλευσης μέσα
από την πόλη.
Η μελέτη θα εκπονηθεί με πρωτοβουλία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και έχουν διασφαλιστεί οι σχετικοί πόροι.
«θα επικεντρώνεται στην εξέταση ρεαλιστικών λύσεων που αφ’

«Β

ενός θα μειώνουν την όχληση των
κατοίκων, όπως για παράδειγμα θα
είναι λύσεις που θα μετακινούν τον
Εμπορευματικό Σταθμό εκτός του
πυκνοδομημένου αστικού ιστού
και αφ’ ετέρου θα εξασφαλίζουν
καλύτερες συνθήκες σιδηροδρομικής και οδικής κυκλοφορίας στην
πόλη, όπως για παράδειγμα θα
συμβεί εάν υλοποιηθεί η βύθιση ή
η υπερύψωση της σιδηροδρομικής
γραμμής όπου απαιτείται.
Η μελέτη στα συμπεράσματα
της:

1. θα παρουσιάσει όλες τις δυνατές χαράξεις/ μηκοτομές της
σιδηροδρομικής γραμμής μέσα
από την Λάρισα,
2. θα υπολογίσει για κάθε λύση
όλα τα σχετικά κόστη και τις αντίστοιχες ωφέλειες,
3. θα προτείνει ρεαλιστικούς
τρόπους χρηματοδότησης.
Η μελέτη θα ανατεθεί εντός του
Απριλίου 2019 και θα ολοκληρωθεί
εντός του φθινοπώρου του 2019. Ο
ορίζοντας σχεδιασμού είναι το
2020, ώστε μέχρι το 2023 να μπο-

ρέσει η Λάρισα να αποκτήσει τις
κατάλληλες σιδηροδρομικές υποδομές που θα εξασφαλίζουν τα μέγιστα δυνατά οφέλη για την πόλη».
Σχετικά με την εκπόνηση μελέτης
για την μεταφορά του εμπορευματικού κέντρου (σταθμού διαλογής) από την σημερινή του θέση σε
άλλη θέση, έξω από το κέντρο
της Λάρισας που δρομολογούν
άμεσα ο ΟΣΕ και η ΓΑΙΟΣΕ, ο κ.
Βούρδας σημείωσε πως «»εξετάζεται η τοποθεσία «Κουλούρι»
όπου υφίσταται ακίνητο έκτασης

300 στρεμμάτων περίπου επιπλέον
των 100 στρεμμάτων που ανήκουν
στο Δήμο. Τα βήματα για την ολοκλήρωση της μεταφοράς είναι τα
εξής:
1. η ανταλλαγή οικοπέδων,
2. η υλοποίηση μελέτης σκοπιμότητας – βιωσιμότητας για τη
δημιουργία εμπορευματικού κέντρου (agrologistics) και βέλτιστης
διαχείρισης εμπορευματικού φόρτου,
3. η ανάπτυξη και υλοποίηση
μελετών εφαρμογής,
4. η υλοποίηση των υποδομών.
«Είμαστε θετικοί στην ανταλλαγή ίσης αξίας εκτάσεων και στην
παραχώρηση για αξιοποίηση υφιστάμενων κτισμάτων» δήλωσε χαρακτηριστικά.
Ιδιαίτερης σημασίας είναι και η
μελέτη που δρομολογείται για την
αξιοποίηση του περιβάλλοντος χώρου του σημερινού Επιβατικού
Σταθμού που είναι ιδιοκτησίας του
ΟΣΕ, σε συνεργασία με τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Λάρισας.
Επίσης θα εξετασθεί η αξιοποίηση
άλλων εκτάσεων ιδιοκτησίας ΟΣΕ
στην πόλη της Λάρισας.
Παράλληλα, ο ΟΣΕ, είπε ο γ.γ.
Υποδομών και Μεταφορών, προχωρά άμεσα στη κατασκευή των
κατάλληλων προστατευτικών μέσων ώστε να μην επιτρέπεται η
πρόσβαση πολιτών προς την υφιστάμενη σιδηροδρομική γραμμή
και όλες τις εγκαταστάσεις του και
να παρέχεται η μέγιστη δυνατή
ασφάλεια για το κοινωνικό σύνολο.
Ήδη, σημείωσε, η σχετική εργολαβία είναι σε φάση υπογραφής
και μέσα στον Απρίλιο αναμένεται
η εγκατάσταση του αναδόχου.

118 θάνατοι από την γρίπη
Τις τελευταίες ημέρες οι επισκέψεις σε ιατρό για γριπώδη συνδρομή παρουσιάζουν μείωση σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα
είωση παρουσιάζουν τα κρούσματα της γρίπης
σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του. Ωστόσο,
μέσα σε μία εβδομάδα και έως τις 10 Μαρτίου 7
άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ συνολικά ο
μακάβριος κατάλογος μετρά 118 θύματα του ιού.
Σύμφωνα με τους επιστήμονες του ΚΕΕΛΠΝΟ, τις
τελευταίες ημέρες οι επισκέψεις σε ιατρό για γριπώδη
συνδρομή παρουσιάζουν μείωση.

Μ

του Χριστόφορου Παπαθανασίου
Κατά την εβδομάδα από τις 4 έως τις 10 Μαρτίου 2019, στα
Εργαστήρια Αναφοράς Γρίπης ελέγχθηκαν για ιούς γρίπης συνολικά 203 κλινικά δείγματα, όλα από νοσοκομεία. Τα 52 (25,6%)
εξ΄ αυτών ήταν θετικά για ιούς γρίπης τύπου Α. Τα 45 στελέχη
τύπου Α υποτυποποιήθηκαν και εξ΄ αυτών τα 17 (37,8%) ανήκαν στον υπότυπο Α(Η3Ν2) και τα 28 (62,2%) στον υπότυπο
Α(Η1Ν1) pdm09.
Από την αρχή της περιόδου, έως και τις 10 Μαρτίου 2019,
καταγράφηκαν 353 σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης, εκ των οποίων τα 340 με νοσηλεία σε Μ.Ε.Θ.
Το ίδιο χρονικό διάστημα καταγράφηκαν συνολικά 118 θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Οι 105 θάνατοι αφορούσαν ασθενείς με νοσηλεία σε Μ.Ε.Θ και 13 ασθενείς χωρίς νοσηλεία σε Μ.Ε.Θ
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Θα προκηρυχθεί το επόμενο χρονικό διάστημα, ίσως και μέσα στον Μάρτιο

Μέτρο διατήρησης των απειλούμενων
αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων

Αιτήσεις τροποποίησης μπορούν να καταθέσουν μέχρι 31/3 οι δικαιούχοι του προγράμματος

Σ

το επόμενο χρονικό διάστημα
ενδεχομένως προκηρυχθεί το
μέτρο διατήρησης των
απειλούμενων αυτόχθονων φυλών
αγροτικών ζώων, δηλαδή η δράση
10.1.09.

Η προκήρυξη ίσως “βγει” ακόμη και
στον τρέχοντα μήνα, ωστόσο, τίποτα
ακόμη δεν είναι σίγουρο, παρά μόνο
πως θα “τρέξει” το πρόγραμμα, οπότε
οι ενδιαφερόμενοι βρίσκονται στην φάση
της αναμονής.
Δικαίωμα να καταθέσουν αίτηση ένταξης στο εν λόγω μέτρο, εκτός από
τους κατόχους απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων, θα έχουν
και οι νέοι εν δυνάμει κάτοχοι τέτοιων
φυλών.
Επίσης, υπενθυμίζεται πως από την
1η μέχρι την 31η Μαρτίου κάθε έτους
έχουν την δυνατότητα δικαιούχοι του
μέτρου των σπάνιων φυλών αγροτικών
ζώων να υποβάλλουν αιτήματα τροποποίησης.
Οι τροποποιήσεις μπορεί να αφορούν:
μείωση του ζωικού κεφαλαίου της
πράξης λόγω ανωτέρας βίας
αλλαγή στοιχείων του δικαιούχου (της
νομικής μορφής, της επωνυμίας της επιχείρησης, επώνυμο, ΑΦΜ, IBAN, κλπ.).
Ο δικαιούχος μπορεί να υποβάλει αίτηση τροποποίησης για αλλαγή στοιχείων
του καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους
εφαρμογής.

Είναι ο σχεδιασμός για την δημιουργία
Ζώνης Γάλακτος από την ΕΑΣ
Καλαμπάκας “ΜΕΤΕΩΡΑ”

Μέσω
“ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ”
στο “Leader”
Στόχος είναι η συνεργασία μεταξύ
των παραγωγών και η επίτευξη
καλύτερων τιμών, δηλώνει ο πρόεδρος
του αγροτοσυνεταιριστικού
φορέα Δημ. Κόττης

Αυτόχθονες φυλές
Η Δράση έχει ως στόχο την στήριξη
των κτηνοτρόφων με ενίσχυση τόσο για
τα αρσενικά όσο και για τα θηλυκά αναπαραγωγικά ζώα των αυτόχθονων φυλών
που κινδυνεύουν με εξαφάνιση.
Οι δικαιούχοι δεσμεύονται για τη διατήρηση ή αύξηση του αριθμού των επιλέξιμων ζώων για μία πενταετία. Για τον
υπολογισμό της ενίσχυσης λαμβάνεται
υπόψη η απώλεια εισοδήματος και το
πρόσθετο κόστος ανά Μονάδα Μεγάλου
Ζώου (ΜΜΖ) διατηρούμενης τοπικής φυλής. Ως ανώτατο ποσό ενίσχυσης, στην
1η πρόσκληση είχε οριστεί το ποσό των
200 ευρώ ανά μονάδα ζωικού κεφαλαίου
ανά έτος.
Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο

πρόγραμμα ενισχύονται:
Τα θηλυκά βοοειδή ηλικίας άνω των
έξι μηνών
Τα θηλυκά αιγοπρόβατα ηλικίας άνω
του ενός έτους
Αρσενικά και θηλυκά χοιροειδή
Αρσενικά και θηλυκά ιπποειδή άνω
των έξι μηνών
Καλύπτεται και το κόστος συναλλαγής
έως αξίας 20% της ενίσχυσης που καταβάλλεται για την ανάληψη των δεσμεύσεων.
Όταν οι δεσμεύσεις αναλαμβάνονται
από ομάδες αγροτών ή ομάδες αγροτών
και άλλων διαχειριστών γης, το ανώτατο
ποσοστό είναι 30 %.
Ματθαίος Μπίνας

Μέσω της “ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ” και του προγράμματος “Leader”
θα δημιουργηθεί η
Ζώνη Γάλακτος στην
περιοχή του Δήμου
Μετεώρων, σύμφωνα
με τον πρόεδρο της
ΕΑΣ Καλαμπάκας
“ΜΕΤΕΩΡΑ” και της
Ομοσπονδίας Κτηνοτροφικών Συλλόγων
ν. Τρικάλων Δημήτρη
Κόττη.
«Στην παρούσα
φάση έχουμε συγκεντρώσει τις προσφορές για την εγκατάΟ πρόεδρος της ΕΑΣΚ
σταση των παγολεκανών, του κέντρου συγ- “ΜΕΤΕΩΡΑ” και της Ομοσπονδίας
Κτηνοτροφικών
κέντρωσης γάλακτος
και άλλου εξοπλισμού
Συλλόγων ν. Τρικάλων
που έχουμε ανάγκη»
Δημ. Κόττης

Δύο νέα έργα συνολικού προϋπολογισμού 350.000 ευρώ
προχωρά η Περιφέρεια Θεσσαλίας στην Π.Ε. Τρικάλων

Δ

υο νέα έργα συνολικού προϋπολογισμού
350.000 ευρώ είναι
έτοιμα να προχωρήσουν στο
αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα για την Περιφερειακή
Ενότητα Τρικάλων από την
Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Πρόκειται για τα έργα:
«Συντήρηση και βελτίωση
οδού από γέφυρα Αχελώου
προς Αρματωλικό και μέχρι
όρια Νομών Τρικάλων – Άρτας», συνολικού προϋπολογισμού121.000 ευρώ
«Προμήθεια σωλήνων αποκατάστασης επιφανειακού δικτύου άρδευσης Ν. Τρικάλων
2019», συνολικού προϋπολογισμού 240.000 ευρ
Σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας
Αγοραστός τόνισε τα εξής:

«Σε συνεργασία με τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Τρικάλων
Χρήστο Μιχαλάκη, τους Πε-

Κανούτα 13
Τ.: 24310 33900

ριφερειακούς Συμβούλους και
τις υπηρεσίες μας, προχωράμε το επόμενο διάστημα στην

υλοποίηση δύο έργων στην
Π.Ε. Τρικάλων συνολικού προϋπολογισμού 350.000 ευρώ.
Είναι έργα ουσίας και χρήσιμα
για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Αφορούν έργα υποδομής που στόχο έχουν την ενίσχυση της
ασφάλειας στη μετακίνηση
των ανθρώπινων κοινοτήτων
και τη μεταφορά εμπορευμάτων αλλά και την ενίσχυση
της παραγωγικής διαδικασίας.
Στεκόμαστε δίπλα στους ανθρώπους της παραγωγής με
έργα που συμβάλουν στην
αύξηση της παραγωγής και
στη μείωση του κόστους. Τα
έργα αυτά πέραν της χρησιμότητάς τους συντηρούν θέσεις εργασίας και δημιουργούν μόχλευση στην τοπική
οικονομία»

σημειώνει ο κ. Κόττης και προσθέτει «έχουμε επίσης
οργανώσει την τρόπο θα υλοποιηθεί το εγχείρημα και
το πώς θα λειτουργήσει, οπότε περιμένουμε να “ανοίξει”
το πρόγραμμα του “Leader” για να υποβάλουμε τον
σχετικό φάκελο».
Όσον αφορά τους στόχους του αγροτοσυνεταιριστικού
φορέα, ο κ . Κόττης τονίζει πως «επιχειρείται η οργάνωση της Ζώνης Γάλακτος με την αγορά παγολεκανών,
η συγκέντρωση του γάλακτος με μισθωμένα μεταφορικά
μέσα και η μεταφορά του στην γαλακτοβιομηχανία ή
στις γαλακτοβιομηχανίες που θα συνεργασθούν, φιλοδοξώντας ότι έτσι θα επιτευχθεί η καλύτερη διαπραγμάτευση, που σημαίνει καλύτερες τιμές για τους παραγωγούς».
Επίσης, όπως ενημερώνει ο κ. Κόττης, «στον σχεδιασμό της ΕΑΣΚ “ΜΕΤΕΩΡΑ” είναι η ίδρυση και η λειτουργία χημικού εργαστηρίου για τον ελέγχω της ποιότητας του γάλακτος, η ίδρυση μικρής μονάδας τυροκόμισης, επωφελούμενοι των κινήτρων που δίνουν οι
αναπτυξιακοί νόμοι. Ασφαλώς, η συνεχής ενημέρωση
των μελών και ιδιαίτερα των νέων για τις εξελίξεις
γύρω από την αγροτική οικονομία, αποτελεί επίσης βασικό στόχο της ΕΑΣΚ».
«Προωθούμε τις συνεργασίες και τις συνέργειες μέσα
από τις ομάδες και τις οργανώσεις παραγωγών, και
ασφαλώς το συνεταιριστικό κίνημα» υπογραμμίζει ο κ.
Κόττης, τονίζοντας «είναι η μόνη “οδός” επιβίωσης και
ανάπτυξης των γεωργών και των κτηνοτρόφων. Αν δραστηριοποιούμαστε μόνοι μας, θα χαθούμε, διότι δεν
μπορούμε να αντεπεξέλθουμε στις σύγχρονες συνθήκες
της παγκοσμιοποιημένης αγροτικής οικονομίας».
Ματθαίος Μπίνας
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Θα πραγματοποιήσει το επόμενο διάστημα το Τ.Ο. της ΚΝΕ Τρικάλων

Δράσεις ενόψει φοιτητικών εκλογών
Θα γίνουν εξορμήσεις για την καλύτερη οργάνωση και κυρίως τη γνωστοποίηση των θέσεων
λατύ κάλεσμα
στους φοιτητές να
πολλαπλασιάσουν
τη δύναμή τους,
ψηφίζοντας ΚΚΕ παντού,
δυναμώνοντας την
«Πανσπουδαστική ΚΣ»
και τους Συλλόγους,
απευθύνει το Τ.Ο. της
ΚΝΕ Τρικάλων μπροστά
στις φοιτητικές εκλογές
που θα
πραγματοποιηθούν στις
10 Απριλίου.

Π

Στο πλαίσιο αυτό θα πραγματοποιήσουν δράσεις και
εξορμήσεις με στόχο την καλύτερη οργάνωση της όλης
διαδικασίας και κυρίως να
γνωστοποιήσουν τις θέσεις
της ΚΝΕ για τις εκλογές.
«Να παλέψουμε για ουσιαστική αναβάθμιση των σπουδών μας σε όλα τα πανεπιστήμια και ΤΕΙ και όχι να κόβονται και να ράβονται σχολές, τμήματα και απόφοιτοι
ανάλογα με τα συμφέροντα
των κάθε φορά επενδυτών.
Αυτό σημαίνει στην πράξη οι
κατευθύνσεις της ΕΕ, που

υλοποιεί κατά γράμμα
σήμερα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ,
παίρνοντας τη σκυτάλη απ’
τις προηγούμενες των Ν∆ ΠΑΣΟΚ. Αυτές τις κατευθύνσεις υπερασπίζονται οι ∆ΑΠ
- ΠΑΣΠ, οι παρατάξεις τους.
Να διεκδικήσουμε το πτυχίο
μας να είναι η μόνη προϋπόθεση για δουλειά, να μαθαίνουμε όλη την απαραίτητη

για το επάγγελμά μας γνώση
στις προπτυχιακές σπουδές
και όχι το πτυχίο να μετατραπεί σε ένα απλό "προσόν" ανάμεσα σε άλλα, σε πανάκριβα πιστοποιητικά και
σεμινάρια, που θα κυνηγάμε
όλη μας τη ζωή» αναφέρουν
τα μέλη της ΚΝΕ και τονίζουν
ότι «διεκδικούμε να αξιοποιείται η έρευνα και η επιστήμη

Π. Παυλόπουλος:

Γνήσιοι εκφραστές του «ευ αγωνίζεσθαι»
οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό Ρομποτικής
νήσιους εκφραστές του «ευ
αγωνίζεσθαι» και της «αριστείας»
χαρακτήρισε ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος
τους μετέχοντες στον τελικό του
Πανελλήνιου και Βαλκανικού
Διαγωνισμού Εκπαιδευτικής Ρομποτικής
2019, που διοργανώνει ο Οργανισμός
Εκπαιδευτικής Ρομποτικής WRO Hellas.

Γ

Κηρύσσοντας την έναρξη του τελικού, ο κ.
Παυλόπουλος υπογράμμισε ότι «σήμερα τελειώνει ένα συναρπαστικό "ταξίδι" 5 μηνών,
κατά την διάρκεια του οποίου μαθητές και εκπαιδευτικοί, λειτουργώντας ομαδικά και με
υποδειγματικό τρόπο, συνεργάζονται έχοντας
ως απώτερο στόχο, μέσω της Ρομποτικής, την
καλύτερη και πιο επωφελή για την ανθρώπινη
δημιουργία χρήση της σύγχρονης Τεχνολογίας».
Στο πλαίσιο αυτό, ανέπτυξε μια σειρά από
προβληματισμούς αναφορικά με την σχέση του
σύγχρονου ανθρώπου με την Τεχνολογία και
τα επιτεύγματά της, υπογραμμίζοντας ότι, τα
τελευταία χρόνια, είναι γεμάτη αντιφάσεις.
«Όχι αντιθέσεις, που θα μπορούσε να τις
συμβιβάσει η διαλεκτική σύνθεσή τους, αλλά
πραγματικές αντιφάσεις, που τις δημιουργούν από την μια πλευρά η, καθόλα δικαιολογημένη, "υπερηφάνεια" του δημιουργού
απέναντι στα δημιουργήματά του, και από την
άλλη πλευρά, το δέος και ο συνακόλουθος φόβος απέναντι στα δημιουργήματα αυτά» προσέθεσε.
Ακολούθως, επισήμανε, ότι ο σύγχρονος άνθρωπος δεν καταφέρνει πάντα να συνθέσει, με
την απαιτούμενη επιστημονικώς αντικειμενικότητα και επάρκεια, τα δεδομένα του όλου οικοδομήματος της Τεχνολογίας και τόνισε ότι
κλασικό παράδειγμα ενός τέτοιου, ελλιπούς
επιστημονικώς, εγχειρήματος είναι η, σχεδόν
καθολικώς παραδεδεγμένη, θεώρηση περί
των, δήθεν, τεσσάρων «Βιομηχανικών Επαναστάσεων».
Όπως εξήγησε, η θεώρηση αυτή αποδέχε-

μας για την ανάπτυξη του
λαού, την ανάπτυξη του βιοτικού επιπέδου, την αντιμετώπιση ασθενειών, την
προστασία της ανθρώπινης
ζωής και όχι για τα "έξυπνα"
όπλα του ΝΑΤΟ που δολοφονούν λαούς. Σήμερα η
έρευνα ασφυκτιά στα στενά
πλαίσια που της θέτουν οι κατευθύνσεις της ΕΕ, οι ανάγ-

κες των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων σε βάρος
των σύγχρονων κοινωνικών
και λαϊκών αναγκών».
Και προσθέτουν ότι «ΣΥΡΙΖΑ - Ν∆ υπερασπίζονται την
ΕΕ, την φυλακή των λαών.
Μέσα στην ΕΕ η νεολαία είναι “απομονωμένη”, στερείται τις σύγχρονες ανάγκες
της στη ζωή, στη μόρφωση,

στον αθλητισμό, στον πολιτισμό, στη δουλειά. ∆υνατό
ΝΑΙ στο ΚΚΕ σημαίνει δυνατό ΟΧΙ στην ΕΕ! Να έχουμε
αντιπροσώπους αγωνιστές
στα διοικητικά συμβούλια και
όχι παράγοντες, άφαντους
στα καθημερινά προβλήματα
και χειροκροτητές της αντιλαϊκής πολιτικής, όποια κυβέρνηση κι αν την εφαρμόζει.
Να δυναμώσει η συλλογική
οργάνωση, δράση, διεκδίκηση κόντρα στη διάλυση και
τον εκφυλισμό που αποδεδειγμένα ευνοεί αυτούς που
θέλουν να ξεμπερδεύουν με
τα μορφωτικά, επαγγελματικά, εργασιακά μας δικαιώματα. Γιατί δεν δεχόμαστε το μέλλον μας να είναι υποθηκευμένο, να πληρώνουμε για ματωμένα πλεονάσματα μέχρι το 2060,
όπως έχουν αποφασίσει ήδη
για εμάς η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και η Ν∆. Να συνεχίσουν
να βρίσκονται στο περιθώριο
οι φασίστες, να απομονώνονται οι σάπιες ιδέες και
πράξεις τους».
Ε.Κ.

«Η περιπέτεια μιας ανήλικης
καλαμπακιώτισσας 1948-1949»
Τ
ο βιβλίο «Η
περιπέτεια μιας
ανήλικης
καλαμπακιώτισσας 19481949» παρουσιάζεται
σήμερα το πρωί στην
Καλαμπάκα από την
οικογένεια Ιωνά. Η
παρουσίαση του βιβλίου
θα πραγματοποιηθεί
στην αίθουσα Νίτσας
Λιάπη» και θα ξεκινήσει
στις 11:00 το πρωί.

Η ανακοίνωση πρόσκληση της
οικογενείας Ιωνά και
του εκδοτικού οίκου
ται ότι βιώνουμε σήμερα την 4η Βιομηχανική
Επανάσταση και φαίνεται να πιστεύει πως η 1η
και η 2η Βιομηχανική Επανάσταση, οι οποίες
προέκυψαν από την είσοδο της «μηχανής»
στην παραγωγή -άρα σ’ ένα στενό κύκλο της
οικονομικής δραστηριότητας, που ορθώς αποκαλείται «βιομηχανική» -προκειμένου αρχικώς
να τη διευκολύνουν και, στη συνέχεια, να την
γιγαντώσουν, βρίσκονται σ’ ευθεία γραμμή με
την λεγόμενη 3η Επανάσταση. «Ήτοι με μια
πραγματική "Επανάσταση", οικονομική και όχι
μόνο, η οποία στην αρχή συντελέστηκε με την
εμφάνιση της Πληροφορικής και εξελίσσεται
μέσω της "σύζευξής" της με την Τεχνητή Νοημοσύνη» υπογράμμισε.
Παρατήρησε, επίσης, ότι η Τεχνολογία αποτελεί ένα από τα «ευγενέστερα» επιτεύγματα
του πνεύματος, οδηγώντας στη βελτίωση της
ζωής μας, αλλά αναφέρθηκε και στις «σκοτεινές» πλευρές και στις παρενέργειές της, που
έχουν να κάνουν με τον τρόπο, που ο ίδιος ο
άνθρωπος προσεγγίζει και χρησιμοποιεί την Τεχνολογία, είτε υπερτιμώντας τα αποτελέσματά της είτε υποτιμώντας τη «δοσολογία» εμπλοκής της στην καθημερινή ζωή.

«Η οικογένεια Ιωνά και οι εκδόσεις Σ. Φλαούνας σας προσκαλούν στην παρουσίαση
του βιβλίου των ∆ρος Ιωάννη
Σ Παπαφλωράτου και Ανδρέα
Θεοδώρου.
«Η περιπέτεια μιας ανήλικης
καλαμπακιώτισσας» (19481949)
Η απαγωγή και η δράση
της Κας Φανής Ιωνά στον ∆ημοκρατικό Στρατό (∆.Σ.Ε)
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Νίτσα
Λιάπη στην Καλαμπάκα την
Κυριακή 17 Μαρτίου 2019 και
ώρα 11:00 το πρωί».
Ομιλητές θα είναι οι: Σπυρίδων Βλιώρας Καθηγητής
Φιλόλογος, ο κ. Παναγιώτης
Καρασίμος, επίτιμος Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ, ενώ την
συζήτησε θα συντονίσει η δημοσιογράφος κα. ‘Εμυ Κροκίδη.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο ΑΣ∆Σ∆ Αηδόνας ανακοινώνει ότι προβαίνει σε μειοδοτικό διαγωνισμό με
κλειστές προσφορές για τη σύνταξη διαχειριστικής μελέτης δάσους Αηδόνας.
Τιμή εκκίνησης 11.000 πλέον ΦΠΑ. Εγγύηση συμμετοχής 300 ευρώ.
∆εκτές προσφορές έως την Κυριακή 24 Μαρτίου 2019 και ώρα 12.00 π.μ. στο
γραφείο του Συνδέσμου στην Αηδόνα.
Σε περίπτωση που κριθεί άγονος θα επαναληφθεί την Τετάρτη 27 Μαρτίου
την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο. Πληροφορίες: Πρόεδρος 6973202274.
Ο Πρόεδρος
Γ. Παπαπολυζόπουλος
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Του ευχήθηκαν χρόνια πολλά και καλή επιτυχία!
•Ο υποψήφιος Δήμαρχος Πύλης Θεόδωρος Χήρας δέχτηκε ευχές
για την ονομαστική του εορτή από τους συνδημότες του

Μ

ια ιδιαίτερα
ανθρώπινη και
χαρούμενη μέρα
πέρασε χθες ο
υποψήφιος Δήμαρχος
Πύλης Θεόδωρος Χήρας.

χώρο που θα στεγαστεί το
εκλογικό του κέντρο στην
Πύλη.
Για πολλές ώρες ο γιατρός
καλωσόρισε, συγγενείς, φίλους και… ψηφοφόρους που
του ευχήθηκαν τα χρόνια πολλά και με την ευχή του χρόνου
τέτοια εποχή να γιορτάσει
ως Δήμαρχος Πύλης.
Ο ίδιος ευχαρίστησε τους
πολίτες του δήμου Πύλης για
την αγάπη που του δείχνουν.
Τόνισε ότι πήρε δύναμη από
την παρουσία τους, ώστε να

του Χριστόφορου

Παπαθανασίου
Με αφορμή την ονομαστική
του εορτή χθες το μεσημέρι
δέχτηκε πολλές ευχές στο

CMYK

συνεχίσει τον αγώνα για τις
εκλογές του Μάη με το ίδιο
πολιτικό ήθος και για την πρόοδο του δήμου Πύλης.
Τέλος, ο κ. Χήρας τόνισε

ότι σύντομα θα υπάρξουν
πυκνές ειδήσεις που αφορούν
νέα πρόσωπα που θα ανακοινωθούν στον συνδυασμό
του.
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Γιόρτασε με καλούς φίλους την ονομαστική του εορτή

ο υπ. Δήμαρχος Καλαμπάκας κ. Θοδωρής Αλέκος
ην ονομαστική του
γιορτή γιόρτασε στη
γενέτειρα του την
Διάβα Καλαμπάκας ο
υποψήφιος Δήμαρχος
Καλαμπάκας κ. Θοδωρής
Αλέκος, ανήμερα του
Αγίου Θεοδώρου.

Τ

Ο κ. Αλέκος με συντροφιά
τους συγχωριανούς του, έκανε ένα ευχάριστο διάλλειμα
από τις επίσημες συναντήσεις που είχε το προηγούμενο
χρονικό διάστημα, συζητώντας φυσικά και για τις εκλογές
της 26ης Μαϊου, ενώ εισέπραξε για μια ακόμη φορά τη
μεγάλη αγάπη των φιλών του
και των συγγενών του.
Ο υποψήφιος Δήμαρχος
Καλαμπάκας και επικεφαλής
του συνδυασμού «Νέα Ξεκίνημα – Ανεξάρτητος Δήμος»,
χαίρει και αυτή τη φορά τη
στήριξη των Διαβητών, όπως
άλλωστε έχει γίνει πολλές

φορές στο παρελθόν, όταν
και τότε είχε θέσει τον εαυτό
του στην κρίση τους, ως υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος.
Τώρα πλέον, ο λόγος στήριξης του είναι ακόμη μεγαλύτερος, αφού ο κ. Αλέκος
διεκδικεί με αξιώσεις τον
Δήμο Μετεώρων.
Αξίζει δε ν’ αναφέρουμε
πως πολύ σύντομα θα ανακοινώσει και άλλα ονόματα
υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων του, ενώ θα κάνει
και μια μεγάλη προεκλογική
συγκέντρωση σε χώρο της
Καλαμπάκας.
Επίσης, σε λίγες ημέρες ο
κ. Αλέκος, θα ανοίξει και το
πολιτικό γραφείο του γραφείο και ο πιθανότερος χώρος θα είναι επί της οδού Ευθυμίου Βλαχάβα.
Να ευχηθούμε από την μεριά μας στον κ. Αλέκο τα
χρόνια πολλά.

e-mail: kalliagra.avgeri@gmail.com

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

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

Συσκευασμένες Ζωοτροφές για όλα τα ζώα

Πώληση λιανική και χονδρική
CMYK
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Μέσα από δημοσιεύματα των παλιών τοπικών εφημερίδων

Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΙΑΣ
Μία επιλογή από δρώμενα και σχόλια απ’ τον ΘΥΜΙΟ ΓΡ. ΛΩΛΗ
ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ 1919
Ένα μικρό, αλλά αρκετά ενδιαφέρον ειδησεογραφικό ανθολόγιο, αποτυπώνεται στο φύλλο της Κυριακής 17 Μαρτίου 1919-εκατό δηλαδή χρόνια πρίν σαν σήμερα-της εφημερίδας «Θάρρος». Καί μεταξύ αυτών, τα επισιτιστικά, που βρίσκονταν πάντα στην επικαιρότητα, καθώς σωβούσε και τότε μεγάλη οικονομική κρίση, η εξασφάλιση πετρελαίου για τα Τρίκαλα, τα καιρικά, που επιβεβαίωσαν-όπως και τις ημέρες αυτές-τους φόβους για την άλλη-διαφορετική από την ανοιξιάτικη-όψη του Μάρτη, όπως την προσέγγισε η λαϊκή θυμοσοφία, με το «Μάρτης γδάρτης και κακός παλουκοκάφτης» ή «Ξύλα φύλαγε το Μάρτη, να μην κάψεις τα παλούκια» και τέλος η καταγγελία πατέρα για μία κακόγουστη φάρσα, που παρουσίαζε ως αρραβωνιασμένη την κόρη του. Αυτό το τελευταίο, θυμίζει και την διάψευση, που είχε γίνει πρίν από πολλά χρόνια, όταν ο φαρσέρ, παρουσίσε παλιό Τρικαλινό Βουλευτή κι’ άρχοντα της παραδοσιακής συνοικίας του Βαρουσιού, τον Ευθύμιο Ζούκα, ότι δήθεν ένα βράδυ, θεάθηκε σε οίκο γυναίκας ελευθερίων ηθών, κάτι που ο Βουλευτής εκείνος έσπευσ έσπευσε να διαψεύσει την άλλη ημέρα. Όλα αυτά κι’ άλλα, μπορεί ο αναγνώστης να τα διαβάσει με τις λεπτομέρειές τους, στην πρώτη σελίδα της ιστορικής τοπικής εφημερίδας, που παρατίθεται εδώ
σήμερα, με την προσθήκη κάποιων σχετικών φωτογραφιών, που αναβιώνουν την εικόνα μιάς εποχής που πέρασε και τους ανθρώπους της.

Μέλη του μεγαλύτερου κάποτε Σωματείου
Τρικάλων «Αθηνά-Εργάνη (σαμαράδες,
σιδηράδες, καρροποιοί, αμαξάδες, καλαντζήδες,
σχοινοποιοί και άλλοι), σε φωτογραφία έξω από
τα γραφεία του, έχοντας και τον Πρόεδρο της
Ομοσπονδίας Γιάννη Παπαζήση (πρώτο
καθισμένο από αριστερά) που με χρονογραφήματα
και αναμνήσεις, κατέγραψε την ζωή των κατοίκων
της πόλης και γεγονότα, που φωτίζουν το
παρελθόν του τόπου και τους ανθρώπους του

Εικόνες της τοπικής εβδομαδιαίας αγοράς,
την εποχή που γίνονταν στούς δρόμους
28 Οκτωβρίου και Ερμού (Τιουσόν),
όπως φαίνεται και από τα καταστήματα

Ένα απ’ τα πρώτα πρατήρια καυσίμων στα Τρίκαλα,
εκείνο των αδελφών Τάκη και Μιχάλη Χατζηστεργίου,
στο πεζοδρόμιο της οδού Βασιλέως Κωνσταντίνου
(σήμερα Στεφάνου Σαράφη), από το κατάστημα των
οποίων περνούσε για λίγο-και λόγω κοινής καταγωγής
τους- ο Ευάγγελος Αβέρωφ, όταν πηγαινοέρχονταν στο
Μέτσοβο και είχε σημειωθεί κι’ένα σοβαρό επεισόδιο σε
βάρος του, από φανατικούς υποστηρικτές της
δικτατορίας των Συνταγματαρχών το 1967, την οποία
είχε αποδοκιμάσει ο Μετσοβίτης πολιτικός.

CMYK

στη σέντρα των

ΣΠΟΡ
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Γ’ ΕΘΝΙΚΗ

A’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΕΧΟΥΝ ΠΙΣΤΗ

ΔΟΥΛΕΨΑΝ ΠΛΑΝΟ

ΔΡΟΜΙΚΟ ΠΟΤΑΜΙ

Τα Μετέωρα θα δώσουν τον καλύτερο
εαυτό τους προκειμένου να κάμψουν
την αντίσταση του Πιερικού (σελ 8)

Ενδιαφέροντα ζευγάρια στην χθεσινή
Α’ ΕΠΣΤ με τις ομάδες να ξεδιπλώνουν
την φιλοσοφία τους (σελ 4,6,7)

Και ο φετινός 12ος ημιμαραθώνιος
Θ. Σταμόπουλου θα καλύψει
και τα πιο δύσκολα γούστα (σελ 7)

4 Τα Τρίκαλα έδειξαν ότι ήθελαν το τρίποντο και παίζοντας
μετρημένα κατάφεραν να λυγίσουν με 1-0 τον Πλατανιά
για να προκύψει έτσι αίσθημα ανακούφισης (σελ 5)
CMYK
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Απίστευτη
ανατροπή
Ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε την
καλύτερη του εκτός έδρας εμφάνιση μετά
το 2012 και τη νίκη στα playoffs κόντρα
στη Μπαρτσελόνα και επικράτησε της
ΤΣΣΚΑ Μόσχας με 78-77. Τάδε έφη basketblog.
Μεγάλος πρωταγωνιστής και ήρωας για
τον Παναθηναϊκό δεν είναι άλλος από το
Νικ Καλάθη πού πήρε τη μπάλα όταν αυτή
έκαιγε στα 0,3'' πριν το φινάλε και με σουτ
από τα 9 μέτρα χάρισε τη νίκη στην ομάδα
του.
Πλέον ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην
9η θέση με ρεκόρ 13-13, ισοβαθμώντας με
τον Ολυμπιακό και στους 4 εναπομείναντες
αγώνες καλείται να πετύχει ένα μικρό...
θαύμα, όμως έδειξε και σήμερα ότι είναι
ικανός για όλα.
Η ΤΣΣΚΑτου Δημήτρη Ιτούδη βρίσκεται
στη 2η θέση με ρεκόρ 20-6, έχοντας σφραγίσει την πρόκριση και θέλει δύο νίκες για
το πλεονέκτημα έδρας.
Το φινάλε του αγώνα ήταν επικό, με τον
Παναθηναϊκό να διεκδικεί μέχρι τέλους το
θετικό αποτέλεσμα και να φτάνει σε μια
πολύ μεγάλη νίκη. Ο Ροντρίγκεθ επέστρεψε
στο παρκέ και σταθεροποίησε το προβάδισμα των Ρώσων, όμως ο Λάνγκφορντ και
με τρίποντο ισοφάρισε σε 65-65.
Οι δύο ομάδες πήγαιναν χέρι χέρι, με
τον Ρικ Πιτίνο να παίρνει το 100% από
όλους τους παίκτες του και μπορεί οι παίκτες του Ιτούδη να έφτασαν τη διαφορά
στο +6 (74-68), όμως τότε ήταν η ώρα του
ΝτεΣόν Τόμας να δώσει τη λύση.
Ο Αμερικανός πέτυχε το καλάθι και πήρε
το φάουλ και συνδυαστικά με το τρίποντο
που πήρε στην αμέσως επόμενη φάση ισοφάρισε σε 74-74.
Το παιχνίδι πήγε στις βολές στα τελευταία
δεύτερα, με τον Γκιστ να χάνει τη δεύτερη
βολή και τους "πράσινους" να τρέχουν να
κάνουν φάουλ.
Ο Κλάιμπερν αστόχησε στη δεύτερη, ο
Παπαπέτρουκατέβασε τη μπάλα και μοίρασε
στον Καλάθη, ο οποίος με τρίποντο από τα
9 μέτρα χάρισε τη νίκη στην ομάδα του.
Από την πλευρά του ο προπονητής του
Παναθηναϊκού Ρικ Πιτίνο εμφανίζεται δικαιωμένος μετά τη νίκη της ομάδας του
στη Μόσχα.
Αναλυτικά όσα έγραψε: "Τεράστια νίκη
για τον Παναθηναϊκό απέναντι σε μία φανταστική ομάδα όπως η ΤΣΣΚΑ. Πρώτη νίκη
στην έδρα τους έπειτα από οχτώ χρόνια.
Ήταν τρομερό που κάναμε μόνο δέκα λάθη
και δεν τους δώσαμε ούτε ένα μέτρο, όταν
βρεθήκαμε πίσω στο σκορ με δέκα πόντους.
Λατρεύω αυτούς τους τύπους".
Από την πλευρά τους και ο Παπαπέτρου
με τον Κιλπάτρικ αποθέωσαν τον μεγάλο
πρωταγωνιστή Νικ Καλάθη με τον 2ο να
χρησιμοποιεί κάποια στιγμή και μια γνωστή
Ελληνική λέξη.
Πάντως MVP της αγωνιστικής αναδείχτηκε
ο Μάϊκ Τζέϊμς.
Ο χαρισματικός άσος συγκέντρωσε 31
βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης της
Euroleague.
Ο Τζέιμς πέρασε για μόλις έναν βαθμό
στο σύστημα αξιολόγησης τον Κώστα Σλούκα, ο οποίος ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής με 22 πόντους, στην εντός έδρας
νίκη της Φενέρμπαχτσε επί της Μπαρτσελόνα με 88-82. Συνεπώς τα οικεία πρόσωπα
κάνουν διαφορά.
Σε άλλο θέμα η σύσκεψη κορυφής στην
ΓΓΑ χαρακτηρίστηκε από ένταση, υψηλούς
τόνους και διαφορετικές ανακοινώσεις.
Σίγουρα πάντως τα επίσημα έχουν την
ουσία.
Οσο για το φύλλο αγώνα που συνοδεύει
το παιχνίδι Ολυμπιακού- Παναθηναϊκού θα
κλείσει στα γραφεία του ΕΣΑΚΕ και όχι
στο ΣΕΦ.

Ερχεται από μακριά
Ο παλιός άσος του ΑΣΤ Δημήτρης Χαριτόπουλος κάνει
μεστό πρωτάθλημα με την φανέλα του Ηφαιστου Λήμνου

O

μπασκετικός κύκλος των
Τρικάλων είναι μεγάλος.
Περιλαμβάνει λαμπρές
στιγμές αλλά και
φρεναρίσματα. Στο κάδρο υπάρχουν
παίκτες που τίμησαν τα χρώματα του
νομού στα πέρατα του κόσμου
συμμετέχοντας ακόμη και στα καλύτερα
πρωταθλήματα.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Οσον αφορά τις συνεργασίες αξιόλογων
παικτών με τους εκπροσώπους μας που αποτέλεσαν βιτρίνα του νομού αρκετές ήταν
άκρως επιτυχημένες και ακόμη και σήμερα
τα κατορθώματα συγκεκριμένων άσων συζητούνται στα στέκια.
Εδώ και καιρό είχαμε ξεκινήσει αφιερώματα
στα μπασκετικά Τρίκαλα που για 5 χρόνια
έδωσαν μεγάλες μάχες στα σαλόνια.
Να μην ξεχάσουμε όμως και έναν προκάτοχό τους. Ο λόγος για τον ΑΣ. Τρίκαλα, που
και αυτός έφερε στην τοπική έδρα αρκετά
βαριά χαρτιά.
Αυτά διέθεταν πλήρως την τεχνογνωσία
των σαλονιών και μπορεί να μιλάει κανείς
μαζί τους για το συγκεκριμένο θέμα με τις
ώρες.
Αξίζει συνεπώς να γυρίσουμε την μνήμη
αρκετά χρόνια πίσω για να θυμηθούμε ένα
από τα αξιόλογα στελέχη που φόρεσαν τότε
την γαλάζια φανέλα.
Θυμόμαστε ότι όταν ανακοινώθηκε ο ερχομός τους οι φίλοι του είδους μόνο που δεν
πέταξαν στα ύψη. Διότι είχαν εκτίμηση στην
ποιότητα και στα αθλητικά προσόντα του
συγκεκριμένου αθλητή.
Ο ίδιος δεν διέψευσε τις προσδοκίες και
έδωσε πολλές λύσεις σε άμυνα και επίθεση.
Φυσικά μετά το χειρόφρενο της συγκεκριμένης έκδοσης συνέχισε την καριέρα του σε
άλλες ομάδες και επέστρεψε στην περιοχή
μας και ως αντίπαλος.
Ο λόγος για τον Δημήτρη Χαριτόπουλο ο
οποίος φέτος βρήκε μπασκετικό ησυχαστήριο
ένα νησί και χωρίς τυμπανοκρουσίες προσπαθεί να φανεί χρήσιμος στην ομάδα.
Με το που πραγματοποίησε μια σειρά σπουδαίων παιχνιδιών τα κεντρικά ΜΜΕ τον εντόπισαν και βάλθηκαν να εκθειάζουν τα προσόντα του.
Ας θυμηθούμε όμως κάποια χαρακτηριστικά
κομμάτια από την συνεργασία του με τον
ΑΣΤ και κυρίως ένα αλησμόνητο παιχνίδι,
που έμεινε στην ιστορία ως ο αγώνας με το
τρίποντο του Εϊβερι.
Όλα ξεκίνησαν τον μακρινό Οκτώβρη του
2008.
«Ο ΑΣ Τρίκαλα 2000 ανακοίνωσε την απόκτηση του Δημήτρη Χαριτόπουλου
(14/11/1983, Ύψος 2.07, Forward) ο οποίος
συμμετείχε στην προπόνηση της Δευτέρας
(13/10)».
Ο Δημήτρης Χαριτόπουλος ξεκίνησε την
καριέρα του από την Αλεξάνδρεια και εν συνεχεία μεταγράφηκε στην Σιάτιστα. Από το
2002 έως το 2006 αγωνίστηκε με τον Αρη
Θεσσαλονίκης στην Α1, ενώ ακολούθως αγωνίστηκε στον ΠΑΟΚ.

Ακόμη δεν χορταίνεται
Ορισμένα παιχνίδια τείνουν να αποκτήσουν
εμβληματικό χαρακτήρα. Ένα απ’αυτά διεξήχθη τον Φλεβάρη του 2009 και ακόμη δεν
χορταίνεται.
Τότε το sport 24 είχε γράψει:
Το θέμα είναι αν πεθάνεις, να το κάνεις
μαχόνενος. Και τα Τρίκαλα έδειξαν στη Ρόδο
εναντίον του Κολοσσού, πως ξέρουν να παλεύουν, αφού πήραν μια υπερ-πολύτιμη νίκη,
που αναπτέρωσε τις ελπίδες τους.

Η καριέρα του Χαριτόπουλου (πέρασμα από τον ΑΣΤ) έχει φετινό σταθμό τον Ηφαιστο
Με 9'' να απομένουν για το τέλος και το
σκορ 86-84 υπέρ του Κολοσσού, οι εντολές
του Βαγγέλη Αγγέλου ήταν σαφείς: Είτε προσπάθεια του Έιβερι, μετά από σκριν του Τζιγκάνοβιτς, είτε πάσα προς τον "ζεστό" Πρόδρομο Νικολαϊδη για τρίποντο. Όμως, ο Αμερικανός το πήρε πάνω του και με σουτ από
τα εννιά μέτρα έστειλε την μπάλα (αφού αναπήδησε στη στεφάνη) στο διχτάκι!
Νωρίτερα ο Κολοσσός είχε προηγηθεί με
83-78 ύστερα από ένα δύσκολο καλάθι του
Σπύρου Παντελιάδη, μια καλή άμυνα του
Ντράγκαν Τσέρανιτς και δίποντο από τον
ίδιο παίκτη. Σε εκείνο το σημείο, η ομάδα
του Γιάννη Σφαιρόπουλου φαινόταν να βρίσκεται πολύ κοντά στη νίκη, αλλά τα Τρίκαλα
είχαν αποθέματα ενέργειας και καλής ψυχολογίας.
Στα 51'' ο Κατσαρές μείωσε σε 83-80 με
δύο βολές, για να ακολουθήσει ένα εξαιρετικό
κλέψιμο του Χαριτόπουλου και ένα ακόμη
κερδισμένο φάουλ στον αιφνιδιασμό, αυτή
τη φορά από τον Έιβερι. Ο Αμερικανός ήταν
εύστοχος μόνο στη μία βολή και στην επόμενη
επίθεση, ο Στίβεν Σμιθ με 2/2 βολές έκανε το
85-81, 16'' πριν το τέλος.
Εκεί κι αν ο Κολοσσός ήταν κοντά στη
νίκη! Όμως, και πάλι τα Τρίκαλα είχαν την
απάντηση και την έδωσαν με τρίποντο του
Νικολαϊδη, ύστερα από ασίστ του Έιβερι.
Με 11'' να απομένουν, ο Μπόγδανος έκανε
βιαστικό φάουλ στον Σμιθ (και στον λάθος
παίκτη, αφού ο Αμερικανός ήταν σε μεγάλη
μέρα), αλλά αυτός έβαλε τη μία μόνο βολή,
ενώ στη δεύτερη μπήκε νωρίς μέσα στη ρακέτα και η κατοχή πέρασε στην ομάδα του
Βαγγέλη Αγγέλου για να ακολουθήσει το μεγάλο σουτ του Έιβερι.
Ο αγώνας ήταν άκρως επιθετικός από
νωρίς με τον Κολοσσό να έχει αρχικά το
πάνω χέρι, με τον Σάσα Βασίλιεβιτς να πρωταγωνιστεί, αλλά τα Τρίκαλα να βρίσκουν
λύσεις στο δεύτερο δεκάλεπτο και να κλείνουν
το ημίχρονο με σκορ 41-48. Στην τρίτη περίοδο, Σμιθ και Χάρις βοήθησαν τον Κολοσσό
να ανακάμψει και να περάσει μπροστά στο
σκορ, αλλά οι Χαριτόπουλος και Νικολαϊδης
δεν άφησαν τους γηπεδούχους να ξεφύγουν,
με αποτέλεσμα να γίνει το ματς θρίλερ στα
τελευταία λεπτά.
Για τον ΑΣΤ ο Χαριτόπουλος σε εκείνο το
απίστευτο ματς είχε σημειώσει 13(3).
Να έρθουμε όμως στο σήμερα. Μετά την
ολοκλήρωση της προηγούμενης αγωνιστικής
της Α1 ΕΣΑΚΕ τα φώτα έπεσαν μεταξύ άλλων
και στον προαναφερόμενο αθλητή.
Το sport 24 σημείωσε:
Ο Δημήτρης Χαριτόπουλος δεν πήγε το
καλοκαίρι στον Ήφαιστο για να κάνει την
διαφορά. Όχι τουλάχιστον με τον τρόπο που
έχει ο κόσμος στο μυαλό του. Πήγε να δώσει

μία ακόμα λύση στα χέρια του Σωτήρη Μανωλόπουλου. Τελικά προσφέρει περισσότερα.
Σε έναν Ήφαιστο που διανύει μία ονειρεμένη
σεζόν στην Basket League, που έχει φτάσει
τα εννέα sold out σε ισάριθμα εντός έδρας
παιχνίδια, που έχει πετύχει διάνα και στους 6
ξένους του, ο Χαριτόπουλος είναι στα χαρτιά
ο πέμπτος ψηλός της ομάδας. Ο άνθρωπος
των ειδικών αποστολών. Ο ορισμός του ρολίστα, του παίκτη που θα μπει και θα κάνει
λίγα πράγματα στο παρκέ πριν επιστρέψει
στον πάγκο. Κόντρα στο Περιστέρι όμως
αυτό άλλαξε.
Ο 36χρονος φόργουορντ/σέντερ άλλαξε
την ροή, όχι κάνοντας ουσιαστικά πράγματα:
5 πόντοι στα τελευταία 3 λεπτά του αγώνα,
η κρίσιμη βολή που διαμόρφωσε το τελικό
σκορ, μεγάλες άμυνες στο φινάλε. Ο τελικός
του απολογισμός μετά το παιχνίδι ήταν 10
πόντοι, 7 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 13 λεπτά
συμμετοχής. Η στατιστική του δεν έβγαλε
μάτια αλλά ήταν καταλυτικός.
Οσο για το βιογραφικό του πλουσιότατο.
Σιάτιστα, Άρης, ΠΑΟΚ (3 περάσματα), Τρίκαλα, Πανιώνιος, Μαρούσι, Βιλερμπάν (Γαλλία), Λουκόιλ (Βουλγαρία), Βαγιαδολίδ (Ισπανία), Μανρέσα (Ισπανία), Κόροιβος, ΑΕΚ,
Ηρακλής, Ήφαιστος. Ο Δημήτρης Χαριτόπουλος έχει αγωνιστεί σε 14 ομάδες σε 18
χρόνια καριέρας, βρίσκοντας πάντα τον τρόπο
να είναι χρήσιμος.
Ο γυμνασμένος έφηβος που εμφανίστηκε
στο προσκήνιο και κέρδιζε χρόνο συμμετοχής
χάρη στο δυναμικό του παιχνίδι την σεζόν
2002/03 στον Άρη μεγάλωσε. Ο ενθουσιασμός
της νιότης έδωσε την θέση του στην ωριμότητα. Το ανήμερο θηρίο που δεν φοβόταν να
μαρκάρει κανέναν στο post, έχοντας ως χαρακτηριστικό την εξαιρετική άμυνα από μπροστά, προσαρμόστηκε. Στα μπασκετικά... γεράματα έφτασε στο σημείο να προσθέσει
ακόμα και το περιφερειακό σουτ στο παιχνίδι
του, προκειμένου να μπορέσει να φανεί χρήσιμος.
Ο Χαριτόπουλος υπήρξε πάντα ένας συνεπής αμυντικός και ένας εξαιρετικός ριμπάουντερ. Το βασικό του χαρακτηριστικό ωστόσο ήταν πως ανέκαθεν θα έδινε μέχρι και την
τελευταία ικμάδα της δύναμής του για χάρη
της ομάδας του. Έπαιζε πάντα στα... κόκκινα.
Θα έπαιζε μπασκετικό ξύλο, θα έσπρωχνε,
θα έκανε βουτιές στο παρκέ για να προλάβει
χαμένες μπάλες, θα έπαιρνε μόνο αυτό που...
περίσσευε στην επίθεση για να είναι όλοι
ικανοποιημένοι. Στον Ήφαιστο κάνει ακριβώς
αυτό και είναι ευχαριστημένος. Γιατί; Επειδή
πάντα ήταν συνειδητοποιημένος.
Ο Χαριτόπουλος δεν υπήρξε ποτέ σταρ.
Ωστόσο δείχνει στην πράξη τι σημαίνει απαραίτητος αθλητής.

τοπιΚΑ

Π

λήρες πρόγραμμα
σήμερα στον 3ο
όμιλο της
μπασκετικής Γ’
Εθνικής με τα Τρικαλινά
σωματεία να ψάχνουν
πρώτα και κύρια την ουσία.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Για τις ανάγκες των αναμετρήσεων ΑΟΚ και Ικαροι προσπάθησαν να προετοιμαστούν
όσο καλύτερα μπορούσαν μέσα
στην εβδομάδα αντιμετωπίζοντας ζητήματα της καθημερινότητας.Παράλληλα έδωσαν ιδιαίτερο βάρος στην προσέγγιση
των παιχνιδιών.
Διότι κάθε αντίπαλος διαθέτει
τα δικά του μυστικά και ντοκουμέντα, οπότε τα τοπικά σωματεία
οφείλουν να εντοπίσουν τις αδυναμίες και να ενεργήσουν με
χειρουργική ακρίβεια.
Σίγουρα το ταλέντο παίζει μεγάλο ρόλο, όπως και η κοινή
προσπάθεια.
Ωστόσο είναι ορισμένα ματς
στα οποία τα ροζ φύλλα καταλήγουν στο βαλιτσάκι των ομάδων που τα θέλουν πιο πολύ.
Και όπως λένε οι ειδικοί φωνάζει από μακριά ποια συγκροτήματα είναι σαν έτοιμα από
καιρό και διαθέτουν τους απαραίτητους τρόπους για να φέρουν τις συναντήσεις στα μέτρα
τους.
Το Τρικαλινό δίδυμο μετά από
έναν σημαντικό κύκλο παιχνιδιών
αποκρυπτογράφησε πλήρως τα
ξεχωριστά στοιχεία της κατηγορίας και κάθε αντιπάλου, οπότε ξέρει που να ρίξει το βάρος.
Ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι
τυχόν συμβατικές εμφανίσεις
δεν φτάνουν, ενώ οι πρωταγωνιστές οφείλουν να διαχειριστούν
σωστά και την πίεση. Και αυτό
γιατί οι αντίπαλοι κάθε άλλο
παρά αδιάφοροι είναι. Ισα-ίσα
για πολλούς και διαφόρους λόγους θέλουν την επιτυχία.
Ως εκ τούτου το τοπικό δίπολο
καλείται να περάσει στην θέση
του οδηγού παίρνοντας την τύχη
στα χέρια του.
Εντός έδρας αγωνίζεται η Καλαμπάκα που φιλοξενεί(17.00)
τον Ολυμπιακό Βόλου.
Οι κιτρινομπλέ μέσα στο «Βλαχάβειο» ανεβάζουν στροφές και
καταφέρνουν να οδηγούν την
υπόθεση στα μέτρα τους.
Ακόμη και όταν ένα ματς δεν
εξελίσσεται ιδανικά οι ίδιοι δεν
καταθέτουν τα όπλα. Αντίθετα
επιμένουν μέχρι τέλους και φτάνουν στην δικαίωση.
Βέβαια καλό είναι να μην δίνουν χαρακτήρα θρίλερ στις συναντήσεις αλλά στο επίπεδο
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Ψάχνουν θετικό ταμείο
Ο ΑΟΚ θέλει να ξεπεράσει σήμερα το εμπόδιο του Ολυμπιακού. Β,
ενώ οι Ικαροι θα κυνηγήσουν απόδραση από την Μελίκη

Τα πολύτιμα ροζ φύλλα θα ψάξει σήμερα το Τρικαλινό δίδυμο
αυτό δεν μπορούν να γίνονται
τέτοιες συμφωνίες.
Γενικά ο ΑΟΚ οφείλει να είναι
έτοιμος να αντιμετωπίσει όλες
τις καταστάσεις.
Αναλύοντας το παιχνίδι ο προπονητής Χρήστος Κωνσταντινίδης σημείωσε: «Η ομάδα αντιμετωπίζει όλα τα παιχνίδια με
την λογική του ντέρμπι.
Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να
αναδείξουμε τα δυνατά μας στοιχεία, να έχουμε πάθος και συγκέντρωση διαβάζοντας σωστά
όλα τα δεδομένα του κάθε αγώνα. Δεν είναι φιλοσοφία μου να
μπαίνω σε υπολογισμούς του
είδους πόσες νίκες θέλουμε για
να σωθούμε. Θέλησή μας λοιπόν
είναι να κερδίζουμε κάθε παιχνίδι
που έχουμε μπροστά και στο
τέλος θα κάνουμε το ταμείο,
που ελπίζουμε να είναι το επιθυμητό.
Σίγουρα το παιχνίδι με τον
Ολυμπιακό Βόλου είναι πολύ
δύσκολο, αφού και ο αντίπαλος
έχει τους ίδιους στόχους .
Αν θέλουμε όμως να μείνουμε
στον στόχο θα πρέπει να υλοποιήσουμε την συνταγή της επιτυχίας. Σίγουρα σεβόμαστε τον
αντίπαλο αλλά μας ενδιαφέρει
να παρουσιάσουμε το μπάσκετ
που εμείς μπορούμε.
Επίσης η ομάδα του Βόλου
διαθέτει ορισμένες πολύ καλές
και έμπειρες μονάδες αλλά δεν
πρέπει να ξεχνάμε ότι το μπάσκετ είναι ομαδικό άθλημα και
εστιάζουμε στην κοινή λειτουργία.
Στην προσπάθειά μας αυτή

θέλουμε και την στήριξη του κόσμου, που παραδοσιακά μας δίνει ώθηση και θα μοχθήσουμε
για το καλύτερο».

Με ωριμότητα
Οι Ικαροι έχουν οδηγό για τα
εκτός έδρας παιχνίδια. Αναφερόμαστε σε ορισμένες συναντήσεις στις οποίες ενήργησαν
υποδειγματικά και δεν άφησαν
να πέσει τίποτα κάτω.
Ετσι πάτησαν γερά στα πόδια
τους, οπότε οι αντίπαλοι ότι και
αν δοκίμασαν δεν μπόρεσαν να
αλλάξουν την μοίρα τους.
Φυσικά οι κιτρινόμαυροι δεν
θέλουν καν να σκέφτονται κάποια άτυχα εκτός έδρας ματς
στα οποία δεν λειτούργησαν
όπως το συνηθίζουν, οπότε οι
αντίπαλοι δεν άφησαν την ευκαιρία να πάει χαμένη. Στο σημερινό ματς(17.00) της Μελίκης
οι γηπεδούχοι ζητούν βαθμούς,
οπότε ο εκπρόσωπός μας χρειάζεται να δείξει απίστευτη ωριμότητα και στις δυο πλευρές
του παρκέ.
Όλα ξεκινούν από τις σωστές
αντιδράσεις στην άμυνα, ενώ
στην επίθεση η ανάπτυξη επιβάλλεται να γίνεται ισορροπημένα και χωρίς εξεζητημένο τρόπο. Εννοείται ότι όσο καλύτερο
είναι το άπλωμα στο σκοράρισμα
τόσο ευκολότερη θα γίνει η προσπάθεια απόδρασης.
Από την πλευρά του ο κόουτς
Κώστας Σδράκας είχε μιλήσει
στην «Σέντρα» εστιάζοντας στα
κομβικά στοιχεία. « Κάθε παιχνίδι
έχει τα κλειδιά του και από την

πλευρά μας θα προσπαθήσουμε
να αποκρυπτογραφήσουμε τον
αντίπαλο όσο μπορούμε καλύτερα. Η Μελίκη χρειάζεται τη
νίκη στην προσπάθειά της που
κάνει για σωτηρία, οπότε προετοιμαζόμαστε να δεχθούμε ιδιαίτερη πίεση. Σε κάθε περίπτωση
θα σπεύσουμε να κάνουμε το
παιχνίδι μας έχοντας ως οδηγό
την αξιοπρέπεια.
Ο αντίπαλος διαθέτει 4-5 πολύ
έμπειρους παίκτες που παίζουν
αρκετά χρόνια μαζί και μπορούν
να κάνουν ζημιές αν δεν προσεχθούν στον μέγιστο βαθμό.
Γενικά η Μελίκη είναι πολύ
δυνατή στην έδρα της, ενώ σίγουρα λέει πολλά το γεγονός
ότι υποχρέωσε σε ήττα τα Γρεβενά.
Ετσι οφείλουμε να πάρουμε
τα μέτρα μας».

ο πρώτος κύκλος
Εύκολα διάβαζε κανείς στα
μάτια των παικτών των Ικάρων
το απόγευμα της Κυριακής 25
Νοέμβρη 2018 την θέληση για
τη νίκη απέναντι στην Μελίκη.
Τελικά ο στόχος επιτεύχθηκε
μετά από σχετική επιτάχυνση,
οπότε η ιστορία έγραψε 77-66.
Πρώτος «έγραψε» ο Αχιλλέας
Ντούρβας με ωραίο μπάσιμο.
Όμως η Μελίκη ήταν σκληρό
καρύδι. Η εκκίνηση της επανάληψης έγινε με τρίποντο από
τον Μαυρίδη ο οποίος πραγματοποίησε το 16-15, 9.50.
Απάντησε με τον ίδιο τρόπο
ο Ντίνος Αργύρης, αφού ήταν
φανερό ότι οι Ικαροι δεν ήθελαν
να βάλουν τον αντίπαλο στην
εξίσωση. Ακολούθησαν μαζεμένα καλάθια για τους κιτρινόμαυρους με: Στάνκοβιτς, Φούντα,
Αργύρη, ενώ ο μαχητικός Β. Χατζής έκανε με γκολ φάουλ το
30-21, 5.09 πριν την λήξη της
δεύτερης περιόδου.
Ωστόσο το ματς στο κομμάτι
αυτό είχε πολύ ψωμί ακόμη με
την Μελίκη να μην τα βάζει κάτω,
ενώ βρήκε τρόπο να διατηρεί
την επαφή με το Τρικαλινό καλάθι σκοράροντας με τρίποντα.
Χάρη σε δυο βόμβες πλησίασε
στο 30-29 2.52 πριν την λήξη,
ενώ 1.33 πριν το τέλος προσπέρασε μάλιστα πάλι με τρίποντο
31-32.
Ο Φούντας με 2 βολές έγραψε
το 33-32 1.24 πριν το τέλος.

Τον μιμήθηκε ο Ρογγότης για
τα 33-34 41’’.
Στα 22’’ ο Φούντας με μπάσιμο
πέτυχε το 35-34, ακολούθησε
λάθος της Μελίκης στην ανάπτυξή τους και άστοχο μπάσιμο
του Βλάχου. Στα αποδυτήρια
έγιναν οι απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις.
Ετσι στην επανάληψη ακολούθησε αγωνιστική έκρηξη για τους
Ικάρους που τακτοποίησαν την
υπόθεση.
Με επιμέρους σερί 28-17 έχτισαν διαφορά ασφαλείας και από
εκεί και πέρα κοίταξαν μόνο
μπροστά.
Τα δεκάλεπτα: 16-12, 35-34,
63-51, 77-66
Ίκαροι (Μητσιάδης): Κολοτσιος Α. 9(1), Βλάχος 7(1), Κολότσιος Β., Αργύρης 5(1), Χατζής
8, Ντούρβας 2, Τζορμπατζάκης,
Μούμογλου 12, Φούντας 32(4),
Μπαρμπαρούσης, Στάνκοβιτς 2.
Μελίκη (Ασλανίδης): Λιόλιος
13(1), Μαυρίδης Β. 18(1), Κυριακού, Λέφας 5, Μαγαλιός, Καρατζάς, Πεϊμανίδης, Σταυρουλάκης 16(4), Κοτζαμπάσης 8(2),
Λαπατούρας 4, Καποδίστριας,
Ρογγότης 2. Από την πλευρά
τους οι κιτρινομπλέ το πάλεψαν
όσο μπορούσαν αλλά υποχρεώθηκαν σε ήττα με 74-67 στον
Βόλο.
Στα 5.51 της γ’ περιόδου μείωσαν σε 49-47. Ωστόσο η ομάδα
της Μαγνησίας είχε λύσεις.
Και στην τελική ευθεία ο ΑΟΚ
προσπάθησε να εξαντλήσεις τις
πιθανότητες.
Με αντεπίθεση μείωσε στο

69-65 3.53 πριν την λήξη.
Όμως και πάλι ο Ολυμπιακός
έκανε σωστή διαχείριση αξιοποιώντας τα Καλαμπακιώτικα
λάθη.
Τα δεκάλεπτα: 27-28, 47-38,
65-56, 74-67
Ολυμπιακός Βόλου (Γκουγκουτούδης): Στύλας 5(1), Δαβάνης, Γκόγκας, Ιλτσογλου
19(2), Κυριακόπουλος 4, Μπόγδανος 23(1), Αγγελοκωστόπουλος, Μπουσκολίτης 2, Σκαμάγκας 4(1), Αναστασόπουλος 13(1),
Χαρχαρής, Λουλούδης 4.
Καλαμπάκα (Σδράκας): Μασάδης 9, Μπαλωμένος, Ούτος,
Σπανός, Γαϊτανίδης 20(4), Παουλεάνου 10(2), Σούλκο, Γεπερίδης, Γκαντιάς 15(1), Παπακώστας 11(2), Κιουρτζίδης 2, Τούλας.

το πρόγραμμα
Κυριακή 17 Μαρτίου
17.00 Βέροια-Μαντουλίδης
Παζώλης-Κοντογιάννης
Βλαχάβειο 17.00 ΚαλαμπάκαΟλυμπιακός Βόλου
Φουτζήλας-Σιταρίδης (Βαρνάς)
Μελίκης 17.00 Μελίκη-Ίκαροι
Αγραφιώτης Γρ.-Δέλλας (Παπαπέτρου)
17.00 ΑΓΣ Ιωαννίνων-Πρωτέας
Γρεβενών
Τσιρτσιμάλης-Γαζέτας
17.00 Δόξα Λευκάδας-Εύαθλος
Παπαθανασίου-Βασιλόπουλος
17.00 Νικόπολη-ΠΑΣ Γιάννινα
Παπανικολάου-Λυγούρας
Ρεπό: Παλαμάς.

Η Βαθμολογία (σε 18 αγώνες):
1) Πρωτέας Γρεβενών ............................ 31
2) Βίκος ΠΑΣ Γιάννινα ............................31
3) ΑΓΣ Ιωαννίνων ....................................30
4) Δόξα Λευκάδας ..................................29
5) Εύαθλος Πολυκάστρου .....................25
6) Τιτάνες Παλαμά .................................25
7) Ίκαροι Τρικάλων .................................24
8) Μαντουλίδης ......................................24
9) Ολυμπιακός Βόλου ............................23
10) Μελίκη ..............................................22
11) Καλαμπάκα .......................................22
12) ΑΟΚ Βέροιας ....................................20
13) Νικόπολη Πρέβεζας .........................18
(*) Έχουν δώσει το ρεπό τους

........(15-1)*
.........(14-3)
.........(13-4)
........(13-3)*
..........(8-9)
..........(8-9)
.........(8-8)*
.........(7-10)
.........(6-11)
.........(5-12)
.........(5-12)
........(4-12)*
........(2-14)*

Γεμάτο σκηνικό
Μια ακόμη επιτυχία θα αναζητήσουν σήμερα οι γυναίκες
των Τρικάλων, ενώ τον αγώνα τους κάνουν και οι Νέες

Τ

ο υλικό δεν
σταματάει ποτέ
από τον χώρο του
γυναικείου
ποδοσφαίρου και εδώ και
καιρό τα τμήματα των
Τρικάλων προσφέρουν
μαζεμένες ευχάριστες
ειδήσεις.
Οι ομάδες είναι καλά δομημένες και τα δίνουν όλα στα παιχνίδια τους, οπότε προκύπτει
βαθμολογική αναρρίχηση.

Οι γυναίκες φιλοξενούν σήμερα την Πανσερραϊκή και στα
χαρτιά είναι το απόλυτο φαβορί,
ενώ ο αντίπαλος χαμηλά στον
πίνακα.
Όμως θέμα υποτίμησης δεν
τίθεται και τα Τρικαλινά κορίτσια
θα παίξουν αυτό που ξέρουν και
μπορούν.
Κοινώς θα σπεύσουν να δώσουν μια ακόμη παράσταση, ενώ
ο κόουτς Λουλές θα επιδιώξει
να μοιράσει τον χρόνο σε παίκτριες με μικρότερη συμμετοχή.
Βέβαια υπάρχουν και αρκετές

απουσίες λόγω τραυματισμών
και καρτών, οπότε θέλει επιφυλακή.
Οι κυανέρυθρες υποδέχονται
την Μακεδονική ομάδα στον
Πυργετό, οπότε όσοι σπεύσουν
λογικά θα φύγουν για μια ακόμη
φορά γεμάτοι από το υλικό.
Διαιτητές οι Γιώργος Σφέτσιας
( Σάμου)-Τίκας Δημήτριος και
Γιώργος Παπαλίτσας ( Καρδίτσας).
Το πρόγραμμα
Κυριακή 17 Μαρτίου
12.30 Εργοτέλης-Προοδευτι-

κή
15.00 ΑΕΛ-Γλυφάδα
15.00 Τρίκαλα-Πανσερραϊκή
15.00 ΠΑΟΚ-Άρης
Χθες έπαιξαν: Ελπίδες Καρδίτσας- Ατρόμητος.
Εκκρεμούν οι αγώνες Πανσερραϊκή-Προοδευτική (24/3),
ΠΑΟΚ-ΑΕΛ (24/3), Τρίκαλα-Άρης
(24/3).
Στις επάλξεις όμως και οι Νέες
των Τρικάλων που έχουν σήμερα
πονηρή έξοδο.
Θα διασταυρώσουν τα ξίφη
τους με τις Νηρηίδες Φθίας για

Τις υψηλές πτήσεις θέλουν να συνεχίσουν
ξανά οι γυναίκες των Τρικάλων
την 10η αγωνιστική.
Οι μικρές Τρικαλινές που κάνουν απίστευτη πορεία είναι λογικό να δεχθούν πίεση, αφού
τους πρωτοπόρους όλοι θέλουν
να τους κερδίζουν.

Ωστόσο τα κορίτσια δουλεύουν υποδειγματικά και βγάζουν απίστευτη σοβαρότητα στο
γήπεδο. Αυτό θα πράξουν και
σήμερα προκειμένου να πάρουν
όλα τον δρόμο τους.

CMYK

16

Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

_4 ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

«Κλικ» στο Μεγαλοχώρι

Ντέρμπι μόνο στα χαρτιά…
•Το Νεοχώρι πέρασε με το εντυπωσιακό 6-0 από το Μεγαλοχώρι

Π

ριν το παιχνίδι…
πολλά τα σενάρια.
Μετά το παιχνίδι;
Ολοι θα θυμούνται
μια κυριαρχία του
Νεοχωρίου στο Μεγαλοχώρι
η οποία μετέτρεψε το
ντέρμπι στα χαρτιά, σε
θρίαμβο στο χόρτο.

Ακόμα ένα εξαιρετικό γκολ πέτυχε ο Κώστας Καλαμαράς.
Με πλάτη προς την αντίπαλη εστία και με γυριστό σουτ η μπάλα
σημάδεψε πρώτα το δεξί δοκάρι του Πανέτσου και στη συνέχεια
τα δίκτυα. Από τις «ομορφιές» του παιχνιδιού

Του ΠANOΥ
ΓIΔOΠOYΛOΥ
gidopoulosp@yahoo.gr

Το 0-6 άλλωστε δεν χωράει
πολλά. Ο «Διγενής» κέρδισε ακόμα τρεις βαθμούς και βρίσκεται
ακόμα πιο κοντά στην άνοδο, η
οποία δεν χάνεται, ενώ οι άνθρωποι του Μεγαλοχωρίου παραδέχτηκαν την αρνητική τους εμφάνιση στο χθεσινό παιχνίδι, αλλά
στόχος παραμένει να τερματίσουν
όσο πιο ψηλά γίνεται…

Ο Γκαντιάς πέτυχε ένα υπέροχο γκολ στο χθεσινό παιχνίδι

Ο αγώνας

Μπορεί να επιτεύχθηκαν πολλά και καλύτερα γκολ στο
Μεγαλοχώρι αλλά αυτό που πανηγυρίστηκε δεόντως – κυρίως
από τους συμπαίκτες του, ήταν το γκολ του Αποστόλη
Γεωργούλα ο οποίος έχει εσωτερική «κόντρα» με τον Τσιγαρίδα…

Τι να σκέφτεται
ο Γιώργος Χαρακόπουλος;
Λέτε να επιστρέψει;

Πάντως η εικόνα του αγώνα και το σκορ στο Μεγαλοχώρι
«χαλάρωσε» τον Γιώργο Χασάπη ο οποίος
γύρισε τη πλάτη στο παιχνίδι
Κάκιστος ο
αγωνιστικός χώρος
στο Μεγαλοχώρι.
Λίγα έχει… υποστεί;

Βάσεις για μια ακόμα νίκη έβαλε το Νεοχώρι από το πρώτο ημίχρονο στο γήπεδο Μεγαλοχωρίου, με τον «Διγενή» να προηγείται
στο 45λεπτο της αναμέτρησης
με 3-0. Ένα σκορ που έδωσε…
αέρα στους φιλοξενούμενους
ώστε να κάνουν το «κάτι» παραπάνω, χωρίς όμως να το βάζουν
σε κίνδυνο, αφού απέμεινε άλλος
τόσος χρόνος και στο ποδόσφαιρο πολλά μπορούν να συμβούν
στο λεπτό, αν και με την εμφάνισή
του πρώτου ημιχρόνου, το Μεγαλοχώρι δεν θα μπορούσε να
αλλάξει το σκηνικό.
Η ομάδα του Στέφανου Ψύχου
ξεκίνησε επιθετικά την προσπάθειά της με στόχο ένα γρήγορο
γκολ το οποίο θα την οδηγούσε
στα σίγουρα…
Στο 8’ ο Γιαννούλας δοκίμασε
από δεξιά το σουτ αλλά η μπάλα
κατέληξε άουτ, ενώ η «Θύελλα»
απάντησε στις χαμένες προσπάθειες με τον Φλώρο να πραγματοποιεί ατομική προσπάθεια από
αριστερά και να σουτάρει αλλά
ο Ράπτης στη σωστή θέση απέκρουσε σωτήρια.
Στο 18’ οι φιλοξενούμενοι απείλησαν χάνοντας καλή ευκαιρία
όταν ο Γκαντιάς βρήκε με σέντρα
τον Καλαμαρά, αυτός πέρασε τη
μπάλα πάνω από τον Πανέτσο
αλλά και πάνω από την εστία.
Στο 22’ ο Διβανές εκτέλεσε
φάουλ από αριστερά στέλνοντας
τη μπάλα ελάχιστα πάνω από την
αντίπαλη εστία.
Δύο λεπτά αργότερα ο Καλαμαράς πέτυχε ένα υπέροχο γκολ.
Με γυριστό σουτ σημάδεψε το
δεξί δοκάρι του Πανέτσου με τη
μπάλα να καταλήγει στα δίκτυα
του και να γίνεται έτσι το 0-1.
Στο 31’ η τύχη έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη του
δεύτερου γκολ των φιλοξενούμενων. Ο Γιαννούλας σέντραρε
από δεξιά στην προσπάθειά του
να διώξουν οι αμυντικοί του Μεγαλοχωρίου σημάδεψαν τον Διβανέ η μπάλα πήρε τροχιά προς
την εστία του Μεγαλοχωρίου και
το 0-2 ήταν η εξέλιξη του σκορ.
Στο 38’ το Νεοχώρι πέτυχε και
τρίτο γκολ. Ο Γκαντιάς με ένα
εξαιρετικό σουτ σημάδεψε την
δεξιά γωνία του Πανέτσου κάνοντας το 0-3.
Στο 41’ ο Μακρυγιάννης αν και
βρέθηκε στην περιοχή δεν ολοκλήρωσε την προσπάθειά του,
αλλά έψαξε για συμπαίκτη του
ώστε να κάνει πιο συλλογική και
απλή την προσπάθεια, αλλά έδιωξαν οι αμυντικοί του Μεγαλοχωρίου.
Δεν άλλαξε το σκηνικό στην
CMYK

Οι παίκτες του Νεοχωρίου πανηγυρίζουν μια ακόμα νίκη

Γιαννούλας και Νταής μονομαχούν για τη μπάλα

επανάληψη, με το Νεοχώρι να
συνεχίζει να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στο γήπεδο, χωρίς
να απειλείται.
Στο 51’ σημειώθηκε η πρώτη
καλή ευκαιρία του παιχνιδιού και
ανήκε στο Νεοχώρι, με ένα καλοζυγισμένο σουτ του Μακρυγιάννη το οποίο όμως κατέληξε
ελάχιστα άουτ από το δεξί δοκάρι
του Πανέτσου. Χωρίς θετική κατάληξη έγινε και το εκπληκτικό
σουτ του Διβανέ, δύο λεπτά αργότερα.
Στο 59’ ο «Διγενής» παίζοντας
ελεύθερα ανέβασε τον δείκτη του
σκορ σε 0-4, όταν ο Μακρυγιάννης βρήκε τον Διβανέ και αυτός
με ένα καλοζυγισμένο σουτ σημάδεψε δίκτυα.
Στο 78’ το Νεοχώρι ανέβασε
τον δείκτη του σκορ σε 0-5 με
τον Παπαθανασίου να βγαίνει
στην αντεπίθεση από δεξιά μετά
από πάσα του Τσιγαρίδα, να γυρίζει τη μπάλα στο πίσω δοκάρι
και ο Λαγκαδινός να στέλνει τη
μπάλα στα δίκτυα του Πανέτσου.
Στην εκπνοή του αγώνα ο Γεωργούλας με ένα συρτό σουτ
απέναντι στον Πανέτσο διαμόρφωσε το τελικό 0-6.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Ο Τσαρτόλιας προσπαθεί να σταματήσει τον Γκάτη

ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ: Πανέτσος, Ράκος (75’ Καραθάνος), Βιολάρης,
Φώτος, Σταματόπουλος, Αθανασόπουλος (66’ λ. τρ. Χαρίσης),
Νταής, Μπορμπότης, Φλώρος,
Μουρελάτος, Μιχαλόπουλος (46’
Τσαρτόλιας).
ΝΕΟΧΩΡΙ: Ράπτης, Τσιγαρίδας,
Σταμέκος, Γούτσιος (46’ Νικόλαρος), Μακρής (65’ Παπαθανασίου), Καλαμαράς, Μακρυγιάννης,
Διβανές, Γκάτης, Γκαντιάς (62’
Γεωργούλας), Γιαννούλας (54’
Λαγκαδινός)
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Λεωνίδας (Νταλούκας - Σταφυλάς).
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Νίκη από χρυσάφι!
Ο

ΑΟ Τρίκαλα έδωσε χαρά
στους φιλάθλους, αφού
το 1-0 επί του Πλατανιά
Χανίων δίνει
βαθμολογική ανάσα. Βέβαια ο
δρόμος είναι ακόμη μακρύς, αλλά
οι παίκτες του Μίλος Κόστιτς
έδειξαν σημάδια βελτίωσης, ενώ η
νίκη είναι αυτή που μετρά.

•Ο ΑΟ Τρίκαλα επιβλήθηκε με 1-0 του
Πλατανιά Χανίων και πήρε βαθμολογική ανάσα

Του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
xristoforospap@gmail.com

Η συμπαράσταση των φιλάθλων ήταν
δεδομένη και πλέον από εδώ και πέρα
θα πρέπει να ψάξει ακόμη πιο μεγάλα
αποτελέσματα, ώστε να ξεφύγει από τις
επικίνδυνες θέσεις της βαθμολογίας.

Κόστιτς: Ο κόσμος ήταν
ο 12ος παίκτης μας

Το παιχνίδι
Τα Τρίκαλα έπαιξαν με την φωτιά στο
ξεκίνημα και μόλις στο 9’ ο Λάζιτς από
θέση βολής έστειλε την μπάλα στην ρίζα
της αριστερής κάθετης δοκού.
Τα Τρίκαλα δεν μπορούσαν να απειλήσουν και στο 35’ ο Παπανικολάου από
κοντά δεν μπόρεσε να στείλει την μπάλα
στα δίχτυα.
Οι «κυανέρυθροι» αφού γλύτωσαν δύο
φορές το γκολ και κόντρα στην ροή του
αγώνα άνοιξαν το σκορ στο 41’ με τον
Μαρκόφκι. Ο Σμυρλής έκανε την σέντρα
απο τα αριστερά, ο Πάνος απο κοντά
σούταρε, ο Βασιλειάδης απέκρουσε αρχικά αλλά ο Μαρκόφσκι που καραδοκούσε έστειλε απο κοντά την μπάλα στα
δίχτυα!!!
Διαιτητής της αναμέτρησης ήταν ο κ.
Κατσικογιάννης με βοηθούς τους κ.κ.
Καμπερίδης (Καβάλας), Μωυσιάδης (Γρεβενών). Έδειξε κίτρινη κάρτα στον Σισέ
του ΑΟΤ και στους Παπουτσογιαννόπουλο, Ρουσσάκη του Πλατανιά
ΑΟ Τρίκαλα (Μίλος Κόστιτς): Ταϊρης,

Στιγμιότυπα από τον χθεσινό αγώνα στο δημοτικό στάδιο
Πάνος, Ντόσης, Γκότοβος, Ντιαλό, Τσιάρας, Λάσκαρης, Τριανταφυλλάκος, Μαρκόφσκι (77’Σισέ), Τσιμίκας, Σμυρλής (57’
Γουερέ).
Πλατανιάς (Τάτσης): Βασιλειάδης,
Ουές, Καραγκούνης, Μαϊκιτς (89’ Ποζατζίδης), Τσαμούρης, Ρουσσάκης (70’
Γκατσολάρι), Λάζιτς, Παπουτσογιαννόπουλος (81’ Κωστίκος), Λουκίνας, Νίλι,
Παπανικολάου.

Τα αποτελέσματα
ΑΟΧ Κισσαμικός – Κέρκυρα
Τρίκαλα – Πλατανιάς

1-0
1-0

ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ
15.00 Βόλος ΝΠΣ– Σπάρτη
15.00 Ηρακλής – Αήττητος Σπάτων
15.00 Απόλλων Λάρισας – Καραϊσκάκης
Άρτας
15.00 Παναχαϊκή – Δόξα Δράμας
(ΕΡΤ3)

15.00 Απόλλων Πόντου – Αιγινιακός
17.00 Εργοτέλης – Ηρόδοτος

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ
2. ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
3. ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ
4. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
5. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ
6. ΚΕΡΚΥΡΑ
7. ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ
8. ΑΟΧ ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ
9. ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ
10. ΗΡΑΚΛΗΣ
11. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ
12. ΤΡΙΚΑΛΑ
13. ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ
14. ΗΡΟΔΟΤΟΣ
15. ΣΠΑΡΤΗ
16. ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ

Οι φίλαθλοι του ΑΟΤ βοήθησαν την προσπάθεια της ομάδας

45
40
38
36
36
34
31
31
27
27
25
25
22
22
15
13

Χαρούμενος ο προπονητής του ΑΟΤ Μίλος Κόστιτς
για τη νίκη της ομάδας, τόνισε: Συγχαρητήρια στους
παίκτες μου για το γενναίο παιχνίδι που έπαιξαν. Τακτικά
είμαστε πολύ καλοί, υστερήσαμε λίγο στην επανάληψη
αλλά όταν θέλεις τους τρεις πόντους πολλές φορές
κοιτάς την άμυνα και όχι την επίθεση. Ο Πλατανιάς δεν
έπαιξε ποδόσφαιρο του κλείσαμε όλους τις διόδους αλλά
για το μέλλον οι τρεις αυτοί πόντοι είναι σημαντικοί. Από
παιχνίδι σε παιχνίδι οι παίκτες ακολουθούν τις οδηγίες
μου ακόμη καλύτερα. Θα συνεχίσουμε με την ίδια φιλοσοφία”
Ο Μίλος Κόστιτς μίλησε και για τους φιλάθλους: “Ευχαριστώ τους φιλάθλους, παίξαμε με δώδεκα μας βοήθησαν πολύ και οι παίκτες μας θα ανταποδώσουν στην
συνέχεια με ακόμη καλύτερα αποτελέσματα”.
Για την προβληματική εικόνα στα πρώτα λεπτά τόνισε:
“Η πίεση που έχουμε βγαίνοντας απο τα αποδυτήρια και
το “πρέπει” μας δημιουργεί αυτή η εικόνα. Όσο αποκτούμε
αυτοπεποίθηση θα μας φύγει αυτή η πίεση. Πρέπει να
παίζουμε απο το 1′ έως το 90′ το ίδιο. Πρέπει να συνεχίσουμε και με μικρά βήματα θα συναρμολογήσουμε το
παζλ και θα πετύχουμε τον στόχο μας”.
Σε ερώτηση για τον στόχο στον Ηρόδοτο είπε: “Σε
κάθε παιχνίδι παίζουμε για την νίκη. Δεν είμαι μάγος να
σας υποσχεθώ κάτι που δεν μπορεί να γίνει αλλά σας
υπόσχομαι ότι θα παίζουμε μόνο για την νίκη”.

Τάτσης: “Παίχτηκε
λίγος καθαρός χρόνος”
Ο προπονητής του
Πλατανιά Γιάννης Τάτσης δήλωσε: “Εγινε ένα
παιχνίδι σε πολύ κακό γήπεδο που δεν μπορούσε
να προσφέρει δυνατότητες στους παίκτες. Σε μία
γενική αποτίμηση εμείς
στις ευκαιρίες που κάναμε δεν μπορέσαμε να
σκοράρουμε και δεχτήκαμε στην συνέχεια ένα
γκολ. Αυτό μας έφερε
πίσω στο σκορ και στην ψυχολογία. Στην επανάληψη παίχτηκε λίγος χρόνος, και καθυστερήσεις στο τέλος μόνο
τρία λεπτά. Καταλαβαίνω την αγωνία των Τρικάλων αλλά
είχαμε πολλές καθυστερήσεις, πεσίματα και παίχτηκε
λίγος καθαρός χρόνος”.

ΜΠΑΚΩΣΗΣ
EΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

41-20
30-18
21-14
29-17
22-15
21-18
27-21
26-20
22-24
21-19
12-22
18-22
17-24
14-29
14-28
16-40
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Ανέβασε στροφές

Πέρασε από τα Σαράγια

•Στην επανάληψη η Πηγή προσέγγισε σωστά
την αναμέτρηση και έφτασε στον αντικειμενικό
στόχο κερδίζοντας 2-0 τον Πορταϊκό

•Η Φήκη κέρδισε 1-0 με γκολ του Μπασιάκα

Μέσα στο σπίτι της η Πηγή έχει πολλούς τρόπους να φτάνει στον αντικειμενικό στόχο ακόμη και αν η υπόθεση δυσκολεύει για κάποιο διάστημα.
Αυτό συνέβη και στην χθεσινή αναμέτρηση με τον Πορταϊκό.
Οι γηπεδούχοι δεν πτοήθηκαν από το γεγονός ότι δεν κατάφεραν να διασπάσουν την αντίπαλη άμυνα στο πρώτο μισό,
οπότε στην επανάληψη κατέθεσαν αρκετά από τα στοιχεία
που τους χαρακτηρίζουν φτάνοντας στην επιτυχία με 2-0.
Στην βελτίωση των παικτών του στο δεύτερο μέρος στάθηκε και ο προπονητής των γηπεδούχων Σπύρος Ευαγγέλου.
Από την πλευρά του ο συνάδελφός του Πορταϊκού Δημήτρης Σαργιώτης είδε τους παίκτες του να κάνουν καλή προσπάθεια στο πρώτο ημιχρόνιο, ειδικά στην αμυντική συμπεριφορά.
Παράλληλα έφτιαξαν φάσεις με τους Ιωάννου, Τσαρούχα.
Στην επανάληψη η Πηγή ξεκίνησε πιεστικά ψάχνοντας ένα
γρήγορο γκολ προκειμένου να περάσει στην θέση του οδηγού.
Πράγματι ο στόχος επιτεύχθηκε αφού στ 48’ μετά από σέντρα του Τεντολούρη ο Λάππας με κεφαλιά σημείωσε το 1-0.
Ετσι οι γηπεδούχοι με καλύτερα πατήματα έσπευσαν να
κλειδώσουν το παιχνίδι. Τα κατάφεραν στο 65’ όταν ο Δάσσιος πάσαρε στον Ματζώρο και αυτός φεύγοντας από το κέντρο έκανε εξαιρετική ατομική προσπάθεια, που την ολοκλήρωσε με σουτ για το 2-0.
Κοινώς η Πηγή αξιοποίησε την ποιότητα και την εμπειρία
της, ενώ είχε πολύ καλές φάσεις με: Λάππα, Αθ. Ξαγαρά και
κεφαλιά του Ντόσα.
Πηγή: Παπαδόπουλος, Δάσσιος, Τεντολούρης, Ντόσας,
Κατσάρας, Λεγάκης (65’ Αλεξόπουλος), Μπέτσας, Ματζώρος, Λάππας (80’ Νταλάσης), Παπαθανασίου. Δ (60’ Ξαγαράς. Αθ), Δημητρίου
Πορταϊκός: Γκαραγκάνης, Ντόβας (70’ Πατσιατζής), Τζοβάρας, Βαγενάς, Κατζί, Κλιάφας, Τσαρούχας, Ταμπάκος, Ραμιώτης (60’ Δήμου), Αντωνίου, Ιωάννου.

«Λευκή» ισοπαλία οι Νέοι
Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε η χθεσινή αναμέτρηση
Νέων του ΑΟΤ με τον Πλατανιά. Παρά την προσπάθεια
των ομάδων δεν βρήκαν ποτέ τον δρόμο για τα δίκτυα,
φεύγοντας από το γήπεδο της Αγίας Μονής με το 0-0.

να γκολ ήταν
αρκετό για να
κρίνει την
αναμέτρηση στα
Σαράγια και αυτό το
πέτυχε η Φήκη
κερδίζοντας 0-1.

Για το γκολ οι γηπεδούχοι
διαμαρτυρήθηκαν ζητώντας επιθετικό φάουλ του Βερβέρα
αλλά κάτι τέτοιο δεν έπεσε στην
αντίληψη του διαιτητή.

Έ

Εγινε ένα αμφίρροπο παιχνίδι με τις δύο ομάδες να προσπαθούν για τη νίκη κρατώντας
το ενδιαφέρον μέχρι το τέλος.
Το γκολ για την ομάδα του
Τάκη Ρούσσα πέτυχε ο Μπασιάκας στο 63’, μετά από ατομική προσπάθεια του Βερβέρα, ενώ οι νικητές δημιούργησαν και κάποιες άλλες καλές
προσπάθειες.

ίκη γοήτρου
πέτυχε το Μικρό
Κεφαλόβρυσο
κερδίζοντας στη
Διάβα την Κρύα Βρύση με
2-1.

Ν

Το παιγνίδι παρουσίασε έντονο ενδιαφέρον, ήταν καλό,
είχε φάσεις, πάθος, ένταση,
αλλά και αποβολές.
Οι φιλοξενούμενοι εκμεταλλεύτηκαν την εμπειρία τους και
παρότι έμειναν στα τελευταία
λεπτά με 9 παίκτες, λόγω αποβολών, κατάφεραν και πήραν τη
νίκη.
Οι παίκτες της Κρύας Βρύση
επηρεάστηκαν αρνητικά από
τις αποβολές των αντιπάλων
τους κι από τη νευρικότητα που
βγήκε στον αγωνιστικό χώρο και
μοιραία ηττήθηκαν.
Το σκορ άνοιξε για το Μικρό
Κεφαλόβρυσο ο Γκουζιώτης
στο 38’ με το 0-1 να είναι το
σκορ του ημιχρόνου.
Στο δεύτερο μέρος οι φιλο-

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΣΑΡΑΓΙΑ: Ντάσκας, Κατσαρός, Σίμος, Τζέντζιας, Πιστάλης,
Καμπέρης, Τάσσιος, Μαράβας,
Καλιακούδας, Ζώης, Τζέγκας.
Επαιξαν και οι: Κοντοβουνήσιος, Γκένας, Γαδετσάκης, Κεφαλάς.
ΦΗΚΗ: Παπαγεωργίου, Σκρέκας, Σκρέκας, Χασιώτης, Βουτσελάς, Μπασιάκας, Ψαρράς,
Βερβέρας, Ντούβλης, Τσερέπι, Μέξι (46’ Τσάγκας).

Στιγμιότυπο από τον αγώνα στα Σαράγια

Μίλησε η… εμπειρία
•Το Μικρό Κεφαλόβρυσο κέρδισε
στη Διάβα την Κρύα Βρύση 2-1

στο 70’ με απευθείας εκτέλεση
φάουλ του Κοτσιλιάνου από
πλάγια θέση.
Στο 82’ αποβλήθηκε ο Σαχίνι,
επίσης με δεύτερη κίτρινη κάρτα, αλλά το Μικρό Κεφαλόβρυσο
σημείωσε και δεύτερο τέρμα με
τον Χρήστο Σίμο στο 84’ ύστερα
από κόρνερ του Γκουζιώτη.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Φάση από τον αγώνα στη Διάβα
ξενούμενοι έμειναν με 10 παίκτες, λόγω αποβολής του Γ.

Σίμου με δεύτερη κίτρινη κάρτα,
και η Κρύα Βρύση ισοφάρισε

ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ: Βλαχάβας,
Ντίνος, Μερτσιώτης, Παπαγεωργίου, Παππάς, Ούτος, Χιουζα (56’ Σπυρόπουλος), Σινάνης,
Σιαμούτης (78’ Θεοδώρου),
Κουτσιλιάνος, Βάλλας.
ΜΙΚΡΟ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ:
Τεντολούρης Δ., Χρυσοστόμου
Μ., Μητάκος (85’ Τεντολούρης
Γ.) Σαχίνι, Σίμος Χ., Σίμος Γ., Μητσιάδης, Ζαροκώστας, Γκουζιώτης, Μπούκας (46’ Μανώλης), Βαρσάμης.

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

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

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

Β

Ν

Ι Η

70
61
59
50
46
45
43
42
37
34
33
29
29
28
27
8
0
0

23
19
19
15
14
14
14
12
10
9
10
8
8
8
8
2
0
0

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

1
2
4
5
7
8
10
7
8
9
12
12
12
13
14
21
24
24

ΤΕΡΜ.
86-6
47-13
57-16
47-22
52-29
55-33
43-34
51-22
36-30
29-27
33-35
30-33
29-48
28-47
33-40
19-90
0-72
3-81

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

Σε ανοδική τροχιά
•Ο Πύργος έχοντας ουσία ξεπέρασε
και το εμπόδιο των Ταξιαρχών με 2-1
Ένα ανοιχτό και ενδιαφέρον παιχνίδι έγινε στον Πύργο ανάμεσα
στην τοπική ομάδα και τους Ταξιάρχες. Οι γηπεδούχοι έδειξαν ότι
διάγουν καλά φεγγάρια αφού μετά το διπλό στην Αγία Μονή είχαν
τον τρόπο να κάμψουν και την αντίσταση των γαλάζιων με 2-1.
Γηπεδούχοι και φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να αναδείξουν τα
δυνατά τους χαρτιά και να ψάξουν με καλές προϋποθέσεις την πεμπτουσία του ποδοσφαίρου.
Οι ερυθρόλευκοι των κκ. Τσιούκα- Παπαγιάννη είχαν καθαρό μυαλό και αξιοποίησαν τις καλές στιγμές που δημιούργησαν.
Ετσι από την στιγμή που πέρασαν στην θέσου του οδηγού έκαναν σωστή διαχείριση και πήραν ένα ακόμη πολύτιμο τρίποντο.
Το σκορ άνοιξε στο 15’ όταν ο Ζέρβας με προβολή από κοντά
έγραψε το 1-0.
Η εξέλιξη αυτή έδωσε ώθηση στον Πύργο που έψαξε με υπομονή
ένα δεύτερο γκολ το οποίο ήρθε στο 40’. Ο Αγγέλης με σουτ σημείωσε το 2-0.
Στην επανάληψη οι Ταξιάρχες προσπάθησαν να ξαναμπούν στο
παιχνίδι.
Ετσι στο 60’ μετά από παράλληλη σέντρα του Αλεξέλη ο Παπανδρέου πήρε το ριμπάουντ και με σουτ μείωσε σε 2-1.
Ο προπονητής των Ταξιαρχών κ. Γουργούλιας στάθηκε στην
αστοχία των παικτών του.
Στο 22’ ο Αλεξέλης σούταρε πάνω από το δοκάρι.
Στο 28’ φάουλ του Γιουβρή βρήκε το δοκάρι.
Στο 34’ σουτ του Μπλέτσα απέκρουσε ο Πατσιαλής.
Ακολούθως οι φιλοξενούμενοι είχαν διπλή ευκαιρία με Μπαλάφα και Παπανδρέου.
Από την πλευρά του ο Πύργος είχε δοκάρι με τον Τζαχρήστο στο
80’, ενώ έψαξε και κάτι ακόμη καλύτερο χωρίς όμως να αλλάξει το
σκηνικό. Οι νικητές είδαν τον Χατζηγεωργίου να αποβάλλεται με
δεύτερη κίτρινη.
Πύργος: Πατσιαλής ,Νταούλας, Τζαχρήστος (85’ Μπαμπανάτσας), Ζέρβας (70’ Νίντος), Αγγέλης (80’ Οικονόμου), Ιατρού, Σκαρλέας, Ρίζος, Χατζηγεωργίου, Τσόλας, Μπαμπατσιάς
Ταξιάρχες: Καλαντζής, Πάτσος (52’ Γιώτας. Σ), Γεωργιάδης, Κοτρώτσιος, Τσιώλης, Γιουβρής, Τασούλας, Μπλέτσας, Παπανδρέου, Αλεξέλης (62’ Γούλας) Μπαλάφας (68’ Μοσχόπουλος).

Στα Καλύβια το τρίποντο
•Κέρδισαν την Αγία Μονή με 2-1
Με τον καλύτερο τρόπο εκμεταλλεύτηκαν την έδρα τους τα Καλύβια κερδίζοντας 2-1 την Αγία Μονή, σε ένα παιχνίδι γοήτρου. Οι
γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο σκορ 2-0, με τον «Αρη» να μειώνει
και να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα.
Στο 30’ με απευθείας φάουλ ο Κάβουρας σημάδεψε το «παραθυράκι» του Γονιδάκη κάνοντας το 1-0. Αν και προσπάθησαν οι δύο
ομάδες για το καλύτερο δεν άλλαξε τίποτα στο πρώτο ημίχρονο.
Στην επανάληψη τα Καλύβια πέτυχαν και δεύτερο γκολ.
Στο 70’ ο Νουνός με κεφαλιά, μετά από φάουλ πέτυχε το 2-0.
Στο 75’ διαμορφώθηκε το τελικό 2-1 με σέντρα σουτ του Κρούπη. ΟΙ φιλοξενούμενοι διαμαρτύρηκαν για πέναντι στον κ. Κουτσάγια, ενώ έχασαν σημαντική ευκαιρία όταν ο Καραϊσκος απέναντι
στον Πρέκα, σημάδεψε τον τερματοφύλακα των Καλυβίων.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΚΑΛΥΒΙΑ: Πρέκας, παπαευθυμίου, Καραλής, Κάβρας (85’ Ζέρβας),
Κάβουρας, Κωστόπουλος (65’ Μακρής), Καρανίκας, Μπίχτας, Οικονόμου (91’ Παπαηλίας), Σαμψών (65’ Πατρίκαλαλος Φ.), Νουνός.
ΑΓΙΑ ΜΟΝΗ: Γονιδάκης, Μουρίτσας, (82’ Ζήκος), Κύρου, Φθενάκης, Λάλος, Ζυγούρης, Ντακούλας, Καραϊσκος, Μουλαλί, Κρούπης, Κατσιμάνης (60’ Σακελλαρίου)

Η Δήμητρα Απόλλων
συγχαίρει την Κ 14 της ΕΠΣΤ
Τέλειωσε μια όμορφη διαδρομή αλλά τα ποδοσφαιρικά σας ταξίδια μόλις ξεκίνησαν.
Η Δήμητρα Απόλλων συγχαίρει όλα τα παιδιά που συμμετείχαν
στην Κ14 της ΕΠΣ Τρικάλων και παρά τον αποκλεισμό τους από την
ΕΠΣ Ηπείρου μόνο περηφάνια θα πρέπει να αισθάνονται αφού προσπάθησαν με όλες τους τις δυνάμεις να περάσουν τον νοκ-αουτ
αγώνα και τελικά αυτές οι εμπειρίες και οι παραστάσεις που αποκόμισαν θα τους συνοδεύουν στους επόμενους ποδοσφαιρικούς
τους σταθμούς.
Στο συγκεκριμένο ηλικιακό γκρουπ αγωνίστηκαν 15 συνολικά
αθλητές της Δήμητρας Απόλλων και μαζί με άλλα παιδιά των άλλων Ακαδημιών συνέθεσαν ένα πολύ καλό σύνολο και πάνω απ’ όλα
έγιναν μια μεγάλη και όμορφη παρέα.

Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ-ΤΟΠΙΚΑ
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Εύκολο απόγευμα Γεμίζουν οι δρόμοι
•Το Καστράκι παίζοντας με σοβαρότητα δεν είχε πρόβλημα
να φτάσει στο ευρύ 0-7 χθες απέναντι στον Αχιλλέα Μπάρας
πό διαφορετικές
αφετηρίες ξεκινούν
αρκετές ομάδες
στην Α’
Ερασιτεχνική.

Α

•Ένα αθλητικό κύμα από δρομείς θα βάλει τα δυνατά
του στον σημερινό 12ο ημιμαραθώνιο Θ. Σταμόπουλου

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Άλλες βάζουν ψηλά τον πήχη,
αρκετές θέλουν να αναρριχηθούν
όσο καλύτερα μπορούν και στον
αντίποδα σωματεία παλεύουν στα
χαμηλά του πίνακα.
Υπό το πρίσμα αυτό σίγουρα το
Καστράκι παίζει σε άλλη κατηγορία ομάδων και ο Αχιλλέας Μπάρας σε άλλη.
Η διαμόρφωση του αποτελέσματος εξαρτάται πάντως από
την μέρα στην οποία εμφανίζεται
η ποιοτική ομάδα και από την ευστοχία μαζί με την διάθεση.
Όταν λοιπόν το φαβορί έχει κέφια μπορεί να ανοίξει εντυπωσιακά την ψαλίδα. Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή αν κάνει
αγγαρεία τότε μπορεί να χρειαστεί τουλάχιστον διπλάσια προσπάθεια.
Πάντως στον χθεσινό αγώνα ο
Βράχος Καστρακίου δεν είχε καμία διάθεση να δώσει δικαιώματα,
οπότε ξεδιπλώνοντας μέρος των
αρετών του έφτασε στο επιβλητικό 0-7.
Από την άλλη ο Αχιλλέας ήξερε
από την αρχή της χρονιάς ότι θα
είχε δύσκολη αποστολή.
Βέβαια οι αντιδράσεις στην
πράξη είναι αυτές που μετρούν
και όταν ένα συγκρότημα χάνει
έδαφος τότε είναι πολύ δύσκολο
να ορθώσει ανάστημα.
Ασφαλώς οι γαλάζιοι δεν θυμίζουν με τίποτα τις δόξες του παρελθόντος, τότε που ξεπερνούσαν τον εαυτό τους και διεκδικούσαν ακόμη και ποδοσφαιρικά
θαύματα.
Φέτος λοιπόν μένει το φιλότιμο
και ειδικά στα διαστήματα που η
εικόνα είναι ρευστή. Όταν όμως ο
αντίπαλος βρίσκει την συνταγή και
αρχίζει να σκοράρει τότε η ψυχολογία πέφτει κατακόρυφα.
Ιδιαίτερη κριτική δεν σηκώνει
λοιπόν το χθεσινό παιχνίδι. Οι φιλοξενούμενοι του Γιώργου Αλμπάνη μπήκαν από την αρχή για να
παίξουν την μπάλα που ξέρουν και
να αξιοποιήσουν τις ομαδικές και
ατομικές αρετές.
Όταν λοιπόν το συγκρότημα
της Καλαμπάκας βρίσκει ρυθμό
και αναπτύσσεται σωστά τότε και
σπουδαία αποτελέσματα διεκδικεί
και καλό θέαμα προσφέρει.
Χθες οι νικητές είχαν πολυφωνία και καλά στατιστικά. Αρκετά
από τα γκολ που σημειώθηκαν φέρουν την προσωπική σφραγίδα
των παικτών, που δεν χρειάζονται
συστάσεις, τόσα χρόνια στα ερασιτεχνικά γήπεδα.

Ο Παππάς επιτηρεί τον Γραβάνη στο χθεσινό παιχνίδι:
Αχιλλέα- Καστρακίου
Χωρίς εξεζητημένες κινήσεις
αλλά με απλότητα και ταχύτητα
έφταναν σε θέση βολής, οπότε
δεν είχαν πρόβλημα να τελειώσουν τις φάσεις.
Η ψαλίδα στο σκορ άνοιξε νωρίς, οπότε ήταν φανερό ότι τα
υπόλοιπα λεπτά ήταν τυπική διαδικασία. Εμενε λοιπόν να γίνει
γνωστό το τελικό σκορ με τους
Καλαμπακιώτες να περνούν ένα
από τα πιο εύκολα φετινά τους
απογεύματα.

Το φιλμ του αγώνα
Με τα καλημέρα ουσιαστικά
σημειώθηκε η πρώτη καλή στιγμή
του αγώνα. Ηταν το 2’ όταν ο Β.
Αλμπάνης έπιασε το σουτ αλλά ο
Παρλιάρος έπεσε και μπλόκαρε
σταθερά.
Στο 6’ ο Αχιλλέας απάντησε
στην δική του κορυφαία ίσως
φάση του αγώνα. Ο Πλαφάς βγήκε σε θέση βολής αλλά το σουτ
που έπιασε έδιωξε σωτήρια με τα
πόδια ο Μπόμπολας.
Στο 8’ μετά από απόκρουση η
μπάλα έφτασε στον Β. Αλμπάνη.
Αυτός με γλυκό σουτ στην κίνηση
έστειλε την μπάλα στην αριστερή
γωνία για το 0-1.
Στο 22’ ο Τσιαντούλας με περίτεχνη ενέργεια και λόμπα πέρασε την μπάλα πάνω από τους
αμυντικούς. Ο ίδιος παίκτης πρόλαβε την στρογγυλή θεά και με
πλασέ πραγματοποίησε το 0-2.
Στο 25’ ατομική προσπάθεια
του Τσιαντούλα, που σούταρε
υπό πίεση πέρασε κόρνερ.
Την στημένη μπάλα εκτέλεσε ο
Σικόλας, ο Σιούτας έπιασε την κεφαλιά που απέκρουσε στην ρίζα
της δεξιάς δοκού ο Παρλιάρος.
Στο 28’ ο Νταλούκας με επιμονή έκλεψε την μπάλα, βγήκε σε
θέση βολής και με ψύχραιμο σουτ
έγραψε το 0-3.
Στο 36’ ο Σικόλας είχε τετ α τετ

αλλά ο Παρλιάρος απέκρουσε
σωτήρια.
Στο 38’ ο Παρασκευόπουλος
έπιασε συρτό σουτ που μπλόκαρε σταθερά Μπόμπολας.
Δυνατά ξεκίνησε το Καστράκι
και στην επανάληψη. Ετσι στο
50’ ο Γκόβαρης πέρασε ωραία
μπαλιά στον Γραβάνη το σουτ του
οποίου έδιωξε ο Παρλιάρος.
Στο 52’ κεραυνός του Ελ.Μπαούτη βρήκε το δοκάρι αφού είχε
μεσολαβήσει και άγγιγμα με τα
ακροδάχτυλα του Παρλιάρου.
Στο 54’ ωραία ατομική προσπάθεια του Πλαφά και σουτ απέκρουσε εντυπωσιακά ο Μπόμπολας.
Στο 67’ ο Γραβάνης κέρδισε πέναλτι σε ανατροπή από τον Καταραχιά. Το εκτέλεσε ο ίδιος παίκτης και πέτυχε το 0-4.
Στο 69’ ο Ελ. Μπαούτης άλλαξε γρήγορα την μπάλα με τον
Αλμπάνη, αυτός πάσαρε για τον
Νταλούκα που εξ επαφής ανέβασε τον δείκτη στο 0-5.
Στο 72’ ο Ελ. Μπαούτης με
έξοχο φαλτσαριστό σουτ έστειλε
την μπάλα στην αριστερή γωνία
για το 0-6.
Στο 74’ ο Σικόλας πάσαρε στον
Γραβάνη και αυτός με εύκολο
πλασέ διαμόρφωσε το τελικό 0-7.
Διαιτητής: Δουλόπουλος, Βοηθοί: Πάφης, Τουλούμης
Αχιλλέας: Παρλιάρος, Τσανεκλίδης, Καταραχιάς, Παππάς,
Τζούκας, Παρασκευόπουλος,
Πλαφάς, Θεμελης (53’ Παπαγεωργίου), Τσιόβολος, Ιωάννου,
Μπαούσης
Καστράκι: Μπόμπολας, Αλμπάνης, Νταλούκας, Σιούτας,
Τσιαντούλας (46’ Μπαούτης Ελ.),
Γκόβαρης, Γραβάνης, Σικόλας,
Μυλωνάς (46’ Μπλούτσος), Ρόμπος, Μπαούτης Α.

Το αδιαχώρητο θα σημειωθεί και στον φετινό 12ο ημιμαραθώνιο Θ. Σταμόπουλου
άθε χρόνο τέτοια
εποχή βουλιάζουν
οι δρόμοι
Τρικάλων και
Καλαμπάκας για καλό
σκοπό.

Κ

Δρομείς από κάθε γωνιά της
χώρας αλλά και από το εξωτερικό ανταποκρίνονται ασμένως
στο κάλεσμα του Συλλόγου
Δρομέων και τρέχουν πρώτα
και κύρια για τον φίλο τους, τον
αξέχαστο Θ. Σταμόπουλο αλλά
και για την ομορφιά της διαδρομής.
Ολοι μιλούν με τα καλύτερα
λόγια για την πιο γρήγορη διαδρομή και προσαρμόζονται άμεσα στα δεδομένα.
Και μπορεί για τους κοινούς
θνητούς τα χιλιόμετρα του ημιμαραθωνίου να μοιάζουν πολλά
αλλά για τους μετέχοντες είναι
παιχνιδάκι.
Σε κάθε περίπτωση θα έχουμε μια αθλητική γιορτή μεγάλης
εμβέλειας, αφού υπάρχει ποιότητα και ποσότητα.
Σίγουρα κάποιοι θα αξιοποιήσουν το ταλέντο τους, θα βρεθούν στην μέρα τους και θα κόψουν πρώτοι το νήμα, ή θα δώσουν στίγμα.
Ωστόσο δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι νικητές είναι όλοι,
αφού έβαλαν τον αθλητισμό
στην ζωή τους.
Για τους αριθμούς των συμμετοχών γράψαμε σε προηγούμενα φύλλα και κόβουν

Στο στοιχείο τους

Στιγμιότυπο από τους χθεσινούς αγώνες

Τώρα που ο καιρός ανοίγει το ποδήλατο
θα έχει την τιμητική του. Οσο για τις εκδηλώσεις θα είναι μαζεμένες.
Χες είχαμε το πρώτο σκέλος του τοπικού
πρωταθλήματος ορεινής ποδηλασίας σε
επίπεδο Θεσσαλίας.
Τα μέλη του Ποδηλατικού συλλόγου ήταν
σε εγρήγορση και ο λόγος δόθηκε στους
πρωταγωνιστές.
Την αρχή την έκαναν οι μικροί σε ηλικία
αθλητές, που έδειξαν ότι έχουν καλές βάσεις
και αγαπούν αυτό του κάνουν.

Συνεχίζοντας με την ίδια διάθεση θα
έχουν την επιθυμητή εξέλιξη.
Φυσικά την ώρα της δράσης βρέθηκαν στο
στοιχείο τους και πλειοδότησαν σε εμπνεύσεις.
Σήμερα θα έχουμε το δεύτερο σκέλος με
τους μεγαλύτερους σε ηλικία αθλητές να
αναδεικνύουν την ομορφιά του αγαπημένου
διτρόχου.
*Σε χθεσινό παιχνίδι μπάσκετ ΔαναοίΦοίβος 59-74, ενώ η Ακαδημία Αιόλου φιλοξένησε τον Κεραυνό Λάρισας.

την ανάσα. Πάνω απ’όλα μαρτυρούν την αποδοχή της σύναξης.
Από την πλευρά της η οργανωτική επιτροπή έχει κατανείμει
σωστά τους ρόλους. Ετσι υπάρχουν στελέχη για τους εθελοντές, τους ποδηλάτες, ενώ την
περιγραφή θα αναλάβει μεταξύ
άλλων ο ευρηματικός Νίκος Οικονομίδης.
Μέλημά τους είναι να μην
λείψει ούτε ένας κρίκος από την
αλυσίδα και όλοι να αποχωρήσουν με διάπλατα χαμόγελα.
Ετσι ο Νομός θα διαφημιστεί
υποδειγματικά.
Ο σημερινός Ημιμαραθώνιος
Δρόμος Καλαμπάκα – Τρίκαλα
«Θανάσης Σταμόπουλος» διοργανώνεται για 12η συνεχόμενη
χρόνια από το Σύλλογο Δρομέων Τρικάλων και τελεί υπό την
αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων.
Μαζί τους οι Δήμοι Τρικκαίων
και Καλαμπάκας-Μετεώρων.
Παράλληλα με τον Ημιμαραθώνιο δρόμο θα διεξαχθεί αγώνας 5χλμ. μέσα στην πόλη των
Τρικάλων καθώς και αγώνας
1000 μέτρων για παιδιά 8-14
ετών.
Για πρώτη φορά φέτος στον
χορό για το χιλιάρι θα μπουν και
τα νιάτα της Καλαμπάκας, που
αποδεδειγμένα αγαπούν το είδος.

τας μία απόσταση 1 km τερματίζουν πάλι πίσω εκεί απ' όπου
ξεκίνησαν.
Οσον αφορά το πεντάρι η
εκκίνηση στις 10:00 π.μ. από την
κεντρική πλατεία Τρικάλων.
Οι δρομείς ξεκινούν από την
κεντρική πλατεία Τρικάλων και
αφού κατευθυνθούν προς την
Καλαμπάκα, κάνουν αναστροφή
και τερματίζουν στο ίδιο σημείο από όπου ξεκίνησαν.
Ας θυμηθούμε όμως και τους
καλύτερες επιδόσεις από άνδρες και γυναίκες.
1 1.05.41 (2011) Παρμάκης
Μιχάλης (Σ.Δ.Υ. Κοζάνης)
2 1.05.47 (2012) Πούλιος
Κωνσταντίνος (Παναθηναϊκός)
3 1.07.05 (2017) Γκούρλιας
Μάρκος (Marathon Club - Εθνικός Αλεξανδρούπολης)
4 1.07.27 (2012) Θεοδωρακάκος Δημήτρης (Ολυμπιακός)
5 1.07.31 (2018) Αναγνώστου
Θεόδωρος (Δρομέας Αμαρουσίου)
6 1.07.59 (2018) Μίνος Γιώργος (Α.Ο. Μυκόνου)
7 1.08.11 (2015) Καραβίδας
Γιώργος (Α.Ο. Μυκόνου)
8 1.08.26 (2009) Σκούφιας
Θεοφάνης (Γ.Σ. Τρικάλων)
9 1.08.50 (2018) Καραΐσκος
Παναγιώτης (Πανελλήνιος.)
10 1.08.50 (2009) Χατζηγιάννης Γιώργος (Γ.Σ. Τρικάλων)

Καλή πυξίδα

1 1.18.33 (2017) Λεοντιάδου
Στεφανία (Δρομέας Αμαρουσίου)
2 1.18.49 (2014) Καρακατσάνη Αναστασία (Γ.Σ. Τρικάλων)
3 1.19.27 (2017) Καραγεωργάκη Βασιλική (Stoikos Training)
4 1.19.48 (2017) Cekini Sonia
(Φ.Σ. Άργους Ορεστικού)
5 1.20.08 (2016) Λεβεντάκη
Έλενα (Παναθηναϊκός)
6 1.24.10 (2011) Διακομοπούλου Χάϊντη (Ελ. Βενιζέλος)
7 1.24.34 (2014) Κολοβού
Βίκυ (Αετοί Διρφύων)
8 1.24.53 (2012) Πουλίδου
Φιλίππα (Γ.Α.Σ. Ιλισός)
9 1.26.20 (2012) Δόμβρου
Ανδριανή (Σ.Δ.Υ. Πειραιά)
10 1.28.01 (2010) Γρατσάνη
Παρασκευή (Γ.Σ. Τρικάλων).

Να δώσουμε όμως και χρηστικά στοιχεία ξεκινώντας από
τον βασικό αγώνα(ημιμαραθώνιο)
Εκκίνηση στις 10:00 π.μ. από
την κεντρική πλατεία Καλαμπάκας.
Η συνολική απόσταση της
διαδρομής είναι 21.097 μέτρα
(επίσημη μέτρηση από την
AIMS), με αφετηρία την Καλαμπάκα και τερματισμό τα Τρίκαλα, σε ασφάλτινο δρόμο και
με κλίση ελαφρώς κατηφορική
Σχετκά με το χιλιάρι η εκκίνηση στις 9:30 π.μ. από την
κεντρική πλατεία Τρικάλων.
Τα παιδιά ηλικίας 9 έως και 14
ετών ξεκινούν από την κεντρική
πλατεία Τρικάλων και διανύον-

Γυναίκες
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Για το γόητρο
Τα Μετέωρα σήμερα στις 3 μ.μ. αντιμετωπίζουν
τον Πιερικό και θέλουν τους τρεις βαθμούς της νίκης

Τ

η νίκη γοήτρου θα ψάξουν
σήμερα στις 3 μ.μ. τα
Μετέωρα στον αγώνα
κόντρα στον Πιερικό. Ο
στόχος είναι να τερματίσουν στην
3η θέση του 4ου ομίλου της Γ’
Εθνικής και για να γίνει αυτό θα
πρέπει να έρθουν βαθμοί.

Από την άλλη η ομάδα της Πιερίας
παλεύει για την παραμονή στην κατηγορία.

Κάλεσμα για τον σημερινό αγώνα
Η διοίκηση των Μετεώρων έβγαλε
ανακοίνωση και αναφέρει τα εξής:
Καλούμε σήμερα Κυριακή 17-3-19 στις
3 μ.μ. όλο το φίλαθλο κοινό της περιοχής
να στηρίξει τις προσπάθειες την ομάδας
μας απέναντι στην ιστορική ομάδα του
Πιερικού Κατερίνης.
Είναι το τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι
για τη ομάδα μας πριν τη συμμετοχή
της στον τελικό Κυπέλλου ΕΠΣΤ και οι
ποδοσφαιριστές χρειάζονται τη συμπαράσταση και την εμψύχωση όλων μας
για να κατακτήσουν και το δεύτερο φετινό τους στόχο.
Γενική είσοδος 7 ευρώ.
Δωρεάν είσοδος στους μαθητές.

Η αγωνιστική δράση
Σημαντικά παιχνίδια υπάρχουν για την
σημερινή αγωνιστική στον 4ο όμιλο της
Γ’ Εθνικής, αναλυτικά:

4ος όμιλος (22η αγωνιστική)
Ολυμπιακός Βόλου – Α.Ο. Σελλάνων
Λαθύρης, Καλύβας, Δόσκορης (Φθιώ-

Τα Μετέωρα θα τα δώσουν όλα
για την κατάκτηση της νίκης
τιδας)
Μετέωρα – Πιερικός
Μπούμπας, Λιόντος, Πάνος (Ηπείρου)
Οικονόμος Τσαριτσάνης – Θησέας
Αγριάς
Μαυρίδης, Ταγκαλίδης, Μιλτσής (Πέλλας)
Απόλλων Μακρυχωρίου – Φωκικός

Καλατζής, Σφυρής, Σαμαράς (Θεσσαλίας)
Αλμυρός – Στυλίδα
Μέγας, Βρούζος, Μηνούδης (Πιερίας)
Αχιλλεας Νεοκαισάρειας – Νίκη Βόλου
Μαλούτας (Ημαθίας), Δεμερτζής, Δέλλιος (Πέλλας)

Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

Πλούσια δράση
Σ
το γήπεδο θα βρεθούν και
σήμερα οι ομάδες για τους
δυο ομίλους της Β’ ΕΠΣΤ.
Αναλυτικά:

1ος ΟΜΙΛΟΣ
Οι διαιτητές των αγώνων που θα γίνουν
σήμερα στις (11 π.μ) είναι οι παρακάτω:
Γηπ. Βασιλικής: Βασιλική - Κηπάκι
Διαιτ. Πετσας (Αλεξοπουλος - Τζιοτζιος)
Γηπ. Γριζάνου: Γριζανο - Ακαδημια
1
Διαιτ. Ζησης (Μαρκοπουλος - Παφης)
Γηπ. Ριζώματος: Παραληθαίοι - Λόγγος
Διαιτ. Κουτσαγιας (Σταφυλας - Καπερωνης)
Γηπ. Καρυων: Ακ. Αμπελακιων - Πετρωτό
Διαιτ. Μανασης Μ (Καψουρας - Σινδρος)
Γηπ. Χρυσαυγης: Αστερας - Κρήνη
Διαιτ. Τουλουμης (Αργυροπουλος Κατσογιαννος)
Γηπ. Ζάρκου: Ζάρκο - Κεραμιδι
Διαιτ. Μανασης Κ (Νταλουκας - Καλογριας)
Γηπ. Οικουμενιου: Οικουμενιος - Ριζαριό
Διαιτ. Λεωνιδας Σ (Παπαγεωργοπουλος-Μπαλας Χ)
Γηπ. Αγ. Κυριακής: Αγ. Κυριακή Αρδάνι
Διαιτ. Κοντινος (Πλοκας - Κωστηρας)
Ρεπό: Καρυες

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΟΜΑΔΕΣ
1 Ριζαριό
2 Παραληθαίοι
3 Καρυές
4 Ζάρκο
5 Κηπάκι
6 Γριζάνο
7 Αρδάνι
8 Βασιλική
9 Αγ. Οικουμένιος
10 Κεραμίδι
11 Αμπελάκια
12 Αγ. Κυριακή
13 Ακαδημία 1
14 Πετρωτό
15 Κρήνη
16 Λόγγος
17 Αστέρας

Β
50
46
44
40
35
34
30
28
27
25
24
23
21
17
14
13
4

Ν
16
14
14
12
10
10
9
7
8
7
7
6
6
5
3
4
1

Ι
2
4
2
4
5
4
3
7
3
4
3
5
3
2
5
1
1

Η ΤΕΡΜ.
2 76-19
2 65-18
4 48-24
4 39-23
5 42-26
5 46-32
8 38-33
6 24-26
9 42-40
9 34-43
9 26-36
9 33-42
10 26-32
12 17-37
12 19-54
15 18-45
18 13-76

2ος ΟΜΙΛΟΣ
Οι διαιτητές των αγώνων που θα ξεκινήσουν στις 3.30 μ.μ είναι οι παρακάτω:
Γηπ. Γόμφων: Γόμφοι - Βαλτινό
Διαιτ. Πετσας (Καλογριας - Αργυροπουλος)
Γηπ. Δενδρ/ριου: Δενδροχωρι - Λυγαρια
Διαιτ. Κοντινος (Μπαλας - Μανασης
Μ)
Γηπ. Πρίνου: Πρίνος - Φωτεινό)
Διαιτ. Δουλοπουλος (Ανδριοπουλος
– Καψουρας
Γηπ. Μουριας: Δροσερό - Πιαλεία
Διαιτ. Κουτσαγιας (Σταφυλας - Πα-

παγεωργοπουλος)
Γηπ. Σαρακίνας: Χρυσομηλια - Θεόπετρα
Διαιτ. Λεωνιδας Σ (Νταλουκας - Λεωνιδας Κ)
Γηπ. Βυτουμας: Βυτουμας - Τζουρτζια
Διαιτ. Μανασης Μ (Αλεξοπουλος Μπαιρακταρης)
Ροπωτό - Κεφαλ/κος
3-0α.α
Ασπρ/τος - Φιλύρα
3-0α.α
Ρεπό: Παλ/ρο

* Τα Τρίκαλα αποδεδειγμένα δεν μπορούν να μείνουν για
μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να φιλοξενήσουν κάποια
σημαντική αθλητική εκδήλωση. Διότι οι υπεύθυνοι αφουγκράζονται τα θέλω του κόσμου και σπεύδουν σε πρώτη
ευκαιρία να τους προσφέρουν νέες προτάσεις.
* Σήμερα λοιπόν τα φώτα θα είναι στραμμένα στον 12ο
ημιμαραθώνιο Θ. Σταμόπουλου, που εδώ και χρόνια έχει
αναπτύξει απίστευτη δυναμική και μιλάει στην καρδιά
των φιλάθλων. Η ανάλυση των συμμετοχών πάλι επιβεβαιώνει το μέγεθος της αποδοχής, ενώ αρκετοί δρομείς
πείθουν και τους φίλους τους και τους βάζουν και αυτούς
στο μεράκι του τρεξίματος.
* Για το θέμα αυτό στην συνέντευξη τύπου δόθηκε μια
μικρή γεύση. Ειπώθηκε λοιπόν ότι από την Μεσσηνία
έφτασε ομάδα 50 δρομέων προκειμένου να τρέξει χέριχέρι και να βιώσει από μέσα τα ξεχωριστά στοιχεία της
υπόθεσης.
* Όμως όποιος μελετήσει τους αριθμούς θα διαπιστώσει
ότι κάθε χρόνο με πληθώρα συμμετοχών έρχεται η
Λάρισα, αφού τα μέλη της αναγνωρίζουν την τεράστια
προσπάθεια που κάνουν οι Τρικαλινοί συνάδελφοί τους.
Και οι Βολιώτες είναι στις επάλξεις μαζί με τους Καρδιτσιώτες.
* Ιδιαίτερο είναι και το αγκάλιασμα από τα δρομικά στελέχη
της Ηπείρου, που πλέον έμαθαν απ’έξω και ανακατωτά
τα κατατόπια, ενώ στο τέλος έχουν να πουν πολλά με
τους φίλους τους. Γενικά όλη η Ελλάδα θα είναι σήμερα
στον νομό μας και σίγουρα δεν θα χάσει.
* Μένοντας στις εκδηλώσεις να σημειώσουμε ότι η αρχή
της δράσης έγινε με το Πανελλήνιο ανωμάλου δρόμου
των Σκαμνιών. Παρά το χιόνι στις 24 Φλεβάρη άπαντες
έβαλαν τα δυνατά τους και όλα κύλησαν κατ’ ευχήν.
* Δραστηριοτήτων συνέχεια όμως και στα μέσα Απρίλη θα
φιλοξενηθεί στα μέρη μας το Πανελλήνιο μότο- κρος. Οι
λάτρεις του είδους σημάδεψαν ήδη την ημερομηνία,
οπότε εκείνο το διήμερο στο Πρίνος η προσέλευση θα
είναι εντυπωσιακή.
* Στην λίστα υπάρχει και ξεχωριστή εκδήλωση Πανελλήνιας
εμβέλειας στο σκάκι, ενώ το Καλοκαίρι θα διεξαχθεί στο
Στάδιο το πολυάριθμο Πανελλήνιο Π-Κ.
* Με τίτλο “ένα μπακ στο ταρτάν του στίβου” η «Καθημερινή»
φιλοξένησε δηλώσεις του Κώστα Ζήκου.
* Η φετινή συνάντηση στίβου Ελλάδας- Κύπρου θα διεξαχθεί
7-8 Αυγούστου στο Πανθεσσαλικό, οπότε λογικά αρκετοί
δικοί μας αθλητές θα δοκιμάσουν δυνάμεις.
* Οι άνθρωποι του Φιλαθλητικού Τρικάλων ξεκίνησαν
τρέξιμο για τη ανάληψη του F4 Κεντρικής Ελλάδας. Για
το θέμα προϊδεάσαμε στα χθεσινά επιγραμματικά. Θα
καταθέσουν πλήρη φάκελο και παρά και την προσπάθεια
της Λάρισας το επιτελείο αισιοδοξεί ότι στα μέσα της
εβδομάδας θα πάρει το πράσινο φως.
* Με την ευκαιρία να σημειώσουμε ότι σήμερα(17.00, 5ο)
θα διασταυρώσουν ξίφη οι παγκορασίδες β’ Φιλαθλητικού
Τρικάλων και Ασκληπιού με το θέαμα να είναι εξασφαλισμένο.
* Οι σχολικοί αγώνες μπάσκετ δίνουν την ευκαιρία για
συγκρίσεις με τα συγκροτήματα των άλλων Θεσσαλικών
νομών και ευκαιρία για βελτίωση. Πάντως αύριο στο ποδόσφαιρο τα Τρικαλινά αγόρια και κορίτσια θα φιλοξενήσουν την Καρδίτσα.
* Αρκετοί μπασκετικοί βλέπουν προχωρημένες συνεργασίες
με γνωστούς παίκτες για του χρόνου. Ωστόσο από την
θεωρία στην πράξη μεσολαβεί σημαντική απόσταση και
χρειάζεται υπομονή.

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ
Β
Ν Ι Η ΤΕΡΜ.
1 Ενωση Δ.Μ
52 17 1 2 73-16
2 Θεόπετρα
47 15 2 3 56-23
3 Λυγαριά
44 14 2 3 63-20
4 Πιαλεία
41 13 2 5 52-22
5 Παλ/ρο
41 12 5 3 41-17
6 Ασπρόβαλτος
40 13 1 5 50-22
7 Βαλτινό
39 12 3 5 49-28
8 Πρίνος
33 10 3 7 39-26
9 Βυτουμάς
30
9 3 8 45-44
10 Τζούρτζια
27
9 0 11 32-37
11 Δενδροχώρι
23
7 2 10 32-51
12 Ροπωτό
20
6 2 11 25-41
13 Χρυσομηλιά
19
6 1 13 34-54
14 Γόμφοι
15
5 0 15 21-64
15 Φωτεινό
13
4 1 14 20-56
16 Κεφ/κός
0
0 1 18
0-54
17 Φιλύρα
0
0 1 19
0-57
*Ροπωτό, Δενδροχώρι, Λυγαριά και
Κεφ/κός έχουν κάνει το ρεπό.
*Φωτεινό και Ασπρόβαλτος έχουν ένα
παιχνίδι λιγότερο
CMYK

02:30 COSMOTE SPORT 4 HD
Oklahoma - Golden State
NBA
06.50: ΕΡΤ Sports HD
Φόρμουλα 1 Γκραν Πρι Μελβούρνης
Αγώνας
08:30 ΕΡΤ1
Ημιμαραθώνιος Αθήνας
Κλασικός αθλητισμός
13:00 COSMOTE SPORT 2 HD
Εϊμπαρ - Βαγιαδολίδ
13:15 Novasports 3HD
Φένλο - Αϊντχόφεν
13:30 COSMOTE SPORT 7 HD
Μούρθια - Σαραγόσα
14:30 COSMOTE SPORT 8 HD
Λεβερκούζεν - Βέρντερ Βρέμης
15:00 ΕΡΤ3
Παναχαϊκή - Δόξα Δράμας
15:00 Novasports 1HD
ΟΦΗ - Λεβαδειακός
15:30 Novasports 4HD
Λυών - Μονπελιέ
15:30 Novasports 3HD

Άλκμααρ - Άγιαξ
16:00 Novasports 24 HD
Αταλάντα - Κιέβο Βερόνα
16:00 ΕΡΤ Sports HD
Ατρόμητος - ΑΕΚ
16:00 Novasports 5HD
Έμπολι - Φροζινόνε
16:00 Novasports 2HD
Λάτσιο - Πάρμα
16:15 COSMOTE SPORT 1 HD
Φούλαμ - Λίβερπουλ
16:30 COSMOTE SPORT 3 HD
Άιντραχτ Φρανκφούρτης - Νυρεμβέργη
17:00 ΕΡΤ2
Προμηθέας Πατρών - Χολαργός
17:15 COSMOTE SPORT 2 HD
Εσπανιόλ - Σεβίλλη
18:00 COSMOTE SPORT 7 HD
New York Knicks - Los Angeles
Lakers
18:00 Novasports 3HD
Βάκερ Ίνσμπρουκ - Ζάλτσμπουργκ
18:30 COSMOTE SPORT 1 HD

Έβερτον - Τσέλσι
19:00 ΕΡΤ Sports HD
Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός
19:00 COSMOTE SPORT 3 HD
Μπάγερν Μονάχου - Μάιντς
19:00 Novasports 2HD
Νάπολι - Ουντινέζε
19:30 Novasports 1HD
Πανιώνιος - Ξάνθη
19:30 COSMOTE SPORT 9 HD
Βιγιαρεάλ - Ράγιο Βαγιεκάνο
19:30 COSMOTE SPORT 2 HD
Βαλένθια - Χετάφε
19:30 COSMOTE SPORT 6 HD
Μορεϊρένσε - Μπενφίκα
20:30 COSMOTE SPORT 8 HD
Μπαρτσελόνα - Εστουντιάντες
21:30 Novasports 2HD
Μίλαν - Ίντερ
21:30 COSMOTE SPORT 4 HD
Milwaukee Bucks - Philadelphia
76ers
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD
Ρεάλ Μπέτις - Μπαρτσελόνα
22:00 Novasports 1HD
Παρί Σεν Ζερμέν - Μαρσέιγ

τοπικά

Απαντήσεις σε ερωτήματα αναγνωστών
για συνταξιοδοτικά και κοινωνικοασφαλιστικά ζητήματα
ΕΡΩΤΗΣΗ1η:
Είμαι ασφαλισμένος στο
ΤΣΜΕΔΕ και μέχρι
31/12/2012 έχω 32 έτη
ασφάλισης και 5 μήνες.
Είμαι γεννημένος τον
12/1957. Έχω 2 τέκνα και
σπουδές από πλασματικό
χρόνο. Εξακολουθώ και εργάζομαι. Πότε μπορώ να
συνταξιοδοτηθώ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Εξετάζουμε τη δυνατότητα
θεμελίωσης το 2011 με τις διατάξεις της 35ετίας. Από τα
στοιχεία που μας παραθέτετε
προκύπτει ότι έως 31/12/2011
έχετε 31 έτη ασφάλισης και 5
μήνες. Προκειμένου να συμπληρώσετε την 35ετία μέχρι
31/12/2011 θα χρειαστεί να
αναγνωρίσετε 3 έτη και 7 μήνες
είτε από σπουδές είτε από τα
τέκνα σας. Έχοντας λοιπόν
την 35ετία το 2011 και με συνυπολογισμό των ετών ασφάλισης από το 2012 μέχρι σήμερα υπερκαλύπτετε τα 36 έτη
ως συνολικό χρόνο ασφάλισης. Βάσει του προϊσχύοντος
νομοθετικού πλαισίου προβλεπόταν ως όριο η ηλικία των
58. Επειδή όμως την ηλικία
των 58 ετών την συμπληρώσατε τον 12/2015, ήτοι μετά την
ψήφιση του Ν. 4336/2015, επηρεάζεστε από την αύξηση των
ηλικιακών ορίων και πλέον μπορείτε να αιτηθείτε σύνταξης
από την ηλικία των 58 ετών και
6 μηνών, ηλικία την οποία έχετε ήδη συμπληρώσει.

ΕΡΩΤΗΣΗ2η:
Είμαι γεννημένη 11/12/1967.
Έχω πάνω από 8000 ένσημα
μέχρι σήμερα. Μου έχουν
πει ότι θεμελιώνω το 2010
ως μητέρα ανηλίκου διότι
μέχρι 31/12/2010 είχα πάνω
από 5500 ημερομίσθια. Πόσο
επηρεάζομαι από τα νέα δεδομένα;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Για θεμελίωση το 2010, ο
νόμος ορίζει ότι πρέπει μέχρι
31/12/2010 να έχετε 5500 ημερομίσθια, προκειμένου να συνταξιοδοτηθείτε με πλήρη σύνταξη στην ηλικία των 55 ετών
και με μειωμένη στην ηλικία
των 50 ετών. Όπως μας αναφέρετε έχετε 5500 ημερομίσθια μέχρι 31/12/2010, όμως
απαιτείται ότι μέχρι 31/12/2010
ήταν ταυτόχρονα και το τέκνο
σας ανήλικο. Ωστόσο κάτι τέτοιο δεν μας το διευκρινίζεται
στην ερώτηση σας. Εάν όντως και το τέκνο σωρευτικά
ήταν ανήλικο τότε έχετε θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης με
τις προϋποθέσεις του 2010.
Πρέπει όμως να επισημανθεί
ως προς το ηλικιακό όριο ότι
επειδή την ηλικία των 50 ετών,
ως γεννηθείσα το 1967, τη
συμπληρώσατε τον 11/2017,
δηλαδή μετά την ψήφιση του
Ν.4336/2015, επηρεάζεστε
δραματικά από την αύξηση
των ηλικιακών ορίων και πλέον
μπορείτε να αιτηθείτε μειωμένης σύνταξης σε ηλικία 58
ετών και 5 μηνών και για πλήρη, επειδή γίνεστε 55 το 2022,
στην ουσία καταργείται το προγενέστερο ευνοϊκό όριο ηλικίας
συνταξιοδότησης και πλέον

συμπληρώνετε από τον 7/2019.

ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
ΑΘΗΝΩΝ, ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΟΙΕΙΔΙΚΟΙ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥ

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

ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ

συνταξιοδοτείστε στην ηλικία
των 67 ετών.
Μειωμένη κατά 50% μόλις
συμπληρώσετε την ηλικία των
67 ετών, ήτοι τον 10/2020.

ΕΡΩΤΗΣΗ3η:
Είμαι 43 ετών, μητέρα δύο
παιδιών 10 και 12 ετων, έχω
1265 ένσημα απο το ΤΕΒΒΕ
και 4185 ένσημα απο το ΙΚΑ.
Μπορείτε να μου πείτε αν
δικαιούμαι σύνταξη ως μητέρα με ανήλικο και πότε;
Τέλος, χρειάζεται να κάνω
κάτι από τώρα;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Το συνταξιοδοτικό σας δικαίωμα σε κάθε περίπτωση αργεί καθώς είστε ιδιαιτέρως νέα.
Δικαιούστε πλήρη σύνταξη σε
ηλικία 67 ετών ή άλλως μειωμένη στα 62 εφόσον υπάρχουν 100 ημέρες ασφάλισης
ανά έτος την τελευταία πενταετία πριν από τα 62.

ΕΡΩΤΗΣΗ4η:
Γεννήθηκα 17/10/63 με
βαρέα ένσημα συνεχώς
καθώς δουλέυω σε υφαντουργία, από το 1986, άρα
περί τα 9600 βαρέα συνολικά. Εχω δύο τέκνα και
υπηρέτησα 24 μήνες
στρατό. Μπορώ να συνταξιοδοτηθώ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Εφόσον με αναγνωρίσεις
πλασματικών ετών συμπληρώνετε για πρώτη φορά τα 10500
(εκ των οποίων 7500 βαρέα) εντός του 2014 τότε μπορείτε να
συνταξιοδοτηθείτε σε ηλικία
59 ετών και 6 μηνών με μειωμένη ή σε ηλικία 61 ετών και
6 μηνών με πλήρη. Αν ενδιαφέρεστε μόνο για την επιλογή
της πλήρους σύνταξης τότε
χωρίς αναγνωρίσεις πλασματικών ετών, ούτως ή άλλως δικαιούστε σύνταξη σε ηλικία 62
ετών με όσα βαρέα ήδη έχετε.

ΕΡΩΤΗΣΗ5η:
Είμαι γεννημένος τον
12/1965 και εργάζομαι στο
Δήμο ως εργάτης καθαριό-

www.e-syntaxi.gr
τηλ.επικοινωνίας
2103632026
και2103645912

&

ΣΤΟΥΦΗ
ΕΛΕΝΗ

τητας με καθεστώς βαρέων.
Έχω διοριστεί τον 6/1992
και έχω τρία τέκνα. Με ποιες
διατάξεις μπορώ να συνταξιοδοτηθώ άμεσα;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Στην περίπτωση σας, αφού
έχετε τρία τέκνα μπορείτε να
συνταξιοδοτηθείτε με τις διατάξεις των τρίτεκνων και έτος
θεμελίωσης το 2011 με χρόνο
ασφάλισης 21 έτη σε ηλικία 52
ετών. Μέχρι 31/12/2011 συμπληρώνετε τα 21 έτη ασφάλισης με αναγνώριση πλασματικού χρόνου, ωστόσο επειδή
την ηλικία των 52 την συμπληρώσατε το 2017, ήτοι μετά την
ψήφιση του Ν. 4336/2015, πλέον μπορείτε να αιτηθείτε σύνταξης από την ηλικία των 58
ετών και 5 μηνών.

ΕΡΩΤΗΣΗ6η:
Τον Ιούλιο του 2019 θα γίνω
53 χρονών και θα έχω 5500
ενσημα και έχω μια κόρη 15
ετών. Υπάρχει περίπτωση να
βγω σε σύνταξη νωρίτερα
από τα 67 με τις διατάξεις
μητέρας με ανήλικο;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Μόνο με μειωμένη στα 62
εφόσον θα έχετε 100 ημέρες
ασφάλισης ανά έτος την τελευταία πενταετία πριν από τα
62.Διαφορετικά πλήρη στα 67

ΕΡΩΤΗΣΗ7η:
Είμαι εκπαιδευτικός και είμαι
γεννημένη τον 10/1959.
Είμαι διορισμένη τον
10/1985 και έχω προϋπηρεσία στο ΙΚΑ 1 έτος και 8
μήνες. Πότε μπορώ να συνταξιοδοτηθώ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Σύμφωνα με τα δεδομένα
που μας παραθέτετε έχετε συνολικό χρόνο ασφάλισης στο
ΙΚΑ και στο Δημόσιο 35 έτη
ασφάλισης μέχρι 31/12/2018
και ως εκ τούτου μπορείτε να
συνταξιοδοτηθείτε βάσει και
των ηλικιακών ορίων που επέβαλε ο Ν. 4336/2015 από την
ηλικία των 60 ετών, την οποία

ΕΡΩΤΗΣΗ8η:
Είμαι ασφαλισμένος στον
ΟΑΕΕ και μέχρι 31/12/2015
έχω 32 έτη ασφάλισης και 4
μήνες. Είμαι γεννημένος τον
4/1956. Έχω 3 τέκνα, 26
μήνες στρατό και 1 χρόνο
ανεργία. Μπορώ με αναγνωρίσεις να βγω σε σύνταξη σε
ηλικία 60 ετών;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Ερευνούμε τη δυνατότητα
θεμελίωσης συνταξιοδοτικού
δικαιώματος το 2012, δηλαδή
να έχετε 35 έτη ασφάλισης
έως 31/12/2012 ώστε με συνολικό χρόνο ασφάλισης 37 ετών
να μπορούσατε να συνταξιοδοτηθείτε σε ηλικία 60 ετών.
Στη δική σας περίπτωση, αφού
μέχρι 31/12/2015 έχετε 32 έτη
ασφάλισης και 4 μήνες, σημαίνει ότι έως 31/12/12 έχετε
29 έτη ασφάλισης και 4 μήνες.
Ο νόμος, για θεμελίωση το
2012, σας δίνει τη δυνατότητα
αναγνώρισης κατ’ ανώτατο
όριο 5 έτη από πλασματικό
χρόνο. Τον πλασματικόαυτό
χρόνο, παρόλο που τον έχετε
από τα τέκνα σας και την ανεργία, ωστόσο, δεν συμπληρώνετε την 35ετία και συνεπώς
ανήκετε στους ασφαλισμένους
που θεμελιώνουν δικαίωμα
σύνταξης από 1/1/2013 όπου
απαιτούνται γιαπλήρη συνταξιοδότηση 40 έτη ασφάλισης
και η ηλικία 62 ετών ή με τουλάχιστον 15ετία στα 67.

ΕΡΩΤΗΣΗ9η:
Καλησπέρα, η ερώτηση
αφορά τον αδερφό μου.Κατέθεσε για σύνταξη σε ηλικία 67 ετών και περισσότερα
από 22 έτη ασφάλισης στον
ΟΑΕΕ όμως ενώ πληρεί όπως
μας είπαν τις τυπικές προυποθέσεις δεν του την δινουν γιατί λένε πως, επειδή
οφειλει το ποσό 32000€ δεν
μπορεί να λάβει τελικά σύνταξη. Υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Με τα ισχύοντα σήμερινα
δεδομένα δεν υπάρχει κάποια
άλλη δυνατότητα. Η οφειλή
που μπορεί να παρακρατηθεί
από τα ασφαλιστικά ταμεία είναι 20000€ συμπεριλαμβανομένων τόκων και προσαυξήσεων. Επομένως ή αποπληρώνει με κάποιο τρόπο το υπερβάλλον ποσό και επανέρχεται
για σύνταξη με παρακράτηση
του υπολοίπου ή αλλιώς ας
απευθυνθεί στον ΟΠΕΚΑ (τ.
ΟΓΑ) για να λάβει το βοήθημα
για τους υπερήλικες.

ΕΡΩΤΗΣΗ10η:
Είμαι γεννημένη τον Οκτώβριο του 1967. Το 2010 είχα
5.500 ένσημα με ανήλικο
παιδί. Συνεχίζω ανελλιπώς
και εργάζομαι. Πότε συνταξιοδοτούμαι με μειωμένη;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Εφόσον το 50ο σας έτος το
συμπληρώσατε κατά το έτος
2017, το νέο ηλικιακό όριο για
λήψη μειωμένης σύνταξης από
το ΙΚΑ διαμορφώνεται στην
ηλικία των 58 ετών και 5 μηνών.
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ΒΙΒΛΙΟΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

Παρμενίωνα Αγγ. Μπώλου
«Επετειακά Αφιερώματα
Ελλήνων Ποιητών»
Εκδόσεις ΦΑΟΣ, Καρδίτσα 2018,
σελ. 1-154
Περί το τέλος τού 2018
εκδόθηκε με τα παραπάνω
στοιχεία το 6ο βιβλίο τού
συναδέλφου και φίλου
Παρμενίωνα Μπώλου,
γνωστού κριτικού τής Ποίησης. Πρόκειται για ένα
κομψότατο και πολύ σημαντικό βιβλίο, αφιερωμένο στα «αγαπημένα» του
παιδιά, Βάσια και Άγγελο.
Περιλαμβάνει 27 επετειακά αφιερώματα σε αποθανόντες ή ζώντες ποιΓράφει ο
ητές μας με αφορμή τον
Καθηγητής Φιλολογίας
θάνατο ή τη γέννησή τους.
ΝίκοςΚατοίκος
O Παρμενίων δημοσιεύει
κατά καιρούς σε εφημερίδες και περιοδικά τέτοια
αφιερώματα σε μεγάλους («μείζονες», όπως λέμε) ποιητές
μας. Ο συγκεκριμένος τόμος περιλαμβάνει αφιερώματα
που έχουν δημοσιευτεί μεταξύ τών ετών 2007-2018).
Είναι γνωστό στους ειδικούς τής Λογοτεχνίας ότι η Ελληνική Ποίηση κατέχει παγκοσμίως την πρωτοκαθεδρία
από την Αρχαία εποχή μέχρι σήμερα. Γι’ αυτό, ο Παρμενίων, καθώς οι σπουδαίοι Νεοέλληνες ποιητές είναι πολλοί, από την Ελληνική Επανάσταση μέχρι σήμερα, σημειώνει στον πρόλογο του βιβλίου: «Εν ευθέτω χρόνω, αν μπορέσουμε, θα αναδείξουμε και τα άλλα καταξιωμένα ονόματα, που στολίζουν τον ελληνικό Παρνασσό».
Οι ποιητές που παρουσιάζονται σύντομα και ουσιαστικά σε αυτό το τομίδιο, είναι κατά σειράν οι εξής: Σολωμός,
Κρυστάλλης, Παπαδιαμάντης (έγραψε και ωραία ποιήματα·
ολίγοι το ξέρουν), Μαβίλης, Καββαδίας, Γκάτσος, Στογιαννίδης, Ελύτης, Βρεττάκος, Πολέμης, Καρυωτάκης,
Γρηγοριάδης, Ασλάνογλου, Χριστιανόπουλος, Δημουλά,
Αλεξάκης, Πορφύρας, Μέσκος, Μαλακάσης, Γρυπάρης,
Άγρας, Λαπαθιώτης, Γεωργούσης, Φιλύρας, Γκανάς και Βαγενάς.
Σε κάθε αφιέρωμα γίνεται αξιολόγηση της προσφοράς
τού ποιητή και παρατίθενται ενδεικτικά μερικά ποιήματά
του. «Κάθε ποιητής εκπέμπει το δικό του πνευματικό και
ποιητικό άρωμα», γράφει με ποιητική διατύπωση στον πρόλογό του ο Παρμενίων. Όντως, η ποικιλία σύλληψης και
έκφρασης των θεμάτων από τους ποιητές μας είναι ατελείωτη. Ο Παρμενίων χαίρεται αυτά τα ποιητικά «αρώματα και χρώματα» και τα προσφέρει απλόχερα στους αναγνώστες του με τα τακτικά δημοσιεύματά του και με τα βιβλία του.
Εύγε, Παρμενίων! Ασχολείσαι με την τελειότερη μορφή
τού λόγου μας, την Ποίηση, που πλάθει μια οραματική
πραγματικότητα, ποιητική ανθρώπινης τελείωσης και ευτυχίας.

30 σελίδα
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Οι τρεις ειδήσεις του Μητσοτάκη
από την Ξάνθη, τα ονόματα
στις λίστες και η υποψηφιότητα Αυτιά
Κ
οντά στο Πάσχα
αναμένεται να
ανακοινωθούν από
την οδό Πειραιώς, οι 8
υποψήφιοι που
απομένουν για να
συμπληρωθεί το γαλάζιο
ευρωψηφοδέλτιο. Ήδη η
ΝΔ έχει δώσει στη
δημοσιότητα τα 34 από
τα 42 ονόματα, με τον
Κυριάκο Μητσοτάκη να
δηλώνει από την Ξάνθη,
πως ο τρόπος επιλογής
και συγκρότησης της
λίστας για τις
ευρωεκλογές (με
ώσμωση παλιών και νέων
στελεχών), αποτελεί μια
πρόγευση του τρόπου με
τον οποίο θα
συγκροτήσει και τα
εθνικά ψηφοδέλτια.

Η επιλογή των ονομάτων
για τις 8 τελευταίες θέσεις
του ευρωψηφοδελτίου θα γίνει πάντως με ιδιαίτερη προσοχή, προκειμένου να σταλούν τα σωστά μηνύματα
προς τους πολίτες, περίπου
30 μέρες πριν την εκλογική
αναμέτρηση της 26ης Μαΐου.
Εκπλήξεις από το λεγόμενο
«star-system» δεν θα υπάρξουν, αλλά συζητούνται πρόσωπα που έχουν διαπρέψει
στον τομέα τους και η ιδιότητα
του καθενός κουβαλά της δική
της σημειολογία.
Στο τραπέζι πάντως, παραμένει και το όνομα του δημοσιογράφου Γιώργου Αυτιά,
καθώς θεωρείται επιτυχημένος επαγγελματίας στον τομέα του και ότι μπορεί να έχει
διείσδυση σε ειδικά κοινά. Στη
σχετική συζήτηση αναφέρθηκε και ο πρώην πρόεδρος της
ΝΔ, Βαγγέλης Μεϊμαράκης,
με αφορμή τη φημολογία ότι
είχε βάλει βέτο για ορισμένα
πρόσωπα στο ευρωψηφοδέλτιο: «όταν είχα διαβάσει για
το όνομά του είχα πει ότι θα
είναι πολύ καλή επιλογή και
το ξέρει και ο Γιώργος Αυτιάς»
δήλωσε.
Μάλιστα σε ερώτηση, αν
θα είναι υποψήφιος ο γνωστός
δημοσιογράφος, ο κ. Μεϊμαράκης που είναι και επικεφαλής του ευρωψηφοδελτίου,
απάντησε «θα το δούμε» για
να προσθέσει ότι «θεωρώ ότι
ο Αυτιάς προσθέτει και δεν

Επιφυλάξεις από
το «Πράττω» για τα ανοίγματα

Ο πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης
αφαιρεί και καλό θα είναι να
συμμετέχει. Το έχω πει και
κατ' ίδιαν στον Αυτιά και στον
Μητσοτάκη». Η προσεκτική
επιλογή των ονομάτων πάντως, έχει να κάνει και με το
γεγονός, ότι ο πρόεδρος της
ΝΔ έχει δώσει στις ευρωεκλογές καθαρά πολιτικά χαρακτηριστικά, καθώς θα είναι
η πρώτη φορά μετά από τέσσερα χρόνια που οι πολίτες
θα προσέλθουν σε κάλπη.
Στο πλαίσιο αυτό, η αναφορά του κ. Μητσοτάκη στον
τρόπο κατάρτισης των γαλάζιων ψηφοδελτίων δεν ήταν
η μόνη είδηση που έδωσε
χθες από την Ξάνθη. Δεύτερον, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης αποκάλυψε και την εκτίμησή του,
με βάση τα σημερινά δεδομένα, για το χρόνο που ο
πρωθυπουργός θα στήσει τις
εθνικές κάλπες. «Δεν έχει ο
κ. Τσίπρας μέλλον, έχει τελειώσει ο ίδιος και ο ΣΥΡΙΖΑ,
και το γνωρίζει καλά. Και ίσως
και αυτός είναι και ο λόγος
που θα επιλέξει τελικά να απολαύσει λίγους μήνες ακόμα
στην καρέκλα της εξουσίας»,
είπε, μιλώντας για τον Οκτώβριο.
Η τρίτη είδηση έχει να κάνει
με το μήνυμα της ΝΔ προς
το εκλογικό σώμα ενόψει της
26ης Μαΐου: «Δεν υπάρχει
χώρος σε αυτές τις εκλογές
για χαλαρή ψήφο. Δεν υπάρχουν εύκολες, ανέξοδες επιλογές σε μικρότερα κόμματα
διαμαρτυρίας» ξεκαθάρισε. Η
απόφαση του κ. Μητσοτάκη
να βάλει στο στόχαστρό του
τη «χαλαρή ψήφο» έχει να

κάνει ακριβώς με το ενδεχόμενο οι εθνικές κάλπες να μη
στηθούν μαζί με τις ευρωεκλογές, καθώς σε μια τέτοια
περίπτωση υπάρχει ο κίνδυνος ένα τμήμα των πολιτών
να επιλέξει μικρότερους πολιτικούς σχηματισμούς, καθώς
θεωρεί ότι το διακύβευμα δεν
είναι τόσο σημαντικό.
«Στις 26 Μαΐου δεν υπάρχουν περιθώρια για ανώδυνες
επιλογές, για εύκολες διαμαρτυρίες, για άστοχες ψήφους σε δυνάμεις που δεν
μπορούν να αλλάξουν την ροή
των γεγονότων. Το μήνυμα
πρέπει να σταλεί, να είναι
ηχηρό και καμιά ψήφος δεν
θα πάει χαμένη. Στην κάλπη
θα αναμετρηθεί η αλήθεια με
το ψέμα, η ανάπτυξη με την
καθυστέρηση, η αξιοπρέπεια
με τον κυνισμό, ο πραγματικός
πατριωτισμός», δήλωσε ο κ.

Μητσοτάκης και κατά την ομιλία του την περασμένη Πέμπτη στη Βουλή.
Στόχος του γαλάζιου επιτελείου, σύμφωνα με τις πληροφορίες της ιστοσελίδας
μας, στο αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, η διαφορά μεταξύ των δύο κομμάτων να κινείται γύρω από τα διψήφια
ποσοστά που καταγράφονται
στις δημοσκοπήσεις, με τη
ΝΔ να βρίσκεται άνω του 30%
και τον ΣΥΡΙΖΑ να παλεύει
γύρω από το 20%. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, το ίδιο βράδυ, ο κ. Μητσοτάκης θα μπορεί να ζητήσει από τον κ. Τσίπρα την άμεση προκήρυξη
εθνικών εκλογών, καθώς η
δυσαρμονία λαϊκής βούλησης
και κυβέρνησης θα έχει καταγραφεί με τον πιο ηχηρό
τρόπο και στην κάλπη.

Την ώρα που ο Αλέξης
Τσίπρας φτιάχνει γέφυρες,
υπάρχουν και εκείνοι που
«κόβουν» κάποιες. Στο
στρατόπεδο του «Πράττω»,
του κόμματος του Νίκου
Κοτζιά, είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί απέναντι σε κάποια «ανοίγματα» του Μεγάρου Μαξίμου προς συγκεκριμένο φάσμα του πολιτικού συστήματος. Οι
ίδιες πηγές αναφέρουν πως
στο «Πράττω» δεν βλέπουν
Ο Νίκος Κοτζιάς
με θετικό μάτι την αμφίδρομη προσέγγιση με στελέχη που έχουν ιδεολογικές καταβολές στον εκσυγχρονισμό
και βρέθηκαν κατά το παρελθόν κοντά στον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Σημίτη.
«Κάποιοι θυμήθηκαν όψιμα την Αριστερά», είναι η χαρακτηριστική φράση που μεταδίδουν συνομιλητές του κ. Κοτζιά,
προσθέτοντας πως οι αναφορές αυτές απηχούν την οπτική
και του πρώην υπουργού Εξωτερικών. Δεν έχει περάσει άλλωστε πολύς καιρός –ήταν μόλις τον περασμένο Ιανουάριο–
όταν ο κ. Κοτζιάς ασκούσε δημοσίως κριτική στον κ. Σημίτη,
λέγοντας πως «ως πρωθυπουργός έκανε σειρά μυστικών
ενεργειών και ήταν έτοιμος να δεχθεί το όνομα “ΜακεδονίαΣκόπια” και τώρα σιωπά» και προσθέτοντας ότι «προσπάθησε
να κάνει συμφωνίες με μεθόδους τις οποίες εγώ δεν θα χρησιμοποιούσα ποτέ, εξωδιπλωματικές». Κατά πληροφορίες
μάλιστα, η αναφορά του σε συνέντευξή του επίσης τον Ιανουάριο στην ΕΡΤ, πως «υπήρξε πρωθυπουργός της Ελλάδας
που ζήτησε από το Συμβούλιο Ασφαλείας να αποφασίσει το
όνομα της γειτονικής χώρας για να μη χρεωθεί τη λύση»,
ήταν και πάλι «πυρά» προς τον κ. Σημίτη. Σύμφωνα λοιπόν με
τα παραπάνω, οι ενστάσεις του «Πράττω» αφορούν σε πρώτη
φάση τούς κ. Νίκο Μπίστη, την κ. Μαρία Ρεπούση, αλλά και
τον κ. Αντώνη Λιάκο, κομβικό στέλεχος της «Γέφυρας», που
κατά το παρελθόν βρέθηκαν στο πλευρό του κ. Σημίτη.
Το ζήτημα είναι πρακτικά τι σημαίνει αυτή η διαφοροποίηση.
Οι ίδιες πάντα πηγές σημειώνουν πως αυτό που συζητείται
στην παρούσα φάση είναι να μην υπάρξει συμμετοχή στελεχών
του «Πράττω» στο ευρωψηφοδέλτιο, ως μια ένδειξη «διαφοροποίησης», αλλά και ως ένα μήνυμα για τις εθνικές εκλογές.
Ουσιαστικά πρόκειται για μια «λευκή απεργία» που προσθέτει
ακόμα έναν πονοκέφαλο στον Αλέξη Τσίπρα, καθώς το «Πράττω», αν και μικρό κόμμα, έχει το δικό του διακριτό στίγμα και
ένα δίκτυο κυρίως στον χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Από την άλλη δεν είναι λίγοι αυτοί που λένε πως ο κ. Κοτζιάς
θέλει απλώς να «διαπραγματευτεί» από όσο το δυνατόν πιο
ευνοϊκή θέση το πολιτικό του μέλλον, αλλά και στελεχών του
κόμματός του, τα οποία, ειρήσθω εν παρόδω, με τον ΣΥΡΙΖΑ
δεύτερο κόμμα θα δυσκολευτούν να επανεκλεγούν στην επόμενη Βουλή.

Λογιστικά - Φοροτεχνικά

ΖΟΥΡΜΠΑΣ Ν. - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ν. Ο.Ε.

ΤΩΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ 5

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΕΝΣΗΜΩΝ
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Τσίπρας: Δηλώνουμε παρόντες στην ιστορική μάχη
για την Ευρώπη των πολλών και όχι των λίγων
«Δ

ηλώνουμε παρόντες σε
αυτή την ιστορική
μάχη, για τη νίκη των
δυνάμεων της προόδου, για την Ευρώπη των πολλών και όχι των λίγων» είναι το μήνυμα που έστειλε ο
πρωθυπουργός ανοίγοντας τις εργασίες του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου
για το μέλλον της ΕΕ που διοργανώνουν ο ΣΥΡΙΖΑ και η ευρωομάδα
της Αριστεράς GUE/NGL.
Ενόψει των Ευρωεκλογών κάλεσε όλες τις προοδευτικές δυνάμεις, «με αυτοπεποίθηση και τόλμη», από τους Πράσινους και τους
Σοσιαλιστές, που επανατοποθετούνται πολιτικά, μέχρι τους ριζοσπάστες της Αριστεράς, χωρίς αποκλεισμούς, σε ένα μεγάλο, ενωτικό
μέτωπο για την Ευρώπη των πολλών.
«Για την υπεράσπιση και τη διεύρυνση της δημοκρατίας. Για την
εφαρμογή πολιτικών ισότητας και
δίκαιης ανάπτυξης. Για να σταματήσουμε τον εκφασισμό της δημόσιας σφαίρας και της πολιτικής
στην Ευρώπη» όπως είπε, τονίζοντας ότι ο ιστορικός ρόλος της Αριστεράς είναι «να πηγαίνει μπροστά
τις εξελίξεις προς όφελος των λαών
και όχι να μένει κλεισμένη στα
υπνωτήρια της πολιτικής αυτοεπιβεβαίωσης».

Καταδίκη των επιθέσεων
στη Νέα Ζηλανδία
Ο Αλέξης Τσίπρας άρχισε την ομιλία του εκφράζοντας την καταδίκη
του με τον πιο απόλυτο τρόπο για
τις επιθέσεις στη Νέα Ζηλανδία.
«Θα ήθελα πρώτα, και από αυτό
το βήμα, να καταδικάσω με τον πιο
απόλυτο τρόπο μια ακόμα αποτρόπαια πράξη της ακροδεξιάς
τρομοκρατίας, αυτή τη φορά στη
Νέα Ζηλανδία ότι σε μια χώρα μακρινή είναι αλήθεια, αλλά κανείς και
καμία δεν είναι πλέον αρκετά μακριά» είπε ο Αλ. Τσίπρας, τονίζοντας
ότι κανείς και καμία δεν είναι ασφαλής από μανιασμένους δολοφόνους της φυλετικής, εθνοτικής,
θρησκευτικής καθαρότητας, είτε
στην Ούτογια της Νορβηγίας είτε
στο Κράιστσερτς της Νέας Ζηλανδίας.
«Ας αναλογιστούν ξανά τις ευθύνες τους όλοι εκείνοι που προάγουν την ισλαμοφοβία, τη μισαλλοδοξία, το μίσος για τους διαφορετικούς και το κάνουν μάλιστα, και
αυτό είναι το πιο εξοργιστικό, ακό-

ταρρυθμίσεις του Βίκτορος Όρμπανμε την ασυδοσία στις απολύσεις
και τις αντίστοιχες μεταρρυθμίσεις
που προωθούν οι ομοιδεάτες του
στην Αυστρία και άλλες χώρες.
«Και μην ξεχνάμε ότι η ακροδεξιά
μοιράζεται με τον νεοφιλελευθερισμό την ίδια κοινωνική φιλοσοφία.
Την ίδια περιφρόνηση των αδύναμων, των νικημένων, την ίδια επιθυμία για τη συντριβή και την εκκαθάριση των μη προσαρμόσιμων.
Βλέπουμε ότι αυτό το κυρίαρχο
δόγμα μετατοπίζεται από το κομμάτι της μετριοπαθούς κεντροδεξιάς στο όχημα της ακροδεξιάς»
είπε χαρακτηρίζοντας εξαιρετικά
επικίνδυνο το φαινόμενο».

Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας
μα και στα έδρανα των εθνικών κοινοβουλίων μας ή σε αυτά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου».
Στη συνέχεια της ομιλίας του ο
πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε θέματα οικονομικά και κοινωνικά.
«Θέλουμε ανάπτυξη που να τροφοδοτείται από την εργασία και
όχι από τη συντριβή της» είπε ο Αλ.
Τσίπρας και ανέφερε τα παραδείγματα της Πορτογαλίας, όπου οι
προοδευτικές δυνάμεις, οι Σοσιαλιστές, οι Κομμουνιστές, η Αριστερά και οι Πράσινοι, ήρθαν σε συνεννόηση για ένα πρόγραμμα εξόδου από την ύφεση και την υψηλή
ανεργία.
Επίσης, είπε ότι πιο πρόσφατα, είδαμε να αναπτύσσεται ένας παρόμοιος διάλογος μεταξύ των προοδευτικών δυνάμεων και στην Ισπανία, πάνω σε ζητήματα ανάταξης
της εργασίας και των εργασιακών
δικαιωμάτων και αύξησης των δημόσιων δαπανών.
Μπορεί να είναι σημαντικά αυτά
που πετύχαμε αυτά τα χρόνια, δεν
ήταν όμως αρκετά.
Γιατί σε γενικότερο επίπεδο στην
Ευρώπη, τα ίδια αναποτελεσματικά
και εχθρικά για τους λαούς δόγματα κυριαρχούν ακόμη στους ευρωπαϊκούς θεσμούς.
Οι ίδιες εμμονές της νεοφιλελεύθερης οικονομικής ορθοδοξίας
για τη διαρκή ενίσχυση του κεφαλαίου σε βάρος της εργασίας.
Και, οι ίδιες πρακτικές έλλειψης
λογοδοσίας, τεχνοκρατικής διακυβέρνησης και περιφρόνησης της
βούλησης των λαών και των πιο μικρών κρατών.
Από αυτήν την άποψη, ήταν ίσως

αναμενόμενο αυτό το κύμα εθνικιστικών αναδιπλώσεων που είδαμε
στην Ευρώπη αυτά τα χρόνια.

«Θλιβερή ανάδυση
ακροδεξιών, ξενοφοβικών,
ρατσιστικών δυνάμεων σε
χώρες της Ευρώπης»
Με αφορμή το Brexit, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην «θλιβερή ανάδυση ακροδεξιών, ξενοφοβικών, ρατσιστικών δυνάμεων σε
χώρες της Ευρώπης, ακόμα και σε
κάποιες που φημίζονταν για τις δημοκρατικές τους παραδόσεις, και τη
σταθερότητα των πολιτικών τους
θεσμών».
«Πάνω στο έδαφος της κρίσης σε
αρκετές χώρες, η ακροδεξιά πέτυχε να εκφράζει τον θυμό και την
απογοήτευση των λαϊκών μαζών
από τις κραυγαλέες αποτυχίες του
ευρωπαϊκού οικοδομήματος και
της διαχείρισης της μεγάλης οικονομικής κρίσης» είπε ο Αλ. Τσίπρας, τονίζοντας ότι η ακροδεξιά
εκφράζει οργή και την απογοήτευση, αλλά ούτε στο ελάχιστο δεν
εναντιώνεται στα πανίσχυρα συμφέροντα των ισχυρών.
«Παρουσιάζεται ως αντισυστημική δύναμη, αλλά ούτε στο ελάχιστο δεν εναντιώνεται στο οικονομικό κατεστημένο. Ούτε στο ελάχιστο δεν αποπειράται να μετριάσει
την κυριαρχία του κεφαλαίου επί
των δυνάμεων της εργασίας. Το αντίθετο».
Όπως είπε, η ακροδεξιά αναλαμβάνει κυβερνητικές ευθύνες και
επιχειρεί τις πιο ακραίες νεοφιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις με-

Εχουμε καθήκον για μάχη
ενάντια στη λιτότητα
Ακολούθως, ο Αλέξης Τσίπρας
απηύθυνε έκκληση για μάχη ενάντια στη λιτότητα και το εθνικιστικό
μίσος.
Οι δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, έχουμε καθήκον να δώσουμε τη μάχη ενάντια στη λιτότητα και τον νεοφιλελευθερισμό αλλά
και ενάντια στην ακροδεξιά και το
εθνικιστικό μίσος» είπε ο πρωθυπουργός τονίζοντας ότι «δεν πρέπει
να επιτρέψουμε, να καρπωθεί την
λαϊκή δυσαρέσκεια η νέα ακροδεξιά της Ευρώπης, όπως δεν πρέπει
να επιτρέψουμε να βγουν αλώβητες
από αυτή τη μάχη οι δυνάμεις της
λιτότητας».
Σημείωσε ότι δεν αρκεί να διαθέτουμε ένα αντινεοφιλελεύθερο
και ευρω-κριτικό πολιτικό πρόγραμμα, αλλά ταυτόχρονα να προσφέρουμε στους ευρωπαϊκούς λαούς μια σύγχρονη, εύληπτη και
πειστική εναλλακτική λύση, «για να
ξεριζώσουμε το μίσος και το φόβο
που θρέφουν την άκρα δεξιά, πρέπει να γίνουμε ικανοί να παράγουμε απαντήσεις και πολιτικά παραδείγματα βελτίωσης της ζωής των
ανθρώπων».
Όπως είπε, «μάχιμο πρόγραμμα,
δεν είναι ένα πρόγραμμα που διακηρύττει απλά τον αντικαπιταλισμό
μας σε κάθε σελίδα, αλλά ένα πρόγραμμα που δείχνει ότι είμαστε
έτοιμοι και ικανοί να δουλέψουμε με
τους πολίτες για να αλλάξουμε τα
πράγματα, σήμερα».
«Για να καταφέρουμε να σταματήσουμε την νεοφιλελεύθερη κυριαρχία και να αρχίσει να γίνεται
βήμα- βήμα πράξη αυτή η "Ευρώπη
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των πολλών", χρειαζόμαστε όμως
όχι μόνο να μιλάμε για τους πολλούς, αλλά και να συμμαχήσουμε
μαζί τους» υπογράμμισε ο Αλ. Τσίπρας, προσθέτοντας πως χρειαζόμαστε «πέρα από στρατηγική και
πρόγραμμα για τους πολλούς χρειαζόμαστε και μια συμμαχία με τους
πολλούς».
«Μια συμμαχία με τις κοινωνικά
αποκλεισμένες και συμπιεσμένες
κοινωνικές τάξεις και ομάδες, που
κλήθηκαν να πληρώσουν το κόστος μιας διεθνούς κρίσης που δεν
δημιούργησαν, αλλά και με τις πολιτικές δυνάμεις που συνομολογούν, έστω και με αντιφάσεις, ότι η
Ευρώπη και οι λαοί της χρειάζονται
επειγόντως αλλαγή πορείας» σημείωσε και τόνισε την ανάγκη μιας
ευρείας κοινωνικής και πολιτικής
προοδευτικής συμμαχίας, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για την αναχαίτιση της ακροδεξιάς και του νεοφιλελευθερισμού.
«Έχουμε ιστορικό καθήκον να
αγωνιστούμε από κοινού με όλες
αυτές τις κοινωνικές και πολιτικές
δυνάμεις παρά τις υπαρκτές διαφορετικότητες, για να αλλάξουμε τη
σημερινή, ζοφερή πραγματικότητα.
Για να δείξουμε στην πράξη ότι
δεν είναι φυσικό φαινόμενο οι κοινωνικές ανισότητες, όπως ισχυρίζονται οι νεοφιλελεύθεροι.
Και ότι δεν ευθύνονται οι πρόσφυγες και οι μετανάστες για τα
κοινωνικά δεινά και την σημερινή
υπαρξιακή κρίση της Ευρώπης,
όπως ισχυρίζονται οι ρατσιστές και
εθνικιστές ακροδεξιοί» είπε ο Αλ.
Τσίπρας και πρόσθεσε: .
«Για να γίνουμε πειστικοί, πρέπει
να ξαναπιάσουμε το νήμα του διεθνισμού των νέων κοινωνικών κινημάτων και της ίδιας μας της ιστορικής κληρονομιάς. Να ξεφύγουμε
από τον εθνοκεντρισμό και τον ιδιότυπο εθνικισμό κομματιών της Αριστεράς, που επιχειρούν να απαντήσουν στην άνοδο της Ακροδεξιάς
με τον πιο αυτοκαταστροφικό και
βλαπτικό τρόπο».
Καταλήγοντας τόνισε ότι χρειαζόμαστε ένα ριζοσπαστικό πρόγραμμα και μία ξεκάθαρη τοποθέτηση, αν είμαστε με την Ευρώπη ή
όχι.
Όπως είπε, «το πεδίο της πολιτικής και ταξικής αντιπαράθεσης βρίσκεται στην Ευρώπη και εκεί οφείλουμε να δώσουμε τις μάχες».
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τιμητική προσκύνηση των ιερών
εικόνων του Χριστού, της Θεοτόκου,
των Αγγέλων και των αγίων κατέχει
σπουδαία θέση στην Ορθόδοξη Εκκλησία
και είναι δόγμα της χριστιανικής πίστεως,
που διατυπώθηκε από τη Ζ’ Οικουμενική
Σύνοδο και απορρέει από την
ενανθρώπιση του δευτέρου προσώπου της
Αγίας Τριάδας, του Ιησού Χριστού.

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Η Ορθοδοξία και οι άγιες εικόνες
Γράφει ο κ. Κων. Χαρ. Κορλός, θεολόγος

Και ενώ κατά τη διάρκεια της δισχιλιετούς
ιστορικής της πορείας η Εκκλησία θριάμβευσε
πολλές φορές εναντίον διαφόρων αιρέσεων,
μόνο η νίκη κατά της εικονομαχίας, η νίκη της
ορθής πίστεως ως προς την εικόνα, διακηρύχθηκε επισήμως. Είναι η Κυριακή της Ορθοδοξίας
η πρώτη της Μ. Τεσσαρακοστής. Το γεγονός
αυτό δείχνει ακριβώς τη σπουδαιότητα που
αποδίδει η Εκκλησία στην εικόνα, όχι σε οποιουδήποτε είδους απεικόνιση, αλλά τον εικονικό
εκείνο τύπο που η ίδια η Εκκλησία επεξεργάστηκε
και καθόρισε κατά τους αγώνες της εναντίον
της ειδωλολατρίας, της εικονομαχίας και άλλων
πλανών, τον τύπον που πλήρωσε με το αίμα μεγάλου αριθμού μαρτύρων και ομολογητών: τον
ορθόδοξο τύπο.

τρευτικής ζωής της Εκκλησίας, ευστόχως ονομάστηκε “θεολογία με ορατές παραστάσεις”.
Η εικόνα εμπνέεται από τη λατρεία και εκφράζει τη ζωή της Εκκλησίας, συνδέεται μ'
αυτή όπως τα κλαδιά με το δένδρο και σχηματίζει
μ' αυτή ένα ομοιογενές σύνολο.

Εικόνα και είδωλο
Το είδωλο διαφέρει από την εικόνα. Διότι είδωλο είναι η απεικόνιση ανύπαρκτου, ανυπόστατου και φανταστικού πράγματος (προσώπου
ή φαινομένου), ενώ οι εικόνες όλων των αγίων
της Εκκλησίας αποτελούν απεικονίσεις πραγματικών ιστορικών προσώπων και γεγονότων,
που είχαν άμεση σχέση προσωπικής κοινωνίας
και αγιότητας με τον ένα αληθινό Θεό. Τα αγάλματα και οι ανδριάντες είναι ξένα προς την ορθόδοξη παράδοση και απαγορεύονται από τον
όρο της Ζ’ Οικουμενικής Συνόδου.

Η σημασία των ιερών εικόνων για την
Εκκλησία
Η Εκκλησία αποδίδει μεγάλη σημασία στην
εικόνα. Γιατί η εικόνα δεν είναι μία απλή φωτογραφία, ένα πορτρέτο, δεν είναι μια απλή αναπαράσταση, ούτε διακόσμηση, ούτε εικαστική
απόδοση της Αγίας Γραφής. Είναι λατρευτικό
αντικείμενο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
της λατρείας.
Η εικόνα είναι ένας τρόπος φανέρωσης της
παράδοσης της Εκκλησίας, ομοιόβαθμη με τη
γραπτή και την προφορική παράδοση. (Λ. Ουσπένσκη). “Ό,τι ο λόγος μεταδίδει δια της ακοής,
η ζωγραφική το αποδίδει σιωπηρώς με την παράσταση” (Μ. Βασίλειος). Και οι πατέρες της Ζ’
Οικουμενικής Συνόδου τονίζουν: “με τα δύο
αυτά μέσα (λόγο και εικόνα), τα οποία αλληλοσυνοδεύονται..., λαμβάνομεν γνώσιν των ιδίων
πραγματικοτήτων”. Όπως κάποιοι άγιοι περι-

Ο

όσιος Χριστόδουλος
γεννήθηκε το 1020,
στη Νίκαια της Βιθυνίας της Μικράς Ασίας. Οι γονείς
του, Θεόδωρος και Άννα, που
ήταν ευσεβείς και ευλαβείς χριστιανοί, ανάθρεψαν τον Ιωάννη
(το κοσμικό του όνομα), με τα
ιδανικά του χριστιανισμού. Από
πολύ μικρός, κινούμενος από
θείο έρωτα, επιθύμησε τον
ασκητικό και μοναχικό βίο, που
τον οδήγησε στα Ιερά βουνά
του Ολύμπου της Βιθυνίας της
Μικράς Ασίας, με τα πολλά μοναστήρια και τις πολλές σκήτες.
Εκεί, σε κάποια από αυτά γίνεται
μοναχός με το όνομα Χριστόδουλος.
Από εκεί μεταβαίνει στους
Αγίους Τόπους, όπου η δίψα
του για άσκηση τον οδηγεί στην
έρημο της Παλαιστίνης και για
μικρό διάστημα μονάζει σε κάποια ερημική σκήτη. Οι επιδρομές όμως των Σαρακηνών, αναγκάζουν τους μοναχούς να εγκαταλείψουν εκείνα τα μέρη και
έτσι επανέρχεται στα μέρη στης
Μικράς Ασίας. Εγκαθίσταται στο
όρος Λάτρος, στην περίφημη
Λαύρα του Στύλου, στο μοναστηριακό κέντρο κοντά στη Μίλητο.
Εκεί διέπρεψε σε όλες τις
αρετές και μαζί με το μεγάλο
αριθμό των μοναχών που συγκέντρωσε γύρω του, ίδρυσε
αξιόλογη βιβλιοθήκη. Οι μοναχοί
των εξέλεξαν ηγούμενο με το
αξίωμα του Αρχιμανδρίτη, γεγονός που του έδωσε το προσωνύμιο «Λατρηνός». Οι επιδρομές των Μουσουλμάνων τον
αναγκάζουν να φύγει και από
το όρος Λάτρος (1076-1079).
Αναζητώντας τόπο ασκήσεως,
ο όσιος Χριστόδουλος φτάνει
στη Στρόβιλο, μια θαλάσσια περιοχή στα παράλια της Μικράς
Ασίας, όπου ανέλαβε την φροντίδα της Μονής του Αγίου Αρσενίου. Εκεί θα μείνει για λίγο
καιρό (1079-1080), γιατί μια νέα
επιδρομή θα τον αναγκάσει να

Η τιμή των εικόνων

γράφουν τη βασιλεία του Θεού με λόγια, έτσι
κάποιοι άλλοι κάνουν τις ίδιες περιγραφές με
ορατές εικόνες, χρησιμοποιώντας σχήματα,
γραμμές και χρώματα. Είναι η ίδια θεολογία
που χρησιμοποιεί εικόνες αντί για λόγια. Αν ο
λόγος και το άσμα της Εκκλησίας εξαγιάζουν
την ψυχή μας με την αίσθηση της ακοής, η
εικόνα την αγιάζει με τη σπουδαία αίσθηση της
όρασης (Λ. Ουσπένσκη).
Η εικόνα, ως αναπόσπαστο τμήμα της λα-

Όταν προσκυνούμε τις άγιες εικόνες η τιμή
δεν απευθύνεται στο υλικό από το οποίο είναι
κατασκευασμένες, αλλά, όπως έγραψε ο Μ.
Βασίλειος, “επί το πρωτότυπον διαβαίνει”. Προς
τις εικόνες των αγίων προσφέρεται μόνο τιμητική
προσκύνηση και όχι λατρεία. Τη λατρευτική προσκύνηση και την αληθινή λατρεία αποδίδουμε
μόνο στον Τριαδικό Θεό, τον οποίο απεκάλυψε
ο Ιησούς Χριστός. Όμως, σύμφωνα με την ορθόδοξη πίστη, και η ύλη αγιάζεται και παίρνει τη
χάρη του Θεού (Τίμιος Σταυρός, νερό του αγιασμού, λάδι του ευχελαίου κ.ά.). Η θεία χάρη
είναι εκείνη που κάνει τα ιερά λείψανα και τις
άγιες εικόνες να θαυματουργούν. Γι' αυτό πρέπει

να ασπαζόμαστε τις άγιες εικόνες με ευλάβεια,
καθαρή συνείδηση και αγνές αισθήσεις. Πρώτα
προσκυνούμε το άγιο Ευαγγέλιο, έπειτα τον
Τίμιο Σταυρό, κατόπιν την εικόνα του Χριστού,
την εικόνα της Θεοτόκου και στη συνέχεια τις
εικόνες των αγίων, σύμφωνα με τη δ’ πράξη της
Ζ’ Οικουμενικής Συνόδου.

Το βαθύτερο νόημα της βυζαντινής
αγιογραφίας
Η βυζαντινή αγιογραφία είναι τέχνη αφιερωμένη
στην υπηρεσία της Εκκλησίας, είναι τέχνη πνευματική. Δεν την ενδιαφέρει “το φυσικώς ωραίον”,
αλλά το σώμα ως “ναός του αγίου πνεύματος”.
Επιχειρεί να εκφράσει “το υπέρ φύσιν, υπέρ
λόγον και έννοιαν στοιχείον των θεϊκών προσώπων” (Κ. Καλοκόρης). Οι άγιοι είναι “ουρανοπολίτες”, έχουν υποστεί “την καλήν αλλοίωσιν από
τη θεία χάρη, “ενεδύθησαν την αθανασίαν”. “Η
καλή αλλοίωση είναι η κατά Χριστόν ωραιότης,
αυτή που είναι για τους αμαρτωλούς αποκρουστική. Αυτή είναι η αυστηρότης που έχουν οι
βυζαντινές εικόνες, γεμάτες από πραότητα, ταπεινότητα, εγκαρτέρηση και αγιότητα. Η αγιογραφία παριστάνει τους ανθρώπους “αναπλασθέντας εν τη αιωνιότητι”. Ο αγιογράφος ζωγραφίζει με πνευματικό τρόπο, φωτισμένος από
τη θεία Χάρη. Γι' αυτό νηστεύει και προσεύχεται
και το έργο του είναι καρπός πνεύματος (Φ.
Κόντογλου). Η εικόνα παριστάνει την πραγματικότητα της Βασιλείας του Θεού. Με άλλα λόγια
παριστάνει με σύμβολα αυτόν τον ίδιο τον κόσμο
των αισθήσεων και των συγκινήσεων, ελευθερωμένον από την αμαρτία, ανακαινισμένον εν
Θεώ. (Λ. Ουσπένσκη).

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
Όσιος Χριστόδουλος ο Θαυματουργός
ο «εν Πάτμω» ο εκ Νίκαιας της Μικράς Ασίας

Επιμέλεια:

Λευτέρης Σαββουλίδης
Θεολόγος Α. Π. Θ.
Anatolikathsorthodoxias.blog
spot.com
διαφύγει στη Λέρο και στη συνέχεια στην Κω, όπου θα ιδρύσει
την Ιερά Μονή της Αγνής Θεομήτορος και άλλα Μονύδρια.
Οι διαφορές όμως με τους εκεί
κατοίκους θα τον καταστήσουν
ανέστιο και αυτή τη φορά (10801088).
Ύστερα από πολλές περιπλανήσεις στα γύρω νησιά, φτάνει
στην Πάτμο, από την οποία γοητεύεται για την ησυχία και την
ηρεμία της. Αμέσως φεύγει για
την Κωνσταντινούπολη και ζητά
από τον Αυτοκράτορα Αλέξιο
Α’ τον Κομνηνό, την άδεια «ίνα
φροντιστήριον των ψυχών καταστήση ταύτην».
Ο Αυτοκράτορας με Χρυσόβουλο, του παραχωρεί την Πάτμο και τα γύρω νησιά μαζί με

εργάτες και χρήματα. Με την
εγκατάσταση του οσίου Χριστόδουλου και της αδελφότητά του
στην Πάτμο, τον Αύγουστο του
1088, αρχίζει αμέσως η ανοικοδόμηση της Ιεράς Μονής, τιμώμενης στο όνομα του αγίου
Αποστόλου Ιωάννη του Θεολόγου, καθώς και της μεγάλης βιβλιοθήκης.
Το μοναστήρι αυτό αποτέλεσε
το μεγάλο έργο της ζωής του,
αναδεικνύοντας με αυτόν τον
τρόπο το άσημο και άγονο νησί
της Πάτμου σε Ιερό Νησί και
σε τόπο παγκόσμιας πνευματικής και ιστορικής ακτινοβολίας.
Η φήμη του οσίου Χριστόδουλου εξαπλώνεται παντού, αφού
με τη χάρη του Θεού και την
αδιάλειπτη προσευχή επιτελεί
θαύματα.
Στην Πάτμο καταστρώνει την
περίφημη «Υποτύπωση», στην
οποία καταγράφονται κανόνες,
που ρυθμίζουν τη ζωή του μοναστηριού και των μοναχών. Το
1092 εγκαταλείπει την Πάτμο
εξαιτίας των αλλεπάλληλων
τουρκικών επιδρομών και καταφεύγει με την αδελφότητά του
στη βόρεια Εύβοια, στην περιοχή της Λίμνης, όπου και εκεί
ίδρυσε ένα Μονύδριο. Μέχρι
σήμερα σώζεται η σκήτη του
οσίου Χριστόδουλου.
Στην Εύβοια έγινε το αντικείμενο θαυμασμού όλου του κόσμου που πήγαινε στην σκήτη
και τους οποίους νουθετούσε,
συμβούλευε, καθοδηγούσε,
αγίαζε και θεράπευε από κάθε
είδους αρρώστιας, σωματικής

Όσιος Χριστόδουλος ο
Θαυματουργός ο εν Πάτμω «Το
καύχημα και των μοναζόντων»
και πνευματικής. Ο όσιος Χριστόδουλος κατά την διαμονή
του στην Εύβοια συνέταξε τον
«Κωδίκελλο» και την «Διαθήκη»
του, όπου περιγράφει τα δύσκολα χρόνια στην Πάτμο, τη
λιποψυχία των πολυάριθμων μαθητών του παρά την πρόοδο
του έργου του και τη φυγή τους
στην Εύβοια.
Προφητεύει την αποδήμησή
του προς τον Κύριο, ότι οι Αγαρηνοί δεν θα κατοικήσουν μέχρι
τέλους στα νησιά, αλλά ότι μόλις
καταπαύσει η θαλασσοταραχή,
θα επανέλθουν και πάλι στην
πνευματική τους εστία. Αφήνει

την εντολή στους μαθητές του
να συνεχίσουν το έργο του στην
Πάτμο και να μεταφέρουν το
λείψανό του στο αγαπημένο του
νησί και να το τοποθετήσουν
στο ναό, για τον οποίο τόσο
μόχθησε.
Τους ευλόγησε, τους καθαγίασε και τους παρηγόρησε με
ενθαρρυντικά λόγια, παραδίδοντας το πνεύμα του στον Θεό,
τον οποίο σε όλη του τη ζωή
αγάπησε και διακόνησε.
Όταν οι κάτοικοι της Εύβοιας
άκουσαν ότι θα στερούνταν το
τίμιο σώμα του οσίου Χριστόδουλου, εναντιώθηκαν και αντέδρασαν στην απομάκρυνση
του ιερού λειψάνου. Επειδή ο
όσιος Χριστόδουλος ήταν για
αυτούς πατέρας, ιατρός και θεραπευτής κάθε αρρώστιας και
έτσι φρουρούσαν το ιερό λείψανο.
Αλλά δεν έπρεπε να διαψευσθεί η προφητεία του οσίου.
Έτσι οι μαθητές του, ξεφεύγοντας από την προσοχή των
φρουρών, μεταφέρουν τον όσιο
στους ώμους τους, επιβιβάζονται σε πλοίο και μετά από ένα
ήρεμο ταξίδι στη θάλασσα του
Αιγαίου, φθάνουν στην Πάτμο.
Εκεί, τοποθετούν το ιερό σκήνωμα σε μαρμάρινη λάρνακα
στο δεξιό μέρος του εσωνάρθηκα της Ιεράς Μονής.
Αργότερα το θαυματουργό
λείψανό του τοποθετήθηκε σε
αργυροχρυσοεπένδυτη λάρνακα, που φέρει τη χρονολογία
1796. Μέχρι σήμερα αποτελεί
πηγή ιαμάτων, παρηγοριά και

στήριγμα σε όσους προσέρχονται με πίστη και ευλάβεια, και
όσοι το αγγίζουν, αισθάνονται
κάποια οσμή μύρου και μόνο
με την αφή, καθαγιάζονται και
απελευθερώνονται από κάθε
σωματική βλάβη. Το λείψανο
του φυλάσσεται σήμερα στο μικρό φερώνυμο Παρεκκλήσιο
του οσίου Χριστοδούλου, στη
Νοτιοδυτική πλευρά του Καθολικού της Ιεράς Μονής. Η Εκκλησία μας τιμά και εορτάζει
την Ιερά του μνήμη στις 16 Μαρτίου και την ανακομιδή των λειψάνων του στις 21 Οκτωβρίου.
«Της Νικαίας τον γόνον και
της Πάτμου το καύχημα και
των μοναζόντων το κλέος θεοφόρον Χριστόδουλον τιμήσωμεν εν ύμνοις αδελφοί, το σκήνος προσπτυσσόμενοι αυτού,
ίνα λάβωμεν την ίασιν των ψυχών και των σωμάτων κράζοντες. Δόξα τω δεδοκότι σοι
ισχύν, δόξα τω σε στεφανώσαντι, δόξα τω ενεργούντι διά
σου πάσιν ιάματα»
«Μέγα ευρέ σε η Πάτμος
κλέος, παμμακάριστε ποιμήν
πατέρων, ως γάρ διήλθες οδόν
της ασκήσεως, του ακροτάτου
τέλους επέτυχες και παρρησίας
ουδόλως διήμαρτες πάτερ,
όσιε Χριστόδουλε, Χριστόν τον
Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν
το μέγα έλεος»
«Τοις των δακρύων σου όμβροις, πάτερ Χριστόδουλε, των
νοσημάτων εξαίρεις τον καύσωνα, διό σε πιστώς ικετεύομεν, επερχομένων παντοίων
κακών ημάς λύτρωσαι, πρεσβεύων απαύστως υπέρ πάντων ημών»
«Τω εκ του κόσμου της δεινής ματαιότητος ταις διδαχαίς
σου ταις σεπταίς ποίμνην ελάσαντι, αναγράφομεν οι παίδες
σου ύμνον σοι, μάκαρ. Αλλ’ ως
έχων παρρησίαν προς τον Κύριον, εκ παντοίων ημάς λύτρωσαι κολάσεων, ίνα κράζωμεν,
Χαίροις, πάτερ Χριστόδουλε»

τοπικά
ίναι ένα πρόβλημα
που επηρεάζει
εκατομμύρια
ενήλικες και δεν είναι
κάτι που η άσκηση και η
διατροφή μπορούν
ΜΟΝΟ να καθορίσουν.

Ε

Στην πραγματικότητα, εάν
πάσχετε από αυτό το κοινό
πρόβλημα, δεν υπάρχει μεγάλη ποσότητα άσκησης ή
υγιεινής διατροφής που θα
σας βοηθήσει να επιτύχετε
το υγιές σώμα και τη ζωή
που επιθυμείτε.
Το πρόβλημα;
Τοξικά απόβλητα!
Συγκεκριμένα: καρφιά
παγιδευμένα στα έντερα
σας.
Εάν πάσχετε από χαμηλή
ενέργεια, αύξηση βάρους,
πεπτικά προβλήματα, δυσκοιλιότητα, αέρια, φουσκώματα, δυσπεψία, δερματικά προβλήματα ή κόπωση, τότε σίγουρα έχετε
ένα πρόβλημα!
Αυτά τα τοξικά απόβλητα
που βρίσκονται στο παχύ
έντερο σας, όχι μόνο φουσκώνουν την κοιλιά σας,
αλλά διαταράσσουν την
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Έντερο και ψυχική υγεία

Του
Τσιουτσια Βασιλείου,
φαρμακοποιού

πέψη σας και χτυπούν τα
φρένα του μεταβολισμού
σας. Κυριολεκτικά σας δηλητηριάζουν από μέσα!
Μέρα με τη μέρα, αυτά τα
τοξικά απόβλητα μπορεί να
διαρρεύσουν στο σώμα σας
προκαλώντας σοβαρά προβλήματα υγείας!
Μια πρόσφατη μελέτη δείχνει ότι το 75% των ανθρώ-

ΠΕΣ ΜΟΥ ΠΟΙΟΥΣ
ΕΧΕΙΣ ΜΑΖΙ ΣΟΥ!
Πες μου ποιούς έχεις
μαζί σου!
Είναι η συνήθης έκφραση
της προεκλογικής περιόδου
και η απάντηση φυσικά είναι:
Ασφαλώς όλους τους Μεγαλοκαλυβιώτες και όχι
μόνο που νοιάζονται και ξέφυγαν από τα γρανάζια της
εξάρτησης.
Ας το πάρουμε απόφαση
ότι δεν υπάρχουν «Σωτήρες» που μπορούν να μας
λύσουν τα γενικά και επί μέρους προβλήματά μας.
Υπάρχουν όμως εκείνοι
Του Χρήστου
που μπορούν να αντισταΠαπαπολύκαρπου,
θούν στους αέρηδες, που
Δημότη
Μεγάλων Καλυβίων
αντιστρατεύονται στην επίλυσή τους, κόντρα στην
συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων μιας κοινωνίας που
έχει ως απι Γ αράβατο όρο το « Υπηρετείν υπεράνω εαυτού»!.
Για την εκπλήρωση των προσδοκιών του μείζονος κοινωνικού συνόλου!
Ευτυχώς σήμερα υπάρχουν εθελοντές που μπορούν να
μπουν στο χορό της δημιουργίας μέσα και έξω από τα επί
μέρους εντός και εκτός κοινωνικά δρώμενα.
Εδώ, ναι, είναι τα Μεγάλα Καλύβια, μια αξιόλογη κοινωνική οντότητα με καταβολές, οραματισμούς και υψηλούς στόχους.
Είμαι πεπεισμένος ότι το Μεγαλοκαλυβιώτικο δαιμόνιο
θα πρυτανεύσει και θα δώσει τη δέουσα λύση στα προσδοκώμενα. Με αυτή τη λογική-φιλοσοφία θέτω τον εαυτό μου στο «Υπηρετείν». ευελπιστώντας στην επίλυση των
προβλημάτων του τόπου μας.
Συνδημότες και συνδημότισσες Γρηγορείτε !
Οι ταχύτητες είναι υψηλές και τα προβλήματα αξιώνουν
τα ανάλογα.
Οι νεολαίοι, στους οποίους το μέλλον ανήκει και που
συνάδει με τα όνειρα και τους οραματισμούς όλων μας
,θα πρέπει να αναλογισθούν τις ευθύνες τους και να πράξουν τα δέοντα.
Ευελπιστώ και νομίζω πως θα δικαιωθώ στις επιλογές
τους. Στο χέρι τους είναι!
Εμπρός, λοιπόν, στον ατέλειωτο χορό δημιουργίας, για
το καλό της ίδιας, των επερχόμενων γενεών και φυσικά
των Μεγάλων Καλυβίων και του ΔήμουΤρικκαίων!

πων πάσχει από γαστρεντερικά προβλήματα λόγω τοξικών αποβλήτων και δυσλειτουργίας του παχέος εντέρου. Αυτά τα θέματα είναι
πολύ συχνά αποδεκτά ως
"κανονικά"! Και με την πάροδο του χρόνου, αυτά τα
ζητήματα μεγαλώνουν σε
προβλήματα και ανοίγουν
την πόρτα σε περισσότερα
από 170 σοβαρά θέματα
υγείας. Μην αφήνετε αυτό
να σας συμβεί!
Πιστέψτε το ή όχι, μπορείτε να αντιστρέψετε τις
επιβλαβείς επιπτώσεις αυτής
της τοξικής συσσώρευσης
και να πάρετε την υγεία σας
πίσω!
Αν παλεύετε με:
Χαμηλή ενέργεια ή κόπωση
Αύξηση βάρους
Δυσκοιλιότητα
Διάρροια
Αέρια και φουσκώματα
Δυσπεψία
Κοιλιακό άλγος

Ξηρό δέρμα
Ακράτεια ούρων και προβλήματα παχέος εντέρου
Αγχος και Κατάθλιψη
Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να τελειώσετε με την
ταλαιπωρία σας μια για πάντα. Μπορείτε να επιτύχετε
την υγεία και την απώλεια
βάρους που σας αξίζει. Να
αντιστρέψετε τα συμπτώματα, έτσι ώστε να έχετε περισσότερη ενέργεια και ζωτικότητα για να κάνετε τα
αγαπημένα σας πράγματα,
να χάσετε το επιπλέον βάρος, να τελειώσετε με τους
δυσάρεστους πεπτικούς
αγώνες και να αισθανθείτε
την υγιέστερη εκδοχή του
εαυτού «ας.
Το στομάχι μας δεν χωνεύει μόνο το φαγητό αλλά
και φόβους, ανησυχίες, ενοχές και πάσης φύσεως άγχη.
Γι' αυτό είναι αρκετά συνηθισμένο το stress όταν
σωματοποιείται, να χτυπάει
το γαστρεντερικό σύστημα

με συμπτώματα όπως ναυτία, εμετοί, δυσπεψία, καούρες και πόνο στο στομάχι.
Επιπλέον, το stress επιδεινώνει τα ήδη υπάρχοντα γαστρεντερικά προβλήματα.
Το κέντρο των συναισθημάτων στον εγκέφαλο επικοινωνεί άμεσα με το στομάχι, αυξάνοντας τα γαστρικά υγρά και τα οξέα του
στομάχου σε υπερβολικό
βαθμό, γεγονός που αποτελεί αιτία για πολλά προβλήματα όπως γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση και έλκος. Το stress επίσης επηρεάζει την κινητικότητα του
εντέρου προκαλώντας διάρροια ή αντίθετα δυσκοιλιότητα.
Το έντερο όχι μόνο φαίνεται να έχει στενή επικοινωνία
με τον εγκέφαλο και την
ψυχή μας, αλλά τα νευροδιαβιβαστικά σήματα που
στέλνει στον εγκέφαλο είναι
περισσότερα από αυτά που
λαμβάνει από εκείνον.

Το έντερο δεν φροντίζει
μονάχα για την πέψη και τον
μεταβολισμό των τροφών,
αλλά δείχνει να φροντίζει
εξίσου για το μεταβολισμό
και τη διαχείριση των συναισθημάτων μας.
Η σεροτονίνη για παράδειγμα, της οποίας τα υψηλά επίπεδα στον οργανισμό
ευθύνονται για την αίσθηση
ευφορίας, παράγεται κατά
το πλείστον στο έντερο μας
και όχι στον εγκέφαλο μας.
Από το έντερο δρα προς
τον εγκέφαλο και αλλάζει
την ψυχική μας διάθεση.
Είτε το πρόβλημα έχει ως
αφετηρία το σώμα, είτε την
ψυχή, πολύ σύντομα δημιουργείται ο φαύλος κύκλος
της αλληλεξάρτησης και γίνεται σαφές ότι δεν μπορεί
κανείς να βοηθήσει το σωματικό κομμάτι δίχως να
υποστηρίξει το ψυχικό.

Αποτελεσματικότερη Ευρώπη
ο φαινόμενο του
σκεπτικισμού έναντι
των κυρίαρχων ελίτ
εκφράζεται με συναφή
νοηματοδότηση σε όλο τον
κόσμο. Οι αριστεροφιλελεύθερες ιδεολογίες
των ανοικτών κοινωνιών
και της πολυπολιτισμικής
νεωτερικότητας, δεν
βοήθησαν την Ευρώπη η
οποία πλέον
παρουσιάζεται ανίσχυρη
και αδύναμη να
προστατεύσει τον εαυτό
της.

Τ

Το δε κοινωνικό συμβόλαιο
που οι κεντροαριστερές δυνάμεις, πρότειναν για την Ευρώπη
ψάρευε στους ωκεανούς του
λαϊκισμού και της ουτοπίας.
Ο κάλπικος ηθικισμός της
σοσιαλδημοκρατίας ενάντια
στον υποτιθέμενο κίβδηλο ατομισμό οδήγησε στην ισοπεδωτική ομογενοποίηση της κοινωνικής διαφορετικότητας, σε μια
διεθνιστική ομογενοποίηση. Σήμερα η αντίφαση είναι εμφανής,
καθώς αφενός στηρίχθηκε ο
αχταρμάς της πολυπολιτισμι-

Νικόλαος Χρ. Γκίκας
κότητας ενώ παράλληλα επιχειρήθηκε μια ομοιογενής πολιτισμική ενσωμάτωση που εξαλείφει κάθε τοπικότητα και ιδιαιτερότητα.
Ο Π. Κονδύλης είχε έγκαιρα
επισημάνει τη διεθνιστική παγκοσμιοποίηση του μεταμοντέρνου, αγαπημένη νότα της αριστερίζουσας διανόησης, ως τη

μαζική πολιτιστική δημοκρατία
της μετα-αστικής κοινωνίας.
Σήμερα η Αριστερά είναι ένα
άδειο ιδεολογίας κουφάρι, η
δε γαλλική, γερμανική και βρετανική σοσιαλδημοκρατία, με
συγκαλυμμένες νεοφιλελεύθερες πολιτικές έστειλε τον κόσμο
στα άκρα. Στην ΕΕ, ο ευρωσκεπτικισμός συγκεντρώνει σχεδόν το 20%, ως αντίβαρο στον
συγκαλυμμένο διεθνισμό των
ελίτ.
Αυτός ο ναρκισσιστικός λαϊκισμός των ελίτ απαξίωσε τις
ανησυχίες των πολιτών και περιφρόνησε την αξία των πεποιθήσεων, προκαλώντας τα ένστικτα της αυτοσυντήρησης.
Οι άφρονες πολιτικές λαϊκισμού
και ουτοπίας, συσπειρώνουν
ετερογενής ιδεολογίες που εξασθενούν την Ευρώπη, οδηγώντας την εκ νέου στην αναζήτηση ταυτότητας ιθαγενισμού και
εθνικισμού. Παρά το γεγονός
του ότι η πλειοψηφία των πολιτών της ΕΕ θεωρεί πως ωφελείται από αυτή, εντούτοις η αίσθηση αλλοίωσης της εθνικής
ταυτότητας, η αθρόα μετανά-

στευση, η επιφαινόμενη ασύνορη πραγματικότητα, τα ζητήματα ασφάλειας, ανισότητας,
ανεργίας και διαφθοράς κάνουν τους πολίτες να στρέφουν
την πλάτη στις ηγεσίες, αρνούμενοι να γίνουν ένας πολυπολιτισμικός αχταρμάς ή μια απρόσωπη μάζα καταναλωτών.
Οι εκστρατείες ενημέρωσης
και ευαισθητοποίησης περισσότερο μοιάζουν με άσκηση
προπαγάνδας παρά με αλτρουισμό, ενώ η προπαγάνδα
της ανεκτικότητας, στα πλαίσια
της πολιτικής ορθότητας, δεν
δομεί την κοινωνική συνοχή.
Η ευρωπαϊκή ιδέα απειλείται
από τις ίδιες τις πολιτικές της.
Συχνά τα νεότερα μέλη της ΕΕ
βλέπουν στο πρόσωπό της ένα
ανταγωνιστή και έναν πολιτισμικό εχθρό.
Ωστόσο η λύση δεν είναι τα
άκρα, ούτε τα εθνικά κράτη.
Τα προβλήματα απαιτούν εμβάθυνση και συνεργασία και
όχι ουτοπική φλυαρία, με εμπέδωση κλίματος προσωπικής
ευθύνης έναντι της εκμαύλισης
συνειδήσεων.

Θετικό ισοζύγιο στην απασχόληση
κατά 5.507 άτομα το πρώτο δίμηνο
Με αύξηση της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα κατά 27.840 θέσεις εργασίας, αλλά και μικρή αύξηση της
μετατροπής των θέσεων πλήρους απασχόλησης σε μερικής, υποδέχθηκε η αγορά την αύξηση του κατώτατου μισθού από
την 1η Φεβρουαρίου.
Τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας, που στηρίζονται στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη» και αφορούν τον Φεβρουάριο
του 2019, δείχνουν ότι κλάδοι όπως οι υπηρεσίες εστίασης, τα ξενοδοχεία, η εκπαίδευση, το χονδρικό εμπόριο, αλλά και
η δημόσια διοίκηση και η υποχρεωτική ασφάλιση μέσω του προγράμματος του ΟΑΕΔ, δημιούργησαν σχεδόν τις μισές από
τις νέες θέσεις εργασίας.
Αναλυτικά, κατά τον προηγούμενο μήνα οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 165.110, ενώ οι αποχωρήσεις σε 137.270,
εκ των οποίων οι 56.747 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 80.523 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Από τη σύγκριση των στοιχείων των δύο μηνών, Φεβρουάριος 2019 και Φεβρουάριος 2018, προκύπτει θετική επίδοση κατά 11.212 νέες θέσεις εργασίας για τον Φεβρουάριο 2019 (θετικό ισοζύγιο
27.840 θέσεων εργασίας) έναντι θετικού ισοζυγίου (16.628) τον Φεβρουάριο του 2018.
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Μαζί το Σαββατοκύριακο
Σαν Σήμερα τον 20ό Αιώνα (Ε)
Διεθνής Ημιμαραθώνιος Αθήνας (Ζ)
Το Αλάτι της Γης (Ε)
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Προσωπικά
Σαν Σήμερα τον 20ό Αιώνα
Η Μηχανή του Χρόνου
Ο Χαζομπαμπάς
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Αθλητικά - Καιρός
Αθλητική Κυριακή
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Αθλητική Κυριακή
Προσωπικά

Schooltube E9 (Ε)
Συνοδική Θεία Λειτουργία
Εν Συνόλω
Ιστορίες Μόδας E2 (Ε)
Η Χιονάτη και τα 7 Γεροντοπαλίκαρα
Masters of Truffle (Ε)
Μπάσκετ: Προμηθέας Πάτρας Χολαργός (Ζ)
Βίοι Παράλληλοι
Ντετέκτιβ Μέρντοχ Κ10 Ε6
Οικογένεια Ντάρελ E6
Το Τρίτο Πρόσωπο (Third Person)
Καύση
Ο Άνδρας που Αγαπήθηκε Πολύ (In
the Name of My Daughter)

24 Ώρες Ελλάδα (Ε)
Κυριακή της Ορθοδοξίας
Διάλογος
'Oψον και Ψαλμός E1 (Ε)
Ειδήσεις
Κυριακή στο Χωριό Κ2 (Ε)
Ποδόσφαιρο: Παναχαϊκή ΓΕ - Δόξα
Δράμας (Ζ)
Ο Πατέρας, ο Γιός και ο Χαμένος
Σωτήρας
Τι Φέρνει το Μέλλον
Το Μεγαλείο της Τέχνης E2
Μιλάμε Ελεύθερα Κ3
Επικίνδυνο Παιχνίδι E6
Ειδήσεις
Μελβούρνη
Τανγκό Κάτω από τα Αστέρια
Επικίνδυνο Παιχνίδι E6
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08:45
09:45
10:45
11:45
13:00
13:45
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Οι Μεν και οι Δεν (Ε)
Της Ελλάδος τα Παιδιά (Ε)
Θα Βρεις το Δάσκαλό σου (Ε)
Μια Ζωή Κ2 Ε30
Το Καφέ της Χαράς (Ε)
Υγεία Πάνω απ' 'Oλα Κ7
ANT1 News
Merenda Mania
Κωνσταντίνου και Ελένης Κ2 Ε8 (Ε)
Εκείνες κι Εγώ
ΑΝΤ1 News - Δελτίο στη Νοηματική
Γλώσσα
17:15 Μαριχουάνα Στοπ
19:30 ANT1 News

τηλεόραση
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Super Wings
Polly Pocket
Πέππα, το Γουρουνάκι
Οι Ευχούληδες: Το Πάρτι
Συνεχίζεται
Η Μάσα και ο Αρκούδος
Μπόμπι και Μπιλ
PJ Masks
Miraculous Lady Bug
Η Barbie και το Διαμαντένιο Κάστρο
Mecard
Looney Tunes: Μια Τρελή
Καταδίωξη
Traction
Star News
Τα Φιλαράκια Κ4 Ε4
The Big Bang Theory Κ12 Ε7
Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική
MasterChef 3: MasterClass
Star News
Πολυτεχνίτης και Ερημοσπίτης
Μαζί τα Φάγαμε
Παγκόσμιος Στρατιώτης:
Αναγέννηση

Η 'Eλενα του Άβαλορ
Για Πάντα Φίλες Κ2 Ε12 (Ε)
Kitchen Lab (Ε)
Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση
Ειδήσεις
Καλύτερα Δε Γίνεται!
Kitchen Lab
Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική
Γλώσσα
Το Σόι σου Κ5 Ε37 (Ε)
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
Bake Off Greece
Doctor Strange
Λίγο Πρίν τα 30

06:00 Καλημέρα με τον Γιώργο Αυτιά
10:00 Ακραία Φαινόμενα
12:30 Τα Νέα των Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων. Ready?
13:00 Goal Χωρίς Σύνορα
14:00 Οι Ειδήσεις του ΣΚΑΪ
14:40 Power of Love
16:00 Happy Traveller (Ε)
17:00 Δελτίο στη Νοηματική
17:15 dot.
18:30 Food n' Friends
19:30 Τα Νέα του ΣΚΑΪ
20:45 Survivor
01:00 WWE - SmackDown

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

Θέμα Υγείας (Ε)
Τηλεαγορές
Κόντρα και Ρήξη
Τηλεαγορές
Κόντρα και Ρήξη
Αναζητώντας τις Ρίζες Μας
Δελτίο Ειδήσεων
Σπορ στη Θεσσαλία
Super Sport
Δυνατά και Ελληνικά

23:50 Δυνατά και Ελληνικά
00:50 Εδώ Μακεδονία. Η Εξουσία Ακούει;

07.30 Γεγονότα -Δελτίο Ειδήσεων(E)
08.00 Ντοκυμαντέρ «Η Μονή
Παλαιοκαρυάς»
08.30 “Πνευματική Θεσσαλία”
09.30 Τελεμάρκετινγκ
10.30 Παιδικό πρόγραμμα «Το μικρό
αρκουδάκι»
11.00 ΤΕΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
12.00 Θεία λειτουργία
12.45 «Εδώ Θεσσαλία - Εδώ Ελλάδα»
14.45 «Θεσσαλία LIVE»
16.00 Τελεμάρκετινγκ
17.00 Τravel Guide
18.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
18.40 Τελεμάρκετινγκ
19.00 Εν λευκώ
20.30 Ντοκυμαντέρ «Το πέτρινο γεφύρι
στην Πύλη Τρικάλων»
21.00 ΓΕΓΟΝΟΤΑ -ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21.30 Στη Σέντρα
23.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
23.40 Ξένη ταινία «When women had tails»

07.00
10.30
14.00
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16.30
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ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ASTRA MARKET
ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΙ ΡΗΞΗ
ΕΙΣ ΤΟ ΕΠΑΝΙΔΕΙΝ
DOLCE VITA
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ASTRA MARKET
ASTRA SPOR
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΑΡΕΝΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

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

09:45
12:50
14:00
14:30
17:40
17:50
18:55
20:00
21:00
23:00
01:15

'Eλα Χαμογέλα
Open Sport
Open News - Μεσημεριανό Δελτίο
'Oλα Λάθος
Open News στη Νοηματική
Celebrity Travel
Open News
My Greece
Ο Τρελός τα 'χει 400
Total Football
Avatar

ΚΡΙΟΣ: Ναι, αλλάζει η κοσμοθεωρία σου και
η μόνη παγίδα που θα πρέπει να αποφύγεις
είναι το ενδεχόμενο να τα ισοπεδώσεις όλα.
ΤΑΥΡΟΣ: Σίγουρα η μάχη με τη λογική δε θα
είναι εύκολη υπόθεση, όμως οφείλεις να την
επιστρατεύσεις, γιατί μπορεί να υποπέσεις
σε λανθασμένες συμπεριφορές και ψέματα
στο φιλικό και κοινωνικό σου περίγυρο που
μπορεί να σε εκθέσουν για το τίποτα.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Οσον αφορά στα επαγγελματικά,
αν ο στόχος σου είναι οικονομικός, όπως π.χ.
κάποια αύξηση ή μια νέα συμφωνία από την
οποία θα επωφεληθείς προσπάθησε να μην
τη στηρίξεις σε επιχειρήματα που γνωρίζεις
εκ των προτέρων ότι δεν έχουν βάσεις και σε
υπόγειες κινήσεις οι οποίες δε θα μείνουν
στα… υπόγεια για πολύ.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Αν π.χ. έκανες οικονομία ως τώρα,
τώρα γέρνεις προς τη θεωρία ότι μια ζωή την
έχουμε, άρα ας ξοδέψω. Αν έκανες διατροφή και χτυπιόσουν στο γυμναστήριο, τώρα
τρως ότι πίτσα και σουβλάκι πέσει στα χέρια
σου.
ΛΕΩΝ: Εχει έρθει η ώρα για ανάσες και ξεκούραση, μετά από πολλή δουλειά και τρέξιμο και κοίτα να περάσεις καλά με το ταίρι
σου και να εκμεταλλευτείς τα θετικά που έφερε η αποστασιοποίηση σας τις προηγούμενες μέρες.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Είναι δεδομένο ότι είσαι ξεχωριστός, όπως όμως ξεχωριστοί είναι και
όλοι οι άλλοι. Κάθε προσπάθεια να κάνουμε
τους γύρω μας ίδιους με εμάς είναι μάταιη,
γιατί δε θα καταφέρουμε να δούμε και να εκτι-

08:00 π.μ. – 23:00 μ.μ.
Σαπουνά Χριστίνα
Σαράφη 4, 2431026350
Δευτέρα 18 Μαρτίου
8 πρωί – 2 μεσημέρι
και 5 απόγευμα

έως 8 πρωί επομένης
Τσιούτσιας Βασίλης
Ασκληπιού 36, 2431029828
08:00 π.μ. – 23:00 μ.μ.
Τσιρώνης Παύλος
Μιαούλη 19, 2431031875

Μπαλάφας Γεώργιος-Παραπόταμος
Μπαλάφας Γεώργιος Μ. Καλύβια
Κουβελάς-Γόμφοι
Τσιάκας-Γόμφοι
Τσιόγκας-Φωτάδα
Τσιούτσιας-Αγ. Κων/νος
Τσόγιας-Ρίζωμα
Κατσάνας-Μ.Καλύβια

OΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Ακριβές αντίγραφο.
2. Κατάληξη μεγεθυντικού - Λέξη που
αναφέρεται σε διάφορα αθλήματα.
3. Εθνικοποίησε τη
διώρυγα του Σουέζ (με
άρθρο).
4. Η ταινία του «Η
πύλη της Δύσεως» οδήγησε σε χρεοκοπία την
εταιρεία United Artists.
5. Γερμανός μυστικιστής φιλόσοφος του μεσαίωνα - Φαινόμενό
του η διάθλαση.
6. Μέρος του... λόγου -Σκηνοθέτης της ταινίας «Τα απομεινάρια
μιας μέρας».
7. Ο Ισπανός κατακτητής του Περού (με άρθρο).
8. Εκεί δόθηκε ο Δεκάλογος Χρησιμοποιείται και επί σύγκρισης.
9. Οχι πια... αρχαιοπρεπώς.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Μουσική νότα - Σημαίνει και
τον θάνατο.
2. Πολλοί το συμβουλεύονται.
3. Τίτλος θεατρικού έργου του
Αρμπούζοφ -Το αιχμηρό άκρο του
αρότρου (αντιστρ.).
4. Υβριστικός χαρακτηρισμός
(αντιστρ.).
5. Περιέχουν θρεπτικές ουσίες
(με άρθρο).

ΤΟΞΟΤΗΣ: Μην περιμένετε από τους άλλους
να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις σας και μη
βιαστείτε να τους κάνετε ανακοινώσεις για το
πως σκοπεύετε να συμπεριφέρεστε στο
εξής, γιατί δύσκολα θα τις ακολουθήσετε.

“ΡΟΜΑ”
Σε βραδινές προβολές

“CAPTAIN MARVEL”
ΑΙΘΟΥΣΑ 2:
Προβάλλεται
η νέα παιδική ταινία

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Βλέπεις ότι τα πράγματα αρχίζουν να παίρνουν το δρόμο τους και το μόνο
που θα πρέπει να αλλάξει είναι ο τρόπος που
τα αντιμετωπίζεις εσύ.

“ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ”

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Αυτή η διαφορετική αντιμετώπιση
που έχουν θα σου δείξει τον τρόπο να ξεπεράσεις τις ανασφάλειες σου και να νιώσεις
ότι δεν είσαι μόνος.

στα ελληνικά
Για τις ώρες στο 78775

ΙΧΘΕΙΣ: Το δυναμικό προφίλ προαπαιτεί μια
δυναμική προσωπικότητα που έχει αντίληψη
των χαρακτηριστικών της και των αναγκών της
και δε φοβάται να διεκδικήσει το καλύτερο γι’
αυτήν.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
CINE –ΜΥΛΟΣ

facebook/Δημοτικος
Κινηματογραφος

Κλέφτες Καταστημάτων

ΛΥΣΗ (16-3-2019)
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ 2.
ΟΣΤΑΡΙΑ 3. ΥΠΟ - ΡΟΚ 4. ΛΑ ΑΜΟΚ 5.Ο ΝΟΣΗΡΟΣ 6. ΚΙ - IX ΘΕΟ 7. ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 8. ΡΟΜΕΡ ΤΑΜ 9. ΣΑΛΩΜΗ
ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΒΟΥΛΟΚΕΡΙ 2.
ΙΣΠΑΝΙΚΟ 3. ΟΤΟ (ΠΡΕΜΙΝΓΚΕΡ)
- ΠΜ 4. ΤΑ - ΑΣΙΤΕΣ 5. ΕΡΗΜΗ
ΧΩΡΑ 6. XI - ΟΡ 7. ΝΑΡΚΟΘΕΤΩ
8. ΜΑΙΕΣ 9. ΣΥΚΑ-ΟΣΜΗ

Πώς παίζεται

9

8
4

5

2

1

9

4

7

6
2

3

5
8

1

7

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

2

4

1

7

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

8

2

9

Ραλφ εναντίον ίντερνετ

Sudoku

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

5

Κοινωνική 117’
σινεμά πολυδιάστατο
και ζωντανό, με βάθος
και χιούμορ, ανάταση
και πίκρα,
ζωή και θάνατο,
φθορά και ελπίδα
Ώρες προβολών
καθημερινά
(εκτός Δευτέρας)
20.00 & 22.15.
Την Κυριακή μια
προβολή, στις 20.00.
Γενική είσοδος 5 €,
φοιτητικά –μαθητικάανέργων 4 €,
ΣΙΝΕΑΚ για τα παιδιά
την Κυριακή

6. Γρήγορα διαδίδεται, στη γενική (αντιστρ.) -Αντίστροφη γραφή
του 102.
7. Οι σιτοπαραγωγοί, σε λέξη
της αρχαίας.
8. Το λένε συχνά οι περίεργοι
(αντιστρ.) -Θεός των αρχαίων Αιγυπτίων.
9. Δείχνει τον... τρόπο -Αντίστροφη γραφή του 6 α' οριζοντίου.

Για να γυμνάζεται
το μυαλό σας

Δευτέρα 18 Μαρτίου
Ιωάννου-Οδ. Κονδύλη
Παπαθανασίου Αφοί-Οδ. Μετεώρων
Ντάλας-8χλμ Τρικάλων-Πύλης
Σιούλης-Οδ. Καρδίτσης
Καλαμπανίδας-Αγ. Βησσαρίωνας
Καραντάκος-Δροσερό
Πανάγος-Πύλη
Πρεβέντας-Μεγ. Κεφαλόβρυσο
Οικονόμου-Γόμφοι

ΑΙΘΟΥΣΑ 1:
Σε απογευματινές
προβολές
η πολυβραβευμένη
ταινία
του ΑΛΦΟΝΣΟ
ΚΟΥΑΡΟΝ

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Αυτό που θα πρέπει να διακρίνετε είναι κατά πόσο εμπεριέχουν προσωπικές σας ανασφάλειες και να μιλήσετε ξεκάθαρα γι’ αυτές. Με ουσιαστικό διάλογο μπορείτε να δημιουργήσετε πολύ καλύτερα δεδομένα στις μεταξύ σας σχέση, απ’ ότι με συναισθηματικά ξεσπάσματα.

Τηλ. 24310 20090

ΠPATHPIA ΔIANYKTEPEYONTA
Βότσιος-Μέλιγος
Καλαμπανίδας-Αγ. Βησσαρίωνας
Καλαντσής-Πηγή
Καλκαντέρας-Φήκη
Καραντάκος-Δροσερό
Κωλέτσιος-Πύλη
Κωτούλας-Μεγαλοχώρι
Λαόπουλος-Φανερωμένη
Μερεντίτης-Πύλη
Μπαρτζίγκας-Φήκη
Οικονόμου-Μικ. Κεφαλόβρυσο
Πανάγος-Πύλη
Παπαβασιλείου-Μεγ. Κεφαλόβρυσο
Παππά-Χρυσαυγή
Πρεβέντας-Μεγ. Κεφαλόβρυσο
Σκρέκας-Μεγάρχη
Τζέλης-Μεγαλοχώρι
Τουρτούνης-Ρίζωμα
Τσεκούρας-Γλίνος

Αυτή τη βδομάδα προβάλλονται

http://cine-mylos. blogspot.com

6
Πιάζα-Οδ. Καλαμπάκας
Παπαθανασίου Αφοί-Οδ. Μετεώρων
Ευθυμίου-Οδ. Τρικάλων-Λαρίσης
Παππάς-Οδ. Πύλης
Ιωάννου-Οδ. Κονδύλη
Κωτούλας Παν.-Οδ. Λαρίσης
Ντόκος-Οδ. Καρδίτσης
Σαλταγιάννης-Οδ. Ριζαριού
Νταούλας-Οδ. Πύλης
Σιούλης-Οδ. Καρδίτσης
Λιάπης-Οδ. Τρικάλων-Καλ/κας
Νταϊλιάννης-Οδ. Καλαμπάκας
Αρβύθης-Οδ. Πύλης
Σταυρόπουλος-Οδ. Καρδίτσης
Νταϊλιάννη-Οδ. Λαρίσης
Στραπάτσας-Κόκκινος Πύργος
Τσιανατέλης-Οδ. Ιωαννίνων
Βουτσελάς-Οδ. Καρδίτσης
Ανυφαντής-Πηγή

TELEMACHOS CINEMA

ΖΥΓΟΣ: Θα πρέπει να βάλεις ένα φρένο, να
κοιτάξεις πως βλέπεις εσύ τα πράγματα και
τι θες πραγματικά χωρίς να αποδέχεσαι
αδιακρίτως ο,τι ακούς.

στο Μύλο Ματσόπουλου

ΔIANYKTEPEYONTA ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
8 πρωί – 2 μεσημέρι
και 5 απόγευμα
έως 8 πρωί επομένης
Σχοινάς Δημήτριος
Απόλλωνος & Γαριβάλδη
2431029797

μήσουμε τη μοναδικότητα τους, πράγμα που
το έχουμε ανάγκη.

ΚΥΡΙΑΚΗ
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ην εκτίμηση ότι η εφαρμογή των αποφάσεων
της Ολομέλειας του
Συμβουλίου της Επικρατείας,
που κρίνουν αντισυνταγματικές
προγενέστερες περικοπές στις
συντάξεις, δρα επιβαρυντικά
στην ανάλυση της βιωσιμότητας
του δημόσιου χρέους και αποτελεί τον σημαντικότερο δημοσιονομικό κίνδυνο μακροπρόθεσμα, διατύπωσε απόψε, από
τη Θεσσαλονίκη ο διοικητής
της Τραπέζης της Ελλάδος,
Γιάννης Στουρνάρας, κεντρικός ομιλητής στο δείπνο εργασίας του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ).
Αναφερόμενος δε στην πρόσφατη αύξηση του κατώτατου
μισθού κατά 10,9% και την κατάργηση του υποκατώτατου,
σε συνδυασμό με τυχόν ανατροπή μεταρρυθμίσεων, που
βελτιώνουν την ευελιξία στην
αγορά εργασίας, εξέφρασε την
πεποίθηση ότι «ενδέχεται να
καθυστερήσουν την αποκλιμάκωση της ιδιαίτερα υψηλής
ανεργίας και να στρέψουν ορισμένες επιχειρήσεις προς άτυπες μορφές απασχόλησης».
Αντίστοιχα, κατά τον κ. Στουρνάρα, η υψηλή φορολογία και οι
καθυστερήσεις στην υλοποί-

Τ

Προβληματισμοί Γ. Στουρνάρα
για τυχόν ανατροπή μεταρρυθμίσεων

Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας
ηση του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων, ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την επενδυτική εμπιστοσύνη και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, ενώ κίνδυνοι για την πορεία της προκύπτουν και από
την αργή απομείωση του όγκου

των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων, καθώς και από το ότι τα
ομόλογα του ελληνικού Δημοσίου δεν έχουν ακόμη αποκτήσει καθεστώς επενδυτικής βαθμίδας και οι αποδόσεις τους
αποκλιμακώνονται με πολύ αργούς ρυθμούς.

Αναφερόμενος στα πρωτογενή πλεονάσματα, υποστήριξε
ότι η διατήρησή τους σε υψηλά
επίπεδα για παρατεταμένη χρονική περίοδο (πχ, 3,5% του ΑΕΠ
ώς το 2022), επιδρά αρνητικά
στην ανάπτυξη, αλλά και στη
βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους. «Η περιοριστική επίδραση
των μεγάλων πρωτογενών πλεονασμάτων είναι σχετικά εντονότερη, επειδή συνοδεύεται
από σχετικά υψηλή φορολογία.
Λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη
ότι το δημόσιο χρέος ώς ποσοστό του ΑΕΠ ήταν περίπου
180% στο τέλος του 2018, προκύπτει ότι μια επιπλέον ποσοστιαία μονάδα οικονομικής ανάπτυξης είναι κατά 1,8 φορές πιο
πολύτιμη για τη μείωση του δημόσιου χρέους από ό,τι μια επιπλέον ποσοστιαία μονάδα πρωτογενούς πλεονάσματος¨ είπε
χαρακτηριστικά.
Ο κ. Στουρνάρας πρότεινε

ακόμη πέντε παρεμβάσεις πολιτικής, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που
αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία: 1) την ταχεία αποκλιμάκωση του ποσοστού των μη
εξυπηρετούμενων δανείων, με
ενεργοποίηση των σχεδίων της
ΤτΕ και του υπουργείου Οικονομικών, 2) την αλλαγή στο
μείγμα της δημοσιονομικής πολιτικής προς την κατεύθυνση
της μείωσης των φορολογικών
συντελεστών και της ανακατανομής της δημόσιας δαπάνης,
πχ, προς τις δημόσιες επενδύσεις, 3) τη συνέχιση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και
ιδιωτικοποιήσεων (μάλιστα, σε
αυτό το πεδίο πρότεινε μεταξύ
άλλων την ενίσχυση των Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού
Τομέα και στην κοινωνική ασφάλιση και την υγεία), 4) την προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων, με την άρση σημαντι-

κών αντικινήτρων, όπως η γραφειοκρατία, η ασάφεια του νομοθετικού και ρυθμιστικού πλαισίου, ιδιαίτερα στις χρήσεις
γης, η καθυστέρηση στην απονομή δικαιοσύνης και οι εναπομείναντες περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων και 5) η διατήρηση της ευελιξίας στην αγορά
εργασίας.
Η ελληνική οικονομία, κατέληξε ο κ.Στουρνάρας, συνεχίζει
να αναπτύσσεται, παρά τη μεγάλη επιβράδυνση της παγκόσμιας και τις σημαντικές προκλήσεις και κινδύνους που αντιμετωπίζει. Για να τεθεί σε στέρεες βάσεις η ανάκαμψη της οικονομίας θα πρέπει να συνεχιστούν απρόσκοπτα η υλοποίηση
των μεταρρυθμίσεων, οι ιδιωτικοποιήσεις, η ταχεία αποκλιμάκωση του αποθέματος των μη
εξυπηρετούμενων δανείων και
μείωση των υψηλών φορολογικών συντελεστών.

Στρατηγικό επενδυτή για διασύνδεση της Κρήτης αναζητεί ο ΑΔΜΗΕ
οσοστό έως και 39%
στη θυγατρική
εταιρεία ειδικού
σκοπού «Αριάδνη
Interconnection», που έχει
αναλάβει τη
χρηματοδότηση και
κατασκευή της ηλεκτρικής
διασύνδεσης της Κρήτης,
θα διαθέσει ο ΑΔΜΗΕ σε
τρίτους επενδυτές και κατά
προτεραιότητα σε
πιστοποιημένους
διαχειριστές συστήματος
μεταφοράς από χώρες της
Ε.Ε.

Π

Η σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στάλθηκε χθες προς έγκριση στη ΡΑΕ,
πιστοποιώντας τις αποφάσεις
της ελληνικής κυβέρνησης να
προχωρήσει το έργο ως εθνικό

και όχι ως τμήμα της μεγάλης
διακρατικής διασύνδεσης Κρήτης - Κύπρου - Ισραήλ που έχει
ενταχθεί στα έργα κοινού ενδιαφέροντος της Ε.Ε. (PCI).
Παράλληλα με την πρόσκληση, ο ΑΔΜΗΕ απέστειλε στη
ΡΑΕ και επικαιροποιημένα στοιχεία για το έργο της διασύνδεσης ώστε να υπολογισθούν το
επιτρεπόμενο έσοδο και η μεσοσταθμική απόδοση κεφαλαίου (Wacc).
Tόσο το επιτρεπόμενο έσοδο
για τετραετή ρυθμιστική περίοδο, όπως προβλέπει το θεσμικό
πλαίσιο, όσο και το Wacc αποτελούν κρίσιμα στοιχεία για την
κατάθεση των δεσμευτικών προσφορών των ενδιαφερόμενων
επενδυτών, αφού όπως αναφέρεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ο μειοδότης

θα επιλεγεί με βάση το μικρότερο ΙRR (ποσοστό απόδοσης
της επένδυσης). Βάση για τον
καθορισμό του Wacc της μεγάλης διασύνδεσης της Κρήτης με
την Αττική θα αποτελέσει το
Wacc που έχει εγκρίνει η ΡΑΕ
για το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
κατά τη ρυθμιστική περίοδο
2018-2021 και το οποίο ξεκινάει από το 7% και πέφτει κλιμακωτά ανά έτος, για να φτάσει
στο τέλος της περιόδου στο
6%.
Επ’ αυτού του ποσοστού ο
ΑΔΜΗΕ έχει ζητήσει premium
για τη διασύνδεση της Κρήτης,
κάτι που προβλέπει ο κανονισμός της ΡΑΕ για έργα μείζονος
σημασίας. Το premium αυτό κυμαίνεται από 1 έως 2,5% και ο
ΑΔΜΗΕ φέρεται να διεκδικεί το
ανώτατο όριο του 2,5%.
Για τον καθορισμό του επιτρεπόμενου εσόδου και του
Wacc o AΔΜΗΕ απέστειλε στη
ΡΑΕ σειρά επικαιροποιημένων
στοιχείων, μεταξύ των οποίων
και το ύψος της ελάφρυνση που
θα προκύψει για τους κατανα-

λωτές από τη μείωση των ΥΚΩ.
Σύμφωνα με αυτά, το ετήσιο
όφελος από τη μείωση των χρεώσεων ΥΚΩ εκτιμάται στα 326
εκατ. ευρώ το πρώτο έτος λειτουργίας της διασύνδεσης
(2023) και θα βαίνει αυξανόμενο,
φτάνοντας τα 570 εκατ. ευρώ το
2043. Το έργο, προϋπολογισμού
1 δισ., θα υλοποιηθεί από ίδια
και δανειακά κεφάλαια.
Η επιλογή των ενδιαφερόμενων επενδυτών, όπως ανακοίνωσε ο ΑΔΜΗΕ, θα γίνει σε δύο
φάσεις. Θα προηγηθεί η φάση
της προεπιλογής (στη βάση κριτηρίων χρηματοοικονομικής επιλεξιμότητας και προσωπικής κατάστασης) και στη συνέχεια θα
ακολουθήσει η υποβολή κατάθεσης προσφορών.
Προτεραιότητα κατά τη διαδικασία επιλογής έχουν οι πιστοποιημένοι διαχειριστές συστήματος μεταφοράς από χώρες της Ε.Ε. Οι επενδυτές που
θα περιληφθούν στη shortlist
θα κληθούν να καταθέσουν δεσμευτικές προσφορές και ο μειοδότης θα επιλεγεί με βάση το
μικρότερο IRR.

Σε προσιτές τιμές

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

ΤΗΛ:

24310-29072
697-6670157
TPIKΑΛA

ANAΛAMBANOYME ΣYNTHPHΣEIΣ
ΠOΛYKATOIKIΩN

36 σελίδα
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εσωτερικά-τοπικά

Οι φοιτητές του ΑΠΘ παίρνουν
την κατάσταση στα χέρια τους

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΥΣ

•Αναλαμβάνουν δράση κατά των ναρκωτικών
χοντας πια
απηυδήσει από
την έξαρση
διακίνησης ναρκωτικών
εντός της
πανεπιστημιούπολης, οι
φοιτητές του ΑΠΘ
αναλαμβάνουν δράση
περιορισμού του
φαινομένου κάνοντας
χρήση της… σύγχρονης
τεχνολογίας.

Έ

Συγκεκριμένα, τα μέλη της
Συντονιστικής Επιτροπής δράσης κατά των ναρκωτικών του
πανεπιστημίου δημιούργησαν
μία ηλεκτρονική φόρμα μέσω
της Google, έτσι ώστε ο κάθε
φοιτητής, καθηγητής, εργαζόμενος του πανεπιστημίου,
αλλά και πολίτης, να μπορεί να
κοινοποιήσει περιστατικό που
υπέπεσε στην αντίληψή του
με στόχο την ενημέρωση, σε
τακτική βάση, της πανεπιστημιακής κοινότητας και της
Αστυνομίας. Όσοι συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα
μπορούν να αναφέρουν μέρα,
ώρα και σημείο που έγιναν αυτόπτες μάρτυρες εμπορίας

ναρκωτικών. Τα μέλη της ομάδας θα συλλέγουν και θα ταξινομούν τις πληροφορίες και
στη συνέχεια θα τις προωθούν
στους αρμοδίους.
«Πρόθεσή μας ήταν τη διαχείριση και δημοσιοποίηση του
ζητήματος να αναλάβει το πανεπιστήμιο, αλλά καθώς αυτό
δεν κατέστη εφικτό, θέλουμε
να προσπαθήσουμε μέσα από
τη σελίδα και με τη βοήθεια
όλων σας να συνεχίσουμε την
προσπάθεια. Στόχος είναι κάθε
φοιτητής, εργαζόμενος, πολίτης που κινείται στο ΑΠΘ να
μπορεί να αναφέρει περιστατικά ναρκεμπορίου που πέφτουν στην αντίληψή του»,
αναφέρει σε ανάρτησή της η
Συντονιστική Επιτροπή. Τα
μέλη της εκφράζουν την πεποίθησή τους πως τα όποια θετικά αποτελέσματα υπήρξαν
ως τώρα στο ζήτημα ήταν
απόρροια της συλλογικής κινητοποίησης τόσων ανθρώπων και της πίεσης που ασκήθηκε μέσω της δημοσιότητας.
«Πιστεύουμε ότι ο μόνος
τρόπος να συνεχιστεί η προσπάθεια είναι και πάλι με την

πολύτιμη βοήθεια όλων σας.
Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε να κάνουμε τα στραβά
μάτια στην υποβάθμιση του
πανεπιστημίου και στον κίνδυνο που απειλεί τη νέα γενιά.
Ζητάμε για ακόμη μια φορά τη
βοήθειά σας για να κατοχυρώσουμε το δικαίωμα να κινούμαστε χωρίς φόβο μέσα
στο πανεπιστήμιο. Παρακαλείσθε να συνδράμετε σε αυτήν την προσπάθεια στέλνοντας μηνύματα/συμπληρώνοντας τη φόρμα ως αυτόπτες
μάρτυρες και προωθώντας
αυτή τη δράση. Βοηθήστε τη
φωνή μας να ακουστεί!», αναφέρουν στην ανάρτησή τους.
Υπενθυμίζεται ότι μόλις πριν
από τρεις μήνες και μετά τη
συλλογική πίεση που ασκήθηκε από τη Συντονιστική Επιτροπή μέσω της συλλογής
2.000 υπογραφών, έγινε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση
και σύλληψη πολλών μελών
σπείρας ναρκεμπορίου που
δραστηριοποιούνταν στο πανεπιστήμιο. «Ωστόσο το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται και δεν πρόκειται να λυ-

θεί -αντιθέτως θα επιδεινωθεί
εκ νέου- εφόσον δεν εδραιωθεί
σε όλους η πεποίθηση πως
δεν είναι δυνατόν μέσα στο
προαύλιο ενός σχολείου να
πωλούνται ναρκωτικά. Η πίεση
πρέπει να είναι συνεχής ώστε
να μην επιστρέψουμε στην
πρότερη κατάσταση», τονίζουν.
Στο μεταξύ, η ΕΛ.ΑΣ. ανακοίνωσε μία ακόμη την τέλεση
μίας ακόμη επιχειρησιακής
δράσης στους χώρους του
ΑΠΘ, κατά τη διάρκεια της
οποίας συνελήφθησαν συνολικά έξι άτομα για παράβαση
του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.
Πρόκειται για δύο Έλληνες,
ηλικίας 31 και 34 ετών και τέσσερις αλλοδαπούς ηλικίας 21,
25, 26 και 15 ετών, στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν και
κατασχέθηκαν ποσότητες κάνναβης, συνολικού βάρους
47,38 γραμμαρίων. Όπως αναφέρουν αξιωματικοί της Αστυνομίας, παρόμοιες δράσεις,
για την καταπολέμηση των
ναρκωτικών, θα συνεχιστούν
με αμείωτη ένταση.

Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων
Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων
αποφασίζει:
- Την προσωρινή διακοπή
κυκλοφορίας οχημάτων ως
ακολούθως:
Α) Την Τρίτη 19/03/2019 και
από ώρες 11:00’ έως 13:00’,
στην οδό Κοσμά Αιτωλού και
στο τμήμα αυτής μεταξύ του
κυκλικού κόμβου έως τη γέφυρα.
Β) Την Πέμπτη 21/03/2019

και από ώρες 12:00’ έως
15:00’, στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας (προς προς οδό Πύλης) στη νησίδα της οδού
Φλαμουλίου.
Γ)
Την
Παρασκευή
22/03/2019 και από ώρες
08:00’ έως 10:00’, στην οδό
Τσακάλωφ και στο τμήμα αυτής μεταξύ Ξάνθου και Κριτοδήμου.
Δ)
Την
Παρασκευή
22/03/2019 και από ώρες

11:00’ έως 12:00’, στο ένα
ρεύμα κυκλοφορίας (προς
Προφήτη Ηλία) της οδού Κ.
Σκύφτη και
Ε) Την Τρίτη 26/03/2019 και
από ώρες 08:00’ έως 10:00’,
στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας
(προς έξοδο πόλης) στη νησίδα της οδού Κλειδωνοπούλου.
- Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από εναλλακτικές – παρακαμπτήριες οδούς, σύμ-

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

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

ΤΡΙΚΑΛΑ – ΒΟΛΟΣ

7.00, 10.00, 13.00, 15.30, 18.30,

7.00, 11.30, 15.00, 19.00

01.00 νυχτερινό (εκτός Σαβ. προς Κυρ.)

ΒΟΛΟΣ – ΤΡΙΚΑΛΑ

ΑΘΗΝΑ - ΤΡΙΚΑΛΑ

6.30, 11.00, 15.00, 19.00

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

7.00, 10.30, 13.30, 15.30, 18.00, 21.00

ΤΡΙΚΑΛΑ – ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΛΑΜπΑΚΑ – ΜΕΤΕΩΡΑ

extra Παρασκευή & Κυριακή: 17.00

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

Καθημερινά: 9.00, 12.00, 15.00

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

ΛΑΡΙΣΑ – ΤΡΙΚΑΛΑ

8.30, 12.00, 15.15, 17.30, 21.00

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

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

ΤΡΙΚΑΛΑ – ΚΑΡΔΙΤΣΑ

καθημερινά: 8.45, 15.30

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

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

ΚΑΡΔΙΤΣΑ-ΤΡΙΚΑΛΑ

14.30 Δευτ., Τετ., Παρ., Κυρ.

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

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

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

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

πΑΤΡΑ - ΤΡΙΚΑΛΑ

ΚΑΛΑΜπΑΚΑ – ΤΡΙΚΑΛΑ

Δευτέρα, Παρασκευή, Κυριακή: 15.15

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

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

φωνα με τις υποδείξεις των
τροχονόμων ή την προς τούτο υπάρχουσα σήμανση, καθώς επίσης σύμφωνα και με
τις υποδείξεις του συνεργείου
εκτέλεσης εργασιών και την
σήμανση που θα τοποθετηθεί
εκ μέρους αυτού.
- Με μέριμνα και ευθύνη
των εκτελούντων τις εργασίες, σε συνεννόηση με το
Τμήμα Τροχαίας Τρικάλων,
να τοποθετηθούν κατά περίπτωση οι ανάλογες πινακίδες
σήμανσης, αναγγελίας κινδύνου κ.λπ.
- Η παρούσα απόφαση είναι
προσωρινή και ισχύει μόνο,
από την ανάρτησή της στο
διαδίκτυο και την τοποθέτηση
της σχετικής κατά τα ανωτέρω
σήμανσης για το προειρημένο
χρονικό διάστημα.
Η ισχύς της παρούσας στην
εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, αρχίζει:
• μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από
το Διοικητή του Τμήματος
Τροχαίας Τρικάλων και την
εταιρεία εκτέλεσης των εργασιών, για την ορθότητα της
τοποθέτησης της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης και για την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής
σήμανσης.
• από τη δημοσίευσή της,
σύμφωνα με το άρθρο 109
του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ.
- Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με
τις ποινές που ορίζονται από
τον Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπως
τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και
με τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις.

Δευτέρα 18 Μαρτίου έως Κυριακή 24 Μαρτίου
Ανοίγουμε μια αγκαλιά αγάπης
και κάνουμε πράξη όλοι μαζί το…
«ἐν φυλακῇ ἤμην καὶ ἤλθετε πρός με» (Ματθ. κε’, 36)
Τα είδη που θα συγκεντρωθούν θα αποσταλούν από την «Διακονία Φυλακισμένων» της Ενορίας Παναγίας Επισκέψεως
Τρικάλων στις Φυλακές Τρικάλων και Γρεβενών
Ενδεικτικά είδη που μπορούν να προσφερθούν είναι:
Ξυραφάκια,
Αφρός ξυρίσματος
Οδοντόβουρτσες
Οδοντόκρεμες
Σαμπουάν
Αφρόλουτρο
Σαπούνι κανονικό (όχι κρεμοσάπουνο)
Σκόνη για πλύσιμο ρούχων στο χέρι
Χαρτί υγείας (συσκευασία 2 τεμαχίων)
Χαρτομάντιλα
Τηλεκάρτες
Πετσέτες προσώπου
Φανέλες ή t-shirt, μεγέθη L, XL, XΧL, (κατά προτίμηση όχι λευκές για να μη λερώνονται εύκολα)
Εσώρουχα, μεγέθη L, XL, XΧL
Κάλτσες αθλητικές και κανονικές
Σαγιονάρες-παντόφλες πλαστικές, μεγέθη 41-46
Αθλητικά παπούτσια, μεγέθη 41-46
Τα προαναφερόμενα είδη ρουχισμού και υποδημάτων είναι
σκόπιμο είτε να είναι καινούργια (τουλάχιστον τα εσώρουχα)
είτε σε πολύ καλή κατάσταση.
Ετοίμασε και εσύ το δικό σου πακέτο αγάπης
Η συλλογή θα γίνεται καθημερινά στον Ιερό Ναό Παναγίας
Επισκέψεως Τρικάλων πρωί 7:30-9:30 και απόγευμα 17:0019:30.

Καλή Μεγάλη Τεσσαρακοστή!
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Καθημερινά στον Ιερό Ναό, στο τηλέφωνο 2431033671 και στην ιστοσελίδα του Ναού panagiaepiskepsi.gr

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΕΤΑ

ΜΑΚΡΗ

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

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

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ σε ασυναγώνιστες τιμές με όλες τις αεροπορικές εταιρείες

-

-ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

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

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

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

TΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Travel
Αριθμος μητρωου
ΕΟΤ 0727E60000037201

για κάθε προορισμό...

ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΑΣ. ΗΛ. ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ
ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΟΡΠΟΒΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟλΟΥΘΗΣΗ
ΤΩΝ Β’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
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ΠΟΛΥΓΕΝΗΣ ΔΗΜΗΡΗΣ ΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ
(A.M. EOT 0727661-005461)
AM.EOT 0727E60000012200

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Τηλ. 24310 23564-23646
Τσιτσάνη 21 - Τρίκαλα

Ταξίδια εκδρομές Εσωτερικού & Εξωτερικού / Private Group / Συλλόγων-Σωματεία
Κρατήσεις Ξενοδοχείων με σύστημα οn line / Transfer airport

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ:

Το γραφείο μας διαθέτει σύστημα POS για όλες τις συναλλαγές σας με κάρτα

Τριήμερη εκδρομή 29-31 Μαρτίου, Σπάρτη-ΜονεμβασιάΣπήλαιο Δυρρού, Γύθειο, Μυστρά, σε συνεργασία
με την “Πράσινη Κιβωτό”.

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

Τετραήμερη εκδρομή στην Κωνσταντινούπολη, Βόσπορο
και Πριγκιπόννησα 29/4-2/5/19.
-Εκδόσεις αεροπορικών και ακτοπλοϊκών εισιτηρίων
- Μεταφορές και εκδρομές με σύγχρονα λεωφορεία

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

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

ΕΛΛΑΔΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ
ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΓΑΡΔΙΚΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟλΟΥΘΗΣΗ
ΤΟΝ Γ’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

ΚΥΡΙΑΚΗ

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

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ
Αναχωρήσεις από Αεροδρόμιο Μακεδονία, Θεσσαλονίκη

ΠΡΑΓΑ 4 ΗΜΕΡΕΣ
ΑΧΑΧΩΡΗΣΗ 22/03
ΤΙΜΗ ΑΤΟΜΟΥ ΑΠΟ 319,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ

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

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
ΣΤΙΣ 11-14 ΑΠΡΙλΙΟΥ 2019
(2 ΔΙΑΝ/ΣΕΙΣ) ξΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ, ξΕΝΑΓΟΣ

ΤΙΜΗ ΑΤΟΜΟΥ ΑΠΟ 229,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ

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

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

5ΗΜΕΡΕΣ 06/03 & 20/03
ΒΙΕΝΝΗ 4 ΗΜΕΡΕΣ

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

ΛΙΠΑΣ TRAVEL

ΤΗΛ.:2431 035577 - 22428• FAX: 2431 079293 • KIN.: 6977 589449
www.chictravel.com.gr | email: info@chictravel.com.gr
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 0727 Ε600000 17 100

ΜΗ.Τ.Ε.: 0727Ε60000015600

ΓΥΡΟΣ ΛΙΜΝΗ ΜΕΓΔΟΒΑ - Ι.Μ. ΚΟΡΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΕΛΕΚΗΤΗ. Τετάρτη 20-3-2019

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

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

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

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

ΠΑΣΧΑ στην «ΚΕΡΚΥΡΑ»
26-29 Απριλίου 2019 (3 διαν/σεις με εορταστικό μενού)

ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ 5 ΗΜΕΡΕΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 22/03
ΤΙΜΗ ΑΤΟΜΟΥ 325,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
Στις τιμές δεν περιλαμβάνονται οι φόροι αεροδρομίου 145,00 ευρώ
*** Οι τιμές είναι ανά άτομο σε δίκλινο δωμάτιο****
ΕΚΔΟΣΗ ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΩΝ – ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡIΩΝ – ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

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

«ΟΡΕΙΝΗ ΑΡΚΑΔΙΑ»
Τρίπολη – Βυτίνα – Δημητσάνα – Στεμνίτσα
Κρουαζιέρα στη διώρυγα Κορίνθου - Αρχαία Κόρινθος Καλάβρυτα (Οδοντωτός). Από 5 – 7 /04 /2019
ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ ΚΑΛΠΑΚΙ-ΤΣΕΠΕΛΟΒΟΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ-ΜΕΤΣΟΒΟ
Σάββατο 13/04/2019

«ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ»
Από 26-29/04/2019
«ΜΑΓΕΥΤΙΚΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ»
Από 2-5/05/2019
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ - ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΑ»
Από 2-5/05/2019
«ΠΑΤΜΟΣ το νησί της ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ»
Από 08 – 11/05/2019

ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ

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

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

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

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

ΚΩΤΟΥΛΑΣ TOURS
Καποδιστρίου 24 Τρίκαλα. Τηλ. 24310 30500
• www.kotoulastours.gr
Αρ. ΜΗ.Τ.E. 0727Ε60000016300
Β’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 22/3/2019-Ι.Μ. ΒΥΤΟΥΜΑ
Β’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 22/3/2019-ΠΑΝ. ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ
Γ’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 29/3/2019-ΠΑΝ. ΔΕΜΕΡΛΙΩΤΙΣΣΑ
Δ’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 5/4/2019-Ι.Μ. ΣΙΑΜΑΔΩΝ
ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ 10/4/2019-ΠΑΝ. ΣΠΗΛΙΑ
ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ 12/4/2019-Ι.Μ. ΚΟΡΩΝΑΣ

ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΜΑΝΗ
(3ήμερη εκδρομή) Σπάρτη-Μυστράς-ΓύθειοΣπήλαια Διρού-Μονεμβασιά-Ναύπλιο.
Από 23/03/2019 έως 25/03/2019
ΤΗΝΟΣ
(2ήμερη εκδρομή) Ευαγγελισμός στην Τήνο.
Επίσκεψη στην Ι.Μ. Αγ. Πελαγίας.
Από 24/03/2019 έως 25/03/2019

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ

«ΧΙΟΣ» Από 14 – 17/06/2019

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

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

«ΚΡΗΤΗ»
ΧΑΝΙΑ - ΡΕΘΥΜΝΟ - ΗΡΑΚλΕΙΟ - ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟλΑΟΣ
Από 26/06 - 03/07/2019

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

«ΠΑΡΟΣ» Από 08 - 12/07/2019

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
(4ήμερη εκδρομή)
Από 14/06/2019 έως 17/06/2019

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

«ΛΗΜΝΟΣ» Από 20 - 26/07/2019
«ΒΟΡΕΙΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ - ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑ»
«Ταξίδι στη Γη του Ήλιου του Μεσονυκτίου»
Οδική - Αεροπορική 18ήμερη εκδρομή
Από 01/08 - 18/08/2019

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

Κάθε Τετάρτη αναχώρηση λεωφορείου για την «ΓΕΡΜΑΝΙΑ»

ΠΡΑΓΑ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
Βελιγράδι-Μπρατισλάβα-Δρέσδη
8ήμερη εκδρομή 23-30/8-2019

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

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

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

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

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

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

38 σελίδα

ΚΥΡΙΑΚΗ
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ΔΩΡΕΕΣ
1) Το Διοικητικό Συμβούλιο
και οι ομαδάρχισσες του Σωματείου “Φίλες της Αγάπης”
προσέφεραν 100 ευρώ γι-α
τους σκοπούς του Σωματείου
στη μνήμη Κων/νου Κωστοπούλου.
2) Η κ. Βεατρίκη Κωστοπούλου προσέφερε στις “Φίλες της Αγάπης” 50 ευρώ στη
μνήμη Κωνσταντίνου Κωστοπούλου.
3) Ο κ. Βαγγέλης και η κ.
Βασιλική Κουτσούκη προσέφεραν στις “Φίλες της Αγάπης” 50 ευρώ στη μνήμη Κωνσταντίνου Κωστοπούλου.
4) Ο κ. Μίμης και η κ. Λούλα Χηνοπούλου προσέφεραν
στις “Φίλες της Αγάπης” 50
ευρώ στη μνήμη Κων/νου Κωστοπούλου.
5) Ο κ. Νίκος και η κ. Κική
Σαμαρά προσέφεραν στις “Φίλες της Αγάπης” 50 ευρώ στη
μνήμη Κων/νου Κωστοπούλου.
6) Η κ. Άννα Χουλιάρα προσέφερε στις “Φίλες της Αγάπης” 50 ευρώ στη μνήμη Κωνσταντίνου Κωστοπούλου.
7) Η κ. Ελένη Ζαχαράκη
προσέφερε στις “Φίλες της
Αγάπης” 50 ευρώ στη μνήμη
Κωνσταντίνου Κωστοπούλου.
8) Η κ. Τούλα Τίγκα προσέφερε στις “Φίλες της Αγάπης” 50 ευρώ στη μνήμη Κωνσταντίνου Κωστοπούλου.
9) Η κ. Ντίτα Μπονώτη προσέφερε στις “Φίλες της Αγάπης” 50 ευρώ στη μνήμη Κωνσταντίνου Κωστοπούλου.
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10) Η κ. Κατίνα Παπαμιχαήλ
προσέφερε στις “Φίλες της
Αγάπης” 40 ευρώ στη μνήμη
Κωνσταντίνου Κωστοπούλου.
11) Η κ. Χαϊδούλα Χριστιανού προσέφερε στις “Φίλες
της Αγάπης” 30 ευρώ στη
μνήμη Κωνσταντίνου Κωστοπούλου.
12) Η κ. Τζένη Αλεξοπούλου
προσέφερε στις “Φίλες της
Αγάπης” 30 ευρώ στη μνήμη
Κωνσταντίνου Κωστοπούλου.
13) Η κ. Μαρία Παπαλεξίου
προσέφερε στο Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου 50
ευρώ στη μνήμη Κωνσταντίνου Κωστοπούλου.
-Στην Τράπεζα Αγάπης του
Ιερού Ναού Αγ. Αθανασίου
Αγ. Μονής προσέφεραν:
Μπουτσιμέας Κων/νος δύο
(2) γεύματα, εις μνήμην του
πατρός του Γεωργίου
Μητσικού Στέλλα 40€
Βράντζα Αθηνά 20€
Γαντζούλας Βασίλειος 50€
Μπουλογιώργος Ιωάννης
50€
Ευαγγέλου Δημήτριος 50€
Σιόντης Ιωάννης 50€
Νικοθώδης Γεώργιος 40€
Κουμπής Σωτήριος 50€
Ανώνυμος (Κ.Ε) 215€
Τα γαλακτοκομικά προϊόντα
προσφέρονται δωρεάν από
τα Ελληνικά Γαλακτοκομεία
ΑΕ (ΤΥΡΑΣ - ΟΛΥΜΠΟΣ ΡΟΔΟΠΗ) για όλο το έτος
2019.
Το Συμβούλιο εκφράζει τις
πιο θερμές του ευχαριστίες.

ΒΡΕΘΗΚΑΝ - ΧΑΘΗΚΑΝ
BΡΕΘΗΚΕ κλειδί οικίας, με μπρελόκ, στην οδό Αμαλίας, απέναντι από τον “Ορφέα”, σε πίνακα δημοτικού φωτισμού. Παραδόθηκε στην Ασφάλεια Τρικάλων, όποιος το έχασε να το παραλάβει από εκεί.
ΧΑΘΗΚΕ χρυσό βραχιόλι σε χειροπέδα, στο κέντρο της πόλης. Όποιος το βρει παρακαλείται να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 6970874918.
ΒΡΕΘΗΚΑΝ κλειδιά επί της οδού Κολοκοτρώνη πλησίον
ΚΑΠΗ. Όποιος τα έχασε να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο
6932959209 κ. Βασίλης.
ΧΑΘΗΚΕ πορτοφόλι μαύρο, δερμάτινο, με το δίπλωμα
οδήγησης, ταυτότητα, κάρτες κ.λπ., στην λαϊκή αγορά του Σιδηροδρομικού Σταθμού. Όποιος το βρήκε παρακαλείται να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 6947351286.
ΧΑΘΗΚΑΝ κλειδιά σπιτιού, σε μπρελόκ με φωτογραφίες.
Όποιος τα βρει παρακαλείται να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 6979166124.
ΕΚΛΑΠΗΣΑΝ 800 κεραμίδια από μάντρα στον Καραβόπουλο,
ο ευρών αμείβεται και μπορεί να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 6930412702.
ΧΑΘΗΚΕ πινακίδα με Αριθμό Κυκλοφορίας ΤΚΡ 7246.
Όποιος την βρήκε παρακαλείται να ειδοποιήσει στο τηλέφωνο 6972410215.
XAΘΗΚΑΝ γυαλιά μυωπίας, πράσινα με γκρι, στην οδό Συγγρού. Όποιος τα βρήκε παρακαλείται να ειδοποιήσει στο τηλέφωνο 2431028944.

Η κίνηση στην Ιερά Μητρόπολη
Τρίκκης και Σταγών
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ.
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ σήμερα Κυριακή 17 Μαρτίου (της Ορθοδοξίας) το πρωί θα Λειτουργήσει και θα ομιλήσει
στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων και θα τελέσει
την εις Διάκονο Χειροτονία
του π. Παντελεήμονος Δουσικιώτη.
Το απόγευμα στις 6 θα Χοροστατήσει κατά την Ακολουθία του Β’ Κατανυκτικού
Εσπερινού στον Ιερό Ναό
Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων.
Το βράδυ θα τελέσει Ιερά
Αγρυπνία με Προηγιασμένη
Θεία Λειτουργία στον ίδιο
Ιερό Ναό επί τη ελεύση των
«Αχράντων Παθών» του Κυρίου Ημών Ιησού Χριστού.
Τη Δευτέρα 18 Μαρτίου το
πρωί στις 11 θα προπέμψει τα
«Άχραντα Πάθη» του Κυρίου
Ημών Ιησού Χριστού.
Από την Τρίτη 19 Μαρτίου
έως την Πέμπτη 21 Μαρτίου
θα παραβρίσκεται στην Αθήνα όπου και θα συμμετάσχει
στις εργασίες της Εκτάκτου
Ιεραρχίας της Εκκλησίας της
Ελλάδος.
Την Τετάρτη 20 Μαρτίου
στις 7 το απόγευμα θα τελέσει τη Θεία Λειτουργία των
Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου
και Ελένης Πειραιώς.
Την Παρασκευή 22 Μαρτίου στις 7 θα Χοροστατήσει
και θα ομιλήσει κατά την Ακολουθία της Β’ Στάσεως των
Χαιρετισμών προς την Υπεραγία Θεοτόκο στην Ιερά
Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου
Μακρυμάλλης Ευβοίας.

Ο Κατανυκτικός Εσπερινός
της Μητροπόλεώς μας την
Κυριακή της Ορθοδοξίας, 17
Μαρτίου 2019, θα τελεσθεί
στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων το απόγευμα
στις 6. Κατ’ αυτόν θα Χοροστατήσει ο Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Τρίκκης και
Σταγών κ. Χρυσόστομος και
θα ομιλήσει ο Πρωτοπρεσβύτερος Σπυρίδων Βασιλάκος εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Θηβών και Λεβαδείας.

ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ
ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΕΣ:
Ο π. Διονύσιος Χουρμουζιάδης την Κυριακή 17 Μαρτίου το πρωί θα λειτουργήσει
στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Τρικάλων.
Την Δευτέρα 18 Μαρτίου το
απόγευμα θα τελέσει την
Ακολουθία του Μεγάλου Αποδείπνου στον Ιερό Ναό Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων.
Την Παρασκευή 22 Μαρτίου το βράδυ θα τελέσει την
Ακολουθία της Β’ Στάσεως
των Χαιρετισμών της Υπεραγίας Θεοτόκου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων.
Ο π. Χαρίτων Μανιτάρας
την Κυριακή 17 Μαρτίου το
πρωί θα λειτουργήσει στο
Μικρό Κεφαλόβρυσο Τρικάλων.
ΚΗΡΥΚΕΣ ΘΕΙΟΥ ΛΟΓΟΥ:
Ο κ. Γεώργιος Μηλίτσης
την Κυριακή 17 Μαρτίου το
πρωί στο Κηπάκι Τρικάλων.

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

νάσιος Ἀναστασίου, Προηγούμενος Ἱερᾶς Μονῆς Μεγάλου Μετεώρου.
Κυριακὴ 31 Μαρτίου 2019,
(Γ’ Νηστειῶν),
«Τῆς Σταυροπροσκυνήσεως»,
ὥρα 6:00 μ.μ.:
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Ἱερομόναχος Φιλόθεος Γρηγοριάτης, ἐκ τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Γρηγορίου Ἁγίου Ὄρους.
Κυριακὴ 7 Ἀπριλίου 2019,
(Δ’ Νηστειῶν), «Τοῦ Ὁσίου
Ἰωάννου Κλίμακος»,
ὥρα 6:00 μ.μ.:
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Πρωτοπρεσβύτερος Χαράλαμπος Παπαδόπουλος
(π. Λίβυος), ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γορτύνης καί Ἀρκαδίας
Κρήτης.
Κυριακὴ 14 Ἀπριλίου 2019
(Ε’ Νηστειῶν), «Τῆς Ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας» ὥρα 6 μ.μ.:
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλῆς Μουρτζανός, Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος καί
Ὑπεύθυνος Νεότητος Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κερκύρας, Παξῶν καί
Διαποντίων Νήσων.
Σᾶς παρακαλοῦμεν καὶ σᾶς προτρέπουμε πατρικῶς, ὅπως παρευρεθῆτε εἰς τὰς ἐν λόγῳ ὁμιλίας, εἰς
τρόπον ὥστε νὰ ἀπολάβητε τῶν
ὠφελειῶν τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ
πρὸς ἐνδυνάμωσιν τῶν ἀντιστάσεων ἔναντι τῶν ποικίλων πειρασμῶν
τῶν ὁποῖων ἀντιμετωπίζομεν εἰς
τὸν καθ’ ἡμέραν ἀγῶνα μας.
Καλὴ καὶ Ἁγία Μεγάλη
Τεσσαρακοστὴ!
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Ζωγράφου 1 πεζόδρομος (έναντι Δημοτικής Βιβλιοθήκης)
τηλ.: 24310 78435 • what’s up: 6986 835 554
ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Επιβεβαίωση εγγραφής
Παρακαλούνται τα μέλη του Τμήματος Τρικάλων
του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, να προσέλθουν
Δευτέρα και Τρίτη από 8:30 έως 13:30 το πρωί και
από 18:30 έως 20:30 το απόγευμα και Τετάρτη μέχρι 12 το μεσημέρι, στα γραφεία του Τμήματος, προκειμένου να επιβεβαιώσουν την εγγραφή τους και να
συμπεριληφθούν στον εκλογικό κατάλογο.

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

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

• μπούτι κοτόπουλο πανέ
• μοσχάρι με μελιτσάνες και φέτα στο φούρνο
• χοιρινές μπουκιές με μέλι και σουσάμι
• μπιφτέκια σχάρας • καλαμάρι κοκκινιστό
• σπιτικά καρμπονάρα με πένες

Ο ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Πρόγραμμα ὁμιλητὁν

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

Τηλ.: 24310 78278
CMYK

ΚΥΡΙΑΚΗ

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

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

•Δέχεται καθημερινά
με ραντεβού
•Επισκέψεις
φυσιοθεραπείας
κατ’ οίκον

Δεκτά ΕΟΠΥΥ
και λοιπά ταμεία

Bύρωνoς 9
Tηλ.: 24310 30335
Kιν.: 6932166067

•Μάρμαρα •γρανίτες
•πέτρες•σχιστόλιθοι

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

κοινωνικά
ΨΗΓΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ
«Γεύθητε και ιδέτε ότι αγαθός ο Κύριος» (Ψαλμ. 34:8)
Τα τελευταία χρόνια η πατρίδα μας βιώνει μια πρωτοφανή οικονομική κρίση που
δοκιμάζει τις αντοχές και την
πίστη των ανθρώπων. Αν θέλομε όμως να είμαστε δίκαιοι
και ειλικρινείς θα πρέπει να
παραδεχθούμε ότι αυτή η κρίση ξεκίνησε πολύ νωρίτερα
ως κρίση ηθικής, κρίση αξιών
και περιφρόνησης του Θεού
που είναι η πηγή της ζωής και
κάθε αγαθού. Θεοποιήσαμε
τον πλούτο, το κυνήγι της
απόλαυσης και θέριεψε η πλεονεξία, ο εγωισμός η ιδιοτέ-

λεια και το ψέμα αλλά.... και τα
προβλήματα, πολλά προβλήματα. Μας είπαν πως θα τα
λύσουν οι πολιτικοί, οι επιστήμονες, οι σοφοί σύμβουλοι, αλλά όλοι απέτυχαν και τα
αδιέξοδα μας έγιναν περισσότερα. Η λύση απομακρύνεται. Μένει μήπως ακόμα κάποια ανοιχτή θύρα; Κάποια
ελπίδα; Ναι, γιατί ποτέ δεν είναι αργά να μετανοήσουμε, να
αλλάξουμε στάση ζωής, να
στραφούμε με πίστη σ' Αυτόν
που απορρίψαμε. Ο Ιησούς
Χριστός, ο σταυρωμένος Κύριος δεν προσφέρει λύση. Είναι η Λύση. Η μόνη Λύση. Ας
Τον δοκιμάσομε!

Ημερήσια εκδρομή την
Κυριακή 31 Μαρτίου 2019
Αράχωβα - Ιτέα – Δίστομο – Λιβαδειά – Μονή
Οσίου Λουκά
-Αναχώρηση από την πόλη μας 7 το πρωί
-Στάση έξω από την πόλη της Λαμίας για καφέ
-Συνεχίζουμε τη διαδρομή μας για την παραλιακή Ιτέα
-Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε τη γραφική Αράχωβα
-Μεσημεριανό φαγητό στο Χάνι του Ζεμενού
-Επόμενος προορισμός το μαρτυρικό Δίστομο
-Επίσκεψη στον Όσιο Λουκά με τα πανέμορφα ψηφιδωτά
-Το απόγευμα επίσκεψη στην πόλη τη Λιβαδειάς
-Άφιξη στα Τρίκαλα αργά το βράδυ
Λεπτομέρειες - Τηλέφωνα επικοινωνίας:
Πρόεδρος: Νίκη Χύτα 6937385053
Ταμίας: Φλώρος Παναγιώτης 6977672318

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

ΚΥΡΙΑΚΗ
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σελίδα 39

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ

ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΑΧΡΑΝΤΩΝ
ΠΑΘΩΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ του Αθανασίου και
της Σωτηρίας, το γένος Παϊζάνου, που γεννήθηκε και κατοικεί
στα Τρίκαλα και η ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ του Δημητρίου και της Ευαγγελίας, το γένος Δημάκη, που γεννήθηκε στη
Λάρισα και κατοικεί στα Τρίκαλα πρόκειται να παντρευτούν και
ο γάμος θα γίνει στα Τρίκαλα.

(ΤΙΜΙΟ ΞΥΛΟ, ΣΠΟΓΓΟΣ, ΑΚΑΝΘΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΧΛΑΜΥΔΑ)
ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ

ΕΩΣ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ: «ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ»

Ο Β’ Κατανυκτικός Εσπερινός
στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων

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

Σήμερα Κυριακή της Ορθοδοξίας, 17 Μαρτίου 2019, στις 6 το
απόγευμα, θα τελεσθεί ο Β’ Κατανυκτικός Εσπερινός στον Ιερό Ναό
Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων, Χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσοστόμου.
Εν συνεχεία ο Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος Σπυρίδων Βασιλάκος, ο οποίος είναι Προϊστάμενος του Ιερού Προσκυνηματικού Ναού Ευαγγελιστού Λουκά Θηβών, συγγραφέας,
υπεύθυνος του τομέα νεότητος, Διευθυντής του Ραδιοφωνικού
Σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Θηβών και Λεβαδείας, καθώς
επίσης και συνεργάτης του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Πειραϊκής
Εκκλησίας θα ομιλήσει καταλλήλως προς ωφέλεια όλων και
πνευματικό ανεφοδιασμό.
ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ

Αύριο Δευτέρα 18-3-19 στην ορθόδοξη Αδελφότητα του Ελεήμονος Σαμαρείτου Στουρνάρα 11 Τρίκαλα στις 5.30μ.μ. θα ομιλήσει ο Ιεροκήρυξ της Μητροπόλεώς μας π. Χαρίτων Μανιτάρας με θέμα: «η Ορθοδοξία στις ημέρες μας».

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

Ομιλία στον Ελεήμονα Σαμαρείτη

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

•Εκκλησιαστικά είδη • Είδη μνημείου
•Κηροπωλείο • Λουλούδια

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

Τελετές

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

έση για τα περί αναγνώρισης «μακεδονικής
γλώσσας» από την Ελλάδα πήρε ο καθηγητής
Γλωσσολογίας, κ. Γεώργιος Μπαμπινιώτης.

Θ

Στη διαπίστωση του κ. Χατζή πως έχει αποδοθεί στον ίδιο η ευθύνη της αναγνώρισης της μακεδονικής γλώσσας ο κ. Μπαμπινιώτης σχολίασε: «Οι σκοπιανοί κάποια στιγμή χρησιμοποίησαν το
επιχείρημα σε εισαγωγικά ότι δήθεν η γλώσσα τους αναγνωρίστηκε
στην Ελλάδα το 1977 όταν έγινε μία διάσκεψη του ΟΗΕ επί κυβερνήσεως Κωνσταντίνου Καραμανλή από το υπουργείο Πολιτισμού, όχι το υπουργείο Εξωτερικών, όχι με διπλωμάτες, όχι με θέματα αναγνώριση γλωσσών, με μοναδικό θέμα ‘Η δήλωση με λατινικούς χαρακτήρες των γεωγραφικών ονομάτων’. Συγκεντρωθήκαμε εμπειρογνώμονες και είπαμε πως από τα Κινέζικα, πως από
τα Ινδικά, πως από τα Ρώσικα, πως από τα Εβραϊκά, πως από τα
ελληνικά γράφουμε με Ελληνικούς χαρακτήρες τα γεωγραφικά ονόματα. Αυτό ήταν το αντικείμενο. Τότε ήρθε η Γιουγκοσλαβία με τη
Γιουγκοσλαβική γλώσσα και κανένα τέτοιο θέμα δεν ετέθη αναγνώρισης γλώσσας».
«Όσο υπήρχε Γιουγκοσλαβία δεν ετίθετο τέτοιο θέμα και επίσης
δεν ετέθη ποτέ θέμα αναγνώρισης από την Ελλάδα της γλώσσας

Μπαμπινιώτης

Βουλγαροσερβική η γλώσσα των Σκοπιανών

τους ως μακεδονικής. Αφού δεν υπάρχει τέτοιο θέμα πως είναι δυνατόν να μιλάμε για αναγνώριση», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στη γλώσσα που μιλούν οι γείτονες τόνισε πως
το 2019 αναγνωρίστηκε τι γλώσσα είναι αυτή και εξήγησε: «Αυτή
η γλώσσα είναι βουλγαρικής καταγωγής εκσερβισμένη την εποχή του Τίτο. Άρα πως θα την πούμε; Βουλγαροσερβική. Ανήκει στις
σλαβικές γλώσσες».
Ξεκαθάρισε ακόμα ότι «δεν υπάρχουν μονόγλωσσοι Έλληνες». «Δεν υπάρχουν Έλληνες που δεν μιλάνε ελληνικά όπως ισχυρίζονται οι κάποιοι».
Υποστήριξε ακόμα πως το 'Ουράνιο Τόξο' διεκδικεί την αναγνώριση «Μακεδονικής» μειονότητας αλλά όπως είπε: «Στη συμφωνία των Πρεσπών λέγεται ρητά ότι δεν αναγνωρίζεται μειονότητα στην Ελλάδα».
Επανερχόμενος στο θέμα της γλώσσας σημείωσε: «Η γλώσσα
τους δεν έχει καμία σχέση με τα Ελληνικά για να λέγεται Μακεδονική. Σε μια υποχώρηση θα μπορούσαν να την πουν μακεδονοσλάβικη, σε καμία περίπτωση Μακεδονικά».

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

«ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ»
Παιδής Θεόδωρος

ΓΑΜΒΕΤΑ 15 ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ:

2431071936
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έως 12 άτοκες δόσεις για αγορές άνω των 200€ με πιστωτική

