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Αποφάσισε χθες το Δημοτικό Συμβούλιο Τρικκαίων

χτίζουμε το αύριο σήμερα

Κώστας Κρεμμύδας
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧ Ο Σ

Σας καλούμε στη συγκέντρωση
και παρουσίαση του αυτοδιοικητικού
συνδυασμού “ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ”
αύριο 24 Μαρτίου 2019 και
ώρα 11:30π.μ. στο Φρούριο Τρικάλων.
Η παρουσία σας αποτελεί
ιδιαίτερη τιμή για εμάς.
Με τιμή

Κώστας Κρεμμύδας
Υποψήφιος Δήμαρχος Τρικκαίων

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

Η πρόσληψη θα γίνει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο μηνών

ΣΕΛ.
9

Θερμή η υποδοχή του

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ-ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

Γ. Παπαμιχαήλ

Πρόγραμμα

O υποψήφιος
δήμαρχος Μετεώρων

βιολογικής γεωργίας

Θοδωρής Αλέκος

στη λαϊκή αγορά
Καλαμπάκας
ΣΕΛ. 7

Αγροτικός Συνεταιρισμός
Μεταποίησης και Εμπορίας
Αγροτικών Προϊόντων Τρικάλων

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.

στο Αστυνομικό
Τμήμα Καλαμπάκας
ΣΕΛ. 7

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Δηλώσεις Βιολογικής Γεωργίας και
παραλαβή τιμολογίων από την ΕΑΣ Τρικάλων

Η ΕΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ενημερώνει τους παραγωγούς ότι ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα της
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ από 28 Φεβρουαρίου 2019 έως και 28 Μαρτίου
2019. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
προσέρχονται στα γραφεία της ΕΑΣ στο
Μεγαλοχώρι για ενημέρωση και υποβολή
αιτήσεων.
Επίσης η ΕΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ άρχισε να παραλαμβάνει τιμολόγια για επιστροφή ΦΠΑ
του έτους 2018.
Για περισσότερες πληροφορίες
Τμήμα ΟΣΔΕ
Τηλ.: 24310 56513, 24310 56514
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Σαν Σήμερα
1821
Οι έλληνες επαναστάτες
καταλαμβάνουν την Καλαμάτα.
Την ίδια μέρα η Μεσσηνιακή
Σύγκλητος εκδίδει την «προειδοποίηση εις τας ευρωπαϊκάς αυλάς», με την οποία γνωστοποιεί τον ξεσηκωμό του
γένους των Ελλήνων.
1821
Ο Πατριάρχης Γρηγόριος
Ε’ αφορίζει τον Αλέξανδρο
Υψηλάντη, που ξεσήκωσε τη
Μολδοβλαχία.
1839
Καταγράφεται για πρώτη
φορά η λέξη ΟΚ. Λέγεται ότι
προέρχεται από την ελληνική
φράση «Όλα Καλά» που έγραφαν οι πρόγονοι μετανάστες,
που δούλευαν στο λιμάνι, πάνω
στα κιβώτια με το εμπόρευμα.
Πάντως, η εφημερίδα της εποχής «Boston Morning Post»
γράφει ότι ο όρος προέρχεται
από το ανορθόγραφο «Oll Korrect» (αντί για το σωστό All
Correct). Μάλλον έχει δίκιο,
αφού το 1839 δεν ήταν η εποχή της μετανάστευσης στο νέο
κόσμο για τους Έλληνες.
1919
O σοσιαλιστής Μπενίτο
Μουσολίνι ιδρύει στο Μιλάνο
φασιστικό κίνημα με την επωνυμία «I Fasci Italiani del Combattimento» (Ιταλικές Μαχητικές Δέσμες). Συνοδοιπόροι
του, οι συνδικαλιστές ηγέτες
Αγκοστίνο Λαντσίλο και Μικέλε
Μπιάνκι.

Ε

ίναι το πιο εύκολο
πράγμα να βρίζεις τους
πολιτικούς. Από το
καφενείο μέχρι την
τηλεόραση, μπορούμε να
λέμε νυχθημερόν ότι αυτοί
φταίνε για όλα.

Τελευταίο παράδειγμα, το
Μάτι. Βρίζουμε από Τσίπρα μέχρι
Ψινάκη, όλη την κλίμακα της ιεραρχίας και ξεμπερδεύουμε.
Όπως το 2007 με το «ολοκαύτωμα» στην Πελοπόννησο βρίζαμε
τον Καραμανλή και τους αξιωματούχους του. Καλά κάνουμε από
μια πλευρά, βοηθά και στην εκτόνωσή μας. Μόνο που το κάνουμε
για τους λάθος λόγους. Σαν να
περιμέναμε να πιάσουν τη μάνικα
και να σβήσουν οι ίδιοι την φωτιά.
Ενώ θα έπρεπε να τιμωρηθούν
με χιλιάδες τρόπους για το κράτος-τέρας που δημιούργησαν και
συντηρούν. Σαράντα δύο φορείς
έχουν αρμοδιότητα για τις φυσικές
καταστροφές. Αυτό σημαίνει ότι
δεν υπάρχει κανείς στα αλήθεια
αρμόδιος την κρίσιμη ώρα.
Μετά περνούν οι εβδομάδες,
περνούν οι μήνες, περνούν τα
χρόνια, ξεχνιέται η καταστροφή
και λησμονούνται οι νεκροί. Στο
κράτος δεν αλλάζει τίποτα. Αυτό
συνεχίζει να λειτουργεί με τον
ίδιο τρόπο, στους δικούς του χρόνους, στους δικούς του ρυθμούς
και την ώρα που καίγεται ο τόπος,
δεν καταφέρνει να βρει ο ένας
αρμόδιος τον άλλον στο τηλέφωνο.
Γιατί τα λέω αυτά. Εξι μήνες μετά
την εκατόμβη στην Αττική, το Μετσόβιο Πολυτεχνείο προειδοποιεί
ότι αν σήμερα είχαμε την ίδια
πυρκαγιά, θα είχαμε τα ίδια αποτελέσματα. Προφανώς, το ίδιο θα
ισχύσει, εάν συμβεί κάτι ανάλογο
το ερχόμενο καλοκαίρι.
Τώρα το ξέρουμε όλοι ότι το
κράτος χρεοκόπησε πέντε φορές
στην ιστορία του για πολλούς λό-

Δεν μας αξίζει αυτό που ζούμε
γους, για τον εξής έναν: είχε
πάντα ένα διαλυμένο, ρουσφετολογικό, πολυτελές και αποτελεσματικό Δημόσιο. Και οι ευθύνες
δεν ανήκουν μόνο στους πολιτικούς. Αυτό ακριβώς το κράτος,
που έχουμε, το θέλει ένα μεγάλο
κομμάτι πολιτών. Συνήθως, είναι
αυτοί που διαμαρτύρονται δημόσια
και εξυπηρετούνται κρυφά, με
τους κολλητούς στα λαγούμια της
γραφειοκρατίας.
Κάποτε λέγαμε ότι οι πολιτικοί
συντηρούν το πελατειακό κράτος,
για να μπορούν να κάνουν ρουσφέτια και κρατούν δέσμιους τους
ψηφοφόρους τους. Είναι ακριβές
σε μεγάλο βαθμό. Στις περασμένες δεκαετίες ένας βουλευτής
επαρχίας κατά μέσο όρο διευθετούσε επτά στα δέκα αιτήματα
των πιστών ψηφοφόρων του. Διορισμούς, μεταθέσεις στον Στρατό,
διαμεσολάβηση στην εφορία, στην
πολεοδομία, στο ΙΚΑ ακόμη και
στην Αστυνομία από κλήσεις της
Τροχαίας μέχρι μικρές παρανομίες
παντός είδους. Τώρα αυτή η σχέση
έχει αλλάξει. Μετά την καθιέρωση
του ΑΣΕΠ για τις προσλήψεις στο
Δημόσιο και μετά τις διαδικασίες
που μπήκαν για τις μεταθέσεις
στον Στρατό, αυτοί οι δύο βασικοί
άξονες των ρουσφετιών έχουν
περιοριστεί δραματικά. Κακά τα
ψέματα, με τα μνημόνια άλλαξαν
όχι όλα αλλά αρκετά στη λειτουργία του κράτους. Τα δημόσια έσοδα, για παράδειγμα, ανήκουν σε
Ανεξάρτητη Αρχή, στην οποία
είναι εξαιρετικά δύσκολο να παρέμβει ένας πολιτικός για να διευθετήσει τα χρέη του εκλεκτού
του. Τα ρουσφέτια πλέον γίνονται
βάρος στους πολιτικούς, καθώς

από τα δέκα αιτήματα μετά βίας
μπορούν να εξυπηρετήσουν τα
δύο. Αρα, ο βουλευτής στην περιφέρειά του, κάθε φορά που παρεμβαίνει και διαμεσολαβεί, κάνει
δύο φίλους και οκτώ εχθρούς.
Και εδώ αρχίζει να μπαίνει στο
τραπέζι το αιώνιο ερώτημα αν η
κότα γέννησε το αυγό ή το αυγό
την κότα, δηλαδή εάν οι πολιτικοί
έμαθαν τους πολίτες στο ρουσφέτι
ή οι πολίτες συμπαρασύρουν τους
πολιτικούς στα μέτρα τους.
Είναι αλήθεια ότι πίσω από τις
κλειστές πόρτες οι πολιτικοί όλων
των κομμάτων συμφωνούν ότι κάπου πρέπει να μπει ένα τέλος
στη δυνατότητα διαμεσολάβησης
για να επιλυθούν οι διαφορές των
πολιτών με το κράτος. Ασχετα
αν κάποιοι πιστεύουν στο μεγάλο
Δημόσιο και κάποιοι άλλοι στο
μικρότερο, το ρουσφέτι συμφωνούν ότι πλέον είναι αρνητικό
φορτίο για τους ίδιους, ότι δεν
τους δίνει ψήφους, αλλά τους
στερεί. Για παράδειγμα συμφωνούν ότι η ταχεία μηχανογράφηση
όλων των λειτουργιών του Δημοσίου, ώστε να ελαχιστοποιείται η
επαφή του πολίτη με τον δημόσιο
υπάλληλο, είναι εκ των ων ουκ
άνευ να γίνει αύριο, μια που έχει
καθυστερήσει μερικές δεκαετίες
σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Το πάρε-δώσε με τον εφοριακό, τον πολεοδόμο και τον
κάθε λογής κρατικό λειτουργό
πρέπει να εξαφανιστεί από τη
δημόσια σφαίρα. Είναι η αιτία των
περισσότερων δεινών, στην εξυπηρέτηση ημετέρων και στα γρηγορόσημα.
Το δεύτερο, όμως, και σημαντικότερο που πρέπει να γίνει είναι

να ξαναφτιαχτεί ένα αποτελεσματικό κράτος από την αρχή, με
στελέχη που έχουν αποδεδειγμένα
επιχειρησιακές ικανότητες στη
διαχείριση μεγάλων φυσικών καταστροφών. Και αυτό δεν μπορεί
να γίνει μόνο από ένα κόμμα.
Απαιτείται συνεννόηση διακομματική σε κεντρικό επίπεδο να
βρούμε τους καλύτερους, τους
πιο εκπαιδευμένους -τους άριστους- και να δημιουργήσουμε
ένα συντονιστικό κέντρο από το
οποίο θα χτιστεί η πυραμίδα αντιμετώπισης καταστροφών. Για
παράδειγμα, για δεκάδες αξιωματικούς των Σωμάτων Ασφάλειας
και των Ενόπλων Δυνάμεων το
κράτος έχει επενδύσει μια τεράστια περιουσία ώστε να τους εκπαιδεύσει. Παρ’ όλα αυτά σε
ηλικία 55 χρόνων τους στέλνει
σπίτι τους, ενώ κανείς τους δεν
θέλει να φύγει και σχεδόν όλοι
είναι έτοιμοι να υπηρετήσουν σε
νέους ρόλους που θα τους ανατεθούν από την πολιτεία. Αυτή
είναι μία ιδέα, αλλά υπάρχουν κι
άλλες. Αρκεί το πολιτικό σύστημα
να αποφασίσεις να γυρίσει σελίδα.
Διαφορετικά, κάθε φορά θα καιγόμαστε και θα πνιγόμαστε .Το
«αυτή είναι η Ελλάδα», που λέμε
μετά από κάθε συμφορά, πλέον
δε μας αρμόζει. Κάποιοι πρέπει
να τολμήσουν να την κάνουν καλύτερη.
Του Γιάννη Πολίτη
από την REAL

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ Α.Ε.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

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

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

Κωστής Χρήστος
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

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

Το Άγγελμα

της ημέρας

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
ΤΥΠΟΣ:

```
" Αναδρομικά 110€
το μηνά για νέους
συνταξιούχους "
```
(Επιτέλους, για να
ξεπληρώσουμε και
κανένα βερεσέ στο…
φαρμακείο!)

Μη δίνετε σημασία στα όνειρα.
Νίκη Κεραμέως:

Είτε ευχάριστα είναι τα όνειρα
είτε δυσάρεστα, δεν πρέπει

«Δημοψήφισμα με επιπλέον βαρύτητα οι ευρωεκλογές»

```
(Κάπως επικίνδυνη
η λέξη… Δημοψήφισμα!)

να τα πιστεύει κανείς,
γιατί υπάρχει κίνδυνος πλάνης.
Παϊσίου, Λόγοι, Γ’ σ. 217

Το ανέκδοτο της ημέρας

ΑΘΛΗΤΙΚΟΓΡΑΦΟΙ

Γιδόπουλος Παναγιώτης
Kόντας Άρης
ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΟΙ

Κουτρούκα Αθανασία
Aυγέρη Δήμητρα

Ο “Πρωϊνός Λόγος”
κυκλοφορεί και στην
Αθήνα
Γνωστοποιείται ότι ο “Πρωϊνός
Λόγος” διανέμεται πλέον και στην
Αθήνα.
Όποιος επιθυμεί να προμηθευτεί την εφημερίδα μας, μπορεί
να την βρει στα παρακάτω σημεία
πώλησης της πρωτεύουσας:
- Σύνταγμα: Πλατεία Συντάγματος - Ερμού
- Ομόνοια: Έβερεστ
- Ομόνοια: Γιαννακόπουλος
- Πανεπιστημίου 44 (περίπτερο)
- Ακαδημίας - Σίνα (πάγκος)
- Σταδίου 24 (περίπτερο)

Τρεις πωλητές κουβεντιάζουν:
"Εγώ πούλησα έγχρωμη τηλεόραση σε τυφλό", λέει ο πρώτος.
"Εγώ πούλησα στέρεο σε κουφό", λέει ο δεύτερος.
"Κι εγώ πούλησα ένα ρολόι-κούκο σε μια ξανθιά", λέει ο τρίτος.
"Ε και λοιπόν;", απορούν οι άλλοι.
"Της πούλησα κι εκατό κιλά σπόρους, για τον κούκο!", απαντά χαρούμενος ο τρίτος!

Γενική πρόγνωση για σήμερα

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Σ Η Μ Ε Ρ Α

Σάββατο 23/3/2019
ΚΑΙΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΑ ΑΙΘΡΙΟΣ. ΤΟΠΙΚΕΣ
ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΘΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΟΥΝ
ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΤΙΣ ΒΡΑΔΙΝΕΣ ΩΡΕΣ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ
5 ΜΕ 7 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 07 ΕΩΣ 19
ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.
ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ Η ΜΕΓΙΣΤΗ 2 ΜΕ 3 ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ.
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Ο θάνατός σου,
ο βιοπορισμός μου
Την κοινωνική μας ανευθυνότητα
έχουμε χιλιάδες τρόπους να τη δείξουμε. Αν είμαστε μανάβηδες ή χασάπηδες, θα κλέψουμε στο ζύγι ή
θα φυτέψουμε κάνα μισοχαλασμένο
κομμάτι μαζί με τα καλά. Αν είμαστε
ταξιτζήδες, πειράζουμε στο ταξίμετρο ή, αν πετύχουμε τουρίστα
Γερμανό ή Αμερικανό, τον τιμωρούμε, μια και δεν μας βρίσκεται
πρόχειρος ο Σόιμπλε ή ο Κίσινγκερ,
σεργιανώντας τον ασκόπως, «να
πληρώσει να μάθει». Αν είμαστε
γιατροί, απαιτούμε φακελάκι, κι ας
είναι άνεργος ο ασθενής και σχεδόν
πένης· ας πάει να βρει τον Ιπποκράτη, να κόψουν μαζί τον λαιμό
τους.
Αν είμαστε εστιάτορες, σερβίρουμε τα ψάρια Ατλαντικού σαν να
κολυμπούσαν στο Μυρτώο, και τα
μπαγιάτικα σαν ολόφρεσκα. Και αν
είμαστε δημοσιογράφοι, διακινούμε
πλαστές ειδήσεις εν γνώσει μας
ότι είναι χοντροκομμένα πλαστές,
αφού ξέρουμε ότι δι’ αυτών και
μόνο θα καταφέρουμε να εξερεθίσουμε τους ομοϊδεάτες μας και να
πολλαπλασιάσουμε τους ακολούθους και τα λάικ μας· και έτσι, ίσως
συγκινήσουμε τον αρχηγό και μας
βάλει στη λίστα των υποψηφίων.
Τίποτε όμως περισσότερο αντικοινωνικό και ανεύθυνο από το να
πουλάμε πλαστά διπλώματα και να
οδηγούμε με πλαστό δίπλωμα. Είναι
εξίσου επικίνδυνο με το να χειρουργούμε χωρίς να έχουμε τελειώσει
κάποια σχολή, απλώς εξαγοράζοντας κάποιο πτυχίο ή πλαστογραφώντας το. Και αν κρίνουμε από τη
βαριά ποινή που είχε επιδικαστεί
αρχικά στην καθαρίστρια που πλαστογράφησε το απολυτήριο της
5ης του Δημοτικού για να φαίνεται
της 6ης, τότε η συμμορία που εμπορευόταν διπλώματα οδήγησης
και τα παρέδιδε κατ’ οίκον σε χρηστούς συνανθρώπους μας που δεν
είχαν κάνει ούτε μισή ώρα μάθημα,
πρέπει να τιμωρηθεί με ισόβια. Και
όσοι «οδηγοί» βγήκαν στους δρόμους καμαρωτοί, όπως όλοι όσοι
«δεν είναι κορόιδα», να χάσουν το
δικαίωμα να δώσουν εξετάσεις για
δίπλωμα. Και να το χάσουν ισοβίως.
«Το έκανα για λόγους βιοπορισμού», δήλωσε ένα από τα μέλη
του κυκλώματος. Εξαίρετα. Για να
διευκολύνει τον δικό του βίο έβγαζε
στον δρόμο τον Χάρο, για να απειλήσει και τον ανεκπαίδευτο ψευτοοδηγό και όσους πεζούς ή εποχούμενους είχαν τη θανάσιμη ατυχία
να διασταυρωθούν μαζί του.
Χρόνια και χρόνια τώρα, η απόκτηση διπλώματος οδήγησης είναι
συνώνυμη της κομπίνας. «Τ’ ακουμπάς και περνάς», ο νόμος είναι
απλός.
Και αυτός ο νόμος έχει γεμίσει
τους δρόμους με οδηγούς παράνομους, τύποις και επί της ουσίας.
Αν προσθέσουμε την επιθετική και
ανάγωγη συμπεριφορά μας στο τιμόνι, θα μελαγχολήσουμε μέχρι καταθλίψεως.

Του Παντελή Μπουκάλα
από την «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»

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

ΣΑΒΒΑΤΟ

Στο χείλος της καταστροφής
μεγάλη εταιρεία γάλακτος
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Αλλαγή
του θεσμικού
πλαισίου
των εκπτώσεων

Σε ένα μήνα αναμένεται να εκδοθεί η απόφαση του
Πρωτοδικείο Λάρισας για την αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 106 που κατέθεσε η ΘΕΣγάλα.
Η εκδίκαση της αίτησης του ΘΕΣγάλα για υπαγωγή στο

Η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου των

άρθρο 106Α του Πτωχευτικού Κώδικα, με την οποία ζητά

εκπτώσεων επιζητείται από τον εμπορικό

παράταση της προστασίας από τους πιστωτές μέχρι την

κόσμο, ένα θέμα που συζητήθηκε στην

κατάθεση του αιτήματος εξυγίανσης συζητήθηκε σήμερα

προχθεσινή συνεδρίαση του ΔΣ του Εμ-

και υπέρ της αίτησης του συνεταιρισμού τάχθηκαν οι πι-

πορικού Συλλόγου Τρικάλων (ΕΣΤ).

στώτριες τράπεζες (Πειραιώς, Θεσσαλίας και Eurobank),

Έχει πλέον αποδειχθεί ότι δεν λει-

οι οποίες σύμφωνα με πληροφορίες έχουν λαμβάνειν πε-

τουργεί ο θεσμός αυτός, καθώς τα τε-

ρίπου 7 εκατ. ευρώ.

λευταία χρόνια η κίνηση στα εμπορικά κα-

Κύκλοι του ΘΕΣγάλα επισημαίνουν πως ο συνεταιρι-

ταστήματα πάει από το κακό στο χειρό-

σμός με την παραπάνω κίνηση επιδιώκει να εξασφαλί-

τερο αναφέρει ο πρόεδρος του ΕΣΤ και

σει τον απαραίτητο χρόνο, προκειμένου να διαμορφώ-

οικονομικός επόπτης της ΕΣΕΕ Χρήστος

σει μαζί με τους πιστωτές και τους συμβούλους (Deloitte),

Μπλουγούρας, επισημαίνοντας ότι χρει-

το σχέδιο εξυγίανσης που στη συνέχεια θα υποβάλλει

άζονται αλλαγές, ζήτημα το οποίο έχει τε-

στο δικαστήριο προς έγκριση, με βάση τις προβλέψεις

θεί προς συζήτηση μεταξύ των επιχει-

του άρθρου 106Β.

Ξυλογραφία του συνεργάτη μας ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΣΗ, συντ/χου Δασκάλου

ρηματιών.

∫χρ.παπ.

∫ Μ.α.Μπ.

Νέος Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Θεσσαλίας
Ο Γιώργος Δοδοντσάκης είναι ο νέος Διευθυντής Περιφερειακής Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, όπως έγινε γνωστό χθες το μεσημέρι- μετά
την κύρωση από τον Υπουργό Παιδείας Κ. Γαβρόγλου των τελικών αξιολογικών πινάκων επιλογής.
Ο κ. Δοδοντσάκης είναι πρώτος στη λίστα με τα μόρια, ενώ η απερχόμενη περιφερειακή διευθύντρια εκπαίδευσης κ. Ελένη Αναστασοπούλου ήρθε τρίτη σε σειρά.
Η “αλλαγή φρουράς” αναμένεται να γίνει τις επόμενες ημέρες, μετά την απαραίτητη δημοσίευση της απόφασης στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.
Ο νέος Διευθυντής είναι φιλόλογος, κάτοχος Μεταπτυχιακού και Διδακτορικού Τίτλου του τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του
ΑΠΘ με διδακτικό έργο σε όλους τους τύπους σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στο Ευρωπαϊκό σχολείο του Λουξεμβούργου.
Έχει διατελέσει Σχολικός Σύμβουλος Φιλολόγων στο νομό Τρικάλων από τον Αύγουστο του 2007 έως τον Αύγουστο του 2010.
Από τις 13 Αυγούστου 2010 έως και τις 31 Ιανουαρίου 2016 υπηρέτησε ως Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας. Μετά
από δύο έτη διδασκαλίας στη σχολική μονάδα στην οποία ανήκει οργανικά, επιλέχτηκε στη θέση του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου
στο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας.

∫Ε.Κ.

“ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ”
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ • ΨΗΣΤΑΡΙΑ
Δευτέρα 25 Μαρτίου
Ανοιχτά από το πρωί
μετά την παρέλαση
σας περιμένουμε

Τηλ.: 24310 30268
Έναντι Τεχνική Σχολής

6975 815 674
Delivery: 19:30 - 23:30

Σουβλάκι
1€
Λουκάνικο
Μπακαλιάρος
5€
μερίδα
Καλαμάρι
μερίδα

5€

CMYK

4 σελίδα
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ο πράσινο φως από
το Δημοτικό
Συμβούλιο
Τρικκαίων πήρε χθες η
ένταξη του πρώην
Δημαρχείου στο Πρίνος
στο πρόγραμμα
«Ανέγερση και
επανάχρηση δημοτικών
κτιρίων», το οποίο
εντάσσεται στο
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 1».

Τ

Σύμφωνα με την πρόσκληση επιλέξιμες είναι μεταξύ
άλλων οι παρεμβάσεις (εργασίες αποκατάστασης, ανακατασκευής κ.α) σε ανενεργά
εμβληματικά δημοτικά κτίρια
άνω των 100τ.μ με σκοπό την
διασφάλιση της εύρυθμης
λειτουργίας του κτιρίου για
τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες τον χρόνο.
Στόχος είναι η αναβάθμιση
του κτιρίου, δεδομένου ότι
στο πλαίσιο του έργου Ψηφιακό – Διαδραστικό Ασκληπείο Κόζιακα θα μετασχηματιστεί σε εκθεσιακό πολυχώρο με ψηφιακή έκθεση για την
ιστορία της ιατρικής, στεγάζοντας παράλληλα χώρους
περιοδικών εκδηλώσεων, βιβλιοθήκη, χώρο προβολής
πολυμεσικών παραγωγών, εκπαιδευτικά προγράμματα για
δύο ηλικιακές ζώνες σχολικού
κοινού και πολύγλωσσες υποδομές ξενάγησης και εμβάθυνσης στο θέμα. Παράλλη-

ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
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Για την ένταξη του πρώην Δημαρχείου στο Πρίνος από το Δ.Σ. Τρικκαίων

Δόθηκε το πράσινο φως
•Στόχος είναι η αναβάθμιση του κτιρίου δεδομένου
ότι θα μετασχηματιστεί σε διαδραστικό χώρο με θέμα
την ανάδειξη της ιατρικής δράσης του Ασκληπιού

λα, η προτεινόμενη υποδομή
θα υποστηρίζεται από διαδικτυακή πύλη για εξ αποστάσεως επαφή, ενημέρωση και
προβολή.
Ο προϋπολογισμός της

αναβάθμισης του κτιρίου
ανέρχεται σε 500.000 ευρώ
και σύμφωνα με τη σχετική
μελέτη προβλέπονται οικοδομικές εργασίες που προβλέπονται αφορούν σε χρω-

ματισμούς εσωτερικούς και
εξωτερικούς, υδροχρωματισμούς οροφής & βερνικοχρωματισμούς θυρών και
αποκατάσταση του δαπέδου
όπου απαιτείται. Επιπλέον

προβλέπεται η αποξήλωση
των υφιστάμενων στεγών και
η ανακατασκευή τους ώστε
να εξέχουν από το περίγραμμα του κτιρίου, με τις απαραίτητες εργασίες θερμομό-

νωσης και υγρομόνωσης
ώστε να αντιμετωπιστούν τα
προβλήματα υγρασίας και η
τοποθέτηση νέων οριζόντιων
και κατακόρυφων υδρορροών. Τέλος, προβλέπονται η/μ
εργασίες που αφορούν κυρίως στον κλιματισμό του χώρου, στην επισκευή και πιστοποίηση του υφιστάμενου
ανελκυστήρα και σε εγκατάσταση νέου δικτύου ύδρευσης στο αναψυκτήριο του κτιρίου. Επιπλέον, θα εγκατασταθεί νέο αλεξικέραυνο που
θα παρέχει την απαραίτητη
αντικεραυνική προστασία.
Σημειωτέον, το Ψηφιακό
Ασκληπιείο - Πάρκο Ασκληπιού θα καταλάβει συνολική
έκταση δημοτικής γης εμβαδού περ. 22,5 στρεμμάτων.
Στους υπαίθριους χώρους θα
δημιουργηθεί παραγωγική μονάδα καλλιέργειας φαρμακευτικών βοτάνων, βοτανικός
κήπος με πάνω από 300 φαρμακευτικά φυτά, οπωρώνας,
ανθόκηπος και ένα άλσος με
ποικιλία δέντρων και θάμνων
για την μελλοντική δημιουργία
άλσους ψυχαγωγίας αφιερωμένο σε διάσημους επιστήμονες της υγείας, από την αρχαιότητα έως σήμερα. Παράλληλα θα δημιουργηθούν
υποδομές άθλησης, χώροι
κοινωνικών και πολιτιστικών
εκδηλώσεων και παιδότοπος.
Ε.Κ.

Εγκρίθηκε χθες από το Δ.Σ. Τρικκαίων η προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου & ΔΕΥΑ Τρικάλων

Προχωρούν τα έργα στον οικισμό των Ρομά
•Τα έργα εντάσσονται στο «Σχέδιο Δράσης για την κοινωνική ένταξη των Ρομά στον Δήμο Τρικκαίων
ους όρους για τη
σύναψη της
προγραμματικής
σύμβασης μεταξύ του
Δήμου Τρικκαίων και της
ΔΕΥΑ Τρικάλων,
προκειμένου να
υλοποιηθούν μια σειρά
από έργα στον οικισμό
των Ρομά, στο Κηπάκι
ενέκρινε χθες το
Δημοτικό Συμβούλιο
Τρικκαίων.

Τ

Τα έργα αφορούν στην επέκταση δικτύου ύδρευσης στον
οικισμό Ρομά στο Κηπάκι,
προϋπολογισμού 73.000,00
ευρώ, στην κατασκευή δικτύου ακαθάρτων στον οικισμό των Ρομά στο Κηπάκι,
προϋπολογισμού 270.000,00
ευρώ, κατασκευή δικτύου όμ-

βριων υδάτων στον οικισμό
των Ρομά στο Κηπάκι, προϋπολογισμού 543.000,00
ευρώ.

Ψωμί για τρεις ημέρες
Από το Σωματείο αρτοποιών Ν. Τρικάλων γνωστοποιείται ότι τα αρτοποιεία λόγω της Εθνικής Επετείου θα παραμείνουν κλειστά την Δευτέρα 25 Μαρτίου 2019.
Το καταναλωτικό κοινό θα πρέπει να προμηθευτεί ψωμί
για τρεις ημέρες. Τα αρτοποιεία θα λειτουργήσουν κανονικά την Τρίτη 26 Μαρτίου.

Η σύμβαση θα υπογραφή,
διότι – σύμφωνα με την εισήγηση - η ΔΕΥΑ Τρικάλων δεν
καλύπτει τις απαιτήσεις της διοικητικής και επιχειρησιακής
ικανότητας ως κύριος των
ανωτέρω Έργων προκειμένου για την υλοποίηση τους κι
ο δε Δήμος Τρικκαίων (Φορέας Υλοποίησης) διαθέτει τις
αναγκαίες προϋποθέσεις (τεχνικές και οικονομικές υπηρεσίες, αποφαινόμενα όργανα, αναγκαία στελέχωση κλπ)
για την εκτέλεση αυτών είναι
απαραίτητη η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Τρικκαίων και
ΔΕΥΑ Τρικάλων, στα πλαίσια
των αρμοδιοτήτων τους αντικείμενο της οποίας αποτελεί η
μεταβίβαση της αρμοδιότητας υλοποίησης των ανωτέρω
έργων από τον Κύριο των έρ-

γων (ΔΕΥΑ Τρικάλων) στον
φορέα υλοποίησης –κατασκευής (Δήμος Τρικκαίων).
Σημειωτέον, τα παραπάνω
έργα εντάσσονται στο «Σχέδιο
Δράσης για την κοινωνική ένταξη των Ρομά στον Δήμο
Τρικκαίων, έργα συνολικού
προϋπολογισμού 1,3 εκατ.
ευρώ που θα υλοποιηθούν
μέσω του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
Οι δράσεις του Τοπικού Σχεδίου αφορούν στους 4 προβλεπόμενους τομείς: Στέγαση,
Απασχόληση, Εκπαίδευση,
Υγεία – Κοινωνική Φροντίδα.
Δηλαδή, σε όλο το φάσμα
της κοινωνικής ζωής ομάδων
που μέχρι τώρα διαβιούσαν σε
συνθήκες προβληματικές.
Επομένως, υλοποιούνται
δράσεις σε στέγαση και βασικές Υποδομές (δίκτυο ύδρευ-

σης, ακαθάρτων, κάδοι απορριμμάτων, κατασκευή πεζοδρομίων, δημοτικός φωτισμός,
ασφαλτοστρώσεις κ.α.), υγεία
(εμβολιασμός, γυναικολογικός
έλεγχος, στοματική υγιεινή,

Κάρτα Υγείας Ρομά, Σεμινάρια
Οικογενειακού
Προγραμματισμού κ.α.), εκπαίδευση (Ενισχυτική διδασκαλία, μεταφορά στο σχολείο με λεωφορείο, εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας σε λειτουργικά
αναλφάβητους, λειτουργία
Δημοτικού εφήβων Ρομά 14-18
ετών, πρόγραμμα ένταξης
ρομά αποφοίτων δημοτικού σε
σχολείο δεύτερης ευκαιρίας,
σεμινάρια επαγγελματικού
προσανατολισμού κ.α.) και
προώθηση στην Απασχόληση
(Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης, δημιουργία
ΚΟΙΝΣΕΠ, προώθηση τεχνικών
επαγγελμάτων, Προγράμματα
απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, εκμάθηση προγραμμάτων
πληροφορικής, Οργάνωση/Εκπαίδευση γυναικών για ίδρυση
συνεταιρισμού κ.α.)
Ε.Κ.

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

τοπικά
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Ξεκίνησαν χθες οι εκδηλώσεις για την Εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου

Τιμή και δόξα στους ήρωες
Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν ανήμερα της επετείου με την καθιερωμένη παρέλαση ενώ
την Κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Β. Κόκκαλης

Ε

κείνους που
πολέμησαν για την
ελευθερία τίμησαν,
χθες το πρωί οι
μαθήτριες και οι μαθητές
των σχολείων της
Πρωτοβάθμιας και της
Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Τρικάλων
που κατέθεσαν στεφάνι
στο Ηρώο των πεσόντων
στη ΣΜΥ, στο πλαίσιο των
εκδηλώσεων που
ξεκίνησαν χθες για την
επέτειο της 25ης
Μαρτίου.

Β/Θμιας Εκπαίδευσης απέτισαν φόρο τιμής στους ήρωες.
Στεφάνια κατέθεσαν – επίσης- τοπικοί και πολιτικοί φορείς, ενώ στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη
ομιλία στους υπαλλήλους της
Π.Ε. Τρικάλων από το φιλόλογο κ. Βασίλειο Αδάμο με
θέμα «25ης Μαρτίου 1821».
«Κάθε φόρα, χρόνια τώρα
στο μάθημα της ιστορίας και
στο κεφάλαιο της εθνικοαπελευθερωτικής επανάστασης
προσπαθώ να συνειδητοποιήσω το μέγεθος του θαύματος του καθημαγμένου λαού
που όλα ήταν εναντίον του,
αλλά κατάφερε να ξεπεράσει
όλα τα εμπόδια, ακόμα και
του κακού του εαυτού και να
δηλώσει την ύπαρξη του 200
χρόνια πριν» ανέφερε ο κ.
Αδάμος και πρόσθεσε «ας
σκεφτούμε μόνο τούτο: Ότι
η λέξη Έλληνας δεν ακουόταν
για πάνω από τριακόσια χρόνια παρά το γραικός, γκιαού-

Οι εκδηλώσεις αναμένεται
να κορυφωθούν ανήμερα της
επετείου με την καθιερωμένη
παρέλαση, ενώ την Κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βασίλης Κόκκαλης
Η κατάθεση των στεφάνων
έγινε στις 11.30 το πρωί, όπου
μαθήτριες και μαθητές των
σχολείων της Α/Θμιας και της

ρης ή γιουνάν.
Όταν λοιπόν σου έχουν κλέψει την ταυτότητα σου πώς
να συνειδητοποιήσεις την
ύπαρξη σου και που να βρεις
τα ψυχικά αποθέματα να αποτινάξεις το ξένο ζυγό;».

Ανήμερα η κορύφωση
των εκδηλώσεων
Ανήμερα της 25ης Μαρτίου
θα γίνει στις 7.30 το πρωί η
έπαρση της σημαίας στην κεντρική πλατεία και στις 10.30
π.μ. θα τελεστεί Δοξολογία
στον Μητροπολιτικό Ναό του
Αγίου Νικολάου, χοροστατούντος τοη Μητροπολίτη
Τρίκκης & Σταγών κ. Χρυσοστόμου.

Μετά το πέρας της δοξολογίας θα εκφωνηθεί μέσα
στον Ιερό Ναό ο πανηγυρικός
της ημέρας από τη φιλόλογο- θεατρολόγο, διευθύντρια
του 4ου Γυμνασίου Τρικάλων
«Γεώργιος Σεφέρης» κα. Αθανασία Τσιοτινού και στις 11.30
π.μ. θα γίνει επιμνημόσυνη
δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο των Πεσόντων
στη ΣΜΥ.
Οι εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν με την καθιερωμένη
παρέλαση στις 12 το μεσημέρι
ενώ το πρόσταγμα και το συντονισμό θα έχει ο καθηγητής
Φυσικής Αγωγής κ. Ευθύμιος
Γούλας.
Ευαγγελία Κάκια

Η μαθητιώσα νεολαία της Καλαμπάκας τίμησε την επέτειο της 25η Μαρτίου 1821
Με σχολικές εορτές και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο των ηρώων στην κεντρική πλατεία της πόλης

Μ

ε τις μαθητικές γιορτές
τιμής και μνήμης αφιερωμένες στους ήρωες του
1821 και όλων όσων έδωσαν τη ζωή
τους για την ελευθερία, τίμησαν τα
εκπαιδευτικά ιδρύματα της πόλη
μας.
Αρχικά, πραγματοποιήθηκαν οι
σχολικές γιορτές για την επέτειο με
τους μαθητές και τις μαθήτριες να
απαγγέλουν ποιήματα και σκετς, με
θεματολογία φυσικά την επανάσταση
του 1821 ενώπιων των γονιών και
κηδεμόνων τους αλλά και των διδασκόντων.
Ακολούθησε στις 11:30, στην πλατεία Ρήγα Φεραίου, η κατάθεση στεφάνων στο μνημείο των ηρώων, του
ήρωα Παπαθύμιου Βλαχάβα και του
Στρατηγού, Χριστόδουλου Χατζηπέτρου από τους μαθητές όλων των
σχολείων της Καλαμπάκας, παρουσία του Δημάρχου Καλαμπάκας κ.
Χρήστου Σινάνη και των αντιδημάρχων του Δήμου Μετεώρων και πολιτών, ενώ η Φιλαρμονική του Δήμου
Καλαμπάκας, παιάνισε τον Εθνικό
ύμνο.

Την Κυριακή 24 Μαρτίου θα φωταγωγηθούν όλα τα δημόσια και δημοτικά κτίρια της πόλης και την ερχόμενη Δευτέρα 25 Μαρτίου, ανήμερα της επετείου της ελληνικής
επαναστάσεως και του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό του Αγίου
Βησσαρίωνα δοξολογία, κατάθεση

στεφάνων στο ηρώο στον προαύλιο
χώρο του ναού και στις 12:00 θα
γίνει η μαθητική παρέλαση επί της
οδού Τρικάλων.
Θα ακολουθήσει με το πέρας της
παρελάσεως, δεξίωση για τις τοπικές
αρχές και τους δημότες, στο δημαρχείο της πόλης.
Γιώργος Χρ. Σιαμουρέλης
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Ελπίδες για το Τρίκαλα – Εγνατία Οδός

Α

ποτελεί το
νούμερο ένα
έργο ανάπτυξης,
η ολοκλήρωση του
αυτοκινητόδρομου Ε65
από Τρίκαλα ως Εγνατία
Οδό, αλλά μέχρι να
πάρει σάρκα και οστά
έχουν να γίνουν ακόμη
πολλά. Πάντως
κινητικότητα υπάρχει
στο… νότιο μέρος.

Ξεκίνησαν τα πρώτα έργα
στο νότιο τμήμα του αυτοκινητόδρομου Ε65 με τα χωματουργικά έργα να έχουν
την τιμητική τους.
Σύμφωνα με όσα αναφέρει
το ypodomes.com έχει ολοκληρωθεί το στήσιμο των εργοταξίων και σε μεγάλο βαθμό και η πρόσληψη του προσωπικού.
Τα έργα στα πρώτα 14χλμ
του Ε65 είναι ούτως ή άλλως
σε προτεραιότητα καθώς και
πολύ προχωρημένα είναι και
θέματα με απαλλοτριώσεις
δεν έχουν.
Όπως αναφέρουν οι ίδιες
πηγές, από την ώρα που ο
καιρός το επέτρεψε (υπήρχε
πολύ χιόνι μέχρι και πρόσφατα στην περιοχή) οι εργασίες τρέχουν με αυξημένους ρυθμούς.
Ο απόλυτος στόχος είναι
κάθε τμήμα που θα ολοκληρώνεται να δίδεται και στην
κυκλοφορία ενώ εάν είναι
εφικτό στο σύνολο του το
Λαμία-Ξυνιάδα να "κουμπώ-

τοπικά

Ξεκίνησαν τα πρώτα έργα στο Λαμία-Ξυνιάδα, τι γίνεται με το βόρειο τμήμα

σει" με το Ξυνιάδα-Τρίκαλα
και να λειτουργήσει πριν τα
3 χρόνια που είναι το επίσημο
χρονοδιάγραμμα του έργου.
Το μεγάλο στοίχημα είναι
φυσικά η γρήγορη διάνοιξη
της Σήραγγας Όθρυος μή-

κους 3χλμ η οποία έχει ήδη
1.000 μέτρα διανοιγμένα από
την περίοδο 2008-2011.
Για φέτος οι πρώτες εργασίες για την διάνοιξη της
ξεκίνησαν και πλέον ο χρόνος
μετράει αντίστροφα.

ΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ
Στο 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Θεσσαλίας ο Γενικός
Γραμματέας του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών
Θάνος Βούρδας μιλώντας
για την ενεργοποίηση του

βόρειου τμήματος του Ε65
μήκους 64χλμ από τα Τρίκαλα μέχρι την Εγνατία, αποκάλυψε ότι οι διαδικασίες
έγκρισης από την Κομισιόν
είναι σε εξέλιξη και στόχος
είναι μέχρι το τέλος καλο-

καιριού το βόρειο τμήμα να
εγκριθεί, να πάρει τη χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ
και να ξεκινήσουν τα έργα.
Iδανικά, το 2021 θα μπορούσε να είναι η χρονιά του
αυτοκινητόδρομου Ε65, όπου
αν τελικά τρέξουν τα έργα,
θα μπορούσε όλος ο αυτοκινητόδρομος να λειτουργήσει.
Ωστόσο έχοντας την εμπειρία του ..νότιου τμήματος
όπου η έγκριση της Κομισιόν
ήρθε μετά από μεγάλες καθυστερήσεις υπάρχει ακόμα
μια επιφυλακτικότητα αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα αυτό.
Στο σύνολο του ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας έχει 175χλμ μήκος,
ξεκινώντας με ανισόπεδο
κόμβο με τον αυτοκινητόδρομο Αθήνας-Θεσσαλονίκης λίγο πριν από την πόλη
της Λαμίας, περνώντας από
Δομοκό, Καρδίτσα, Τρίκαλα,
Καλαμπάκα και τερματίζοντας σε κόμβο στην Εγνατία
Οδό στην περιοχή Κηπουρειό
Γρεβενών.
ΧΡ. ΠΑΠ.

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

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

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

Κέντρο Διάγνωσης &
Θεραπείας Διαταραχών

“ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ”

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

Σκυλοτροφή συντήρησης 20kg

από

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ "ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ"

Σκυλοτροφή ενέργειας 20kg

από

Γατοτροφή Premium από 24,99

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

μόνο

Αλεύρι τύπου πολυτελείας 5kg

από

Αλεύρι τύπου 70% 25kg

από

Hλιέλαιο 10λίτρα

από

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

τοπικά
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σελίδα 7

Θερμή η υποδοχή του

O υποψήφιος δήμαρχος Μετεώρων

Γιάννη Παπαμιχαήλ

Θοδωρής Αλέκος

στη λαϊκή αγορά Καλαμπάκας στο Αστυνομικό Τμήμα Καλαμπάκας
ο Αστυνομικό
Τμήμα Καλαμπάκας
επισκέφθηκε ο
υποψήφιος δήμαρχος
Μετεώρων Θοδωρής
Αλέκος.

Τ

ερμής υποδοχής
έτυχε το πρωί της
Παρασκευής, στη
λαϊκή αγορά της
Καλαμπάκας, ο
υποψήφιος Δήμαρχος
και επικεφαλής του
συνδυασμού
«Ανεξάρτητος Δήμος»
κ. Γιάννης Παπαμιχαήλ.

Θ

Ο κ. Παπαμιχαήλ επισκέφτηκε τη λαϊκή Αγορά και μίλησε με
συνδημότες, αλλά και με τοπικούς παραγωγούς αγροτικών
προϊόντων, ακούγοντας τις απόψεις τους αλλά και τα προβλήματά τους.
Έγινε δέκτης ευχών από
όλους, για τις επικείμενες εκλογές του Μαΐου και υποσχέθηκε
πως ως άνθρωπος πρωτίστως
και εν συνεχεία ως δήμαρχος,
θα είναι κοντά στους πολίτες,
αφουγκραζόμενος τις απόψεις
τους.
«Θα είμαι μαζί σας και πάντα
δίπλα σας γιατί είμαι απλός και
άμεσος ως άνθρωπος. Μου
αρέσει να μιλάω μαζί σας. Θέλω
να με στηρίξετε και να ξέρετε
ότι θα σας στηρίξω κι εγώ με
όλες μου τις δυνάμεις»
Η συμπάθεια των δημοτών
προς το πρόσωπο του κ. Παπαμιχαήλ θεωρείται δεδομένη κι
αυτό αναμένεται να ανεβάσει
ακόμη περισσότερο τη δημοφιλία του σε ολόκληρο το Δήμο
Μετεώρων.
Άλλωστε ο λαός μίλησε στην
προεκλογική του συγκέντρωση όπου δεν έπεφτε κυριολεκτικά καρφίτσα.

Επιστολή της ΓΣΕΕ στο υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη και στην ΕΛ.ΑΣ.
•«Οι καταστατικές διαδικασίες δεν μπορούν να υποκαταστήσουν
τη νομιμότητα στα ζητήματα προστασίας της ζωής»
έα επείγουσα
επιστολή στην
υπουργό
Προστασίας του Πολίτη,
Όλγα Γεροβασίλη, και
στην υφυπουργό,
Κατερίνα Παπακώστα,
αλλά και στον αρχηγό της
Ελληνικής Αστυνομίας,
αντιστράτηγο Α.
Ανδρικόπουλο, απέστειλε
η Γενική Συνομοσπονδία
Εργατών Ελλάδας
(ΓΣΕΕ).

Ν

Με την επιστολή, η Συνομοσπονδία ζητάει να υπάρξει η δέουσα μέριμνα «δεδομένου ότι οι
καταστατικές διαδικασίες στη
ΓΣΕΕ δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη νομιμότητα στα
ζητήματα προστασίας της ζωής
και της σωματικής ακεραιότητας σε ευρείας κλίμακας απειλές βιαιοπραγιών, οι οποίες
εξακολουθούν να διατυπώνονται εκ νέου και για το Συνέδριο
της 4ης Απριλίου».
Μεταξύ άλλων, στην επιστο-

λή αναφέρεται: «Σας δηλώνουμε εκ νέου ότι αποτελεί υποχρέωσή μας να σας ενημερώσουμε για τα παραπάνω ζητήματα και να ζητήσουμε τη δέουσα μέριμνα από τη δική σας
πλευρά στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας, δεδομένου ότι
στις καταστατικές της διαδικασίες η ΓΣΕΕ θα είναι σε πλήρη
ετοιμότητα, δεν μπορεί, όμως,
να υποκαταστήσει τη νομιμότητα στα ζητήματα προστασίας
της ζωής και της σωματικής
ακεραιότητας σε ευρείας κλίμακας απειλές βιαιοπραγιών,
οι οποίες εξακολουθούν να διατυπώνονται εκ νέου και για το

συνέδριο της 4ης Απριλίου ή
όποτε πραγματοποιηθεί».

Εκεί τους υποδέχθηκε ο διοικητής, κ. Λαφαζάνης Ευάγγελος, και τους ενημέρωσε
για πλήθος θεμάτων.
Σημειώθηκαν,οι ιδιαιτερότητες στέγασης του Α.Τ. Καλαμπάκας, καθώς, μετά τη
συγχώνευση των διαφορετικών τμημάτων της υπηρεσίας,
και συγκέντρωσής τους στο
γνωστό κτήριο στη σύγκλιση
των οδών Πίνδου και Ιωαννίνων, υπάρχουν έντονα προβλήματα χώρου και ειδικότερα, προβλήματα στη στάθμευση των αυτοκινήτων. Αναφέρθηκαν επίσης τα προβλήματα που υπάρχουν στη συντήρηση και ανεφοδιασμό των
αυτοκινήτων της αστυνομίας.
Υπήρξε ενημέρωση για τον
τρόπο λειτουργίας της Κινητής Μονάδας και η συχνότητα
που αυτή επισκέπτεται τα χωριά του δήμου μας.
Συζητήθηκε η ανάγκη της
ενίσχυσης του Α.Τ. Καλαμπάκας τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό, αλλά κυρίως σε οχήματα, λόγω της πολύ μεγάλης
έκτασης του δήμου μας αλλά
και της τεράστιας εισροής
επισκεπτών.
Έντονο ήταν το ενδιαφέρον του κ. Αλέκου και της
ομάδας του για την ενίσχυση
και συνεργασία με την Τουριστική Αστυνομία τόσο στο
αστικό περιβάλλον της Καλαμπάκας και του Καστρακίου όσο και στον αρχαιολογικό χώρο των Μετεώρων.
Σχετικά με το φαινόμενο
της παράνομης κατασκήνωσης εντός του αρχαιολογικού
χώρου των Μετεώρων, ο κ.
Λαφαζάνης ενημέρωσε ότι
από την πλευρά του, έχουν
δρομολογηθεί οι απαραίτητες αιτήσεις προς τη Περιφέρεια Θεσσαλίας για την εγκατάσταση σήμανσης. Επίσης ενημέρωσε για την υφιστάμενη κατάσταση την Αρχαιολογική Υπηρεσία Τρικάλων, χωρίς όμως να έχει πάρει
απαντήσεις.
Τέλος συζητήθηκε η ανάγκη
καταπολέμησης ενός άσχημου και επικίνδυνου φαινομένου που έχει να κάνει με την
υπερβολική ταχύτητα αυτοκι-

νήτων κυρίως κατά τις μεταμεσονύκτιες ώρες αλλά και
την παράνομη χρήση εκκωφαντικών εξατμίσεων κυρίως
από δίκυκλα. Ένα φαινόμενο,
που, πρωτίστως είναι επικίνδυνο για τη σωματική ακεραιότητα και ψυχική υγεία
των συμπολιτών μας και, δευ-

τερευόντως, αποτελεί πολύ
αρνητική εικόνα για τους επισκέπτες της περιοχής μας.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΛΕΚΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟ
«ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ –
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΗΜΟΣ»

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.

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

8 σελίδα

ΣΑΒΒΑΤΟ

23

τοπικά

ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

Ανοίγει νέο πρόγραμμα
Βιολογικής Κτηνοτροφίας

Τις αμέσως επόμενες ημέρες, στους δικαιούχους παραγωγούς

Πληρώνεται η συνδεδεμένη βάμβακος

Ακολουθεί η καταβολή και άλλων ενισχύσεων το επόμενο χρονικό διάστημα

Έ

ρχεται στις αμέσως
επόμενες ημέρες η
καταβολή της
συνδεδεμένης βάμβακος στους
δικαιούχους γεωργούς.

Νέα προκήρυξη για τη Βιολογική Κτηνοτροφία ετοιμάζεται να βγάλει άμεσα το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Τα ευχάριστα νέα για τους κτηνοτρόφους, μετέφερε στον Βουλευτή Τρίκαλων Χρήστο Σιμορέλη ο
Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σταύρος
Αραχωβίτης σε συνάντηση τους στη Βουλή των Ελλήνων.
Η νέα πρόσκληση θα είναι έτοιμη μέσα στον Απρίλιο
με στόχο να συμπέσει με τη δεύτερη προκήρυξη για τις
Σπάνιες Φυλές, καθώς αποτελούν προγράμματα που
συνδυάζονται άριστα.
Αυτό, όπως τόνισε ο Υπουργός, φαίνεται από το
μεγάλο ενδιαφέρον των κτηνοτρόφων πού ήθελαν να
ενταχθούν στο προηγούμενο πρόγραμμα, αλλά δεν κατάφεραν να είναι δικαιούχοι. Τώρα τους δίνεται μια
ακόμα ευκαιρία για παραγωγή βιολογικών προϊόντων
υψηλής προστιθέμενης αξίας και αύξηση του εισοδήματός
τους.
Σιμορέλης Χρήστος
Βουλευτής Τρικάλων με το ΣΥ.ΡΙΖ.Α

Λίγο κάτω από τα 70 ευρώ στο στρέμμα εκτιμάται πως θα κυμανθεί η εν λόγω
ενίσχυση για την περυσινή χρονιά, όμως,
όπως έχει τονίσει ο διευθυντής Θεσσαλίας του ΟΠΕΚΕΠΕ Αθανάσιος Βαλιώτης,
για το κατώτατο όριο(πλαφόν) στρεμματικής απόδοσης που απαιτείται ώστε
ένας παραγωγός να καταστεί δικαιούχος
της συδνεδεμένης, λαμβάνονται υπόψη
από τον Οργανισμό τα εξατομικευμένα
πορίσματα των ζημιών του ΕΛΓΑ για την
απόδοση της συνδεδεμένης και ως παράδειγμα ανέφερε πως εφόσον ο Ασφαλιστικός Οργανισμός έχει κρίνει πως μία
καλλιέργεια έχει υποστεί 100% ζημιά,
τότε η ενίσχυση καταβάλλεται, ενώ αν
αποφανθεί σε μικρότερο ποσοστό, ίσως
αυτή χαθεί, ίσως όχι, διότι εξαρτάται
από τον μέσο όρο στον Νομό της τελευταίας τριετίας στην απόδοση, ωστόσο
το «μέτρο» γι’ αυτόν είναι σχετικά υψηλό,
οπότε, ακόμη και 50% απώλειες είναι
εφικτό να δώσουν την επιδότηση.

Ενισχύσεις
Με την απόδοση της συνδεδεμένης

βαμβακιού αναμένεται να καταβληθεί
και κάποια υπόλοιπα από τις διορθώσεις
που έγιναν μετά την πληρωμή των πρώτων 7 συνδεδεμένων ενισχύσεων (σκληρό
σιτάρι, βρώσιμα όσπρια, πρωτεϊνούχα
κτηνοτροφικά ψυχανθή και πρωτεϊνούχα
κτηνοτροφικά σανοδοτικά ψυχανθή, καρποί με κέλυφος, μήλα και ζαχαρότευτλα).
Επίσης, στον ερχόμενο μήνα δρομολογείται να πληρωθούν μια εκκαθάριση
και οι δικαιούχοι της νιτρορύπανσης και
του Κομφούζιο, ενώ μέχρι το Πάσχα
προγραμματίζεται να δοθεί και η εκκαθάριση στους δικαιούχους του πρώτου

έτους της δράσης των Σπάνιων Φυλών.
Για τον Μάιο προγραμματίζεται η εκκαθάριση του δεύτερου έτους της δράσης του Μέτρου 11 για τη Βιολογική Γεωργία και του πρώτου έτους της αντίστοιχης δράσης για τη Βιολογική Κτηνοτροφία.
Τέλος, όπως κάθε χρόνο σταδιακά θα
πιστωθούν και οι υπόλοιπες συνδεδεμένες του 2018, με τελευταίες αυτές
για τα ζωικά που φαίνεται να πηγαίνουν
για τον Μάιο γίνεται μεγάλος αγώνας η
πληρωμή να τρέξει πριν το Πάσχα.
Ματθαίος Μπίνας

Ο Εμπορικός Σύλλογος Τρικάλων

Στηρίζει τον μητρικό θηλασμό
• Συμμετέχει στο σχετικό πρόγραμμα του ΚΥ Τρικάλων, με εκπροσώπους
του οποίου πραγματοποιήθηκε κοινή συνεδρίαση προχθές

• Συζητήθηκαν
η διοργάνωση της
συνεδρίασης
Προεδρείου ΕΣΕΕ
και των ΔΣ ΟΕΜΕΘ
και ΕΣΤ, που θα
πραγματοποιηθεί στις
31/3 στην πόλη μας
Από την χθεσινή συνεδρίαση του ΔΣ του Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων

Η

ανάδειξη και η προστασία του
μητρικού θηλασμού και κρίσιμα
ζητήματα του κλάδου συζήτησε το
ΔΣ του Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων
(ΕΣΤ), κατά την προχθεσινή του
συνεδρίαση στα γραφεία του φορέα.

Για το θέμα του μητρικού θηλασμού εγκαινιάστηκε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας
(ΚΥ) Τρικάλων (στεγάζεται στον ΕΦΚΑ – πρώην
ΙΚΑ), το οποίο εκπροσωπήθηκε στο ΔΣ του
ΕΣΤ από την προϊσταμένη της νοσηλευτικής
υπηρεσίας Ελένη Μητσιάδου , καθώς και τις
μαίες Μαρία Παπαβασιλείου και Αναστασία
Νταϊλιάνη.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΣΤ και οικονομικό επόπτη της ΕΣΕΕ Χρήστο Μπλου-

γούρα, κατά την συνεδρίαση συζητήθηκαν
τα οφέλη του μητρικού θηλασμού αλλά και η
σπουδαιότητά του ως εθνικό, κοινωνικό και
οικονομικό κεφάλαιο.
Σημειώθηκε πως τις τελευταίες δεκαετίες
μία πληθώρα κοινωνικοοικονομικών αιτιών
οδήγησε τις μητέρες στην επιλογή υποκατάστατων μητρικού γάλακτος, ενώ τα χαμηλά
ποσοστά αποκλειστικού μητρικού θηλασμού
που παρατηρούνται στην χώρα μας, τα οποία
επιβεβαιώνονται από τα τηρούμενα στοιχεία
στο τμήμα ψυχοπροφυλακτικής προετοιμασίας
για την γονεϊκότητα του Κέντρου Υγείας Τρικάλων, επιβάλουν τη συνεχή προσπάθεια ενημέρωσης του πληθυσμού για τα οφέλη του.
Η συνεργασία του ΕΣΤ με το ΚΥ Υγείας
Τρικάλων προβλέπει ενημέρωση προς τις

επιχειρήσεις των Τρικάλων, ώστε να δημιουργηθούν χώροι φιλικοί προς τις θηλάζουσες
μητέρες, στα τοπικά εμπορικά καταστήματα.
Ο κ. Μπλουγούρας ευχαρίστησε θερμά τα
στελέχη και σημείωσε ότι ο Εμπορικός Σύλλογος στηρίζει τον μητρικό θηλασμό και αναγνωρίζει την σημασία του στην κοινωνία αλλά
και την παγκόσμια υγεία των γυναικών και νεογνών και δήλωσε: «Ο κοινός σκοπός μας θα
είναι να τονιστεί η σημασία του μητρικού θηλασμού στο ευρύ κοινό, έτσι ώστε να προωθηθεί και να υποστηριχθεί για να κατανοήσουν οι νέοι κυρίως, την εξαιρετική σημασία
της φυσικής αυτής πρακτικής πριν γίνουν γονείς».
Την ερχόμενη εβδομάδα θα αποσταλεί σχετική επιστολή στα μέλη του ΕΣΤ, με την οποία

θα καλούνται να λάβουν μέρος στην προσπάθεια στήριξης του μητρικού θηλασμού,
εθελοντικά ασφαλώς, παρέχοντας έναν χώρο
που θα προστατεύει τις μητέρες που θηλάζουν.

Προεδρείο της ΕΣΕΕ
Όσον αφορά τα θέματα του κλάδου, κυριάρχησε η έλευση στην πόλη μας του Προεδρείου της ΕΣΕΕ την Κυριακή 31 Μαρτίου
για κοινή συνεδρίαση με τα ΔΣ της
ΟΕΜΕΘ(Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θεσσαλίας) και του ΕΣΤ και ο
τρόπος που θα αναδειχθούν και θα προωθηθούν τα τοπικά θέματα.
Επίσης, συζητήθηκε η ισχυροποίηση των
πρωτοβάθμιων σωματείων του κλάδου, τόσο
οικονομικά, καθώς οι πόροι πλέον είναι εξαιρετικά περιορισμένοι, όσο και συνδικαλιστικά.
Ματθαίος Μπίνας

τοπικά
ην πρόσληψη 32 ατόμων
που θα καλύψουν τις
ανάγκες της υπηρεσίας
καθαριότητας αποφάσισε χθες
το μεσημέρι – κατά
πλειοψηφία- το Δημοτικό
Συμβούλιο Τρικκαίων.

Τ

Οι προσλήψεις που εγκρίθηκαν
αφορούν σε 2 οδηγούς απορριμματοφόρων Επικαθήμενων (Γ’+ Ε’
κατηγορίας με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), 2 οδηγούς απορριμματοφόρων (Γ’+ Δ’ κατηγορίας με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), 6 οδηγούς απορριμματοφόρων (Γ’ κατηγορίας με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), 1 ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη ή συντηρητή, 1 χειριστή μηχανήματος Έργου (JCB), 1 χειριστή
μηχανήματος έργου ( Σάρωθρο), 1
χειριστή οχημάτων πλύσης κάδων, 6
εργάτες – συνοδοί απορριμματοφόρων, 8 οδοκαθαριστές και 4 εργάτες πρασίνου.
Η πρόσληψη θα γίνει με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, σύμφωνα και με τα ειδικά τυπικά προσόντα που προβλέπονται από
τις ειδικές διατάξεις ειδικότητας.
Όπως σημειώνεται στη σχετική
εισήγηση « επιτρέπεται η πρόσληψη
προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορι-

λήρης ομοφωνία
και ηρεμία
επικράτησε στην
ψήφιση των θεμάτων
στην προχθεσινή
συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου
Πύλης, η οποία
πραγματοποιήθηκε στο
Δημαρχείο.

Π

Στην ημερήσια διάταξη
ήταν 16 θέματα και άλλα
τέσσερα τέθηκαν εκτός, τα
οποία ήταν τα εξής:
Αποδοχή της απόφασης
ένταξης της πράξης διευθέτησης χειμαρρώδους ρέματος Καλογήρων στο πρόγραμμα «Φιλόδημος»
Έγκριση του Μεσοπρόθεσμου προγράμματος δημοσιονομικής στρατηγικής
2020-2023 του Δ. Πύλης
Έγκριση του στρατηγικού
προγραμματισμού πρόσληψης προσωπικού 2020-2023
Αίτηση της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Δυτικής Θεσσαλίας,
για παράθεση γεύματος
στους συμμετέχοντες σε φιλανθρωπικό τουρνουά ποδοσφαίρου, που θα λάβει
χώρα στον Δ. Πύλης 3-4
Απριλίου.
Το πρώτο απ’ αυτά είναι
ιδιαίτερης σημασίας, καθώς

ΣΑΒΒΑΤΟ

Αποφάσισε χθες το Δημοτικό Συμβούλιο Τρικκαίων

Προσλήψεις 32 ατόμων
στην καθαριότητα
Η πρόσληψη θα γίνει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο μηνών

σμένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για
την αντιμετώπιση κατεπειγουσών

εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με
σύμβαση εργασίας ορισμένου χρό-

νου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε
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συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Κατ' εξαίρεση, η πρόσληψη
προσωπικού της ανωτέρω κατηγορίας που απασχολείται στις δημοτικές κατασκηνώσεις γίνεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου,
της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες σε συνολικό
διάστημα δώδεκα (12) μηνών, και η
πρόσληψη προσωπικού που απασχολείται στην πυρασφάλεια και τη
ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών
γίνεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τέσσερις (4)
μήνες σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Ο υπολογισμός του
δωδεκάμηνου γίνεται σύμφωνα με
την παρ. 2 του άρθρου 21 του ν.
2738/1999. Παράταση ή σύναψη
νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω
δωδεκάμηνο διάστημα ή μετατροπή
της σύμβασης σε αορίστου χρόνου
είναι αυτοδικαίως άκυρες. Ο φορέας που διενεργεί την πρόσληψη
αποστέλλει τον πίνακα των προσληπτέων κάθε φορά στο Α.Σ.Ε.Π., καθώς και όλους τους πίνακες προσληπτέων κάθε έτους, το αργότερο
μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί
έλεγχο για τη συνδρομή των όρων
πρόσληψης της παρούσας περίπτωσης»¨.
Ε.Κ.

Στην προχθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλης

Ηρεμία και ομοφωνία

η ωφελιμότητα που θα
προσδώσεις στους κατοίκους είναι πολύ μεγάλη, διότι έτσι προστατεύεται μέρος του οικιστικού χώρου
όπως οικίες, χωράφια, διάφορες άλλες ιδιοκτησίες και
κοινόχρηστοι χώροι, κυρίως
κατάντη της κεντρικής πλατείας και του επαρχιακού
οδικού δικτύου.
Από το Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠΕΣ) εγκρίθηκαν
500.000 ευρώ για το εν λόγω
έργο. Οι εργασίες στην εργολαβία αυτή περιλαμβάνουν διευθέτηση του χειμαρρώδους ρέματος για την

αύξηση της παροχετευτικότητάς του, την προστασία
της κοίτης με επένδυση και

αντιστήριξη πρανών και πυθμένα και την ρύθμιση της
ροής με κατασκευή αναβαθμών για τη μείωση της
κατά μήκος κλίσης και λεκανών καταστροφής ενέργειας για την εκτόνωση της
ροής.
Τα έργα προβλέπεται να
αρχίσουν από την θέση “Μεσοχώρι”, μέχρι τη θέση “Κοτρώνι”, μήκους 110,50m.
Από τα θέματα της ημερήσιας, ανάλογης σημασίας
με το προαναφερθέν είναι
και α) «Διευθέτηση κεντρικού Ρέματος οικισμού Πιαλείας για την αντιπλημμυρι-

κή προστασία του» και β)
«Διευθέτηση κεντρικού Ρέματος οικισμού Φιλύρας για
την αντιπλημμυρική προστασία του», για τα οποία θα
ζητηθεί χρηματοδότηση από
την πολιτεία, ώστε να εκπονηθούν οι μελέτες τους.
Εξάλλου, το Δημοτικό
Συμβούλιο ενέκρινε την
πρόσληψη 17 ατόμων με δίμηνη διάρκεια σύμβασης
από τον Δήμο Πύλης. Απ’ αυτούς, τρεις θα είναι οδηγοί,
από ένας οδηγός καλαθοφόρου οχήματος, χειριστής
φορτωτή και σαρώθρου και
οι υπόλοιποι 11 εργάτες κα-

θαριότητας και γενικών καθηκόντων.
Τέλος, το Σώμα πραγματοποίησε αποδοχές πιστώσεων από τους ΚΑΠ (Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι) και
τις ΣΑΤΑ (Συλλογικές Αποφάσεις Τοπικής Αυτοδιοίκησης). Από τους ΚΑΠ έρχονται 47.700 ευρώ για τα σχολεία, εκ των οποίων το 65%
θα διοχετευθεί στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και το
υπόλοιπο 35% στην Δευτεροβάθμια, ενώ από τις ΣΑΤΑ
το κονδύλι για έργα ισούται
με 86.000 ευρώ.
Ματθαίος Μπίνας

10 σελίδα
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Συμμετοχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας σε πρόγραμμα ανάδειξης
και ορθολογικής χρήσης του πολιτιστικού αποθέματος
Η
Περιφέρεια Θεσσαλίας, ως
εταίρος του έργου
“Financing impact on
regional development of cultural
heritage valorization - FINCH”,
συμμετείχε στο 2ο
Διαπεριφερειακό Εργαστήριο
που διοργανώθηκε από τους
Ρουμάνους εταίρους του Finch
και φιλοξενήθηκε στην Craiova
της Ρουμανίας.

Είχε ως αντικείμενο την ανταλλαγή
καλών πρακτικών και εμπειριών στον
τομέα της ανάδειξης και ορθολογικής χρήσης του πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής.
Στο πλαίσιο της πρώτης ημέρας
διεξαγωγής του Εργαστηρίου οι εκπρόσωποι των εταίρων είχαν τη δυνατότητα να επισκεφτούν διάφορες τοποθεσίες που βρίσκονται στην πόλη
Drobeta Turnu Severin, στην περιφέρεια Severin της περιοχής της νοτιοδυτικής Oltenia. Συγκεκριμένα:
• το Water Tower, το οποίο σήμερα
και μετά από τις εργασίες αποκατάστασης χρηματοδοτούμενες από πόρους της ΕΕ, φιλοξενεί εκθεσιακούς
χώρους, πολιτιστικές εκδηλώσεις και
παρέχει τη δυνατότητα της 360 ° πανοραμικής θέας της περιοχής
• τα Palace of Culture Theodor
Costescu και το Severin Medieval
Fortress που αποτελούν μέρος του
εθνικού καταλόγου πολιτιστικής κληρονομιάς της Ρουμανίας και από το
2010 αποτελούν αντικείμενο σημαντι-

κών έργων αποκατάστασης που χρηματοδοτούνται από δημόσιους πόρους
(ΕΕ, Εθνικούς, Περιφερειακούς και
Δημοτικούς). Σήμερα προσελκύουν
πολλούς επισκέπτες χάρη σε ένα μεγάλο θέατρο, εκθεσιακούς χώρους
και το πράσινο πάρκο στον ποταμό
Δούναβη και
• το Iron Gates Region Museum, το
οποίο περιλαμβάνει ένα κτίριο όπου
στεγάζει τα αρχαιολογικά μουσεία από
το 1912 και βρίσκεται σε μια αρχαιολογική περιοχή με υπολείμματα ρωμαϊκού στρατιωτικού οικισμού (γέφυρα

του Τραϊανού πάνω από το Δούναβη,
το αμφιθέατρο κ.λ.π). Ολόκληρο το
συγκρότημα υπόκειται σε μεγάλα έργα
ανανέωσης και θα ανοίξει εκ νέου τον
Μάιο του 2019 για να προσφέρει στους
επισκέπτες του ένα σύγχρονο τουριστικό και πολιτιστικό «προϊόν».
Η ημέρα ολοκληρώθηκε με τη συνάντηση αξιολόγησης των καλών πρακτικών σχετικά με τις δύο τελευταίες
περιοχές επίσκεψης, από 2 ετερογενείς
ομάδες εργασίας των συμμετεχόντων
εταίρων.
Την επόμενη μέρα οι εκπρόσωποι

CMYK

επισκέφθηκαν το Craiova Art Museum
που φιλοξενείται στο Παλάτι Jean
Mihail και το νέο Interactive Touristic
Center "Constantin Brancusi".
Το πρώτο, κύριο κτίριο, που αναφέρεται ως ιστορικό μνημείο εθνικής σημασίας, κατέχει σχεδόν 9.000 πολύτιμα
έργα (ζωγραφική, γλυπτά) και αποκαταστάθηκε πρόσφατα με κεφάλαια
της ΕΕ. Η παρουσίαση περιελάμβανε
επίσης λεπτομέρειες για το νέο Διαδραστικό Τουριστικό Κέντρο - που χτίστηκε κοντά στο Μουσείο Τέχνης
Craiova με καινοτόμες λύσεις και στοιχεία - προκειμένου να φιλοξενήσει και
να αξιοποιήσει τα αριστουργήματα
του παγκοσμίου φήμης ρουμανικού
καλλιτέχνη Brancusi (προβλεπόμενο
άνοιγμα: Σεπτέμβριος 2019).
Το πρωί έκλεισε με τη σύνοδο σύμπραξης υπό την ηγεσία της κυρίας
Caputano (LP), η οποία αφορούσε τις
δραστηριότητες που ολοκληρώθηκαν
ή εκκρεμούσαν και αφορούσαν το
πρώτο εξάμηνο που μόλις έληξε, με
μια επισκόπηση των δραστηριοτήτων
του 2ου και 3ου εξαμήνου.
Η συνάντηση συνεχίστηκε το απόγευμα και ολοκληρώθηκε με την τελική
σύνοδο αξιολόγησης των βέλτιστων
πρακτικών από τους συμμετέχοντες βασισμένη στο ερωτηματολόγιο του
PP2 - και έλαβε χώρα στο Craiova
Museum of Art & Interactive Touristic
Centre "Constantin Brancusi".
Σκοπός του έργου είναι η προστασία,
ανάδειξη, διαχείριση και εκμετάλλευση
της πολιτιστικής κληρονομιάς με την

υποστήριξη χρηματοδοτικών εργαλείων, προκειμένου να τονωθεί η ιδιωτική
συμμετοχή, κυρίως νέων και καινοτόμων επιχειρηματιών και ΜΚΟ, σε λύσεις
συνεργασίας ιδιωτικού-δημοσίου τομέα
Η έλλειψη οικονομικών πόρων και
το πρόβλημα της πρόσβασης στη χρηματοδότηση εμποδίζουν τη συμμετοχή
ορισμένων ιδιωτικών φορέων, κυρίως
μη κερδοσκοπικών οργανισμών ή νέων
επιχειρηματιών.
Η πρόκληση είναι κοινή στην Ευρώπη
και στόχος είναι να αναζητηθούν κοινές
λύσεις μέσω της διαπεριφερειακής
συνεργασίας, της συμμετοχής διαφόρων φορέων και την επιρροή σχετικών
κέντρων αποφάσεων.
Το εταιρικό σχήμα αποτελείται από
1. Piemonte Region, Iταλία
Eπικεφαλής/Συντονιστής Εταίρος
2. University of Turin, Italy
3. Regional Development Bank of
Sachsen Anhalt, Γερμανία
4. Lodzkie Region, Πολωνία
5. Regional Development Agency
South West Oltenia, Ρουμανία
6. La Rioja Region, Ισπανία
7. Region of Thessaly, Ελλάδα
8. Regional Council of South Ostrobothnia, Φινλανδία
Το έργο “Finch” έχει συνολική διάρκεια 54 μήνες και συγχρηματοδοτείται
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ)
μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος
Διαπεριφερειακής Συνεργασίας Interreg Europe, με συνολικό προϋπολογισμό 1.467.665€.
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σελίδα 11

To 1o γυμνάσιο Καλαμπάκας στην Κωνσταντινούπολη
κινητικότητα, διάρκειας 5
ημερών.
Συμμετείχαν εκπαιδευτικοί από τα σχολεία των άλλων τεσσάρων Ευρωπαϊκών
χωρών (Πολωνία, Λιθουανία, Ιταλία, Ρουμανία).
Οι εκπαιδευτικοί του σχο-

ο 1ο Γυμνάσιο
Καλαμπάκας
συμμετέχει στo
πλαίσιo του
προγράμματος
ERASMUS+ 2018-2020:
«Συμπράξεις
ανταλλαγών μεταξύ
σχολείων» στο
εγκεκριμένο σχέδιο με
τίτλο:

Τ

«Collaboration to Have Abi
lities as New Goals of Education: C.H.A.N.G.Ε.- Συνεργασία για την απόκτηση
δεξιοτήτων ως νέοι στόχοι
της Εκπαίδευσης».
Το σχέδιο ενώνει μια ομάδα έξι Ευρωπαϊκών σχολείων, τέσσερα εκ των οποίων
είναι Ειδικής Αγωγής, ενώ τα

άλλα δύο εντάσσουν και
συνδιδάσκουν μαθητές με
μαθησιακές ανάγκες στο βασικό εκπαιδευτικό πλαίσιο.

Η δεύτερη κινητικότητα
πραγματοποιήθηκε στην
Κωνσταντινούπολη
της
Τουρκίας από τις 4 έως τις 8

λείου μας που συμμετείχαν
στην επιμόρφωση ήταν η
Υποδιευθύντρια κ. Νικολογιάννη Παρασκευή, ΠΕ03,
η κ. Νταφούλη Ματίνα,
ΠΕ06, ο κ. Παπαγιαννόπουλος Κωνσταντίνος, ΠΕ07 και
η κ. Ρίζου Αντωνία, ΠΕ02.

Μαρτίου 2019. Πρόκειται για
μια διακρατική συνάντηση
για εκπαιδευτικούς, ως βραχυπρόθεσμη επιμορφωτική

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

12 σελίδα
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Αφιέρωμα στον Τάκη Μουσαφίρη
με Χ.Ο.Τ. “Στην Υγειά μας ρε παιδιά”
σήμερα στις 10μ.μ. στον ΣΚΑΪ

122 θάνατοι από την γρίπη
•Τις τελευταίες ημέρες οι επισκέψεις σε ιατρό για γριπώδη
συνδρομή παρουσιάζουν μείωση
ατά τρεις
αυξήθηκε ο
αριθμός των
νεκρών από την γρίπη
στην Ελλάδα την
τελευταία εβδομάδα,
σύμφωνα με τον
νεότερο απολογισμό
του ΚΕΕΛΠΝΟ, με το
σύνολο των θανόντων
να ανέρχεται πλέον
στους 122.

Κ
Καλεσμένος στον δημιουργό μεγάλων επιτυχιών, τον
Τάκη Μουσαφίρη, είναι αφιερωμένη η εκπομπή «Στην Υγειά
μας ρε Παιδιά» με τον Σπύρο
Παπαδόπουλο και πάλι ο ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ. Μία δυνατή προσωπικότητα, o συνθέτης, στιχουργός και μουσικός Τάκης Μουσαφίρης, μας καθηλώνει με
τον λόγο του και τα τραγούδια
του. Κορυφαίοι τραγουδιστές
ερμηνεύουν τις δημιουργίες
του: η Πίτσα Παπαδοπούλου,
ο Θέμης Αδαμαντίδης ο Στέλιος Διονυσίου, ο Άγγελος
Διονυσίου, ο Νίκος Μακρόπουλος, ο Χρήστος Δάντης, ο
Κώστας Καραφώτης, η Ζωή
Παπαδοπούλου και η Αγνή
Καλουμένου. Την παρέα συμπληρώνουν οι ηθοποιοί: Μα-

ρίνα Ψάλτη, Τάσος Γιαννόπουλος, Νίκη Παλληκαράκη,
Αλέξανδρος Καλπακίδης, Χρήστος Σπανός, Μιχάλης Μαρκάτης, οι δημοσιογράφοι: Νικόλας Βαφειάδης, Αμέλια Αναστασάκη και Γιώργος Κοντογιάννης, η παρουσιάστρια Μαρία Φραγκάκη, ο επιχειρηματίας Σταύρος Γαλανάκης, ο
ραδιοφωνικός παραγωγός και
συγγραφέας Στέλιος Ελληνιάδης, και οι συγγραφείς Μαρία Παναγοπούλου και Φιλομήλα Λαπατά. Ο Χ.Ο.Τ. όπως
πάντα με την ομάδα του ανεβάζει το κέφι της εκπομπής η
οποία θα προβληθεί σήμερα
Σάββατο στις 10 μμ. Από τον
ΣΚΑΪ. Την χορευτική ομάδα
του ομίλου μας συνόδευσαν οι
δασκάλες του Μάνου ΚάτιαΝανά και Μάνου Ραφαέλα.

Από: Δημ. Καΐμά
Πρόεδρο του κτηνοτροφικού Συλλόγου Οιχαλίας
Γραμματέα της Κτηνοτροφικής Ομοσπονδίας Γαλακτοπαραγωγών Ν. Τρικάλων
Προς: Υπουργό Γεωργικής Ανάπτυξης κ. Αραχωβίτη & Βουλευτές Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ
Κύριε Υπουργέ, κύριοι Βουλευτές
Ο Δήμος Φαρκαδόνας και ιδιαίτερα το τοπικό διαμέρισμα
πρώην Δήμου Οιχαλίας, στηρίζεται στον πρωτογενή τομέα και
ιδιαίτερα στην κτηνοτροφία με πάνω από 8.000 αιγοπρόβατα και
βοοειδή ελευθέρας βοσκής. Η βοσκήσιμη γη, ίσα που φτάνει για
τις προδιαγραφές του ζωικού κεφαλαίου και είναι όλη στον ορεινό όγκο.
Κύριε Υπουργέ στα πλαίσια της αναπτυξιακής προσπάθειας
της Κυβέρνησης ζητούμε
1. να ενταχθεί ο Δήμος Φαρκαδόνας στην ενίσχυση της εκτατικοποίησης, γιατί σχεδόν όλο το ζωϊκό κεφάλαιο, είναι στον
ορεινό όγκο.
2. Το κτηνοτροφικό πάρκο, που εδώ και χρόνια έχει προγραμματιστεί, θα θέλαμε να γίνει πράξη, με τη βοήθεια του
Υπουργείου σας. Έχει εξαγγελθεί πολλές φορές, αλλά δυστυχώς έχει μείνει στις υποσχέσεις. Βέβαια σ' αυτό φταίει και ο εκάστοτε Δήμαρχος των τελευταίων χρόνων, που δεν έχει δημιουργήσει τον φορέα διαχείρισης και έχει μείνει αδρανής η όλη
προσπάθεια. Η μελέτη υπάρχει, χρειάζεται λίγο εμπλουτισμός
να ενταχθούν και οι όμοροι δήμοι (π.χ. Δήμος Τρικκαίων), όπου
και αυτός έχει αρκετό ορεινό όγκο. Το κτηνοτροφικό πάρκο, θα
δώσει ανάσα ζωής στον κτηνοτροφικό τομέα και γενικότερα στον
Δήμο, με πιστοποιημένα προϊόντα, όπως γάλα, κρέας κλπ.
3. Το φράγμα του Νεοχωρίτη ποταμού είναι έργο μακράς
πνοής και θα αλλάξει τα σημερινά δεδομένα στην περιοχή μας,
αλλά ταυτόχρονα θα δώσει και ώθηση στην ανάπτυξη του νομού μας. Έχει εξαγγελθεί και αυτό αρκετές φορές από προηγούμενες κυβερνήσεις, αλλά δεν έχει υλοποιηθεί. Τελευταία
εξαγγελία της σημερινής κυβέρνησης έγινε από τον υπουργό
κ. Φάμελλο. Η μελέτη υπάρχει, χρειάζεται μόνο στην τελική της
φάση η οριστική και απ' ότι γνωρίζω υπήρχαν έτοιμα από παλιά και τα τεύχη δημοπράτησης, αλλά βάλτωσε. Θα πρέπει να
ανακινηθεί το πρόβλημα και σ' αυτό χρειάζεται φορέας διαχείρισης, πράγμα που δεν έχει κάνει ο σημερινός Δήμαρχος, αν και
το έχουμε συζητήσει με τον κ. Υπουργό, όταν επισκέφτηκε τον
Δήμο μας.
Κύριε Υπουργέ, ευελπιστούμε πως θα σκύψετε σοβαρά σ' αυτά
τα αιτήματα μας και θα δώσετε τις λύσεις που απαιτούνται, ώστε
να μπορέσει να ξεβαλτώσει ο τόπος μας και να μπορέσει να γίνει ο Δήμος μας, πυλώνας ανάπτυξης και παράδειγμα για άλλες περιοχές της χώρας μας.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.
Δημήτρης Καϊμάς

του Χριστόφορου

Παπαθανασίου
Το 90% ανήκε
σε ομάδα υψηλού
κινδύνου
Η πλειονότητα των θυμάτων
από την γρίπη ήταν ηλικιωμένοι, με αντιπροσωπευτικότερη
ηλικία τα 69,5 έτη, ενώ σχεδόν
το 90% των θανόντων ανήκε
σε ομάδα υψηλού κινδύνου.
Στην εβδομαδιαία έκθεσή
του το ΚΕΕΛΠΝΟ σημειώνει
πως η δραστηριότητα της γρίπης στην χώρα μας «παρουσιάζει μείωση» και επισημαίνει
πως ο εμβολιασμός είναι η καλύτερη μέθοδος πρόληψης.
Από τα τέλη του περασμένου έτους έχουν καταγραφεί
364 σοβαρά κρούσματα, εκ
των οποίων τα 351 νοσηλεύτηκαν σε Μονάδες Εντατικής
Θεραπείας.
Εξ’ αυτών των κρουσμάτων
εμβολιασμένα ήταν τα 54
(15%). Το ίδιο χρονικό διάστημα καταγράφηκαν συνολικά 122 θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Οι 109 θάνατοι αφορούσαν σε ασθενείς με νοσηλεία
σε Μ.Ε.Θ και 13 σε ασθενείς
χωρίς νοσηλεία σε Μ.Ε.Θ. Μόλις το 15% ήταν εμβολιασμένοι.
Την τελευταία εβδομάδα ο
αριθμός των ασθενών που
χρειάστηκαν εισαγωγή στην
εντατική αυξήθηκε κατά επτά.

Πώς θα προφυλάξετε
τα παιδιά σας
από τον ιό
Για τους τρόπους που μπορούν να προφυλαχθούν τα
παιδιά από τη γρίπη που κυκλοφορεί αυτό τον καιρό, μίλησε η Θεανώ Γεωργακοπούλου, παιδίατρος-λοιμωξιολόγος και υπεύθυνη τμήματος
Επιδημιολογικής Επιτήρησης
και Παρέμβασης του Κέντρου
Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ).
Η κ. Γεωργακοπούλου, με
δήλωσή της στο ΑΠΕ – ΜΠΕ,
προτείνει την αυστηρή τήρηση των κανόνων υγιεινής και
τον αντιγριπικό εμβολιασμό,
έστω και τώρα, των παιδιών
που ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου, με αφορμή τον
αυξημένο αριθμό κρουσμάτων γρίπης στον παιδικό πληθυσμό.

Σημαντική η έγκαιρη
αναζήτηση ιατρικής
βοήθειας
«Την περίοδο αυτή, η δρα-

στηριότητα της γρίπης είναι
αυξημένη στη χώρα μας,
όπως και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αλλά μέσα στο
αναμενόμενο πλαίσιο για την
εποχική γρίπη», αναφέρει η κ.
Γεωργακοπούλου.
«Σημαντική η έγκαιρη αναζήτηση ιατρικής βοήθειας από
τον παιδίατρο για βρέφη και
παιδιά που παρουσιάζουν
συμπτώματα γριπώδους συνδρομής. Όπως υψηλό πυρετό,
κεφαλαλγία, καταρροϊκά φαινόμενα, πονόλαιμο, βήχα,
αλλά και κοιλιακό άλγος και
εμέτους» σημειώνει. Προσθέτει ότι αυξημένος αριθμός
κρουσμάτων μπορεί να παρατηρηθεί και στα σχολεία,
όμως «δεν χρειάζεται πανικός, αλλά εγρήγορση, ειδικότερα για τα παιδιά που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου
κινδύνου».
Η κ. Γεωργακοπούλου αναφέρει ότι τα παιδιά που εμφανίζουν συμπτώματα γριπώδους συνδρομής θα πρέπει
να παραμένουν στο σπίτι τους
για τουλάχιστον 24 ώρες μετά
την υποχώρηση των συμπτωμάτων. Υπογραμμίζει, επίσης,
ότι στις σχολικές μονάδες θα
πρέπει να τηρούνται τα μέτρα
που αποσκοπούν στον περιορισμό της εξάπλωσης της
εποχικής γρίπης (όπως καλός αερισμός των χώρων,
κλπ).Επίσης, τα παιδιά και οι
εργαζόμενοι που βρίσκονται
σε σχολικές μονάδες θα πρέπει να τηρούν αυστηρά τους
κανόνες υγιεινής.

Συγκεκριμένα
οι κανόνες υγιεινής
Αποφυγή επαφής χεριών
με τα μάτια, τη μύτη και το
στόμα, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος μόλυνσης.
Αποφυγή κοινής χρήσης μολυβιών, στυλό, μαρκαδόρων
και άλλων προσωπικών αντικειμένων.
Σε βήχα ή φτέρνισμα, κάλυψη της μύτης και του στόματος με το μανίκι στο ύψος
του αγκώνα ή με χαρτομάντιλο.
Απόρριψη χρησιμοποιημένου χαρτομάντιλου στους κάδους απορριμμάτων, άμεσα
μετά από τη χρησιμοποίησή
του.
Απαγορεύεται τα παιδιά να

πίνουν νερό απευθείας από τη
βρύση με το στόμα.
Τακτικό πλύσιμο των χεριών με υγρό σαπούνι και
νερό ή εναλλακτικά χρησιμοποίηση αντισηπτικού αλκοολούχου διαλύματος ή χαρτομάντιλων με αλκοόλη.
«Ο αντιγριπικός εμβολιασμός είναι ο καλύτερος τρόπος προφύλαξης από την εποχική γρίπη. Παρότι η συνιστώμενη περίοδος για τον εμβολιασμό είναι το φθινόπωρο
κάθε έτους, ανεμβολίαστα
παιδιά που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου (δηλαδή έχουν επιβαρυντικούς
παράγοντες ή χρόνια νοσήματα) συνιστάται να εμβολιαστούν ακόμη και τώρα», καταλήγει η κ. Γεωργακοπούλου.

Χρήσιμες συμβουλές
προς τους γονείς
Η γρίπη μεταδίδεται από
το ένα άτομο στο άλλο, όταν
ένας ασθενής βήχει, φταρνίζεται ή μιλά και διασπείρει
τους ιούς στον αέρα με τη
μορφή πολύ μικρών, αόρατων σταγονιδίων. Οι ιοί της
γρίπης, επίσης, μεταδίδονται
μέσω των χεριών, όταν κάποιος αγγίζει αντικείμενα και
επιφάνειες που έχουν μολυνθεί και στη συνέχεια πιάνει τα
μάτια του, τη μύτη ή το στόμα
του. Παράγοντες όπως ο ψυχρός καιρός και ο συγχρωτισμός (συγκέντρωση πολλών
ατόμων σε κλειστούς χώρους)
αυξάνουν τη μετάδοση της
γρίπης.
Τα συμπτώματα της γρίπης
συνήθως ξεκινούν απότομα
και περιλαμβάνουν υψηλό πυρετό, πόνους των μυών και
των αρθρώσεων, πονοκέφαλο,
έντονη κόπωση, καταρροή,
πονόλαιμο, βήχα (συνήθως
ξηρό). Τα παιδιά μπορεί να παρουσιάζουν συμπτώματα από
το γαστρεντερικό, όπως ναυτία, εμέτους, διάρροια. Τα
συμπτώματα αρχίζουν 1-4
ημέρες μετά την προσβολή
από τον ιό και διαρκούν 2-7
ημέρες, ο βήχας όμως μπορεί
να επιμένει για αρκετό χρονικό διάστημα.
Υπάρχουν κάποια συμπτώματα που όταν εμφανιστούν
στα παιδιά θα πρέπει άμεσα
να επικοινωνήσετε με τον για-

τρό σας. Αυτά τα συμπτώματα είναι: υψηλός και παρατεινόμενος πυρετός, γρήγορη
αναπνοή ή δυσκολία στην αναπνοή, κυάνωση, άρνηση για
λήψη υγρών ή τροφής, μειωμένη δραστηριότητα, υπνηλία, διέγερση ή σπασμοί, επανεμφάνιση του πυρετού ή επιδείνωση του βήχα, ύστερα
από βελτίωση των συμπτωμάτων της γρίπης, καθώς και
ενδεχόμενη επιδείνωση υποκείμενου χρόνιου νοσήματος.

Σε τι διαφέρει
η γρίπη από το κοινό
κρυολόγημα;
Το κοινό κρυολόγημα προκαλείται από ιούς διαφορετικούς από τους ιούς της γρίπης. Τα συμπτώματά του συνήθως είναι πιο ελαφρά, περιορίζονται στο ανώτερο αναπνευστικό (καταρροή, φτάρνισμα, πονόλαιμος), διαρκούν
λιγότερο, ενώ σπάνια συμβαίνουν επιπλοκές.

Πώς θεραπεύεται
η γρίπη;
Όπως συμβαίνει με τις περισσότερες ιώσεις, έτσι και η
γρίπη συνήθως “θα κάνει τον
κύκλο της“. Χρειάζεται ξεκούραση, πολλά υγρά, λήψη
αντιπυρετικών για την αντιμετώπιση του πυρετού και
παυσίπονων για την αντιμετώπιση του πόνου των μυών.
Τα αντιβιοτικά δεν έχουν καμία
θέση στη θεραπεία της γρίπης, διότι δεν καταπολεμούν
τους ιούς. Η άσκοπη κατανάλωσή τους καθιστά τα αντιβιοτικά λιγότερο αποτελεσματικά, καθώς μειώνεται η
δραστικότητά τους, ενώ δημιουργεί τις προϋποθέσεις
για την εμφάνιση των ανθεκτικών μικροβίων που αποτελούν μεγάλο κίνδυνο, για τη
δημόσια υγεία.

Υπάρχουν φάρμακα
για τη γρίπη;
Ο γιατρός μπορεί να χορηγήσει αντιιικά σε ασθενείς
που ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου ή που παρουσιάζουν σοβαρά συμπτώματα.
Οι περισσότεροι πάντως
ασθενείς με ήπια συμπτώματα βελτιώνονται μέσα σε 3-4
ημέρες και δε χρειάζεται να
πάρουν αντιιικά φάρμακα.

CMYK

στη σέντρα των
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ
Οι φίλαθλοι θα πρέπει να σταθούν
στο πλάι των κοριτσιών των Τρικάλων
για τη μάχη με τον Άρη (σελ 4)

ΣΠΟΡ
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Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΝΤΕΡΜΠΙ

Για το γόητρο θα παίξουν σήμερα
οι ομάδες της Α’ Ερασιτεχνικής (σελ 7)

Ενδιαφέροντα παιχνίδια αύριο
για την Β’ Ερασιτεχνική (σελ 6)

4 Ο ΑΟΤ σήμερα στις 3 μ.μ. αντιμετωπίζει στην Κρήτη τον Ηρόδοτο,
σ’ έναν αγώνα κρίσιμο για τον στόχο της παραμονής (σελ 5)
CMYK
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Οριστικό τέλος
του Αήττητου από
την Φούτμπολ Λιγκ
Ο Αήττητος Σπάτων αποβλήθηκε
από το πρωτάθλημα της Football League
με συναίνεση της πλειοψηφίας των ΠΑΕ

Κ

αι τυπικά
αποβολή.
Οριστικοποιήθη
κε την
Παρασκευή (22/03) το
«αντίο» του Αήττητου
Σπάτων από το
πρωτάθλημα της Football
League έπειτα από το
πόρισμα που έστειλε η
Επιτροπή
Επαγγελματικού
Αθλητισμού στη
διοργανώτρια αρχή.

Η λίγκα ζήτησε από την
Πέμπτη (21/03) τη συναίνεση
των μελών της σε δια της πε-

ριφοράς συμβούλιο και την
Παρασκευή (22/03) έγινε γνωστό ότι η πλειοψηφία αυτών
την έδωσε, με αποτέλεσμα
να οριστικοποιηθεί η αποβολή
από το πρωτάθλημα.
Με τον τρόπο αυτό ο Αήττητος Σπάτων αποχαιρετά το
πρωτάθλημα στην πρώτη του
χρονιά στη Football League.
Σε 22 ματς συγκέντρωσε 22
πόντους (5-7-10). Πρόλαβε
να κόψει βαθμούς από Κέρκυρα, Αιγινιακό, Παναχαϊκή,
Σπάρτη, Δόξα Δράμας, Απόλλωνα Πόντου, Τρίκαλα, Πλατανιά και Ηρόδοτο.
Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ FOOT-

BALL LEAGUE:
«Το Διοικητικό Συμβούλιο
της FOOTBALL LEAGUE στη
δια περιφορά συνεδρίασή του
την 22-03-2019, απέβαλλε την
ΠΑΕ Α.Π.Ο. ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ από το Πρωτάθλημα της
FOOTBALL LEAGUE αγωνιστικής περιόδου 2018-2019,
καθώς και από το Πρωτάθλημα FOOTBALL LEAGUE
ΝΕΩΝ του 1ου Ομίλου αγωνιστικής περιόδου 2018-2019,
λαμβάνοντας υπ όψιν την από
21/03/2019 (αρ. πρωτ.162) έκθεση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού».

Το πλήρες πρόγραμμα της 25ης
αγωνιστικής της Football League
Η Football League ανακοίνωσε την Παρασκευή (22/03) το πλήρες πρόγραμμα της
25ης αγωνιστικής οι αγώνες της οποίας πλην των τηλεοπτικών - θα ξεκινήσουν στις
16:00. Αναλυτικά:
Σάββατο 30 Μαρτίου
Ηρόδοτος - Πλατανιάς (15:00 ΕΡΤ3, Γήπεδο
Νέας Αλικαρνασσού)
Κυριακή 31 Μαρτίου
Σπάρτη - Καραϊσκάκης Άρτας (16:00, Δημ.
Στάδιο Σπάρτης)
Δόξα Δράμας - Αήττητος Σπάτων - ΜΑΤΑΙΩΣΗ
Κέρκυρα - Βόλος (15:00 ΕΡΤ3, ΕΑΚ Κέρκυρας)
Απόλλων Πόντου - Ηρακλής (16:00, Γήπεδο
Καλαμαριάς)
Αιγινιακός - Τρίκαλα (16:00, Δημ. «Γ. Παραλυκίδης»)
ΑΟΧ Κισσαμικός - Απόλλων Λάρισας (16:00,
Γήπεδο Περιβολίων)

Παναχαϊκή - Εργοτέλης (16:00, Γήπεδο
Αγυιάς)
Ο αγώνας ανάμεσα στις «ΠΑΕ ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 2017 – ΠΑΕ ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ» δεν
θα διεξαχθεί, μετά την αποβολή της ΠΑΕ
ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ από το Πρωτάθλημα
της FOOTBALL LEAGUE αγωνιστικής περιόδου
2018 – 2019, σύμφωνα με την απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου της FOOTBALL
LEAGUE (22-03-2019).

Πήγε αλλού
Αν και οι ανθρώποι του φιλαθλητικού
Τρικάλων έκαναν αγώνα για να φέρουν
το F4 στα Τρίκαλα τελικά έγινε ανατροπή
απο την Αρκίτσα.
Κατέθεσε ελκυστικό πακέτο οπότε η
διοργάνωση πάει για τα γήπεδα Αταλάντης- Λιβανάτων.

Θέαμα γοητείας!
Με τη στήριξη της Περιφερικής Ενότητας
Τρικάλων το 2ο Κύπελλο Ελλάδος Cheerleading

Σ

το γραφείο
του
Αντιπεριφερει
άρχη
Τρικάλων κ. Μιχαλάκη
Χρήστο βρέθηκε το
Δ.Σ. του Αθλητικού
Συλλόγου Τρικάλων
Εύαθλοι που
απαρτίζεται από τους
Σούλιο Σταύρο,
Πεταράκη Γιούλια,
Κωστούλα Βλόντζου
Σοφία,
Αποστολοπούλου
Ιωάννα και Μπαλλά
Χριστίνα όπου
συζήτησαν τις
τελευταίες
λεπτομέρειες της
διοργάνωσης 2ο
Κύπελλο Ελλάδος
Cheerleading
εκφράζοντας
παράλληλα και τις
ευχαριστίες για την
πολύτιμη στήριξη της
ΠΕ Τρικάλων.

Είναι μεγάλη τιμή και
χαρά να φιλοξενεί η πόλη
μας μια τόσο όμορφη διοργάνωση.
Η Ελληνική Ομοσπονδία
Cheerleading σε συνεργασία με τον Αθλητικό Σύλλογο Τρικάλων Εύαθλοι όντες
διοργανωτές, έκαναν τεράστιες προσπάθειες έτσι
ώστε 23 και 24 Μαρτίου η
συγκεκριμένη διοργάνωση
που θα γίνει στο Δημοτικό
Κλειστό Γυμναστήριο επί
της Κατσιμήδου, να μας μείνει αξιομνημόνευτη!
Τα αθλήματα freestyle
pom, cheer hip hop και
cheer jazz θα έχουν την τιμητική τους και οι 15 σύλλογοι απ΄όλη τη Ελλάδα
με κυρίαρχο μότο τους το
«ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ» θα δώσουν τον καλύτερο εαυτό

για τη νίκη. Επίσης μέσω
διοργάνωσης θα αναδειχτεί
η « CHEERLEADER OF THE
YEAR »
Αξίζει να υπενθυμίσουμε
πως οι αγώνες τελούν υπό
την αιγίδα της Περιεφερειακής Ενότητας Τρικάλων
και του Δήμου Τρικκαίων.
Επιπλέον σημαντική βοήθεια προσέφεραν οι μεγάλοι
υποστηρικτές των αγώνων
οι οποίοι είναι: JACOBS
espresso, HERBALIFE (Ανεξάρτητοι συνεργάτες Γιάννης Γουλόπουλος), LaserSkin solutions(Mαρία Νίκου),
Decor Samaras, Αφοι Γ. Παπαθανασίου , Ακαδημία Χορού Τρικάλων- TDA (Γιούλια
Πεταράκη), Παιδικές Κατασκηνώσεις ‘Mountain Camp’.
Προβλέπεται για ένα σαββατοκύριακο γεμάτο αθλητικό χορό και μουσική!
Αναλυτικά το πρόγραμμα
του Κυπέλλου θα έχει ως
εξής:
Σήμερα Σάββατο 23 Μαρτίου από τις 10.00 ως τις
18.00 θα διδαχθούν οι αγωνιστικές χορογραφίες (σεμινάρια) από διεθνείς προπονητές στο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο οι οποίες
είναι μόνο για τους αθλητές

που λαμβάνουν μέρος
στους αγώνες.
Το Σάββατο επίσης, στις
19.00 ξεκινάει η παρέλαση
των αθλητών μπροστά στο
Δημαρχείο Τρικάλων και καταλήγει στην κεντρική πλατεία. Εκεί θα γίνει ένα cheer
flash mob και θα ακολουθήσει party!
Την Κυριακή 24 Μαρτίου
θα διεξαχθούν οι αγώνες
στο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο.
Ώρα έναρξης: 10.00 με
παράταξη στο ταπί όλων
των αθλητών ενώ τις 17.00
θα πραγματοποιηθούν οι
απονομές όλων των κατηγοριών και θα πέσει η αυλαία του 2ου Κυπέλλου Ελλάδος Cheerleading !
Η είσοδος είναι ελεύθερη
για όλους όσους θέλουν να
παρακολουθήσουν αυτό το
υπερθέαμα!
Συγχαίρουμε για άλλη μια
φορά τον Αθλητικό Σύλλογο
Τρικάλων Εύαθλοι που προσπαθεί να παρουσιάσει το
άθλημα στην πόλη των Τρικάλων. Άλλωστε από την
προηγούμενη χρονιά οι Εύαθλοι έχουν σημειώσει τεράστιες επιτυχίες στο συγκεκριμένο άθλημα.

Η ΦΛΟΓΑ στον ημιμαραθώνιο

Θανάσης
Σταμόπουλος
Ο Σύλλογος Δρομέων Τρικάλων πιστός στην υπόσχεση συμμετείχε στις
εκδηλώσεις ενημέρωσης των εθελοντών
της ΦΛΟΓΑΣ του Συλλόγου Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματικές Ασθένειες, κινητοποιώντας τα μέλη του αλλά και
την τοπική κοινωνία.
Στον πρόσφατο Ημιμαραθώνιο Καλαμπάκα Τρίκαλα Θανάσης Σταμόπουλος τα μέλη του Συλλόγου Δρομέων
απέδειξαν πως όχι απλά ξέρουν να
διοργανώνουν κάτι απόλυτα πετυχημένο
κυρίως κατάφεραν να αναδυθούν
απ’όλους τα πιο ευγενικά ανθρώπινα
συναισθήματα, περνώντας μηνύματα
ανθρωπιάς,αγάπης και συμπαράστασης.

ΤΟΠικΑ
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ύριο Κυριακή 24
Μαρτίου και ώρα
11:00 ο
Ποδηλατικός
Τρικάλων διοργανώνει το
5ο ΜΤΒ Τρικάλων. Ο
λόφος προφήτη Ηλία θα
γεμίσει με ποδηλάτες
κάθε ηλικίας για ακόμη
μία φορά. Οι αγώνες
είναι εγκεκριμένοι από
την ΕΟΠ για τις μικρές
κατηγορίες και
αναμένεται να
συμμετέχουν
ποδηλατικές ομάδες
κυρίως από κεντρική και
βόρεια Ελλάδα.

Ο αγώνας διοργανώνεται
από τον Π.Σ. Τρικάλων για
5η συνεχόμενη χρονιά με κύριο στόχο την ανάπτυξη της
ποδηλασίας στην πόλη μας.
Αγωνιστικά ο Π.Σ. Τρικάλων
θα συμμετέχει με περίπου 25
παιδιά από την ποδηλατική
ακαδημία της ομάδας. Ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλους
τους ποδηλάτες που θα αγωνιστούν.
Η διαδρομή του αγώνα είναι
μέτριας δυσκολίας, σε μια
γρήγορη και τεχνική χωμάτινη
πίστα. Καλούμε όλους τους
φίλους της ορεινής ποδηλα-
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Ποδηλατική δράση
Ποδηλατικοί αγώνες ορεινής ποδηλασίας αύριο στον προφήτη Ηλία

σίας να έρθουν για να απολαύσουν ΜΤΒ κόντρες

Την Κυριακή 24 Μαρτίου
και ώρα 11:00 ο Ποδηλατικός

Τρικάλων διοργανώνει το 5ο
ΜΤΒ Τρικάλων. Ο λόφος προ-

φήτη Ηλία θα γεμίσει με ποδηλάτες κάθε ηλικίας για ακό-

μη μία φορά. Οι αγώνες είναι
εγκεκριμένοι από την ΕΟΠ
για τις μικρές κατηγορίες και
αναμένεται να συμμετέχουν
ποδηλατικές ομάδες κυρίως
από κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Ο αγώνας διοργανώνεται από τον Π.Σ. Τρικάλων
για 5η συνεχόμενη χρονιά με
κύριο στόχο την ανάπτυξη
της ποδηλασίας στην πόλη
μας.
Αγωνιστικά ο Π.Σ. Τρικάλων
θα συμμετέχει με περίπου 25
παιδιά από την ποδηλατική
ακαδημία της ομάδας. Ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλους
τους ποδηλάτες που θα αγωνιστούν. Η διαδρομή του αγώνα είναι μέτριας δυσκολίας,
σε μια γρήγορη και τεχνική
χωμάτινη πίστα.
Καλούμε
όλους τους φίλους της ορεινής ποδηλασίας να έρθουν
για να απολαύσουν ΜΤΒ κόντρες.

Χάλκινο μετάλλιο
ο Κων/νος Καφρίτσας,
Και αρκετά πλασαρίσματα, στο πανελλήνιο
πρωτάθλημα οι παίδες του ΑΠΣ Τρίκαλα!
Π ρ α γ μ α τ οποιήθηκε το περασμένο
Σάββατο
16/03/2019 στις
Σέρρες το πανελλήνιο πρωτάθλημα
παίδων 2019 με τη
συμμετοχή και του
συλλόγου ΑΠΣ Τρίκαλα με τους παρακάτω
εννέα
αθλητές:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ .........................................65 kgr
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ........................................71 kgr
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΜΑΛΟΣ .........................................71 kgr
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ .....................................71 kgr
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ................................................80 kgr
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΑΛΑΝΙΚΑΣ .............................................. 80 kgr
Έπειτα από πάρα πολύ καλή εμφάνιση ο ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ κατέκτησε την τρίτη θέση στην κατηγορία των 65
kgr.
Οι άλλοι αθλητές μας έπειτα από εξαιρετικές αποδόσεις
κατέκτησαν τις εξής θέσεις:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ 9ος στα 65 kgr, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ 7ος στα 71 kgr, ΧΡΥΣΟΜΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 8ος
στα 71 kgr, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 12ος στα 71 kgr και
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΑΛΑΝΙΚΑΣ 10ος στα 80 kgr
Στη σειρά των πολλαπλών δράσεων και των αγωνιστικών
επιτυχιών του συλλόγου μας προστίθενται για φέτος ακόμη
δυο μετάλλια και αρκετά πλασαρίσματα σε πανελλήνιους
αγώνες.
Ο σύλλογός μας στην προσπάθειά του να συνεισφέρει
τόσο στην αθλητική όσο και στην κοινωνική ζωή των παιδιών,
συνεχίζει να διοργανώνει και να συμμετέχει σε δράσεις, οι
οποίες έχουν σαν στόχο την αναζήτηση της ομορφιάς του
αθλητισμού μέσω της συμμετοχής καθώς και την αυτονόητη
διασύνδεση του αθλητισμού με τον πολιτισμό και την κοινωνική
προσφορά.
Ένας σύλλογος όπου μαθητές και δάσκαλοι μεγαλώνουν
μαθαίνοντας να αγαπούν και αγαπώντας να μαθαίνουν.
Ένας σύλλογος όπου οι πρωτοβουλίες των δασκάλων βρίσκουν αντίκρισμα στα μάτια των παιδιών.
Ένας σύλλογος όπου οι προπονητές του έδωσαν κομμάτι

από την ψυχή τους ώστε οι μαθητές του να ασκούνται σ’ ένα
ασφαλές και υγιές περιβάλλον, δίνοντάς τους θάρρος και
δείχνοντάς τους ενδιαφέρον για την ομάδα τους, βοηθώντας
τα να δουλεύουν για τη βελτίωση των ικανοτήτων τους και
για τίμια συμπεριφορά σε κάθε παιχνίδι, διδάσκοντάς τα ότι
η σκληρή δουλειά και η τίμια προσπάθεια είναι, συχνά, σημαντικότερη από τη νίκη.
Η υπεροχή είναι μέρος της ευρύτερης αυτής παιδείας την
οποία προσπαθεί να αποκτήσει ο νέος. Η υπεροχή σχετίζεται
με τον τρόπο που αγωνίζεται κανείς, άσχετα αν στο τέλος
είναι νικητής ή όχι. Η νίκη δεν αποτελεί πλέον κριτήριο υπεροχής. Σημασία έχει η συμμετοχή, η καλή διαγωγή και η επίδειξη του αθλητικού πνεύματος.
Προτεραιότητα του ΑΠΣ Τρίκαλα είναι ο αθλητής και η
πραγματική ανάδειξη του αθλητικού πνεύματος.
Το Δ.Σ. του συλλόγου και οι προπονητές συγχαίρουν τον
Κωνσταντίνο, τον Απόστολο, τον Νίκο, τον Αλέξανδρο, τον
Απόστολο και τον Βασίλη για τη συμμετοχή, την προσπάθειά
τους αλλά και το εξαιρετικό τους ήθος.
Για τον ΑΠΣ Τρίκαλα
Νίκος Τσιακάρας

01:30
COSMOTE SPORT 4
HD
Toronto Raptors
- Oklahoma City
Thunder
NBA
05:30
ΕΡΤ
Sports HD
Καλλιτεχνικό πατινάζ
Παγκόσμιο
Πρωτάθλημα Σαϊτάμα
10:30
ΕΡΤ
Sports HD
Καλλιτεχνικό πατινάζ
Παγκόσμιο
Πρωτάθλημα Σαϊτάμα
15:00 ΕΡΤ3
Πλατανιάς Χανίων - Βόλος
Football League
15:00
ΕΡΤ
Sports HD
Εθνικός - ΠΑΟΚ
Α1 Ανδρών
15:45
ΕΡΤ
Play4
Λαύριο - Περιστέρι
Basket League
15:45
ΕΡΤ
Play3
Χολαργός - Ρέθυμνο
Basket League
15:45
ΕΡΤ
Play2
Κύμη - Προμηθέας
Basket League
15:45
ΕΡΤ
Play1
Ήφαιστος Λήμνου - ΑΕΚ
Basket League
16:00
COS-

MOTE SPORT 2
HD
Γεωργία - Ελβετία
Προκριματικά
Euro 2020
17:00
COSMOTE SPORT 6
HD
ATP Masters
1000 Miami Open
Κυρίως ταμπλό
17:00
ΕΡΤ
Sports HD
Ολυμπιακός ΠΑΟΚ
Volley League
18:00
FOX
Sports
March Madness
Second Round
NCAA
19:00
COSMOTE SPORT 8
HD
Μανρέσα
Μπούργκος
ACB Liga Endesa
19:00
COSMOTE SPORT 2
HD
Σουηδία - Ρουμανία
Προκριματικά
Euro 2020
19:00
COSMOTE SPORT 3
HD
Γιβραλτάρ - Ιρλανδία
Προκριματικά
Euro 2020
19:00
COSMOTE SPORT 7
HD
Μάλτα - Νήσοι
Φερόε
Προκριματικά
Euro 2020

20:30
FOX
Sports
March Madness
Second Round
NCAA
21:30
COSMOTE SPORT 8
HD
Μπέργκαμο Σκαντίτσι
Serie A Femminile
21:45 OPEN TV
Λιχτενστάιν - Ελλάδα
Προκριματικά
Euro 2020
21:45
COSMOTE SPORT 1
HD
Λιχτενστάιν - Ελλάδα
Προκριματικά
Euro 2020
21:45
COSMOTE SPORT 2
HD
Ιταλία - Φινλανδία
Προκριματικά
Euro 2020
21:45
COSMOTE SPORT 3
HD
Βοσνία Ερζεγοβίνη - Αρμενία
Προκριματικά
Euro 2020
21:45
COSMOTE SPORT 7
HD
Ισπανία - Νορβηγία
Προκριματικά
Euro 2020
23:00
FOX
Sports
March Madness
Second Round
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ίναι γεγονός ότι η
ομάδα γυναικών των
Τρικάλων φέτος κάνει
πράγματα και
θαύματα. Βρίσκεται στην 2η
θέση, πίσω από τον ΠΑΟΚ και
αν αύριο νικήσει τον Άρη τότε
μπορεί να μειώσει την
διαφορά από τον πρωτοπόρο,
ανάλογα με το δικό του
αποτέλεσμα.

Το σίγουρο είναι ότι οι κοπέλες
του Γιώργου Λουλέ δείχνουν εξαιρετική ποιότητα, έτσι θα ήταν πραγματικά ευχής έργων οι φίλαθλοι να
σταθούν στο πλάι και να δείξουν
διάθεση στήριξης.
Άλλωστε το αξίζουν και με το παραπάνω.
Βρίσκονται σε… Ευρωπαϊκή τροχιά, ενώ η δουλειά που γίνεται είναι
σε βάθος και αυτό φαίνεται με την
δυναμική και της ομάδες που συμμετέχει στο πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής.
Αύριο το ντέρμπι με τον Άρη
Ορίστηκε για την Κυριακή 24 Μαρτίου στις 15.00 στο γήπεδο Πυργετού ο εξ’αναβολής αγώνας από την
10η αγωνιστική, Τρίκαλα-Άρης στο
γυναικείο πρωτάθλημα.
Όποιος κερδίσει παίρνει το προβάδισμα για την κατάκτηση της 2ης
θέσης στην κατάταξη.
Διαιτητές οι Αγγελούσης-Δεδικούσης-Νάκας από τη Λάρισα. Είναι

Αξίζουν την στήριξη
Τα κορίτσια των Τρικάλων θέλουν την συμπαράσταση των φιλάθλων για το αυριανό ντέρμπι με τον Άρη

Η γυναικεία ομάδα των Τρικάλων δείχνει την δυναμική της, έτσι η στήριξη των φιλάθλων είναι αναγκαία
ματς πρώτου γύρου καθώς την προτελευταία αγωνιστική οι δύο ομάδες
θα παίξουν στην Θεσσαλονίκη.
Θα διεξαχθούν επίσης την ίδια
μέρα οι αγώνες:
ΠΑΟΚ-ΑΕΛ και Πανσερραϊκή-Προοδευτική Ιωαννίνων.

Αγωνίστηκε η Ράκου
Ουγγαρία-Ελλάδα 1-1 κορασίδων

Η Εθνική Κορασίδων αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 στον
πρώτο αγώνα για την φάση elite Round του Ευρωπαϊκού
πρωταθλήματος με την οικοδέσποινα Ουγγαρία. Αγωνίστηκε από το 31’ η Τρικαλινή Ευαγγελία Ράκου . Στην
φωτό η ώρα της αλλαγής για την νεαρή Τρικαλινή.
Η Ελληνική ομάδα προηγήθηκε στο 1’ με την Παπαθεοδώρου και ισοφάρισε η Ουγγαρία στο 24’με την Νάγκι.
Ελλάδα: Βλασιάδου, Τσουκαλά, Βόρρια, Βασιλακάκου,
Ξάνθη, Μαρκούτσα, Παπαθεοδώρου, Πρίφτη (31’ λ.τρ.
Ράκου), Βοίλα (72’Ακριβάκη), Παχάκη (86’Ευθυμίου),
Γρηγοριάδη.
Επόμενος αγώνας την Κυριακή 24 Μαρτίου με την Γεωργία.
Στον άλλο αγώνα του προκριματικού γκρουπ, ΑγγλίαΓεωργία 8-0.

Αύριο για το κύπελλο
Νέες Τρικάλων-Ανατολή

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 ΠΑΟΚ ------------------75-5 ---------42
2 ΤΡΙΚΑΛΑ --------------25-7 ---------37
3 ΑΡΗΣ -------------------42-7 ---------36
4 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
------------------------------22-16 --------24
5 ΓΛΥΦΑΔΑ --------------15----------11 20

6 ΑΕΛ --------------------17-23 --------22
7 ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ --------------------------------------------11-31 --------16
8 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14-27 --------15
9 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
------------------------------13-32 --------12
10 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ ------12-42 ---------9
11 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΗ --10-55 ---------3

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
(31/3, 15.30)
Τρίκαλα-ΑΕΛ
Πανσερραϊκή-Ελπίδες
Άρης-Αγ. Παρασκευή
Γλυφάδα-Εργοτέλης
Προοδευτική-ΠΑΟΚ

Ντέρμπι αιώνιων: Δικαίωση Παναθηναϊκού,
θα συνεχιστεί το ντέρμπι από το 70′
Aπό το σημείο που διακόπηκε θα συνεχιστεί
το ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και
τον Ολυμπιακό. Αυτό θα συμβεί γιατί το Πειθαρχικό Δικαστήριο της Super League έκανε
δεκτή την ένσταση που κατέθεσαν οι πράσινοι.
Υπενθυμίζουμε, ότι κατά τη χθεσινή εκδίκαση υπήρξε διαφωνία για την ερμηνεία της
παραγράφου 5 (ε) του Άρθρου 15. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο δικαστής αφότου άκουσε
τις δύο πλευρές αναρωτήθηκε για το γεγονός
ότι στη συγκεκριμένη παράγραφο αναγράφεται ότι ο διαιτητής οφείλει να περιμένει
και όχι «έχει το δικαίωμα» να περιμένει μία
ώρα και μετά να διακόψει τον αγώνα.
Εκεί στηρίχθηκε η ένσταση του Παναθηναϊκού. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του
Ολυμπιακού, κύριο Χατζησαββάογλου, ο διαιτητής έχει το δικαίωμα να διακόψει οριστικά
το ματς, αμέσως μετά την προσωρινή διακοπή
και τόνισε ότι επαφίεται στην κρίση του
ρέφερι εάν θα περιμένει μέχρι τη συμπλήρωση
μιας ώρας ή αν θα το διακόψει νωρίτερα.
Την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός για τα επεισόδια τιμωρήθηκε με αφαίρεση τριών βαθμών,
δύο αγώνες κεκλεισμένων των θυρών και
πρόστιμο ύψους 94.500 ευρώ.
Αναλυτικά:
ΠΑΕ Παναθηναϊκός: «Βάσει των αναφερομένων στο από 17/3/2019 Φύλλο Αγώνα, το
οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15
του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου
(Κ.Α.Π.), στην από 17/3/2019 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα»: Για τη συμπεριφορά των φιλάθλων της:
ΠΑΕ Παναθηναϊκός: «Με βάση την από 1903-2019 ένστασή σας κατά του κύρους του
Φύλλου Αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΠΑ-

ΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ της
17.03.2019 και της σε αυτό περιεχόμενης
απόφασης του Διαιτητή περί οριστικής διακοπής του αγώνα αυτού για την 25η αγωνιστική ημέρα του πρωταθλήματος SUPER
LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ της αγωνιστικής περιόδου
2018-2019, καλείσθε την Πέμπτη, 21-032019, και ώρα 12.00, συντέμνοντας την προθεσμία κλητεύσεως, κατ’ άρθρα 8 και 33 του
Δικονομικού Κανονισμού Λειτουργίας Πειθαρχικών Επιτροπών.»: Επιβάλει στην ΠΑΕ
Παναθηναϊκός ποινή διεξαγωγής δύο (2) αγωνιστικών χωρίς θεατές, καθώς και ποινή αφαίρεσης τριών (3) βαθμών από το βαθμολογικό
πίνακα της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.
-ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ συνολική χρηματική ποινή ποσού (50.000 + 25.000 + 15.000 + 4.500=)
ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων
(94.500) ευρώ.

-ΔΕΧΕΤΑΙ την από 19-3-2019 υπ’ αρ. πρωτ.
2457/19-3-2017 ένσταση της Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ.
-ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την από 20-3-2019 υπ’ αρ.
πρωτ. 136/20-3-2019 κύρια παρέμβαση της
Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.
-ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ να επανοριστεί ο αγώνας που
διεξήχθη στην Αθήνα, στο γήπεδο «Ο.Α.Κ.Α.»
στις 17-3-2019 και ώρα 19.00 στο πλαίσιο
της 25ης αγωνιστικής ημέρας του Πρωταθλήματος SUPER LEAGUE Ελλάδα της αγωνιστικής περιόδου 2018-2019 μεταξύ των
ομάδων Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – Π.Α.Ε.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, με γηπεδούχο την ομάδα της
πρώτης από τις δύο διαγωνιζόμενες Π.Α.Ε.
και να συνεχιστεί από το σημείο που είχε
διακοπεί.
-ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την επιστροφή του παραβόλου,
που κατέβαλε η ενιστάμενη Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ».

Οι Έλληνες πρεσβευτές του EURO 2020
Ο Αντώνης Νικοπολίδης και ο Άγγελος Χαριστέας, δύο επιφανή μέλη της
«χρυσής γενιάς του 2004», η οποία σημείωσε τη μεγαλύτερη επιτυχία που
γνώρισε ο ελληνικός αθλητισμός, επελέγησαν από την UEFA μεταξύ των πρεσβευτών του επετειακού EURO 2020.
Οι υπόλοιποι 32 «συμπαίκτες» των Ελλήνων πρώην διεθνών στην ομάδα
«UEFA EURO 2020 ambassadors», είναι οι εξής:
Αρσάβιν, Ντέκο, Ντελ Πιέρο, Ντεσαγί, Τζοκαέφ, Γκούλιτ, Ανρί, Καρεμπέ,
Κλίνσμαν, Κλάιφερτ, Λάρσον, Μπράιαν Λάουντρουπ, Φίγκο, Μανίς, Ματέους,
ΜακΜάναμαν, Μεντιέτα, Νούνο Γκόμες, Όουεν, Πιρές, Πομπόρσκι, Πουγιόλ,
Καρβάλιο, Σμάιχελ, Σέεντορφ, Σίρερ, Σμίτσερ, Τρεζεγκέ, Βίτορ Μπαία, Τσάβι
Αλόνσο, Τσάβι, Ζαμπρότα.

Αύριο Κυριακή 24 Μαρτίου ορίστηκε η αναμέτρηση
κυπέλλου Ελλάδας κορασίδων ανάμεσα στις Νέες Τρικάλων και την Ανατολή Ιωαννίνων.
Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 12.30 στο γήπεδο Ελευθεροχωρίου. Διαιτητές οι Μαργιόλας-Παπαλίτσας-Κανιούρας (Καρδίτσας)
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Πρόωρο τέλος
•Ολοκληρώθηκε η σεζόν για τους Νέους
ΑΟ Τρίκαλα λόγω της αποβολής του Αήττητου

Ο ΑΟ Τρίκαλα θα επιδιώξει σήμερα απέναντι στον Ηρόδοτο
να ξεφύγει από τις επικίνδυνες θέσεις της βαθμολογίας

Ο

ΑΟ Τρίκαλα
σήμερα στις 3
μ.μ. στο
γήπεδο της
Νέας Αλικαρνασσού
αντιμετωπίζει τον
Ηρόδοτο και είναι το
παιχνίδι κλειδί, ώστε να
ξεφύγει οριστικά από τις
4 τελευταίες θέσεις του
βαθμολογικού πίνακα.

Λόγω της αποβολής του Αήττητου Σπάτων από την
φουτμπολ λιγκ, η ομάδα των Νέων του Α Ο Τρίκαλα δεν
θα ταξιδέψει την προσεχή Τρίτη 26 Μαρτίου στην Αθήνα
όπου ήταν να δώσει τον τελευταίο αγώνα της σεζόν. Η
ομάδα των Τρικάλων θα πάρει 3 βαθμούς, θα φτάσει
τους 13 πόντους, με τέρματα 16-16 και θα τερματίσει
στην προτελευταία θέση του πίνακα στο Νότιο Όμιλο
σε μια δύσκολη χρονιά για τους νεαρούς με ταξίδια
στην Κρήτη και την Πελοπόννησο.

Του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
xristoforospap@gmail.com

Με δεδομένο την αποβολή
του Αήττητου, αλλά και το
γεγονός ότι Αιγινιακός και
Σπάρτη δεν έχουν ελπίδες
παραμονής, ο ΑΟΤ αν καταφέρει να νικήσει σήμερα τον
Ηρόδοτο θα πάει την διαφορά
στο συν 6 και θα μπορέσει να
κοιτάξει ψηλά. Από εκεί και
πέρα οι γηπεδούχοι έχουν
ήδη δυναμιτίσει τον αγώνα,
έτσι ο ΑΟΤ καλείται να δείξει
ποδοσφαιρική ψυχραιμία και
να επιδιώξει από σήμερα να
βάλει βάσεις και για την πρώτη 10άδα.

Με απουσίες ο ΑΟΤ
Μετά την χθεσινή πρωινή
προπόνηση αναχώρησε για
τον Πειραιά η αποστολή των
Τρικάλων απ’ όπου το βράδυ
πήρε το καράβι της γραμμής
για το Ηράκλειο εν’ όψει του
σημερινού αγώνα με τον Ηρόδοτο.
Ο Ζακουανί ένιωσε κάποιες
ενοχλήσεις και δεν συμπεριλήφθηκε τελικά στην αποστολή ενώ εκτός έμεινε και ο Συμελίδης αν και είναι έτοιμος.
Αντίθετα συμπεριλήφθησαν
οι Ράντι, Καπός. Να θυμίσουμε
ότι στην Κρήτη δεν ταξίδεψαν
και ο τιμωρημένος Ντιαλό, ο
τραυματίας Γκουγκούδης και
ο Γουερέ που είναι με την
Εθνική ομάδα της χώρας του
στην Αφρική για το Κύπελλο
Εθνών και το αυριανό παιχνίδι
με την Γκάνα.

Η δράση για την
23η αγωνιστική
Τα περισσότερα παιχνίδια
για την 23η αγωνιστική της
Φούτμπολ Λιγκ θα διεξαχθούν
σήμερα και θα ολοκληρωθούν

Παίζει παιχνίδια
με την διαιτησία ο Ηρόδοτος

Ο ΑΟ Τρίκαλα θα παλέψει για να πάρει μια πολύτιμη νίκη σήμερα απέναντι στον Ηρόδοτο
αύριο. Αναλυτικά:
Σάββατο 23 Μαρτίου
Σπάρτη – Αήττητος Σπάτων
3-0 α.α.
Πλατανιάς – Βόλος (15:00
ΕΡΤ3, Δημ. Περιβολίων)
Διαιτητής: Πολυχρόνης
(Πιερίας)
Βοηθοί: Γαρεφαλάκης,
Μαυρουδής (Ηρακλείου)
4ος: Κολυτάς (Λασιθίου)
Ηρόδοτος – Τρίκαλα (15:00,
Νέας Αλικαρνασσού)
Διαιτητής: Γκάμαρης (Αθήνας)
Βοηθοί: Κολλιάκος (Αθήνας), Αναστασάκης (Χανίων)
4ος: Μπακογιάννης (Αθήνας)
Κέρκυρα – Εργοτέλης
(15:00, ΕΑΚ Κέρκυρας)
Διαιτητής: Βουρνέλης (Μακεδονίας)
Βοηθοί: Θανασιάς (Ηπείρου), Πήττας (Ηλείας)
4ος: Μπαΐλης (Πρέβεζας)
Αιγινιακός – ΑΟΧ Κισσαμικός (15:00, Δημ. «Γ. Παραλυκίδης»)
Διαιτητής: Τσακαλίδης
(Χαλκιδικής)
Βοηθοί: Μαλανδρής (Χαλκιδικής),
Χατζημανώλης
(Δωδ/νήσου)

4ος: Μπεκιάρης (Καρδίτσας)
Κυριακή 24 Μαρτίου
Καραϊσκάκης Άρτας – Ηρακλής (15:00, Δημ. Αγίων Αναργύρων)
Διαιτητής: Μαλούτας (Ημαθίας)
Βοηθοί: Παρασίου (Ημαθίας), Τίκας (Θεσπρωτίας)
4ος: Καραντώνης (Ημαθίας)
Δόξα Δράμας – Απόλλων
Λάρισας (15:00, Γήπεδο Δόξας)
Διαιτητής: Γιουματζίδης
(Πέλλας)
Βοηθοί: Δέλλιος (Πέλλας),
Τζιουβάρας (Κοζάνης)
4ος:
Σιδηρόπουλος
(Έβρου)
Απόλλων Πόντου – Παναχαϊκή (15:00 ΕΡΤ3, Γήπεδο
Καλαμαριάς)
Διαιτητής: Κατσικογιάννης
(Ηπείρου)
Βοηθοί: Στεφούλης (Γρεβενών), Βρούζος (Πιερίας)
4ος: Δραγούσης (Κιλκίς)

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:
1. Βόλος ...........................48
2. Απόλλων Λάρισας ........40
3. Απόλλων Πόντου .........39
4. Παναχαϊκή ....................39
5. Πλατανιάς ....................36

ΜΠΑΚΩΣΗΣ
EΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ

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

6. Κέρκυρα .......................34
7. Εργοτέλης ...................34
8. Κισσαμικός ..................31
9. Ηρακλής ......................30
10. Δόξα Δράμας .............28
11. ΑΟ Καραϊσκάκης .......28
12. Τρίκαλα ......................25
13. Ηρόδοτος ..................23
14. Αήττητος.................... 22
15. Σπάρτη .......................15
16. Αιγινιακός ..................13
* Ο πρώτος της βαθμολογίας ανεβαίνει στη Super
League. Ο δεύτερος δίνει
αγώνα μπαράζ με τον 13ο της
Super League.
** Οι ομάδες από την 3η
έως τη 10η θέση θα συμμετάσχουν στη Super League
2.
*** Βάσει αναδιάρθρωσης
οι 4 τελευταίοι υποβιβάζονται
στη Δ' εθνική. Οι ομάδες που
θα τερματίσουν στις θέσεις
11-12 θα είναι στη Γ' (Football
League του χρόνου). Ουσιαστικά υποβιβάζονται κατηγορία και οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 11-12,
απλά οι 4 τελευταίοι πέφτουν
2 κατηγορίες.
*Ο Αήττητος αποβλήθηκε
από το πρωτάθλημα.

Τον ορισμό αξιολογημένου διαιτητή εν όψει του αγώνα
με τα Τρίκαλα ζήτησε τις προάλλες η διοίκηση του Ηροδότου, αυτό δεν έγινε και την Πέμπτη (21/3) έβγαλαν
νέα ανακοίνωση οι Κρητικοί.
Σε αυτή αναφέρουν ότι η ΚΕΔ τους αγνόησε, ενώ
ζητούν να βρεθεί τουλάχιστον στο γήπεδο για το ματς
του Σαββάτου (23/3) επίσημος αξιωματούχος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας.
Αναλυτικά: «Η ΠΑΕ Ηρόδοτος οφείλει να ενημερώσει
το φίλαθλο κοινό ότι όσο αφορά το αίτημα μας προς
την ΚΕΔ στις 18-3-19 με αριθμό πρωτοκόλλου 202 για
τη συμμετοχή αξιολογημένου διαιτητή Super league στο
προσεχές παιχνίδι μας με τα Τρίκαλα η απάντηση ήταν
ΤΙΠΟΤΑ..
Οι κύριοι της ΚΕΔ δεν μπήκαν καν στον κόπο να μας
απαντήσουν τους λόγους που απορρίφθηκε και αντί
αυτού όρισαν το διαιτητή της Football League κύριο
Γκάμαρη χωρίς η ένσταση μας αυτή να θέλει να μειώσει
το συγκεκριμένο ρέφερι.
Κατόπιν τούτου στείλαμε νέο αίτημα για αλλαγή και
ζητάμε - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ εάν κι αυτό απορριφθεί έστω να
μας στείλουν παρουσία στο γήπεδο επίσημου αξιωματούχου της ΚΕΔ να παρακολουθήσει το παιχνίδι. Η αδιαφορία που έδειξαν απέναντι μας αν μη τι άλλο επιβεβαιώνει
τις ανησυχίες μας και τους λόγους που προβήκαμε σε
αυτή την κίνηση. Αναμένουμε επίσημη απάντηση στα
γραφεία της ΠΑΕ Ηροδότου».
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Πρωτάθλημα Κ 16

Ενδιαφέρον στην
Αγία Κυριακή
•Η Ακαδημία 1 θα
φιλοξενήσει την Δήμητρα Α’

Με τεταμένη προσοχή
•Λυγαριά, Ασπρόβαλτος και Παραληθαίοι
δίνουν δύσκολους εκτός έδρας αγώνες
•Με την Τζούρτζια εκτός η Ενωση Δ.Μ,
ρεπό έχει το Ριζαριό
πορεί στην ουρά να
μην υπάρχει
ενδιαφέρον, στη
κορυφή όμως η
προσπάθεια των ομάδων να
αλλάξουν κατηγορία συνεχίζεται
με αμείωτο ρυθμό.

Μ

Στο απογευματινό πρόγραμμα, το
πρωτοπόρο Ριζαριό έχει ρεπό, ενώ οι
Παραληθαίοι θα παίξουν στη Κρήνη. Οι
παίκτες του Μάκη Ζαβλανοί αποτελούν
το φαβορί της αναμέτρησης αλλά θα
πρέπει να το δείξουν στο γήπεδο.
Οι διαιτητές των αυριανών αγώνων:

2ος Ομιλος-ΩΡΑ 11:00
Του ΠANOΥ ΓIΔOΠOYΛOΥ
gidopoulosp@yahoo.gr

Η Ακαδημία 1 θα φιλοξενήσει την Δήμητρα Α’
στο πρωτάθλημα Κ 16
Με αναμέτρηση βαθμολογικού ενδιαφέροντος συνεχίζεται σήμερα το παιδικό πρωτάθλημα της ΕΠΣΤ (Κ 16) και
συγκεκριμένα με τον αγώνα Ακαδημία 1 – Δήμητρα Α’. Οι
δύο ομάδες έχουν αφήσει καλά δείγματα γραφής και στο
φετινό πρωτάθλημα, ενώ έχουν στόχο να μείνουν στην τετράδα πρόκρισης.
Η πρωτοπόρος Δήμητρα Β’ θα υποδεχτεί στη Μπαλκούρα το Νεοχώρι, ενώ ο Πύργος τον ΑΟΤ. Τα Αμπελάκια θα φιλοξενήσουν τα Μετέωρα με τους γηπεδούχους
να θέλουν τη νίκη. Οι διαιτητές:
Γηπ. Μπαλκουρας: Δημητρα β’ - Νεοχωρι
Διαιτ. Παπαγεωργοπουλος (Καπερωνης - Κουτσαγιας)
Γηπ. Αγ. Κυριακής: Ακαδημια 1 - Δημητρα α’
Διαιτ. Ντινος (Σακκας - Αβρααμ)
Γηπ. Καρυων: Ακ. Αμπελακιων- Μετεωρα
Διαιτ. Τζιοτζιος (Μαρκοπουλος - Σινδρος)
Γηπ. Πύργου: Πύργος - ΑΟΤ
Διαιτ. Τουλουμης (Κωστηρας - Πλοκας)
Ρεπό: Οικουμενιος

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ
Β
Ν
1 Δήμητρα Β'
25
8
2 Δήμητρα Α'
24
8
3 Πύργος
24
8
4 Ακαδημία 1
19
6
5 Αμπελάκια
16
5
6 Μετέωρα
10
3
7 Τρίκαλα
9
3
8 Νεοχώρι
3
1
9 Αγ. Οικουμένιος
0
0
*Δεν υπολογίζεται η 11η αγωνιστική

Ι
1
0
0
1
1
1
0
0
0

Η
1
1
2
2
4
6
7
9
10

ΤΕΡΜ.
51-8
47-2
24-12
25-5
23-17
20-24
13-26
6-43
5-77

ΟΙ ΑΥΡΙΑΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Κ 12

1ος Ομιλος - ΩΡΑ 11:00
Γηπ. Αγ. Μονης: Αγ. Μονη - Πύργος α
Διαιτ. Καπερωνης
Γηπ. Μπαλκουρας: Μεγαλ/ρι - ΑΟΤ
Διαιτ. Σακκας
Γηπ. Μπαρας: Αχιλλέας - Δημητρα α
Διαιτ. Μαρκοπουλος
Γηπ. Football Factory: Καρυες - Ακαδημια 1 α
Διαιτ. Ντινος
Γηπ. Ακ Αμπελακιων-Μετεωρα α
3-0α.α
Ρεπό: Νεοχωρι

2ος Ομιλος - ΩΡΑ 11:00
Γηπ. Πυργετού: Πυργετός - Πυργος β
Διαιτ. Σινδρος
Γηπ. Ακαδημιας: Ακαδημια 1 β-Μετεωρα β
Διαιτ. Μουστακας
Γηπ. Αγ Βησ/να: Πορταικός - Πηγη
Διαιτ. Κωστηρας
Γηπ. Μπαλκουρας: Δημητρα β - Βαλτινό
Διαιτ. Τουλουμης
Γηπ. Οικουμενιου: Οικουμενιος-Σαραγια 2017
Διαιτ. Κουτσαγιας

Στον 2ο όμιλο, οι αγώνες του οποίου
θα γίνουν αύριο το πρωί, το πρωτοπόρο Δροσερό παίζει στο γήπεδο της
Περιστέρας με την Τζούρτζια σε ένα
παιχνίδι όπου οι παίκτες του Κώστα
Γκουγκουλή έχουν το πλεονέκτημα
εφόσον δείξουν την πραγματική τους
εικόνα.
Η Θεόπετρα έχει ρεπό, ενώ η Λυγαριά θα παίξει στο Βαλτινό με τους παίκτες του Ηλία Πατσιάνη να έχουν τεταμένη την προσοχή τους απέναντι σε
έναν αντίπαλο, ο οποίος μπορεί να έμεινε πίσω αλλά δεν αστειεύεται.
Δύσκολο παιχνίδι, ίσως το πιο δύσκολο, δίνει ο Ασπρόβαλτος στην Πιαλεία. Οι γηπεδούχοι οι οποίοι αναζητούν
σε κάθε αγώνα το καλύτερο, μετρούν
μόνο μια ήττα στην έδρα τους, ένα αξιόπιστο δείγμα πως είναι κυρίαρχοι στο
χώρο τους.

Γ’ Ερασιτεχνική

Το πρόγραμμα του
Σαββατοκύριακου
Συνεχίζεται το πρωτάθλημα της Γ’
Ερασιτεχνικής κατηγορίας με τις
παρακάτω αναμετρήσεις:

ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

1ος Ομιλος - ΩΡΑ 15:30
Γηπ. Χρυσαυγής: Ακ Τρικαλων Διαμαντι
Διαιτ. Μουστακας (Μαργιωλης Κατσογιαννος)
Γηπ. Λεπτοκαρυας: Λεπτοκαρυα
- Διαλεχτό
Διαιτ. Ανδριοπουλος (Αργυροπουλος - Καψουρας)

2ος Ομιλος - ΩΡΑ 15:30
Γηπ. Μπελετσιου: Μπελετσι Πρόδρομος
Διαιτ. Παφης (Τοτης - Ράτζας)
Γηπ. Πρινους: Γενεσι - Ασπροκλησια
Διαιτ. Κωτουλας (Μαρκοπουλος Κουτσαγιας)

Ο ΑΥΡΙΑΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ

1ος Ομιλος - ΩΡΑ 15:30
Γηπ. Αποστόλων: Απόστολοι Συνοικία
Διαιτ. Τζιοτζιος (Μαργιωλης - Κατσογιαννος)
Γηπ. Παλ/ργου: Παλ/ργος - Πατουλια
Διαιτ. Παφης (Ανδριοπουλος Μουστακας)

Γηπ. Βαλτινου: Βαλτινό - Λυγαρια
Διαιτ. Δουλοπουλος (Κωτουλας - Παπαγεωργοπουλος)
Γηπ. Φωτεινου: Φωτεινό - Γόμφοι
Διαιτ. Πετσας (Καψουρας - Μαργιωλης)
Γηπ. Παλ/ρου: Παλ/ρο - Ροπωτό
Διαιτ. Λεωνιδας Σ (Σταφυλας - Παφης)
Γηπ. Πιαλείας: Πιαλεία - Ασπροβαλτος
Διαιτ. Μανασης Κ (Μπαλας Χ - Τζοτζιος)
Γηπ. Περιστερας: Τζουρτζια - Δροσερό
Διαιτ. Κοντινος (Μανασης Μ - Καλογριας)
Γηπ. Βυτουμα: Βυτουμας - Χρυσομηλια
Διαιτ. Κουτσαγιας (Ανδριοπουλος - Ζησης)
Κεφαλ/κος - Δενδρ/ρι
0-3 α.α
Φιλύρα - Πρίνος
0-3 α.α
Ρεπό: Θεόπετρα

Για το καλύτερο θα προσπαθήσουν
οι ομάδες στους αυριανούς αγώνες

1ος Ομιλος-ΩΡΑ 15:30
Γηπ. Κηπακίου: Κηπάκι - Ακαδημια 1
Διαιτ. Λεωνιδας Σ (Αποστολου - Σινδρος)
Γηπ. Λόγγου: Λόγγος - Βασιλική
Διαιτ. Μανασης Κ (Τουλουμης - Μαρκοπουλος)
Γηπ. Πετρωτού: Πετρωτό - Γριζάνο
Διαιτ. Ζησης (Καλογριας - Κωστηρας)
Γηπ. Κρήνης: Κρήνη - Παραληθαίοι
Διαιτ. Κοντινος (Κωτουλας - Ντινος)
Γηπ. Καρυων: Καρυες - Ακ Αμπελακιων
Διαιτ. Πετσας (Μπαλας Χ - Καψουρας)
Γηπ. Κεραμιδιου: Κεραμίδι - Αστερας
Διαιτ. Μανασης Μ (Ρατζας - Αβρααμ)
Γηπ. Αρδανίου: Αρδάνι - Ζάρκο
Διαιτ. Κουτσαγιας (Παπαγεωργοπουλος- Καπερωνης)
Γηπ. Αγ. Κυριακής: Αγ. Κυριακη - Οικουμενιος
Διαιτ. Σταφυλας (Σακκας - Κουτσαγιας)
Ρεπό: Ριζαριο

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ
1 Ενωση Δ.Μ
2 Θεόπετρα
3 Λυγαριά
4 Ασπρόβαλτος
5 Πιαλεία
6 Παλ/ρο
7 Βαλτινό
8 Πρίνος
9 Βυτουμάς
10 Τζούρτζια
11 Ροπωτό
12 Δενδροχώρι
13 Χρυσομηλιά
14 Γόμφοι
15 Φωτεινό
16 Κεφ/κός
17 Φιλύρα

Β
55
50
47
46
41
41
39
36
33
27
23
23
19
18
13
0
0

Ν
18
16
15
15
13
12
12
11
10
9
7
7
6
6
4
0
0

Ι
1
2
2
1
2
5
3
3
3
0
2
2
1
0
1
1
1

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Η ΤΕΡΜ.
2 75-17
3 60-24
3 68-21
5 55-22
6 53-24
3 41-17
6 52-32
7 44-27
8 48-45
12 33-40
11 28-41
11 33-56
14 35-58
15 25-67
16 21-63
19
0-57
20
0-60

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

Β
53
49
44
43
37
36
30
29
27
26
25
24
21
20
17
13
4

Ν
17
15
14
13
11
10
9
7
8
7
7
7
6
6
4
4
1

Ι
2
4
2
4
4
6
3
8
3
5
4
3
3
2
5
1
1

Η ΤΕΡΜ.
2 80-20
2 69-18
4 48-24
4 40-23
5 48-32
5 44-28
9 40-36
6 26-28
10 43-44
9 36-44
10 34-44
10 26-38
11 26-34
12 19-37
12 22-55
16 18-49
19 14-79

Α.Ο. ΡΟΓΓΙΩΝ 1999-2000
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: B’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ-ΘΕΣΗ: 2η
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Αντώνης
Παπαβασιλείου
ΒΑΣΙΚΟ ΡΟΣΤΕΡ: Α. ΜΠΙΛΛΑΣ, ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ, Κ.
ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Κ.
ΣΚΡΕΤΑΣ, ΜΕΛΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΟΥ, Γ. ΚΟΛΩΝΑΣ, ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΦΑΣΟΥΛΑΣ, ΜΑΛΛΙΩΡΑΣ, ΞΑΝΘΟΣ – ΖΩΗΣ, ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ, Α. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Α. ΚΟΛΩΝΑΣ, ΑΘΑΝΑΤΟΣ, ΜΠΕΚΟΣ, ΤΣΙΧΡΙΝΗΣ, ΛΙΟΥΛΙΟΣ, ΧΑΣΙΩΤΗΣ, ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ, ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ, ΚΑΤΣΑΜΟΡΑΣ, ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ.
ΠΡΩΤΟΣ ΣΚΟΡΕΡ ΟΜΑΔΑΣ: ΞΑΝΘΟΣ [12] γκολ

Του Θ. Αλεξιάδη

Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

Για το γόητρο
•Το Νεοχώρι φιλοξενεί τον Πύργο, ενώ η Πηγή παίζει στα Σαράγια
ο ουσιαστικό
ενδιαφέρον έχει
σχεδόν χαθεί
από το
πρωτάθλημα της Α’
Ερασιτεχνικής
κατηγορίας και αυτό δεν
αποτελεί προσωπική
εκτίμηση, αλλά το
δείχνει η εικόνα του
βαθμολογικού πίνακα.

Τ
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Οι διαιτητές των σημερινών αγώνων
οι οποίοι θα ξεκινήσουν στις 3.30μ.μ.
είναι οι παρακάτω:
Γηπ. Σαραγιων: Σαραγια - Πηγη
Διαιτ. Λεωνιδας Σ (Μπαλας Χ - Παπαγεωργοπουλος)
Γηπ. Πύλης: Πορταικος - Κρ Βρύση
Διαιτ. Πετσας (Σινδρος - Καπερωνης)
Γηπ. Φήκης: Φήκη - Μεγαλοχώρι
Διαιτ.Κουτσαγιας (Λεωνιδας Κ - Κωστηρας)
Γηπ. Κεφαλ/σου: Κεφαλ/σο - Πυργετός
Διαιτ. Κοντινος (Μανασης Μ - Σταφυλας)
Γηπ. Νεοχωριου: Νεοχωρι - Πύργος
Διαιτ. Ζησης (Αλεξοπουλος - Αποστολου)
Γηπ. Ταξιαρχών: Ταξιάρχες - Καλύβια
Διαιτ. Δουλοπουλος (Τζιοτζιος - Τουλουμης)
Γηπ. Αγ Μονης: Αγ Μονη - Δημητρα
Διαιτ. Μανασης Κ (Καλογριας - Ντινος)
ΑΕΤ - Αχιλλεας
0-3 α.α
Καστράκι - Γλύνος
3-0 α.α

Η ΒαθμoλoγΙα

Του ΠANOΥ
ΓIΔOΠOYΛOΥ
gidopoulosp@yahoo.gr
Το Νεοχώρι «αγκαλιά» με
τον τίτλο και η ΑΕΤ, το Γλίνος
και η Μπάρα με την Β’ Ερασιτεχνική κατηγορία.
Νωρίς έχει στερέψει φέτος
το ενδιαφέρον και μάλλον θα
πρέπει οι ιθύνοντες να σκέφτονται σοβαρά τα πλεϊ οφς ή
κάτι άλλο για να κρατήσουν το
ενδιαφέρον πολλών ομάδων
έως το τέλος.
Το πρωτοπόρο Νεοχώρι φιλοξενεί σήμερα τον Πύργο,
ως φαβορί, αλλά οι παίκτες
του Στέφανου Ψύχου έχουν
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Συνεχίζουν την προσπάθεια οι ομάδες της Α’ Ερασιτεχνικής ρίχνοντας το βάρος στο γόητρο
το μυαλό τους στο παιχνίδι θέλοντας να σιγουρέψουν και
μαθηματικά τον τίτλο.
Η δε Πηγή, η οποία προσπαθεί να μείνει στην δεύτερη
θέση θα δώσει δύσκολο παιχνίδι στα Σαράγια, απέναντι σε

μια δυνατή ομάδα, η οποία
παίζει για το γόητρό της.
Η Φήκη θα φιλοξενήσει το
Μεγαλοχώρι σε ένα ματς γοήτρου, όπως και το Μικρό Κεφαλόβρυσο τον Πυργετό.
Η Δήμητρα επιστρέφει στη

δράση και θα παίξει στην Αγία
Μονή σε ένα ανοιχτό παιχνίδι
χωρίς σκοπιμότητες, ενώ την
ίδια ώρα τα Καλύβια θα δοκιμαστούν στους Ταξιάρχες.
Τέλος, ο Πορταϊκός θα φιλοξενήσει την Κρύα Βρύση.

ΟΜΑΔΕΣ

Β

Ν

Ι Η

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

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

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

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 ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ 26ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΣΑΡΑΓΙΑ – ΠΗΓΗ
1979-1980
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1984-1985
1986-1987

Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

0-1
1-0
2-0
1-0
1-2
1-4

………
Μπουζαλής
Μπουζαλής, Μαρδάνης
Μ.Τσίνας
……….
Μπουζαλής – Παντζάγιας [2], Χάμος,
Ζαρκάδας
1991-1992 Γ’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 3-4 ……….
2017-2018 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-0 Τζέγκας [2]

ΠΟΡΤΑΪΚΟΣ – ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ
2001-2002 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-2 Τσιονάρας – Λαϊος, Πασιάκος
2002-2003 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-3 Β.Λαμπρογιώργος, Κουφουγάζος – Ζαλαβράς,
Ντάφος, Γεωργαλής
2003-2004 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-2 Β.Λαμπρογιώργος – Ντάφος, Τρικάλης
2004-2005 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-4 Τσιαμπαλής, Β.Λαμπρογιώργος – Πασιάκος
[2], Ζαλαβράς, Ντάφος
2005-2006 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-3 Β.Λαμπρογιώργος, Ν.Τσιαμπαλής – Πασιάκος
[2], Καλτσούδας
2008-2009 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 3-6 Παπαρούνας [3] – Κ.Τσίτσαρης [2],
Δ.Τσίτσαρης [2], Αδάμος, Δρατογιάννης
2009-2010 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-5 Γεροδημόπουλος [3], Κουβελάς [2]
2014-2015 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-2 Ν.Τσιαμπαλής – Μητσιάδης, Κόκκοβας
2015-2016 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-1 Τσάκας – Ο.Ζαρακότας
2016-2017 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-2 Γ.Πανάγος – Τσιγαρίδας, Πολυζόπουλος
2017-2018 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-2 Φασούλης – Μερτσιώτης, Σινάνης

ΦΗΚΗ – ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ
1991-1992 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-3 Κωσταρέλος, Τσαντήλας – Παπαγεωργίου,
αυτογκόλ, Τζελής
1992-1993 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-1 Κολτσίδας, Χριστάκος – Αχ.Μακρής
1993-1994 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-7 Πλαστήρας – Βακουφτσής [2], Ράκος [2],
Τζέλης, Αχ.Μακρής, Θ.Μακρής
2000-2001 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-3 Παιδοκούκης [2] – Αχ.Μακρής, Ρέππας,
Ρακοβίτης
2001-2002 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 3-3 Κόκκαλης, Τ.Αθανασίου, Τσιρογιάννης –
Ρακοβίτης, Γεροκώστας, Πλεξίδας
2009-2010 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-1 Κ.Γιουβρής, Γαλάνης – Γιουβρής
2010-2011 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 5-0 Μερντιάνι [2], Γαλάνης, Χ.Κράβαρης,
Μπούσδρας

2013-2014 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-1 Τασιόπουλος, Βερβέρας – Ράκος
2016-2017 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-0 Στεφόπουλος, Τεντολούρης
2017-2018 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 5-0 Ντόσας, Μπίχτας, Νούνος, Λαγκαδινός,
Τσάγκας

ΜΙΚΡΟ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ – ΠΥΡΓΕΤΟΣ
1979-1980
1980-1981
1985-1986
1990-1991
1991-1992
1993-1994

Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

1-1
1-3
3-0
0-1
1-1
3-5

1996-1997 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-1
2000-2001 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 5-0
2002-2003 Γ’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-1
2004-2005 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 8-2

Παπαβασιλείου – Χ.Ιακωβάκης
Κατσίκας – Σιμιτζής, Χ.Ιακωβάκης, Γούλας
Γ.Γρηγορίου, Β.Καρανίκας, Σ.Καρανίκας
Νταούλας
Γρηγορίου – Σιμιτζής
Παπαβασιλείου, Γρηγορίου, Ρεντζελάς –
Λιούλιος [3], Β.Παζαράς, Κοθράς
Γρηγορίου – Κ.Γαλάνης
Λ.Οικονόμου [2], Γ.Κατσαμόρας [2],
αυτογκόλ
Παπαβασιλείου – Ντέρης
Α.Μπέκας [3], Κ.Γκουλιόπουλος [2],
Παπαστέργιος, Ράζα, Παπαδημητρίου –
Π.Μηνάς, Σκέντζας

ΝΕΟΧΩΡΙ – ΠΥΡΓΟΣ
1978-1979 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 3-0 Κυρίτσης, Κούτσιας, Χάλος
1980-1981 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-0 Μητρούσιας, Γκολίτος
1985-1986 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 4-3 Χαρίσης [2], Σακελλαρίου, Αναγνώστου –
Καταραχιάς, Σιακαβάρας, Μηνάς
1986-1987 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 3-0 Χαρίσης [2], Αλεξανδρής
1997-1998 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 6-0 Σακελλαρίου, Χριστοδούλου, Αναγνώστου,
Ζαφείρης, Ευαγγέλου, Γιαννίκης
2007-2008 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 3-0 α.α.
2013-2014 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-1 Ρίζος, Τασιούλης – Αγγέλης

Α.Ε.Τ. – ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΑΡΑΣ
1993-1994 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
1996 -1997 Δ’ ΕΘΝΙΚΗ
1997-1998 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
1998-1999 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

1-1
1-2
1-1
1-5

Μαργαρίτης – Ξάνθος
Γιαννής – Παπαχρήστος, Τσάμης
Πιάζας – Μαγουλιώτης
Κουτσάγιας – Βαϊτσης [3], Ευαγγέλου,
Χαϊταλής
2000-2001 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 5-1 Καραϊσκος [2], Μπαμπούρης, Νίττας, Ντίνος
– Γεωργίου
2001-2002 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-0 Νίττας
2004-2005 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-1 Δημήτρης, Μαυρίκος – Π.Σιακαβάρας

2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012

Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

2-1
1-0
1-1
1-1
0-3
2-0
4-0

2012-2013
2013-2014
2014-2015
2017-2018

Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

3-0
2-1
1-2
3-0

Χασιώτης, Ζαχαράκης – Ψωμάς
Ζαχαράκης
Γκίκα – Π.Σιακαβάρας
Κοτρώτσιος – Γάτσιος
Λέφας, Μπανάσιος, Παπαγεωργίου
Αναστασίου, Σ.Φασούλας
Μαυρίκος, Σ.Κ.Φασούλας, Σ.Γ.Φασούλας,
Στεφόπουλος
Αρνιώτης [2], Γάτσιος
Ράπτης, Ευσταθίου – Παπαθανασίου
Γεωργούλας – Β.Ανδρέου, Σίμος
Τσαρούχας [2], Γκάτης

ΚΑΣΤΡΑΚΙ – ΓΛΙΝΟΣ
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΔΥΟ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ – Μ.ΚΑΛΥΒΙΑ
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1979-1980
1994-1995
1998-1999
2001-2002

Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

1982-1983
1983-1984
1986-1987
1999-2000
2000-2001

Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

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

Μπαλάφας

Μπαλάφας – Τζόγιας
Παπαϊωαννου – Αργύρης
Γιώτας, Παπαχρήστος
Μαγουλιώτης, Ε.Νίκου, Τζάνης,
Γκουντελόπουλος, Καψιώχας
2015-2016 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-3 Μποτσέτος [2], Οικονόμου
2016-2017 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-3 Κ.Μπίχτας [2], Τσιαφίτσας

ΑΓΙΑ ΜΟΝΗ – ΔΗΜΗΤΡΑ
2-2
1-1
1-1
0-2
1-3

2001-2002 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-5
2002-2003 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-4
2016-2017 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 3-0
2017-2018 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-0

Αλεξίου, Παζαϊτης – Βράντζας [2]
Παζαίτης – Νίντος
Σπανός – Μπέτσικας
Χαϊταλής, Μπουζαλής
Ζωγράφος – Ν.Καρανίκας, Τσιόβολος,
Γκουγκουλής
Μαργαριτόπουλος [2] – Κανιούρας [3], Πέλα,
Βαλομάνδρας
Χαρμπέας – Κανιούρας, Μανασής,
Ν.Παπακώστας, Βαρνακιώτης
Τζερεμές [2], Ζήκος
Ράπτης [2]

CMYK
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Σχολιάζοντας με το...

Ανησυχίες

Κάποια στιγμή

Δικαιούνται
Οποιος πει ότι τα κορίτσια του ΑΟΤ δεν δικαιούνται την συμπαράσταση όλων των Τρικαλινών φιλάθλων αύριο, στο κρίσιμο
παιχνίδι με τον Αρη, θα πέσει… φωτιά να μας κάψει…
Υπέροχη Τρικαλινή προσπάθεια η οποία αξίζει την προσοχή
σας και το χειροκρότημά σας. Ολοι στο παιχνίδι…

Κάποια στιγμή οι συγκεκριμένοι πάγκοι πρέπει να αντικατασταθούν. Να κάνουμε μια
πρόταση;
Ολοι αυτοί που έχουν περάσει από το γήπεδο Ριζαριού,
είτε για να παίξουν, είτε για
να προπονηθούν αν άφηναν
ένα ευρώ στο γήπεδο, τότε
θα βλέπαμε πάγκους της Ρεάλ
Μαδρίτης…

Πολλές φορές ρίχνουμε τα… βέλη στους γονείς. Θέλουν αυτό, πιστεύουν το άλλο, απαιτούν εκείνο. Ποιος
σκέφτεται όμως πως νιώθουν όταν βλέπουν τα παιδιά
τους να «βιάζονται» ποδοσφαιρικά (όταν φεύγουν από
τα σπίτια τους) για να κάνουν τα επόμενα βήματα, όταν
«κάποιοι» στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο «ασελγούν»;
Πώς να βγάλουν λοιπόν από τη καρδιά τους, όλους αυτούς που είναι δίπλα τους στο ξεκίνημα;

Περίφημα
Τόσο η Πηγή στην Α’ Ερασιτεχνική, όσο και το Ριζαριό
τα πήγαν περίφημα φέτος και συνεχίζουν στον ίδιο
ρυθμό. Η πρώτη στις πρώτες θέσεις του πρωταθλήματος
και στον τελικό, η δεύτερη πρώτη στη Β’ Ερασιτεχνική.

Από τώρα
Το πρωτάθλημα των Μικτών ολοκληρώθηκε για τα Τρίκαλα, με θετικό και αρνητικό αποτέλεσμα και φυσικά
το καλύτερο να περιμένει…
Πρέπει από τώρα οι ιθύνοντες του Τρικαλινού ποδοσφαίρου να «χτίσουν» το «αύριο» στη σωστή βάση για να
βρουν το… καλύτερο και όχι μια εβδομάδα πριν ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα.

Σοβαρή
Αν κρίνουμε από την εικόνα ο Αλέξανδρος Κολέτσιος
και ο Δημήτρης Τσιούλης πρέπει να έχουν σοβαρή ποδοσφαιρική συζήτηση στον Πύργο

Φίλαθλοι
Απουσιάζουν αισθητά από τα ερασιτεχνικά γήπεδα οι φίλαθλοι και όταν αυτό συμβαίνει στη… ρίζα, υπάρχει
φόβος για «μαρασμό» του τοπικού ποδοσφαίρου. Μήπως οι ιθύνοντες πρέπει να «εφεύρουν» τρόπο να κρατούν
«ζωντανές» τις ομάδες έως την τελευταία αγωνιστική; Πέρα από την οικονομική κρίση…
CMYK

Στο τέλος
Στο τέλος της αγωνιστικής προσπάθειας όλοι οι ποδοσφαιριστές πρέπει να δείχνουν αυτή την εικόνα. Το
ποδόσφαιρο είναι αθλητισμός, ψυχαγωγία, σχέση…

τοπικά
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ
ΣΙΝΕΑΚ για τα παιδιά
και κινηματογραφική λέσχη για παιδιά

Η Μαίρη Πόπινς επιστρέφει
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Προσκυνηματικό
Πυροσβεστικό Οδοιπορικό
στο Περιβόλι της Παναγιάς
λιγοήμερη
Προσκυνηματική
επίσκεψη στην
Αθωνική πολιτεία
πραγματοποίησε ο
Διοικητής Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας Τρικάλων κ.
Σπανός συνοδευόμενος
από εκπρόσωπο της
Ιεράς Μητροπόλεως
Τρίκκης και Σταγών,
Πατέρα Ευάγγελο
Καραμίντζιο καθώς και
Πυροσβεστικούς
Υπαλλήλους από την Π.Υ.
Τρικάλων και τα Π. Κ.
Οιχαλίας και Πύλης.

Ο

Ο Δημοτικός Κινηματογράφος πραγματοποιεί ειδικές προβολές για τα παιδιά (ΣΙΝΕΑΚ) κάθε Κυριακή στη αίθουσα
του Δημοτικού Κινηματογράφου στο Μύλο Ματσόπουλου.

Η Μαίρη Πόπινς επιστρέφει
(με ηθοποιούς-μεταγλωττισμένη) και σε 3D
Θα πραγματοποιηθούν οι εξής προβολές:
12.00 πρωί κανονική προβολή (4 €) και ετήσια κάρτα
17.30 3D προβολή (5 €)
*Κάρτα κοινωνικής αλληλεγγύης
Οι κάτοχοι κάρτας κοινωνικής αλληλεγγύης μπορούν να
παρακολουθούν την προβολή στις 12.15 το μεσημέρι της
Κυριακής, με εισιτήριο 2 €.
Η Μαίρη Πόπινς επιστρέφει για να βοηθήσει τη νέα γενιά της οικογένειας Μπανκς να ξαναβρεί τη χαρά και την
αδιαμφισβήτητη μαγεία της ζωής μετά από μια απώλεια. Η
αινιγματική νταντά καταφτάνει παρέα με το φίλο της Τζακ,
έναν αισιόδοξο φανοκόρο που φέρνει φως -και ζωή- στους
δρόμους του Λονδίνου.
Η επιστροφή της μαγικής εγγλέζας γκουβερνάντας μετά
από 25 χρόνια στο σπίτι των Μπανκς μετουσιώνεται σε μια
φαντασμαγορική ταινία, γεμάτη χορούς, τραγούδια, μηνύματα, και συναίσθημα εφάμιλλα του μυθικού πρωτότυπου.
Τατιάνα Καποδίστρια toSpirto.net.

σελίδα 29

Κατά την παραμονή και διαμονή τους, όπου έτυχαν θερμής υποδοχής και φιλοξενίας
από τους εκεί Πατέρες, επισκέφτηκαν την Σκήτη του Αγίου Ανδρέα, την Ιερά Μονή
Κουτλουμουσίου, την Σκήτη
Προφήτη Ηλία, την ιερά Μονή
Παντοκράτορος και Σίμωνος
Πέτρας, ενώ παράλληλα ξεναγήθηκαν στους χώρους, στα
εργαστήρια, στα σκευοφυλάκια και τις βιβλιοθήκες των
Μονών.
Μέσα από αυτήν την εμπειρία, στην Σκήτη του Αγίου Ανδρέα, όπου και φιλοξενήθηκαν, οι συμμετέχοντες γίναν
κοινωνοί του μυστήριου της

εξομολογήσεων και θείας ευχαριστίας, πήραν μία εικόνα
από τον Μοναχισμό, τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της κοινότητας, τα χαρακτηριστικά της, διαπιστώνον-

Τι δεν είναι η Ελευθερία
Ο Ι. Θ. Κακριδής έλεγε: «κάθε εθνική γιορτή δεν μας καλεί μόνο να δώσουμε διέξοδο στα αισθήματα της χαράς και της
περηφάνιας που μας συνέχουν μας καλεί και να αναμετρήσουμε το χρέος μας απέναντι στις παλαιότερες και απέναντι
στις μελλοντικές γενεές των Ελλήνων». Αυτό που, εν άλλοις λόγοις, απαιτείται ιδίως σε τέτοιες στιγμές είναι ένα βαθύς
αναστοχασμός επί των εθνικών θεμάτων. Αναγκαία συνθήκη όμως για αυτό αποτελεί το να αναλογιστούμε τι σημαίνει η
Ελευθερία για τον καθένα μας σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο.
Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να διανοηθούμε την ελευθερία εντός πλαισίου κανόνων που απορρέουν από την κοινωνική συμβίωση. Ο όρος αυτός άλλωστε δύσκολα προσεγγίζεται, διότι πάντοτε χρειάζεται να τον εξετάζουμε κάτω από ένα
πρίσμα, για να γίνει κατανοητός, ήτοι ελευθερία ως προς την έκφραση, τη σκέψη, την αυτοδιάθεση, την πολιτική βούληση, τις επιλογές στην ιδιωτική ζωή και πλείστα όσα…
Για αυτό θα προσπαθήσω να πω τι ΔΕΝ συνιστά ελευθερία, τουλάχιστον εντός κοινωνικού συνόλου και πάντοτε κατά
την ταπεινή μου άποψη.
Ελευθερία ΔΕΝ είναι η άμεση ή έμμεση προσβολή της προσωπικότητας του άλλου.
Ελευθερία ΔΕΝ είναι να λειτουργεί καθένας όπως βολεύεται χωρίς να αναλογίζεται ή, ακόμη χειρότερα, να υπολογίζει
τις όποιες συνέπειες και φυσικά τον νόμο.
Ελευθερία ΔΕΝ είναι να προσεταιρίζομαι τους άλλους, επειδή με συμφέρει τη δεδομένη στιγμή.
Ελευθερία ΔΕΝ είναι να μην αφήνω περιθώρια επιλογής στους άλλους.
Ελευθερία ΔΕΝ είναι η άγονη κριτική.
Ελευθερία ΔΕΝ είναι η χειραγώγηση.
Ελευθερία ΔΕΝ είναι ο λαϊκισμός.
Ελευθερία ΔΕΝ είναι ο μακιαβελισμός.
Ελευθερία ΔΕΝ είναι το ‘’ἐλεύθεστε ή ἐλευθήσατε ῥίον ἀτάκτως’’
Ελευθερία ΕΙΝΑΙ να συνειδητοποιώ ότι τα δικαιώματά μου σταματούν εκεί, όπου αρχίζουν τα δικαιώματα του άλλου.
Μπίτζιου Κ. Ευαγγελία, Κλασική Φιλόλογος

τας ένα βιωματικό και εναλλακτικό τρόπο κοινωνικής αλληλεγγύης.
Παράλληλα είχαν την ευκαιρία να κατηχηθούν από τον
γέροντα Εφραίμ και να δια-

λεχθούν μαζί του δημιουργικά,
να θαυμάσουν την περίφημη
αρχιτεκτονική των ναών, αριστουργήματα της αγιογραφίας, χειρόγραφα των βιβλιοθηκών στις Μονές του Αγίου
Όρους, εκδοχές της βυζαντινής μουσικής τέχνης, έργα
ξυλογλυπτική κ.α. μέσα από
ανεξίτηλες και πολύ όμορφες
εντυπώσεις.
Ο μοναστηριακός τρόπος
ζωής με τους ιδιαίτερους στόχους του, η διαφορετική καθημερινότητα των μοναχών,
αλλά και το εκπληκτικό, παρθένο φυσικό περιβάλλον αποτέλεσαν μια πρωτόγνωρη εμπειρία για όσους συμμετείχαν
στο οδοιπορικό.
Εκφράζοντας τις ευχαριστίες μας για την άψογη διοργάνωση της επισκέψεως μας
στο πρόσωπο του πατέρα
Ευάγγελου, υπεύθυνου συνοδού, στους πυροσβέστες που
μετείχαν του προσκυνήματος,
αλλά και των πυροσβεστών
που παρέμειναν στο καθήκον
για την επιχειρησιακή κάλυψη
του Νομού διατελούμε με τα
τιμής..
Ο Διοικητής
Αντώνιος Ν. Σπανός
Πύραρχος

30 σελίδα
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Μ. Βαρβιτσιώτης:
Η μάχη απέναντι
στον ολοκληρωτισμό δεν
ανήκει μόνο στην Αριστερά
Ειδική μνεία στον ιστορικό εκδότη της «Βραδυνής» Τζώρτζη
Αθανασιάδη έκανε ο τομεάρχης
Μεταναστευτικής Πολιτικής της
Νέας Δημοκρατίας Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, σε πρόσφατη ομιλία
του στη Βουλή, τονίζοντας ότι «η
μάχη απέναντι στον ολοκληρωτισμό δεν ανήκει μόνο στην Αριστερά».
Μιλώντας στη συζήτηση επί του
νομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών για την ισότητα των φύλων, την καταπολέμηση της έμφυλης βίας, την ιθαγένεια και τις
Ο τομεάρχης
Μεταναστευτικής Πολιτικής αυτοδιοικητικές εκλογές, ο βουλευτής της Ν.Δ. θύμισε ότι «η
της Νέας Δημοκρατίας
εφημερίδα του σταμάτησε να εκΜιλτιάδης Βαρβιτσιώτης
δίδεται με απαγόρευση της χούντας μετά τη δημοσίευση επιστολής
του Κωνσταντίνου Καραμανλή προς τον ελληνικό λαό και εκδόθηκε
ξανά, αφού σταμάτησε για πολύ καιρό με προφανή στόχο, με το
γνωστό ιστορικό πρωτοσέλιδο ‘Ε – ε – έρχεται!’».
«Αυτό το λέω, γιατί αφ’ ενός οφείλουμε να τιμούμε ανθρώπους
που έχουν υπηρετήσει σε δύσκολους καιρούς τη δημοκρατία,
αλλά και για να θυμόμαστε ότι η μάχη απέναντι στον ολοκληρωτισμό
δεν ανήκει μόνο στην Αριστερά. Ανήκει σε όλους τους πατριώτες
δημοκράτες και πάρα πολλούς απ’ αυτούς, μεταξύ των οποίων
και ο Τζώρτζης Αθανασιάδης, οφείλουμε να θυμόμαστε όλοι»
ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Βαρβιτσιώτης.
Σε ό,τι αφορά την προσθήκη της επίμαχης τροπολογίας για τις
εκλογές ο βουλευτής της Ν.Δ. επισήμανε πως ο μοναδικός
στόχος της ρύθμισης είναι να μη χάσει ο ΣΥΡΙΖΑ την κυβερνητική
πλειοψηφία για τον προεκλογικό μήνα και το μήνα μετά τις
εκλογές. «Δεν μας έχετε πει, όμως, αν μετά τις 15 Ιουνίου, που
θα αναγκαστούν να παραιτηθούν, θα προκηρύξετε εκλογές. Θα
έχετε χάσει τη δεδηλωμένη. Θα προκηρύξετε εκλογές για τις 15
Ιουλίου; Θα γκρεμιστεί και αυτό το σχέδιο του Πρωθυπουργού
που ‘γαργαλιέται’ τελευταία, για να κάνει πρόωρες εκλογές και
γελάσαμε όλοι μαζί του ήταν με αυτό το γαργαλητό;» αναρωτήθηκε
απευθυνόμενος προς τα κυβερνητικά έδρανα.
«Τι θα κάνετε, λοιπόν; Θα ξαναφέρετε τότε τη διάταξη ότι μπορούν να κρατούν και τις δύο θέσεις, και τη βουλευτική στο
Εθνικό Κοινοβούλιο και αυτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ή
είσαστε τόσο βέβαιοι ότι δεν θα εκλεγούν, γιατί ο κομματικός μηχανισμός σας δεν πρόκειται να εκλέξει ούτε τον κ. Δανέλλη ούτε
την κ. Κουντουρά;» συνέχισε.
Αναφερόμενος στη βουλευτική τροπολογία ΣΥΡΙΖΑ που αφορά
την παράταση των συμβάσεων του ΚΕΕΛΠΝΟ ο κ. Βαρβιτσιώτης
κατήγγειλε τη μη χρήση διαθέσιμης ευρωπαϊκής χρηματοδότησης,
αλλά την κατασπατάληση εθνικών πόρων για την παροχή υπηρεσιών
στα hotspots. «Πριν από μερικές εβδομάδες -δύο εβδομάδες,
δέκα μέρες- ήρθε εδώ νομοσχέδιο για το ΚΕΕΛΠΝΟ. Το ΚΕΕΛΠΝΟ
έχει αναλάβει αυτό το έργο: να παρέχει ιατρικές υπηρεσίες στα
hotspots και στους προσφυγικούς καταυλισμούς. Δεν ήρθε καμία
τροπολογία. Στο κείμενο του νομοσχεδίου δεν υπάρχει κανένα
άρθρο στο οποίο να αναφέρεται ότι το ΚΕΕΛΠΝΟ αναλαμβάνει
αυτή τη δράση και συνεχίζει να κάνει αυτή τη δράση. Έχει προκηρυχθεί ένας διαγωνισμός με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση από
πέρυσι το καλοκαίρι. Δεν ολοκληρώθηκε. Έχει χαθεί το ευρωπαϊκό
κονδύλι για το 2018. Ήταν 20 εκατομμύρια ευρώ. Έχει απενταχθεί.
Και σήμερα ερχόμαστε και λέμε σε αυτούς που χθες το πρωί
έλαβαν ένα email από το ΚΕΕΛΠΝΟ που έλεγε ‘Σας ευχαριστούμε
για τη συνεργασία. Γεια σας’ ότι θα παρατείνουμε για άλλους
δύο μήνες τη διάρκεια της σύμβασής τους μέχρι να ολοκληρωθεί
ο διαγωνισμός του ΚΕΕΛΠΝΟ», υπογράμμισε.

Μητσοτάκης: Να ηττηθούν
ο λαϊκισμός και το ψέμα
Ό

λο και πιο εμφατικά και
ξεκάθαρα θέτει τα
διλήμματα των
ευρωεκλογών της 26ης Μαΐου, τις
οποίες, εφόσον δεν προηγηθούν
εθνικές εκλογές, έχει αναγάγει σε
δημοψήφισμα εθνικής κάλπης, ο
Κυρ. Μητσοτάκης. Χθες διεμήνυσε
από τη Σύνοδο του ΕΛΚ στις
Βρυξέλλες –την τελευταία πριν από
τις 26 Μαΐου– ότι στις ευρωεκλογές
οι πολίτες της Ελλάδας, αλλά και
της Ευρώπης, θα αφήσουν πίσω το
ψέμα και τον λαϊκισμό, ενώ
επανέλαβε ότι η «τιμωρία» του
Βίκτορ Ορμπαν από το ΕΛΚ δίνει
απάντηση και στο κυβερνητικό
αφήγημα που επιδιώκει να ταυτίσει
τη Ν.Δ. με ακραίες φωνές.

Ο πρόεδρος της Ν.Δ. χαρακτήρισε
«κρίσιμες» τις επερχόμενες ευρωεκλογές,
στις οποίες, όπως είπε, συνδέοντας και
πάλι την καμπάνια της Ν.Δ. με αυτή του
ΕΛΚ, οι πολίτες θα ψηφίσουν «για μια
νέα Ευρώπη, που θα μπορέσει να προσφέρει περισσότερες και καλύτερες
δουλειές στους νέους συμπολίτες μας,
αλλά και ασφάλεια για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες».
Και επανέλαβε ότι η Ν.Δ. σε αυτή τη
μάχη θα βρεθεί στην πρώτη γραμμή,
καθώς, όπως είπε, «μπορώ να εγγυηθώ
απόλυτα ότι την επόμενη μέρα η φωνή
της Ελλάδας στην Ευρώπη θα μετράει
και πάλι και η Ελλάδα θα μπορέσει να
διεκδικήσει στην Ε.Ε. αυτά που πραγματικά της αξίζουν.
Γι’ αυτό, στις ευρωεκλογές που έρχονται ψηφίζουμε και για μια ισχυρή Ελλάδα, σε μια ισχυρή Ευρώπη που αλλάζει».
Ο κ. Μητσοτάκης επανήλθε στην υπόθεση του Βίκτορ Ορμπαν και την απόφαση του ΕΛΚ να αναστείλει τη συμμετοχή του κόμματός του στην ευρωομάδα
του, για να θυμίσει ότι η Ν.Δ. ήταν το
πρώτο από τα μεγάλα κόμματα του ΕΛΚ

Ο πρόεδρος της Ν.Δ. Κυρ. Μητσοτάκης συνομιλεί με τη Γερμανίδα καγκελάριο Αγκελα
Μέρκελ, λίγο πριν από την οικογενειακή φωτογραφία στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού
Λαϊκού Κόμματος, στις Βρυξέλλες.
που «δημόσια ζήτησε να ληφθούν μέτρα
και να επιβληθούν συγκεκριμένες κυρώσεις στο κόμμα του κ. Ορμπαν».
Δήλωσε και πάλι την ικανοποίησή του
για την απόφαση του ΕΛΚ και διεμήνυσε
ότι αυτό δεν θα κάνει «εκπτώσεις» σε
ζητήματα που αφορούν «αρχές και αξίες
όσον αφορά την επιβολή του κράτους
δικαίου και τη διάκριση των εξουσιών».
Ζητήματα για τα οποία είχε βάλει στο
ίδιο κάδρο τις τακτικές του Αλέξη Τσίπρα
με αυτές του Ούγγρου πρωθυπουργού,
για να καταδείξει, όπως έχει σημειώσει,
ότι ο λαϊκισμός έχει ένα πρόσωπο.
Φρόντισε ακόμη να υπογραμμίσει ότι
η απόφαση του ΕΛΚ –και ο ρόλος που
έπαιξε η Ν.Δ. σε αυτή– δίνει ξεκάθαρη
απάντηση «σε όσους επιχειρούν να ταυτίσουν τη Ν.Δ. με φωνές ακραίες και

φωνές λαϊκισμού».
Στο μέτωπο της οικονομίας, η Πειραιώς
συνεχίζει να αποδομεί τo success story
της κυβέρνησης, αυτή τη φορά με αιχμή
το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
και τη σωρευτική υστέρησή του, η οποία,
όπως σημείωσε ο τομεάρχης Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρας, αγγίζει πλέον τα 2
δισ. ευρώ, «υπονομεύοντας την αναπτυξιακή πορεία της χώρας».
«Η εκτέλεση του προϋπολογισμού
στην εποχή του ΣΥΡΙΖΑ επιβεβαιώνει
ότι η σημερινή κυβέρνηση επιλέγει, με
την ανοχή των θεσμών, να θυσιάσει ένα
ουσιαστικό επενδυτικό εργαλείο, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, προκειμένου να ασκήσει μια κοινωνικά άδικη
και πελατειακή επιδοματική πολιτική»,
σημειώνει ο κ. Σταϊκούρας.

Λογιστικά - Φοροτεχνικά

ΖΟΥΡΜΠΑΣ Ν. - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ν. Ο.Ε.

ΤΩΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ 5

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΕΝΣΗΜΩΝ
ΤΗΛ. ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ 24310 77050, 24310 31616
CMYK
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σελίδα 31

Την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου
ο Αλ. Τσίπρας στα Σκόπια

Εκτός ευρωψηφοδελτίου
ΣΥΡΙΖΑ η Μυρσίνη Λοΐζου
Η επιστολή της παραίτησής της
πεσύρθη η υποψηφιότητα της Μυρσίνης
Λοΐζου από το ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ ύστερα από τις αντιδράσεις που
προκάλεσαν δημοσιεύματα ότι
η υποψήφια του κυβερνώντος
κόμματος για τις ευρωεκλογές
εισέπραττε επί πέντε και πλέον έτη τη σύνταξη της θανούσης μητέρας της.
Στην επιστολή παραίτησής
της η Μ. Λοϊζου αναφέρει:
«Στην προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων κάποια Μέσα
Ενημέρωσης εμπλέκουν δύο
ξεχωριστές υποθέσεις που με
αφορούν.
Η μία περίπτωση σχετίζεται
με την τιμητική σύνταξη που
λάμβανε η μητέρα μου, βραβευμένη και πολυγραφότατη
συγγραφέας, Μάρω Λοΐζου
από τον Υπουργείο Πολιτισμού.
Προφανώς αναγνωρίζω ότι
λανθασμένα καταβαλλόταν για
κάποιο διάστημα η σύνταξη
αυτή. Ωστόσο, το λάθος αυτό
δεν είναι δικό μου, αφού, μετά
το θάνατο της μητέρας μου,
αμέσως τον δήλωσα στις αρμόδιες υπηρεσίες.
Ο λόγος που η σύνταξη συνέχισε να καταβάλλεται σχετίζεται με γραφειοκρατικές διαδικασίες, κάτι το οποίο εξ όσων
γνωρίζω συμβαίνει συχνά και
ταλαιπωρεί αρκετούς πολίτες.
Μάλιστα, αναγνώρισα το
χρέος μου γι αυτή την υπόθεση ενώπιον του δικαστηρίου
και το αποπληρώνω.
Η δεύτερη περίπτωση αφορά ένα χρέος προς την εφορία
και ασφαλιστικά ταμεία ύψους
περίπου 180.000 ευρώ.
Το χρέος αυτό προέκυψε
από την οικογενειακή επιχείρηση που διατηρούσα με τον
πρώην σύζυγο μου, ο οποίος
έχει δηλώσει ότι είναι διατεθειμένος να το αναλάβει εξ
ολοκλήρου, αφού εκείνος ήταν
ο αποκλειστικός διαχειριστής
των οικονομικών ζητημάτων.
Και οι δύο υποθέσεις θα
ήταν σκανδαλώδεις, εφόσον
είχα προσπαθήσει να αποκρύψω ή να αποφύγω κάποια υποχρέωση μου.
Αντιθέτως, έχω υπάρξει συνεπής σε κάθε διαδικασία και
βρίσκομαι πάντα στη διάθεση
της ελληνικής πολιτείας.
Σε κάθε περίπτωση, ο λόγος

ΣΑΒΒΑΤΟ

ην πρώτη εβδομάδα του Απριλίου θα
πραγματοποιηθεί η επίσημη επίσκεψη του
πρωθυπουργού Αλ. Τσίπρα στη Βόρεια Μακεδονία,
όπως μεταδίδει το πρακτορείο ΜΙΑ.
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Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του πρακτορείου στην Αθήνα,
την είδηση έδωσε ο ΥΠΕΞ Γιώργος Κατρούγκαλος, χωρίς να
αναφέρει ωστόσο συγκεκριμένες ημερομηνίες.
Στις αρχές Μαρτίου ο πρωθυπουργός είχε δηλώσει ότι σχεδιάζει το ταξίδι να πραγματοποιηθεί τέλη Μαρτίου με αρχές
Απριλίου, «μόλις φτιάξει και ο καιρός».
που αποφάσισα να συνταχθώ
με τον ΣΥΡΙΖΑ ήταν για να
ενώσω τις δυνάμεις μου ώστε
να αντιμετωπίσουμε επείγοντα
και σπουδαία ζητήματα που
μας αφορούν όλους, και όχι μικροπολιτικά κουτσομπολιά
σχετικά με την οικογένεια μου.
Επειδή ακριβώς η στόχευση
μου ήταν να συνεισφέρω στον
αγώνα κατά της ανόδου της
ακροδεξιάς, καθώς και στην
ανάδειξη του κομβικού ρόλου
του πολιτισμού σε αυτή τη
μάχη, δεν επιθυμώ να μετατοπίζεται η συζήτηση εξαιτίας
μου και, συνεπώς, θέτω στη
διάθεση των οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ την απόσυρσή μου από
το ευρωψηφοδέλτιο.
Αυτό που συμβαίνει, με ευθύνη της αντιπολίτευσης, είναι
η αλλαγή της ατζέντας από το
πολιτικό στο προσωπικό.
Προσπαθούν να καλύψουν
με αυτό τον κανιβαλισμό την
έλλειψη λύσεων για την καθημερινότητα των πολιτών, την
έλλειψη επιχειρημάτων απέναντι στην ακροδεξιά την
οποία μάλιστα με αυτούς τους
χειρισμούς τροφοδοτούν. Αυτόν τον τακτικισμό, εγώ δε θα
τον εξυπηρετήσω.
Η ανθρωποφαγία της Νέας
Δημοκρατίας που εκφράζεται
με συγκεκριμένες δημοσιογραφικές πένες δε θα περάσει.
Όπως και ο φασισμός δε θα
περάσει. Οι πολίτες δε θα επιτρέψουν να περάσει.
Ευχαριστώ θερμά τους ανθρώπους του ΣΥΡΙΖΑ που με
εμπιστεύτηκαν και δεσμεύομαι ότι, θα συνεχίσω να στέκομαι με όλες τις δυνάμεις
μου στον αγώνα για μια πιο δίκαιη και ανεκτική κοινωνία για
όλους και όλες, σε κάθε επίπεδο και σε κάθε πεδίο, είτε είναι η πολιτική, είτε είναι ο δρόμος», καταλήγει η Μυρσίνη
Λοΐζου.

πρώτη κατοικία
δεν
κινδυνεύει
στην Ελλάδα για
τη μεγάλη πλειοψηφία των νοικοκυριών», υπογράμμισε ο Δημήτρης Τζανακόπουλος μέσω
τηλεοπτικών του δηλώσεων, με
τον υπουργό Επικρατείας να
σημειώνει ότι η σχετική νομοθετική ρύθμιση για την προστασία της θα κατατεθεί είτε σήμερα αργά το βράδυ, είτε στις
αρχές της επόμενης εβδομάδας.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
επισήμανε ότι «υπάρχει μεγάλη
πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, οι οποίες είναι σε εξέλιξη
με την Κομισιόν και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και
βρίσκονται οι χρυσές τομές για
τις λεπτομέρειες της διάταξης,
για την οποία υπήρχαν ανοικτά
ζητήματα.
Η κυβέρνηση είναι ανοικτή
στο να συζητήσει επιμέρους
επιφυλάξεις ή ερωτήματα που
μπορεί να τίθενται από τους
εποπτικούς θεσμούς του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος, από την άλλη μεριά,
όμως, είμαστε αποφασισμένοι
να μην υπάρξουν αλλαγές σε
ό,τι αφορά την βασική συμφωνία, στην οποία είχαμε καταλήξει με την Ένωση Ελληνικών
Τραπεζών».
«Ο στόχος της ελληνικής κυβέρνησης είναι να νομοθετηθεί
η προστασία της πρώτης κατοικίας και να ολοκληρωθεί με
τον καλύτερο δυνατό τρόπο η
διαδικασία στο Eurogroup, η
οποία εκτιμώ ότι θα καταλήξει
στο να δοθεί το πράσινο φως
για να υπάρξει επιστροφή των
κερδών των ευρωπαϊκών κεντρικών τραπεζών από τα ελληνικά ομόλογα», δήλωσε ο κ.
Τζανακόπουλος.
«Υπάρχει μια προσπάθεια από
κάποιους κύκλους να φανεί πως
θα μπορούσε το 1 δισ. ευρώ να
χρησιμοποιηθεί ως απειλή για
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Τζανακόπουλος:
Η πρώτη κατοικία δεν
κινδυνεύει στην Ελλάδα

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
Δημήτρης Τζανακόπουλος
την ελληνική κυβέρνηση, ωστόσο δεν θεωρώ ότι πρόκειται για
ένα πραγματικό ζήτημα. Η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι η δημοσιονομική πορεία της χώρας
είναι εγγυημένη και οι βασικές
δεσμεύσεις, οι οποίες προκύπτουν από τη συμφωνία της
21ης Ιουνίου του 2018, τηρούνται», πρόσθεσε.
Ερωτηθείς σχετικά επισήμανε ότι «εποπτεία υπάρχει σε
όλες τις μεταμνημονιακές χώρες και υπάρχει ακόμη μια μεταπρογραμματική παρακολούθηση της Ελλάδας, ωστόσο
αυτό δεν σημαίνει ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει ανακτήσει την οικονομική της κυριαρχία. Η ελληνική κυβέρνηση μπορεί να υλοποιήσει πολιτικές, οι

οποίες δεν εξαρτώνται από τη
συμφωνία των θεσμών, όπως
έγινε με το θέμα του κατώτερου
μισθού».
Κληθείς να σχολιάσεις τη ρητορική κατά της Ελλάδας, που
χρησιμποιούν συχνά Τούρκοι
αξιωματούχοι, ο κ. Τζανακόπουλος επισήμανε πως «η Τουρκία, αρκετές φορές, επιλέγει
να χρησιμοποιήσει μια ρητορική έντασης, το ερώτημα, όμως,
που τίθεται σε κάθε ελληνική κυβέρνηση είναι, "πως απαντάμε"». «Η απάντηση είναι πως η
κυβέρνηση απαντά, προσπαθώντας από τη μια να κρατήσει
ανοικτούς διαύλους πολιτικής
και διπλωματίας, και από την
άλλη με αποφασιστικότητα σε
ό,τι αφορά τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας και τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου.
Έχουμε με το μέρος μας το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Με αυτήν την έννοια θα
πρέπει πάντοτε να είμαστε εξαιρετικά ισορροπημένοι και ρεαλιστές», συμπλήρωσε.

«Συζητάμε όλα τα διμερή
θέματα στη βάση του
διεθνούς δικαίου»
Σε ερώτηση εάν θα υπάρξει
διάλογος με την Τουρκία για τη
διευθέτηση της ΑΟΖ με την Ελλάδα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, απάντησε: «Με την
Τουρκία συζητάμε όλα τα διμερή θέματα στη βάση του διεθνούς δικαίου και του δικαίου

της θάλασσας, Συζητούμε τα
πάντα, στον βαθμό που αυτή η
συζήτηση δεν συμπεριλαμβάνει
και την άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων, τα οποία μπορούν
να ασκηθούν μονομερώς».
Αναφερόμενος στην πρόσφατη τριμερή διάσκεψη, ο κ.
Τζανακόπουλος υπογράμμισε
ότι «το μήνυμα είναι από τη μία
μεριά ότι εμείς προχωρούμε
σε συγκεκριμένες συμφωνίες
για να αξιοποιήσουμε και τη
γεωπολιτική θέση της χώρας,
αλλά και τις τριμερείς σχέσεις,
και από την άλλη αφήνουμε
ανοικτό παράθυρο για τη συμμετοχή και της Τουρκίας, εφόσον η συμπεριφορά της στο
διεθνές περιβάλλον είναι τέτοια που θα το επιτρέπει».
Αναφορικά με την επίθεση
από αγνώστους, τα ξημερώματα, στο ρωσικό προξενείο στο
Χαλάνδρι, ο υπουργός Επικρατείας απάντησε: «Από την πλευρά της κυβέρνησης είναι δεδομένη η καταδίκη τέτοιων περιστατικών, όπως είναι δεδομένο
ότι εγγυούμαστε την ασφάλεια
όλων των ξένων αποστολών
στην χώρα».
Τέλος, ο κ. Τζανακόπουλος
εκτίμησε ότι δεν υπάρχει γενικευμένο πρόβλημα τρομοκρατίας στην Ελλάδα ή φαινόμενα
αντίστοιχα με άλλες ευρωπαϊκές
χώρες. Τόνισε, όμως, ότι «πρέπει να είμαστε σε διαρκή εγρήγορση για να μην αποκτήσουμε».
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Το 1821 χθες και σήμερα
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άθε φορά που
πλησιάζει "η
εορτή των
εορτών" του ελληνικού
γένους και του
Νεοελληνικού κράτους,
η 25 Μαρτίου, μνήμες
και βιώματα των
παιδικών και εφηβικών
μας χρόνων, που
έμειναν ζωντανά και
ανεξίτηλα στο διάβα του
πανδαμάτορα χρόνου,
πλημμυρίζουν την ψυχή
μας και μας γεμίζουν
εθνική συγκίνηση και
υπερηφάνεια.

Με τι ενθουσιασμό και
προθυμία ετοιμάζαμε τις
εθνικές σχολικές γιορτές,
με τι χαρά στολίζαμε το
σχολείο με ελληνικές σημαίες και πορτρέτα ηρώων
του '21, ώστε να του δώσουμε γιορτινή και χαρωπή
όψη! Έπειτα εκείνες οι ενθουσιώδεις παρελάσεις
των μαθητών των σχολείων
της κωμοπόλεως, αλλά και
το πρωινό ανοιξιάτικο ξύπνημα από τη φιλαρμονική
του Δήμου, η οποία γυρίζοντας στους δρόμους παιάνιζε εμβατήρια και κυρίως
το ενθουσιώδες και πατριωτικό τραγούδι "όλη
δόξα, όλη χάρη, άγια μέρα
ξημερώνει...", δημιουργούσαν ένα κλίμα εθνικής
έξαρσης.
Οι συνθήκες της σχολικής ζωής, αλλά και της μαθητικής ζωής ήταν τότε δύσκολες. Λίγοι καθηγητές,
πολυάριθμες αίθουσες, έλλειψη σχολικών βιβλίων, τα
οποία -σημειωτέον- τα αγοράζαμε από παλιούς μαθητές και τα φυλάγαμε "ως
κόρην οφθαλμού". Αλλά τα
βιβλία εκείνα και κυρίως
τα Νέα Ελληνικά ήταν άριστα. Η ζωή μας ήταν λιτή,
δωρική, χωρίς ποικιλία φαγητών και πολυτέλεια ενδυμάτων, χωρίς ψυχαγωγία
της σύγχρονης εποχής.
Αγαπούσαμε το διάβασμα
και αποβλέπαμε στην πρόοδο και στην πνευματική
μας προκοπή.
Σήμερα, δυστυχώς φαίνεται πως τα σύγχρονα
οπτικοακουστικά μέσα, η
σύγχρονη τεχνολογία, παρασύρει τους νέους σε μια
ζωή "ήσσωνος προσπάθειας", στη ραθυμία και στην
καλοπέραση, στην ηθική
και πνευματική αποδόμησή
τους. Και ενώ η άπλαστη
νεολαία, "η ευρίπιστη και
ευόλιστη", χρειάζεται χα-

ΕΛΛΑΔΑ

Γράφει ο κ. Κων/νος Χαρ. Κορλός, θεολόγος

λινό ηθικό και κανόνες ηθικής ζωής, για να συγκρατηθεί από τον κατήφορο
της διαφθοράς και της ηθικής εξαχρείωσης και να γίνει "καλή καγαθή", τα πάντα
την ωθούν προς την καταστροφή αυτή.
Πολλά από τα σχολικά
βιβλία και, κυρίως, τα Νέα
Ελληνικά, είναι εντελώς
ακατάλληλα. Άνθρωποι που
"εναυάγησαν περί την πίστιν" καταρτίζουν τα σχολικά προγράμματα και επιδιώκουν να διαπλάσουν τη
νεολαία "κατ' εικόνα και
ομοίωση τους", χωρίς την
αρματωσιά της Ορθοδόξου
πίστεως και ζωής και των
εθνικών παραδόσεων, ώστε
να γίνουν στο μέλλον έρμαια και υποχείρια της παγκοσμιοποίησης και της
Νέας Εποχής.
Κάποιοι προσπαθούν να
πλαστογραφήσουν την
Ιστορία. Παρουσιάζουν την
Επανάσταση του '21 ως
κοινωνική εξέγερση. Αυτό
είναι παραποίηση της Ιστορίας. Το '21 στάθηκε έργο
όχι μόνο των οπλαρχηγών,
όχι μόνο των αστών και
της αγροτιάς, ή του κλήρου
και των προυχόντων, μα ο
εκπληκτικός ξεσηκωμός
ενός λαού που ένοιωθε βαθύτατα την καταγωγή του.
Η Επανάσταση είχε χαρακτήρα εθνικό και θρησκευτικό. Οι πηγές που δείχνουν
περίτρανα αυτόν και μόνο
αυτόν τον χαρακτήρα του
ξεσηκωμού είναι ανεξάντλητες! "Η εξέγερσις εκείνη,
-γράφει ο επίσημος ιστορικός του ξεσηκωμού Δίον.
Κόκκινος- δεν προήλθεν
από την υποκίνησιν ωρισμένης κοινωνικής τάξεως,
ούτε από την σύγκρουσιν
οικονομικών συμφερόντων,
ή από μίαν απλήν κακοδαιμονίαν, ούτε ως ανάγκη
πολιτειακής μεταβολής...
Η ελληνική επανάστασις
ήτο εξ ολοκλήρου εθνική...
Καταφαίνεται δε το εθνικόν
ελατήριον εκ του γεγονότος ότι εις την Ελλάδα εξηγέρθησαν όλοι..."
Ο περίφημος Αινιάν γράφει ότι το θρησκευτικό συναίσθημα ήταν εκείνο που
έσπρωξε τους Έλληνες
στην Επανάσταση, "ώστε
η Επανάστασις κατά πρώτον λόγον πρέπει να θεωρηθή θρησκευτική και κατά
δεύτερον πολιτική (=εθνική). Εθεωρήθη ως σταυροφορία κατά των απίστων
και δια τούτο πρώτος ο

κλήρος ύψωσε την σημαίαν
της Επαναστάσεως και ευλόγησε τα πρώτα κινήματα
του λαού".
Ο Γέρος του Μωριά, ο
Κολοκοτρώνης έχει πει σχετικά: Όταν πήραμε τα όπλα,
είπαμε πρώτα υπέρ Πίστεως
και μετά υπέρ Πατρίδος.
Άλλωστε, ουδέποτε στη
μακρά διάρκεια της δουλείας έσβησε από την ψυχή
του λαού, ο πόθος και ψ)
ελπίδα για ελευθερία. Αυτό
αποτυπώνεται στα δημοτικά του τραγούδια, που καλύπτουν χρονικά και θεματολογικά όλη την Τουρκοκρατία και φυσικά όλη την
εποποιία του '21, έτσι που
εύλογα να γραφεί ότι "το
τραγούδι ακούγεται με το
πρώτο καριοφίλι του ξεσηκωμού, οδοιπορεί μαζί του
σ' όλη τη διάρκεια του Αγώνα και τα κατοπινά χρόνια"
(Σαρ. Καργάκος).
Τα συχνά εξεγερτικά κινήματα, οι παραδόσεις, οι
θρύλοι, οι θρήνοι, "ο Μαρμαρωμένος Βασιλιάς". Το
πολυθρύλικο τραγούδι της
"Αγια Σοφιάς", εκφράζουν
το πόθο αυτό για ελευθερία.
Ο Φώτης Κόντογλου ονομάζει το '21 σε περίφημο
μελέτημα του "Αγιασμένη
Επανάσταση" και ο Κων/νος
Τσιρόπουλος γράφει σχετικά με αίσθημα ευθύνης:
"Καμιά επανάσταση δεν
γέννησε αγίους. Γέννησαν
(οι επαναστάσεις) ήρωες
αλλά όχι αγίους. Το Εικοσιένα έρχεται ολοσκέπαστο
από χρυσό νέφος αγίων
και μαρτύρων, δικών του
μαρτύρων... Η Επανάσταση
που φλόγισε με το πάθος
της Ελευθερίας το γένος
μας, ήταν τεχνουργός
αγίων, επανάσταση αγιασμένη, που ξεχύθηκε σα
λάβα από τα στήθη της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας".
Είναι δικαίωμα των νεώτερων ιστορικών το να επικρίνουν ή να αρνούνται τον
θετικό ρόλο της Εκκλησίας,
αλλά είναι ιστορικό ατόπημα να μη βλέπουν την εκχειλίζουσα θρησκευτικότητα από την ψυχή όλων των
πρωταγωνιστών και των
αγωνιστών του 1821. Χωρίς
το βαθύτατο θρησκευτικό
συναίσθημα δεν θα γινόταν
από την πρώτη στιγμή του
Αγώνα συνθηματικό έμβλημα το "Ελευθερία ή Θάνατος". (Σαράντος Καργάκος).

ΑΘΑΝΑΤΗ - ΙΣΤΟΡΙΚΗ
ΚΑΙ ΔΟΞΑΣΜΕΝΗ
25η Μαρτίου 1821- Ημέρα Δόξας - Ιστορίας
Μέρος 1ο

Α

θάνατη Δόξα
της Ελλάδας,
πάντα θα πετάς
ψηλά από τον δρόμο
στον οποίο βαδίζει η
Ελλάδα για να την
στεφανώνεις σε κάθε
νίκη της.

Το φτερούγισμά σου το
νιώθουμε εμείς, τα παιδιά
σου (απόγονοί σου) του
απανταχού Ελληνισμού, σε
Ανατολή, Δύση, Βορρά και
Νότο, και είμαστε έτοιμοι
για κάθε θυσία (υπέρ της
πατρίδας μας), όπως και
εσύ είσαι έτοιμη να μας στεφανώνεις σε κάθε νίκη μας.
Αθάνατη Δόξα, ξεπετιέσαι
πάντοτε ανάμεσα από καταστροφές και ερείπια για
να στεφανώνεις παλικάρια,
όπως λέει και το ιστορικό
τραγούδι: “Στων Ψαρών την
ολόμαυρη ράχη, περπατώντας η Δόξα μονάχη κ.λπ.”.
Υπάρχουν, ναι υπάρχουν
στην Ιστορία κάθε Έθνους,
μερικές ημερομηνίες, που
καλούν αυτό το ίδιο το
Έθνος, να ανέβει ψηλά εις
την κορυφή της δόξας του.
Μα η ιστορία του δικού μας
Έθνους, είναι περισσότερο
από κάθε άλλη ιστορία, γεμάτη από τέτοιες ιστορικές
ημερομηνίες. Μέσα όμως
στην στράτα (διαδρομή)
αυτή των ημερομηνιών, μερικές ξεχωρίζουν και όταν
κάποιος θυμάται, η καρδιά
του χτυπά δυνατά, τα στάθη
του φουσκώνουν, και μεγάλη συγκίνηση τον καταλαμβάνει.
Είναι ποτέ δυνατό ανθρώπινη ελληνική καρδιά να μη
συγκινηθεί και να μη θαυμάσει το μεγαλείο της Μεγάλης και πολυδοξασμένης
αυτής επετείου της 25ης
Μαρτίου του 1821. Η ιστορική αυτή ημέρα της 25ης
Μαρτίου 1821, είναι ημέρα
κατά την οποία, ο Χριστιανισμός και ο Ελληνισμός,
εχάρισαν εις την υφήλιο
(Οικουμένη), την ιδέα της
Ελευθερίας.
Ιστορική αυτή ημέρα, ως
φωτεινός Πυρσός, φωτίζει
κάθε αγωνιστική καμπή της
νεώτερης ιστορίας μας και
δείχνει την ιστορική πορεία
που οδηγεί στα πεπρωμένα
της Αιώνιας Πατρίδας μας.

Οι μεγάλες και ηρωικές
μορφές του Αγώνα του
1821, βρήκαν μιμητάς και
συνεχιστάς των ιστορικών
αγώνων, εις τους επιγόνους
των. Οι μαχητές του Πρώτου Βαλκανικού Πολέμου,
της Μικράς Ασίας και της
Αλβανίας του Δευτέρου (Β’)
Παγκοσμίου Πολέμου του
1940-45, είναι πιστά αντίγραφα των μεγάλων προτύπων των Εθνικών μας φυσιογνωμιών, οι οποίες κοσμούν την ηρωική Πινακοθήκη του Έθνους μας.
Μέσα σ' αυτή θα σπουδάζουν την ιστορική και
εθνική ψυχή, αι μέλλουσαι
γενεαί και εκεί θα μάθουν
να αγαπούν και να συγκινούνται, από τα μεγάλα
ιστορικά και υψηλά ιδεώδη,
με τα οποία θα τροφοδοτούν εις τους Αιώνας, τον
Οργανισμό της Ελλάδας,
από τα 400 χρόνια της βαριάς και αλησμόνητης σκλαβιάς αιώνων (1453-1821).
Μέσα στον απόηχο της
σκλαβιάς, είχε ακουστεί μία
δυνατή και ελληνική φωνή.
Οι άνδρες, Έλληνες, ήλθε
η ώρα, είναι καιρός πλέον
να αποτινάξουμε την σκλαβιά, να ελευθερώσουμε την
Πατρίδα μας και να υψώσουμε τον Σταυρόν και το
Λάβαρο της Λευτεριάς. Η
φωνή έλεγε: “Εις τα όπλα
λοιπόν, φίλοι και πατριώτες.
Η πατρίδα μάς προσκαλεί,
24η Φεβρουαρίου 1821
«διαταγή από το γενικό
στρατηγείο» Αλέξανδρος
Υψηλάντης.
Στην ιστορική αυτή φωνή
και προκήρυξη της Επαναστάσεως, σύσσωμο το Ελληνικό Έθνος, έδωσε το παρόν, φωνάζοντας δυνατά:
“Ελευθεργιά ή Θάνατος”.
Με απερίγραπτον ενθου-

σιασμό, όλοι οι Έλληνες
σπουδαστές της Οδησσού,
καθώς και άλλων πόλεων,
τρέχουν γύρω στον «Στρατηγό» Υψηλάντη. Οι νέοι
αυτοί ζητούν να υπηρετήσουν και να πέσουν μέχρι
και τον τελευταίο για την
πίστη και την Λευτεριά της
Πατρίδας Ελλάδας. Η Ελληνική και Παγκόσμια Ιστορία, ξέρει καλά πως τα ηρωικά αυτά Ελληνόπουλα, κράτησαν πιστόν τον Όρκον
που έδωσαν, ότι θα χύσουν
και την τελευταία ρανίδα
(σταγόνα) του αίματός τους,
υπέρ της Θρησκείας και της
Ελευθερίας της Πατρίδας
Ελλάδας.
Στην μάχη του Δραγατσανίου, στις 6 Ιουνίου 1821,
τα δοξασμένα παιδιά της
Ελλάδας, παίρνουν μέρος
στον αγώνα και πολεμούν
σαν πραγματικά λιοντάρια,
κατά του πολυάριθμου
Τουρκικού εχθρού... Κανείς
από τους νέους αυτούς Ιερολοχίτας, δεν κινείται από
την θέση του. Μάχονται
όλοι, νηστικοί και ακούραστοι, γύρω από την ελληνική
σημαία, ενώ θερίζονται από
τα πυρά του εχθρού “των
Τούρκων”.
“Μιμητές και άξιοι θαυμασμού, είναι οι απόγονοι
ήρωες αυτών, οι μαχητές
του 5ου (Πέμπτου) Συντάγματος Τρικάλων που έχουν
πέσει ηρωικά στο Ύψωμα
731, στα κακοτράχαλα βουνά της Αλβανίας, στις 9-25
Μαρτίου 1941”. Όλα τα Ελληνόπουλα παλικάρια έχουν
θυσιαστεί στον βωμό της
Πατρίδας Ελλάδας. Αλλά η
θυσία τους δεν πήγε χαμένη. Ήταν ο σπόρος από τον
οποίο είχε βλαστήσει η πολυπόθητη ελευθερία. Ο
ιστορικός Φιλήμων είχε γράψει: “Ευτυχισμέναι αι σκιαί
των Ιερολοχιτών, δεχθείτε
την Λατρεία την οποία σας
προσφέρει ο χορός όλων
των γνησίων βλαστών της
Ελλάδος”. Η επανάσταση
είχε πλέον αρχίσει. Το καριοφίλι βροντούσε δυνατά,
παντού μια φωνή ακούετο
“Ελευθερία ή Θάνατος”,
“φωτιά και τσεκούρι στους
προσκυνημένους”.
(Συνεχίζεται)
Βασίλειος Ε. Γιουβρής
Συν/χος Δ. Επιμελητής
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«Ο Αφορισμός της Επανάστασης του 1821:
Μία ιδεολογική προσέγγιση»
«Αφωρισμένοι υπάρχειεν και κατηραμένοι
και ασυγχώρητοι, και μετά θάνατον άλυτοι, και
τω αιωνίω υπόδικοι αναθέματι….. αν δεν
αναλάβωσιν τον εντελή χαρακτήρα του
ρεαγιαδικού αυτών επαγγέλματος».
(απόσπασμα από το αφοριστικό κείμενο)

εγκύκλιο με την οποία απαγορεύει τους Έλληνες
να βαπτίζουν τα παιδιά τους με αρχαία ελληνικά
ονόματα «… είναι διόλου απροσφυής και
ανάρμοστος…». Σε άλλο σημείο της εγκυκλίου
καταδικάζονται οι θετικές επιστήμες και οι
διαφωτιστές δάσκαλοι. Αυτοί χαρακτηρίζονται με
επίθετα που δεν συνάδουν με το πνεύμα της
Στη νεοελληνική ιστορία υπάρχουν γεγονότα
Εκκλησίας «εις τας ομιλίας των βάρβαροι, εις τας
που αποτελούν σημείο αντιμαχόμενο μεταξύ
γραφάς των σόλοικοι, εις τας θρησκείας
των ιστορικών. Οι αντιτιθέμενες ερμηνείες άλλοτε
ανίδεοι, εις τα ήθη παράφοροι και
φωτίζουν περισσότερο το γεγονός και άλλοτε
διεφθαρμένοι, εις τα πολιτεύματα επιβλαβείς,
προκαλούν σύγχυση. Οι ιστορικές πηγές, αν και
και άσημοι πατριώται, και ανάξιοι της
είναι αρκετές, πολλές φορές χρησιμοποιούνται ως
προγονικής κλήσεως». Αυτή, λοιπόν, είναι η
μέσο για να δικαιωθούν κάποιες σκοπιμότητες και
γνώμη του πατριάρχη Γρηγορίου του Ε’ και της
όχι να αποκαλυφθεί η αλήθεια. Εξάλλου πάντοτε
εκκλησίας για τους δασκάλους του γένους και
η ιστορική αλήθεια παραμένει το μεγάλο
συλλήβδην για τους επιστήμονες.
ζητούμενο ενάντια στα εθνικά στερεότυπα ή και
Και εάν ο αφορισμός ήταν προϊόν πιέσεων και
ΗΛΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
στις ιδεολογικές σκοπιμότητες. Τα στοιχεία αυτά
απειλών του σουλτάνου, η Πατρική Διδασκαλία και
ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ
τρέφουν και συντηρούν κάποιους εθνικούς
η πατριαρχική εγκύκλιος ποιον σκοπό
μύθους που από τη φύση τους ως ένα σημείο
εξυπηρετούσαν και πόσο φιλελληνικά κείμενα
λειτουργούν ως ενοποιητικός παράγοντας μεταξύ των πολιτών ενός ήταν; Διαχρονικά ερωτήματα και απορίες.
κράτους ή έθνους αλλά από την άλλη δρουν ανασταλτικά στην
Θρησκεία και Ραγιαδισμός
αποκάλυψη της ιστορικής αλήθειας.
Ένα σημείο του αφορισμού είναι κι αυτό που αναγνωρίζει την
Στα γεγονότα, λοιπόν, που αποτελούν σημείο τριβής μεταξύ των
μελετητών είναι και ο αφορισμός της Ελληνικής επανάστασης από οθωμανικήν αυτοκρατορία ως σωτηρία των ραγιάδων, αφού είναι
τον Πατριάρχη Γρηγόριο Ε’. Το κείμενο του αφορισμού θεόσταλτη. Γι’ αυτό και είναι αναγκαία η υποταγή στο σουλτάνο
υπογράφηκε (23/3/1821) επάνω στην Αγία Τράπεζα από τον «εναντίον της κοινώς ημών ευεργέτιδος και τροφού, κραταιάς
Πατριάρχη Γρηγόριο Ε’ και άλλους 22 ιεράρχες. Μετά την και αηττήτον βασιλείας…» και αλλού ένα άλλο δοξαστικό για το
υπογραφή διαβάστηκε ο αφορισμός στο εκκλησίασμα: «φρικώντων σουλτάνο «όσα η αένναος της εφ’ ημάς τεταγμένης κραταίας
των ακροατών και των υπογραψάντων» (Μιχαήλ Οικονόμου),
αφού πριν την υπογραφή είχαν εγκρίνει το κείμενο οι
Τουρκοκρήτες. Αντίγραφα του αφορισμού στάλθηκαν αμέσως προς
όλες τις κατευθύνσεις με ειδικούς εξάρχους. Το κείμενο του
αφορισμού πρωτοδημοσιεύτηκε στο ελληνικό περιοδικό «Λόγιος
Ερμής» που τυπωνόταν στη Βιέννη της Αυστρίας.
Άλλοι στο κείμενο και στην πράξη του αφορισμού διαβλέπουν
μια σκοπιμότητα για να σωθεί ο ελληνικός πληθυσμός από τις
απειλές του σουλτάνου και άλλοι μια ιδεολογική απόρριψη της
επανάστασης και κατ’ ακολουθίαν μια επαίσχυντη και προδοτική
ή εθνοκτόνα πράξη. Στις αντιτιθέμενες κρίσεις για τον αφορισμό
μπορεί να προστεθεί και η παραδοξολογία της γενικής αποδοχής
της επανάστασης του 1821 ως της κορυφαίας πράξης ελευθερίας
του νεότερου Ελληνισμού κι από την άλλη πλευρά η ανακήρυξη
του Πατριάρχη ως εθνικού ήρωα (ανδριάντας…).
Το παρόν άρθρο δεν στοχεύει να τροφοδοτήσει τον ερμηνευτικό
μανιχαϊσμό των ειδικών αλλά και πολλών άλλων που αρέσκονται
να αναπαράγουν τους εθνικούς μύθους ή να αποδομούν με
ευκολία και χωρίς επιχειρήματα (ιστορικές πηγές, κείμενα…) τα
ιστορικά δεδομένα. Στόχος είναι η περιδιάβαση του κειμένου και
η ανάδειξη εκείνων των στοιχείων που αποκαλύπτουν τα ενδότερα
«δώματα» της πράξης του αφορισμού ως μιας ιδεολογικοπολιτικής πράξης που επηρέασε καταλυτικά την επανάσταση του
1821 (αν και πολλοί διαφωνούν με αυτό).

Επιμύθιον
1. Ο αφορισμός δεν εμπεριείχε δόλο εναντίον των Ελλήνων, αλλά
όπως συντάχτηκε αδικεί την εκκλησίαν. Οι πηγές αναφέρουν πως
τελικά η εκκλησία απέσυρε αργότερα τον αφορισμό.
2. Ο αφορισμός, σύμφωνα με πολλούς μελετητές, πολύ λίγο
επηρέασε την επανάσταση. Κι αυτό γιατί όλοι διείδαν σε αυτόν την
πίεση – βία που άσκησε ο σουλτάνος στον Πατριάρχη. Για
άλλους ο αφορισμός θεωρήθηκε ως ένας ελιγμός για τη σωτηρία
των Ελλήνων της Κων/λης.
3. Στο κείμενο του αφορισμού δεν αναφέρεται ούτε μια φορά
το όνομα Έλληνες. Αντίθετα, πλεονάζουν οι όροι ομογενείς και
ραγιάδες.
4. Είναι τυχαίο πως το κείμενο του αφορισμού απουσιάζει από
τα βιβλία της ιστορίας, έστω και ως πηγής;
5. Τελικά η ιστορική αλήθεια έχει ακόμη δρόμο…. Ωστόσο κάποια
ιστορικά γεγονότα πεισματικά μας καλούν να τα γνωρίσουμε μακριά
από σκοπιμότητες και ερμηνευτικά στερεότυπα…..
6. Ο Σουλτάνος στο τέλος θανάτωσε με οικτρό τρόπο τόσο τον
Γρηγόριο Ε’ όσο και τον θρησκευτικό ηγέτη Χατζή Χαλίλ Εφέντη
(Σεϊχουλισλάμης) που αρνήθηκε να εκδώσει φετφά (διαταγή) για
τη σφαγή και εξόντωση των Ελλήνων, με το σκεπτικό ότι το κοράνι
δεν επέτρεπε τη σφαγή αθώων.

Το ιδεολογικό υπόβαθρο
Το ιδεολογικό και πολιτικό υπόβαθρο του αφοριστικού κειμένου
είναι σαφώς προσδιορισμένο και διάκειται εχθρικά σε κάθε πράξη
– ατόμου, κράτους ή έθνους – που στοχεύει στην ανατροπή της
κατεστημένης «τάξης» και στην απελευθέρωσή του (ατομική,
κοινωνική, εθνική…..). Ιδιαίτερα είναι διαποτισμένο από μια
εχθρότητα προς το πνεύμα και τις κατακτήσεις του διαφωτισμού.
Όσοι (άτομα ή έθνη) διεκδικούν την ελευθερίαν τους
χαρακτηρίζονται αχάριστοι και αποστάτες «πνεύμα κακοποιόν και
αποστατικόν».
Ιδιαίτερα το αφοριστικό κείμενο στηλιτεύει τον Υψηλάντη και τον
Σούτσο που τόλμησαν να κηρύξουν την επανάσταση στη Μολδαβία
με χαρακτηρισμούς που καταδεικνύουν τον ιδεολογικό
συντηρητισμό της εκκλησίας την εποχή εκείνη «απονενοημένοι
και αλαζόνες και δοξομανείς, εκήρυξαν του γένους ελευθερίαν…».
Σε άλλο σημείο οι δυο αγωνιστές της εθνικής ελευθερίας
στιγματίζονται αρνητικά «συμπράκτορες φιλελεύθεροι, μάλλον δε
μισελεύθεροι..». Κατηγορούνται δε, ως υποκινητές πράξεων που
αντίκεινται στη λογική, στο Θεό και στο συμφέρον των υπόδουλων
(ο ραγιαδισμός εθεωρείτο ατομική αρετή….) «επιχείρησαν εις
έργον μιαρόν, θεοστυγές και ασύνετον, θέλοντες να διαταράξωσιν
την άνεσιν και ησυχίαν των ομογενών μας πιστών ραγιάδων της
κραταιάς βασιλείας».
Η αντίθεση του αφορισμού σε κάθε εξέγερση είναι εμφανής και
επικυρώνει τον ιδεολογικό συντηρητισμό της εκκλησίας που ως ένα
σημείο λειτουργούσε εις βάρος των υπόδουλων «ότι το σατανικόν
της δημεγερσίας φρόνημα επινοήσαντες…». Ο όρκος δε των
φιλικών λύνεται με τον αφορισμό, αφού χαρακτηρίζεται ως απάτη
«ο όρκος αυτός είναι όρκος απάτης, είναι αδιάκριτος και
όμοιος με τον όρκον του Ηρώδου…».
Ο ιδεολογικός συντηρητισμός του αφορισμού πήγασε κι από ένα
άλλο κείμενο, την «Πατρική Διδασκαλία» (1798) που θεωρείται ως
το δοξαστικό του ραγιαδισμού. Κάποιες θέσεις του, ίσως να
αποτέλεσαν και πηγή για το κείμενο του αφορισμού. «Ο πρώτος
αποστάτης ο Διάβολος (….) εμεθοδεύη… μια άλλη πονηρίαν και
απάτην… δηλαδή το νυν θρυλούμενον σύστημα ελευθερίας….
Αδελφοί, μην πλανηθήτε… μη δώσετε καμίαν ακρόασιν εις ταύτας
τας νεοφανείς ελπίδας της ελευεθερίας».
Η εναντίωση στο αρχαίο Ελληνικό πνεύμα του Πατριάρχη
Γρηγορίου Ε’ φαίνεται καθαρά και σε μια άλλη πατριαρχική

διαφαίνεται και στην προτροπή μίσους προς αυτούς «να τους
μισήτε και να τους αποστρέφεσθε και διανοία και λόγω, καθότι
και η εκκλησία και το γένος τους έχει μεμισημένους, και
επισωρεύει κατ’ αυτών φρικαδεστάτας αράς ως μέλη σεσηπότα»

βασιλείας…» ή «δια τα άπειρα ελέη όπου απολαμβάνομεν παρά
της βασιλικής φιλανθρωπίας».
Την ιδεολογική κάλυψη στην υποταγή την δίνει και η θεωρία πως
κάθε εξουσία πηγάζει από το Θεό «επειδή, ουκ έστι, φησί, βασιλεία
και εξουσία ειμί υπό θεού τεταγμένη˙ όθεν και πας ο
αντιταττόμενος αυτή τη θεόθεν εφ’ ημάς τεταγμένη κραταιά
βασιλεία, τη του θεού διαταγή ανθέστηκε». Η θέση αυτή του
αφορισμού πηγάζει από μια ανάλογη θέση του Αποστόλου
Παύλου «Πάσα ψυχή εξουσίαις υπερεχούσαις υποτασσέσθω˙ ου
γαρ έστιν εξουσία ει μη υπό Θεού˙ αι δε ούσαι εξουσίαι υπό του
Θεού τεταγμένοι εισίν. Ώστε ο αντιτασσόμενος τη εξουσία τη
του θεού διαταγή ανθέστηκεν˙ οι δε ανθεστηκότες εαυτοίς κρίμα
λήψονται» (Προς Ρωμαίους 13-1, 2).
Παράγωγα των παραπάνω θέσεων είναι και η προτροπή του
Πατριάρχη προς τους ιερωμένους για απόλυτη υποταγή στο
σουλτάνο «και εξ όλης ψυχής και καρδίας σας να διαφυλάττετε
την πίστιν και κάθε υποταγήν και ευπείθειαν εις αυτήν την θεόθεν
εφ’ ημάς τεταγμένης κραταιάν και αήττητον βασιλείαν». Το
αφοριστικό, δηλαδή, κείμενο συναρτά την πίστιν προς το θεό με
την υποταγή στο σουλτάνο. Κάθε ανυπακοή θα τιμωρείται κι από
το σουλτάνο κι από το θεό «καθότι η μετ’ ευχαριστίας και
ειλικρινείας υποταγή χαρακτηρίζει και την προς θεόν αγάπην
και πίστιν».
Ο αφορισμός δεν φείδεται και απειλών εναντίον των επαναστατών
«αμέσως θέλει εξαφθεί η δικαία οργή του κράτους του καθ’ ημών,
και ο θυμός της εκδικήσεως…. και θέλουν εκχυθή τόσων
αθώων αίματα….». Στις απειλές υπάγονται και οι ιερωμένοι που
δεν θα υπακούουν στις εντολές του Πατριάρχη «έχομεν υμάς
αργούς πάσης ιεροπραξίας, και τη δυνάμει του παναγίου
πνεύματος… εκπτώτους… και το πυρί γεννης ενόχους».
Το μένος δε του Πατριάρχη εναντίον των εξεγερμένων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Β. Τσιτσάνη 31
Ταχ. Κώδικας: 42132
FAX: 24310 - 46115
Πληροφορίες: Α.Τζέλης
Τηλέφωνο: 24310 - 46326
e-mail: a.tzelis@thessaly.gov.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων
– Περιφέρεια Θεσσαλίας, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό ανοικτό μειοδοτικό
διαγωνισμό για την προμήθεια πετρελαιοειδών (καυσίμων κίνησης, θέρμανσης - λιπαντικών) για την κάλυψη
των αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων με κριτήριο κατακύρωσης για τα υγρά καύσιμα (πετρέλαιο
κίνησης, θέρμανσης, βενζίνη αμόλυβδη) η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής
και συγκεκριμένα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%)
στην εκάστοτε διαμορφούμενη μέση
λιανική τιμή πώλησης των καυσίμων
κατά την ημέρα παράδοσης του Τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων και για τα λιπαντικά τη χαμηλότερη τιμή ανά λίτρο.
Συνολικός προϋπολογισμού για τα
οικονομικά έτη 2019-2020, 415.856,31
€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
24% και του δικαιώματος προαίρεσης
10 % όπως αναλυτικά περιγράφεται
στην παρούσα.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
του συστήματος.

Οι προσφορές υποβάλλονται από
τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά,
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ
μέχρι 21 Απριλίου 2019 ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των
προσφορών θα γίνει τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά την καταλυτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών
και συγκεκριμένα στης 25-04-2019
ημέρα Πέμπτη μέσω των αρμοδίων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων
της Αναθέτουσας Αρχής.
Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά
από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης και μέχρι 31 Δεκεμβρίου
2020.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
1.Oλα τα φυσικά πρόσωπα, 2. Ολα
τα Νομικά πρόσωπα 3. Συνεταιρισμοί
4. Ενώσεις κ κοινοπραξίες προμηθευτών.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ –
www.promitheus.gov.gr).
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται
σε ποσοστό 2% επί του συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας εκτός του ΦΠΑ.
Οι όροι της υπ.αριθμ. 01/2019 Διακήρυξης (ΕΣΗΔΗΣ-72209) υπάρχουν στην
ιστοσελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας
http://www.thessaly.gov.gr. Και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr
Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 2431046326 - Α. Τζέλης) τις εργάσιμες μέρες και ώρες,
γραφείο 325-326 Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
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ΣΑΒΒΑΤΟ
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Σαν Σήμερα τον 20ό Αιώνα
Μαζί το Σαββατοκύριακο
Πάμε Αλλιώς
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Επτά
Europe
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Ιστορικοί Περίπατοι Κ2
Τζέιμς Μποντ, Πράκτωρ 007:
Επιχείρηση Κεραυνός
Η Ταξιτζού
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων - Αθλητικά Καιρός
Στα Τραγούδια Λέμε Ναι Κ2
ΕΡΤ Ειδήσεις

07:45 Οι Πειρατές της Διπλανής Πόρτας E18
(Ε)
08:00 'Oλι: Περιπέτεια στο Βυθό E21 (Ε)
08:30 Η Γουάντα και ο Εξωγήινος E15 (Ε)
08:45 Η Γουάντα και ο Εξωγήινος E16 (Ε)
09:00 Old Tom E15
09:15 Old Tom E16
09:30 Η 'Oαση του 'Oσκαρ E52 (Ε)
09:40 Η 'Oαση του 'Oσκαρ E53 (Ε)
09:45 Η 'Oαση του 'Oσκαρ E54 (Ε)
09:50 Η 'Oαση του 'Oσκαρ E55 (Ε)
10:00 Ανιμάλια E15 (Ε)
10:30 Κούμπα: Μια Ζέβρα και Μισή
(Khumba)
12:00 Το Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι Κ10 Ε6 (Ε)
13:00 Επιχειρήματα
14:00 Τρελός, Παλαβός και Βέγγος
15:30 Basket League Show (Ζ)
18:00 Μπάσκετ: Άρης - ΠΑΟΚ (Ζ)
20:00 Ντετέκτιβ Μέρντοχ Κ10 Ε6
21:00 Οικογένεια Ντάρελ Κ2 Ε1
22:00 Οι Άντρες που Κοιτούν Επίμονα
Κατσίκες (The Men Who Stare at
Goats)
22:30 Τζέιμς Μποντ, Πράκτωρ 007:
Επιχείρηση Κεραυνός (Thunderball)
23:40 Η Άλλη Μποβαρί (Gemma Bovery)
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07:00 Ο Τόπος της Καρδιάς μας (Ε)
08:00 Η Ομορφιά του Κόσμου E3 (Ε)
08:30 Ο Herbert Blomstedt Διευθύνει
Μπετόβεν (Ε)
10:00 24 Ώρες Ελλάδα E8 (Ε)
11:00 Ο Εντουάρ Λουμπέ και οι γεύσεις της
Προβηγκίας (Ε)
12:00 Δείξε μου το Σπίτι σου E5 (Ε)
12:30 'Eκτη Αίσθηση Κ4 (Ε)
13:00 Ειδήσεις
13:30 ΑΓΡΟweek Κ3
14:30 Μικρές Φάρμες E8 (Ε)
15:00 Ποδόσφαιρο: Πλατανιάς - Βόλος ΝΠΣ
(Ζ)
17:00 Μια Οικογενειακή Ιστορία
18:40 Jean (Ε)
19:00 Αντιδραστήριο
20:00 ALLERT3 Κ6
21:00 Τα Φονικά Μυστήρια της Κυρίας Φίσερ
22:00 Ειδήσεις
22:30 Επίδοξος Μαφιόζος

07:45 Της Ελλάδος τα Παιδιά
08:45 Θα Βρεις το Δάσκαλό σου (Ε)
09:45 Μια Ζωή Κ2 Ε31

τηλεόραση
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Το Καφέ της Χαράς (Ε)
Υγεία Πάνω απ' 'Oλα Κ7
ANT1 News
Merenda Mania
Κωνσταντίνου και Ελένης Κ2 Ε17 (Ε)
Εκείνες κι Εγώ (Ε)
ΑΝΤ1 News - Δελτίο στη Νοηματική
Γλώσσα
Μην Ψαρώνεις E14 (Ε)
ANT1 News
Η Ωραία των Αθηνών
Πέτα τη Φριτέζα E43 (Ε)
Fury

Χταποδοναύτες
Robocar Poli
Πέππα, το Γουρουνάκι
Οι Ευχούληδες: Το Πάρτι Συνεχίζεται
Κουταβοφιλαράκια
Μπόμπι και Μπιλ
PJ Masks
Μαλλιά Κουβάρια: Η Σειρά
Barbie: Σχολείο για Πριγκίπισσες
Ben 10
Το Τρομερό Παιδί
Stars System
Star News
Τα Φιλαράκια Κ4 Ε7
The Kings of Mykonos
Ειδήσεις στη Νοηματική Γλώσσα
House Κ1 Ε14
Star News
Εγώ, ο Απαισιότατος 2
The Twilight Saga: 'Eκλειψη

Η 'Eλενα του Άβαλορ
Βελούδο από Μετάξι E9 (Ε)
Οδηγός Καλής Ζωής
Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση
Ειδήσεις
Καλύτερα Δε Γίνεται!
Kitchen Lab
Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική
Γλώσσα
Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα Κ6 Ε42
(Ε)
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
Το Σόι σου Κ5 Ε38 (Ε)
Πάμε Πακέτο
Ο Ατσίδας
Μετά τα Μεσάνυχτα

Καλημέρα με τον Γιώργο Αυτιά
Ακραία Φαινόμενα
Eco News
Goal Χωρίς Σύνορα
Οι Ειδήσεις του ΣΚΑΪ
Οι Γλυκές Αλχημείες Ταξιδεύουν (Ε)
Happy Traveller
Δελτίο στη Νοηματική
dot.
Food n' Friends
Τα Νέα του ΣΚΑΪ
Survivor
Στην Υγειά μας ρε Παιδιά!
WWE Raw

07:00 Τηλεαγορές
08:00 Κοινωνία και Πολιτισμός (Ε)
09:00 Τηλεαγορές
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Κόντρα και Ρήξη
Τηλεαγορές
Μύθος και Αλήθεια
Πας Μαγειρεύοντας
Δελτίο Ειδήσεων
Κόντρα και Ρήξη
Αχ Πατρίδα μου Γλυκιά!
Δυνατά και Ελληνικά
Δυνατά και Ελληνικά
Δελτίο Ειδήσεων (Ε)

07.30 Γεγονότα - Δελτίο ειδήσεων
08.00 Παιδικό προγραμμα «Αction man”, «Το
μικρό γουρουνάκι», «Ο τελευταίος των
Μοικανών»
09.30. Τελεμάρκετινγκ
10.30 “Πνευματική Θεσσαλία”(Επανάληψη)
11.20 Παιδικό πρόγραμμα «Χάνσελ και
Γκρέτελ»
12.00 «Μη μου πεις»
13.00 TΕΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
14.00 Ντοκυμαντέρ «Οδοιπορικό στη χώρα των
Ελλ..οίνων»
14.40 Πολιτικοί Διάλογοι
16.00 Τελεμάρκετινγκ
17.00 Τravel Guide
18.00 Γεγονότα -Δελτίο Ειδήσεων
18.40 Τελεμάρκετινγκ
19.00 Εδώ Θεσσαλία - Εδώ Ελλάδα»
21.00 Γεγονότα -Δελτίο Ειδήσεων
21.30 «Τα ….ΣΟΣ στη μουσική»
22.30 Ντοκυμαντέρ «Στα άδυτα του Ευβοικού»
23.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
23.45 Ξένη ταινία «Kidnapped»
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ASTRA MARKET
ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΙ ΡΗΞΗ
ASTRA MARKET
ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΙ ΡΗΞΗ
ΑΓΑΠΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ
ASTRA MARKET
ΚΩΔΙΚΑΣ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ

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 Βδομάδα ήταν και πέρασε
21.00 – 23.00 Αθλητικές μεταδόσεις
23.00 – 00.00 Κόντρα και Ρήξη
00.00 – 02.00 Τα άστρα και τα ζώδια

09:45
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'Eλα Χαμογέλα
Open Sport
Open News - Μεσημεριανό Δελτίο
'Oλα Λάθος
Open News στη Νοηματική
Revenge Body
Open News
Passenger
Προκριματικά UEFA Euro 2020 Pre
Game
21:45 Προκριματικά UEFA Euro 2020:
Λίχτενσταιν - Ελλάδα
23:45 Προκριματικά UEFA Euro 2020 Post
Game

ΚΡΙΟΣ: Οι διελεύσεις των ημερών και η ενεργοποίηση της έκλειψης του Ιανουαρίου αναμένεται να σας δώσουν γεγονότα που σχετίζονται με τα ερωτικά σας, όπου ένας κύκλος
μπορεί να κλείσει ή ένας άλλος μπορεί να ανοίξει, αλλάζοντας εντελώς τα δεδομένα στη ζωή
σας.
ΤΑΥΡΟΣ: Οι διελεύσεις των ημερών και η ενεργοποίηση της έκλειψης του Ιανουαρίου αναμένεται να σας δώσουν γεγονότα που αφορούν
από τη μία το σπίτι και την ιδιωτική σας ζωή, κι
από την άλλη την καριέρα σας.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Μέσα από νέες εμπειρίες είναι πιθανό να αναθεωρήσετε απόψεις και να τις αντικαταστήσετε με νέες που εξυπηρετούν την
ανάγκη σας για γνώση και εξέλιξη.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Ενδεχομένως να…κλείσει η κάνουλα κάποιας πηγής εισοδήματος που είχατε και να αναγκαστείτε να ξεκινήσετε την αναζήτηση για να την αντικαταστήσετε με μία νέα.
ΛΕΩΝ: Το κλείσιμο ενός κύκλου είναι πολύ πιθανό και στην πραγματικότητα και πολύ χρήσιμο, αφού η αναποφασιστικότητα σας να αναλάβετε ενεργό ρόλο στη διαχείριση κάποιων καταστάσεων στη ζωή σας μόνο δυσκολίες μπορεί να σας δημιουργεί.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Γεγονότα μπορεί να προκύψουν
και στα εργασιακά, όπου θα αξιολογήσετε κατά
πόσο υπάρχει λόγος να παραμένετε στο υπάρχον περιβάλλον ή αν έχει έρθει η ώρα να κάνετε κάποιες αλλαγές στην καθημερινότητα
σας. Προσοχή σε θέματα υγείας!
ΖΥΓΟΣ: Μπορεί να αποφασίσεις ότι σε κάποιο
από αυτούς τους τομείς το πράγμα έχει βαλτώσει και δεν έχει να σου προσφέρει κάτι πε-
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ΚΟΝΔΥΛΗ 6
2431070669
ΣΧΟΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ& ΓΑΡΙΒΑΛΔΗ
2431029797
ΤΣΕΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
2431074560
ΧΑΡΙΣΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΜΙΑΟΥΛΗ 19
2431031875
ΧΡΥΣΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΔΕΛΗΓ.&ΚΑΝΑΡΗ 20
2431073240

Μεσιακάρης-Οδ. Ριζαριού

Κουτσίρας-Ράξα

Παπαγεωργίου-Αρδάνι

Κατσάνας-Μ. Καλύβια

Χατζής-Ταξιάρχες

Γραμμένου-Πετρωτό

Κουβελάς-Γόμφοι

Οικονόμου-Παλαιόπυργος

Τσιώκας-Μικρό Κεφαλόβρυσο

Αυτή τη βδομάδα προβάλλονται

ΑΙΘΟΥΣΑ 1:
Σε απογευματινές προβολές

“Η ΣΥΖΥΓΟΣ”

ΤΟΞΟΤΗΣ: Οι σχέσεις με τα αδέρφια και άλλα
συγγενικά σου πρόσωπα χρειάζεται να οριοθετηθούν ξανά απ’ την αρχή αφού πρώτα καταλάβεις ότι δεν μπορείς να απαιτείς να σκέφτονται και να λειτουργούν όπως θα σε βόλευε
ή έστω όπως θα προτιμούσες.

με την ΓΚΛΕΝ ΚΛΟΟΥΖ
στην καλύτερη ερμηνεία της
Σε βραδινές προβολές
το νέο καθηλωτικό θρίλερ

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Σημαντικό ρόλο αυτή την περίοδο μπορεί να παίξουν και τα οικονομικά του συντρόφου σας, όπου μπορεί να υπάρξουν ανατροπές προς τη θετική ή την αρνητική πλευρά.

“ΕΜΕΙΣ”
ΑΙΘΟΥΣΑ 2:
Σε απογευματινές προβολές
η παιδική ταινία

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Μπορεί να θελήσετε να κάνετε
το επόμενο βήμα, ολοκληρώνοντας κάποιο κεφάλαιο στη ζωή σας. Σίγουρα χρειάζεστε πίστη
και αισιοδοξία σε αυτή τη φάση, όμως κρατήστε χαμηλού τόνους και μικρό καλάθι, γιατί το
παραμύθι έχει και κακό λύκο…

“ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ”
Σε βραδινές προβολές

“CAPTAIN MARVEL”
Για τις ώρες στο 78775

ΙΧΘΕΙΣ: Θα πρέπει να θυμάσαι ότι πολλές φορές αυτό που φανταζόμαστε και αυτό που είναι στην πραγματικότητα απέχουν παρασάγγας
και πριν αποφασίσεις να συνυπολογίσεις και τις
θυσίες που θα χρειαστεί να κάνεις, αλλά και
τους πιθανούς κινδύνους για την υγεία σου, κυρίως την ψυχική.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
CINE –ΜΥΛΟΣ
Τηλ. 24310 20090
http://cine-mylos. blogspot.com

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Τα χρησιμοποιούμε το
χειμώνα.
2. Μία από τις κύριες
προθέσεις μας - Περίφημα
τα βαλς του.
3. Μέσο ψυχαγωγίας και
ενημέρωσης.
4. «...μαντέματα και γέρου παραμύθια» (παροιμία) - Προηγούνται...
εστεμμένων.
5. Αγγλικό σύμφωνο Προκαθορίζεται στην πρέφα.
6. Προς αυτούς απευθύνεται
μία από τις 14 επιστολές του Αποστόλου Παύλου.
7. Ρήμα ισοπέδωσης ή εξίσωσης
(καθ.) - «Η... του τραίνου», θεατρικό έργο του Γιάννη Σκαρίμπα.
8. Θεσσαλική πόλη.
9. Αναγνωρισμένη η αξία. του Κατάσταση ανώμαλη και επικίνδυνη.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Συχνά αποκαλύπτει... μυστικά.
2. Στάδιο αποκατάσταση (καθ.).
3. Επιπλέει στο νερό -Δύσκολη η
συνεννόηση μαζί του.
4. Ευεργετικά επιδρά -Τα σύμφωνα του... κουτσομπολιού.
5. Χαρακτηρίζεται έτσι συγκρινόμενος - Πόλη του Περού.
6. Ξενικός τίτλος ευγενείας (αντιστρ.) - Νησιωτικό κράτος.

facebook/Δημοτικος
Κινηματογραφος

Ο ένοχος

ΛΥΣΗ (22-3-2019)
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΜΑΓΓΑΝΕΙΑ 2.
ΑΠΡΟΘΥΜΟΣ 3. ΓΡΑΦΗ-ΕΝΤ 4. ΝΙ
- Ο ΝΗΛ 5. ΗΛΕΙΑ - ΑΕΚ 6. ΤΗΝ ΙΑΜΒΗ 7. ΙΣΑΑΚ - ΕΝ 8. ΤΣΟΧΙΝΟ
9. ΩΡΑ - ΙΑΓΟΣ ΚΑΘ.: 1. ΜΑΓΝΗΤΙΖΩ 2. ΑΠΡΙΛΗΣ 3. ΓΡΑ - ΕΝΑΤΑ
4. ΓΟΦΟΙ - ΑΣ 5. ΑΘΗΝΑΪΚΟΙ 6. ΝΥ
-ΧΑ (ΓΗ) 7. ΜΑΛΕΜΕ - ΙΓ 8. ΙΟΝ ΕΒΕΝΟ 9. ΑΣΤΑΚΗΝΟΣ

Για να γυμνάζεται
το μυαλό σας
Πώς παίζεται
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1 έως 9 και κάθε οριζόντια και κάθε κάθετη στήλη να
έχει όλους τους αριθμούς από 1 μέχρι 9.

1

4

9

Eπιμέλεια
I. Tσιμπερδώνη

1

8
1

Η Μαίρη Πόπινς επιστρέφει
(με ηθοποιούς
-μεταγλωττισμένη)
και σε 3D
12.00 μεσημέρι
κανονική προβολή 4 €,
17.30 απόγευμα 3D 5 €

Sudoku

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

2

Ψυχολογικό θρίλερ
85’από τις πιο
συναρπαστικές
ταινίες της χρονιάς
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

7. Ανατολή, γεωγραφικά αναφερόμενη - Ιερή ελιά, σε αττική
ονομασία της (αντιστρ.).
8. Αόριστο άρθρο της γλώσσας
μας - Η βάση της μελωδίας στη
βυζαντινή μουσική.
9. Πιο συχνά χρησιμοποιούμε τα
μικρά.

8

ΠPATHPIA ΔIANYKTEPEYONTA

TELEMACHOS CINEMA

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Πάρε χρόνο να δεις τα πράγματα
αντικειμενικά και πιο σφαιρικά, αλλά και να αξιολογήσεις κατά πόσο είσαι ευχαριστημένος με
τα δεδομένα της ζωής σου ως έχουν ή θες το
κάτι παραπάνω.

στο Μύλο Ματσόπουλου

ΔIANYKTEPEYONTA ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
8 πρωί – 2 μεσημέρι και 5 απόγευμα έως 8 πρωί επομένης
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 15
2431073071
08:00 π.μ. – 23:00 μ.μ.
ΣΧΟΙΝΑ EΛΙΝΑ,
ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ & ΓΑΡΙΒΑΛΔΗ
2431029797
9 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι
ΒΑΡΕΛΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 25
2431039120
ΓΙΩΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΣΙΤΣΑΝΗ 23
2431027630
ΓΚΑΒΟΤZΗΜΑ ΒΑΣΙΛ.
ΗΡ.ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ 4

ρισσότερο. Από την άλλη είναι πολύ πιθανό να
νιώθεις την ανάγκη να ασχοληθείς με πιο δημιουργικά πράγματα.

ΣΑΒΒΑΤΟ
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Απώλειες 1,35%
στο Χρηματιστήριο
Με σημαντικές απώλειες έκλεισαν οι τιμές των μετοχών
στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας, με την αγορά
να υποχωρεί κάτω από τα επίπεδα των 710 μονάδων. Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρέθηκαν οι τραπεζικές μετοχές. O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 708,24 μονάδες,
σημειώνοντας πτώση 1,35%.
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 723,00
μονάδες (+0,71%) και κατώτερη τιμή στις 707,33 μονάδες
(-1,47%).
Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης
κατέγραψε πτώση 1,92%,
ενώ, από τις αρχές του
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
έτους, σημειώνει κέρδη
15,48%.
. 708,24
Η αξία των συναλλαγών
ανήλθε στα 49,310 εκατ.
ευρώ, ενώ διακινήθηκαν
23.577.442 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφα1,35%
λαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,92%, ενώ ο
δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε
ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
ποσοστό 0,29%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη
μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Viohalco
(+1,86%), της Motor Oil (+1,66%) και της Coca Cola HBC
(+1,40%). Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Εθνικής (-7,47%), της Alpha Bank (-7,09%), της Πειραιώς (-6,25%) και της Eurobank (-3,97%).
Από τους επιμέρους δείκτες, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι δείκτες του Εμπορίου (+2,43%), των Τροφίμων
(+1,39%) και των Πρώτων Υλών (+1,08%), ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν οι δείκτες των Τραπεζών (-6,22%)
και των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (-1,66%).
Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Εθνική, διακινώντας 4.600.057 και 3.029.143 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν ο ΟΤΕ με
14,742 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 4,820 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 46 μετοχές, 52 πτωτικά και 33 παρέμειναν σταθερές. Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Τζιρακιάν +6,93% και Μουζάκης +5,97%, ενώ τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Ξυλεμπορία (κ) 22,63% και Revoil -9,03%.

Ê

Γ.Δ

Αχτσιόγλου: «Οι μετανάστεςεργάτες γης μπορούν
να λάβουν άδεια διαμονής»
ήμερα, μετά από δική μας παρέμβαση και αφού αξιοποιήσαμε κάθε διαθέσιμο εργαλείο, οι μετανάστες εργάτες γης μπορούν
να λάβουν άδεια διαμονής», αναφέρει η
υπουργός Εργασίας, Έφη Αχτσιόγλου.
«Από την πρώτη στιγμή βρεθήκαμε
δίπλα στους μετανάστες εργάτες γης της
Μανωλάδας που έπληξε η πυρκαγιά της
7/6/2018 και διαμηνύσαμε ότι για εμάς
δεν υπάρχουν αόρατοι εργαζόμενοι»
επισημαίνει η κ. Αχτσιόγλου, σημειώνοντας ότι μετά από μηνυτήρια αναφορά που κατέθεσε στην εισαγγελία
του Αρείου Πάγου ο ειδικός γραμματέας
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
(ΣΕΠΕ), σε συνεργασία με το υπουργείο

«Σ

Στις 22 ή 23 Απριλίου θα καταβληθεί σύμφωνα με πληροφορίες, για πρώτη φορά το επίδομα ενοικίου στους δικαιούχους των οποίων οι αιτήσεις θα
εγκριθούν εντός Μαρτίου. Η διαδικασία προχωρεί με σχετικά
γρήγορους ρυθμούς, αλλά και
με αρκετά προβλήματα, κυρίως
με τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια
συμβόλαια.
Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, οι συνολικές
αιτήσεις που έχουν υποβληθεί
στο σύστημα ανέρχονται σε
259.322, εκ των οποίων οι
113.201 έχουν ήδη εγκριθεί, αντιστοιχούν σε επίδομα συνολικού
μηνιαίου κόστους 13,9 εκατ.
ευρώ και αφορούν 301.933 άτομα (δικαιούχους και μέλη των οικογενειών). Σε αναμονή βρίσκονται
97.210
αιτήσεις
(37,49%), άλλες 29.487 ή το
11,37% του συνόλου των αιτήσεων που υποβλήθηκαν έχουν
ακυρωθεί και ενδεχομένως θα
επανυποβληθούν, ενώ 17.952,
ήτοι 6,92% των αιτήσεων, έχουν
απορριφθεί οριστικά.
Σύμφωνα με τους ειδικούς,

Η υπουργός Εργασίας, Έφη Αχτσιόγλου
Μεταναστευτικής Πολιτικής, η εισαγγελία Πρωτοδικών Αμαλιάδας έκρινε ότι οι

μετανάστες εργάτες γης στη Μανωλάδα
απασχολήθηκαν με ιδιαίτερα καταχρηστικούς όρους εργασίας και, ως εκ τούτου, δικαιούνται να λάβουν άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους.
«Με τον τρόπο αυτό, επίσης, καθίσταται εφικτό να χορηγήσουμε βοηθήματα
και παροχές στήριξης στους πληγέντες
μετανάστες εργάτες. Προστατεύουμε
και στηρίζουμε έμπρακτα όλους τους εργαζόμενους της χώρας, Έλληνες και
μετανάστες. Συνεχίζουμε την προσπάθειά
μας για τη βελτίωση των όρων εργασίας
και την καταπολέμηση της παραβατικότητας στους χώρους δουλειάς», τονίζει
η υπουργός Εργασίας.

Πριν από το Πάσχα ξεκινά η καταβολή
επιδόματος ενοικίου στους δικαιούχους

το μεγαλύτερο πρόβλημα κατά
τη διαδικασία υποβολής της αίτησης αφορά τα συμβόλαια με
τους ιδιοκτήτες, τη διάρκεια και
το εάν έχουν δηλωθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ.
Πολλοί ενδιαφερόμενοι καταγγέλλουν τους ιδιοκτήτες τους ότι
δεν επεκτείνουν το μισθωτήριο

συμβόλαιο ώστε να έχει διάρκεια
τουλάχιστον 6 μηνών από την
υποβολή της αίτησης, ώστε να
ισχύει όταν θα γίνει έλεγχος
από την ΗΔΙΚΑ. Παράλληλα,
υπάρχουν κάποιοι ιδιοκτήτες
που δεν δέχονται να καταβάλουν το πρόστιμο για την κατάθεση του ηλεκτρονικού ενοικιαστηρίου στην εφαρμογή της
ΑΑΔΕ, με αναδρομική ισχύ, ώστε
οι ενοικιαστές να λάβουν και τα
αναδρομικά που δικαιούνται από
τον Ιανουάριο. Κάποιοι μάλιστα,
σύμφωνα με τις καταγγελίες,
φθάνουν στο σημείο να ζητούν
από τους ενοικιαστές να κατα-

βάλουν οι ίδιοι το πρόστιμο των
100 ευρώ, ενώ δεν λείπουν και οι
περιπτώσεις που λόγω της επιδότησης ζητούν αύξηση στο
ενοίκιο.
Βάσει του σχεδιασμού του
υπουργείου Εργασίας, όσοι υποβάλουν αίτηση και αυτή εγκριθεί
εντός του Μαρτίου θα λάβουν το
επίδομα ενοικίου για τον Απρίλιο
στις 22 με 23 Απριλίου, ήτοι εντός της Μεγάλης Εβδομάδας.
Θα λάβουν μάλιστα και αναδρομικά ποσά για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο.
Αντίστοιχα, όσων οι αιτήσεις
εγκριθούν εντός του Απριλίου, το
επίδομα θα καταβληθεί στις 2025 Μαΐου (στόχος είναι οι πληρωμές να γίνονται κοντά στις 22
κάθε μήνα), όπως και τα αναδρομικά για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο και
Απρίλιο. Στη συνέχεια, για όποιες νέες αιτήσεις εγκρίνονται, το
δικαίωμα στην καταβολή του
επιδόματος θα ισχύει από την 1η
ημέρα του επόμενου μήνα και το
ποσό θα καταβάλλεται μηνιαίως
με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου.

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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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

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΥΣ
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)

τοπικά

ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

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 7:309:30 και απόγευμα 17:00-19:30.

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

Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και ο σύγχρονος
Νεοβαρλααμισμός της Μεταπατερικής θεολογίας
Θεία Πρόνοια
ανέδειξε σε κάθε
εποχή μέσα στην
Εκκλησία άνδρες αγίους που
με την άσκηση, την
προσευχή και τη νηστεία
γεύτηκαν τις άκτιστες
ενέργειες της Θείας Χάριτος
και έγιναν δοχεία καθαρά
του Αγίου Πνεύματος.
Ανέδειξε ανθρώπους
φωτισμένους που
ορθοτόμησαν το λόγο της
αληθείας και διατήρησαν την
ορθόδοξη πίστη
απαραχάρακτη, ανόθευτη και
αναλλοίωτη από αιρετικές
διδασκαλίες της εποχής
τους.

Η

Στη χορεία αυτή των υπερασπιστών της Ορθοδόξου Πίστεως
ανήκει και ο άγιος Γρηγόριος ο
Παλαμάς, αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης (1269-1359), στον οποίο
έχει αφιερώσει η αγία μας Εκκλησία τη Β' Κυριακή της Μ. Τεσσαρακοστής.
Ο Αγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς
είναι του αυτού πνευματικού αναστήματος με τους παλαιότερους
πατέρες και διδασκάλους της Εκκλησίας, όπως ο Μ. Αθανάσιος, οι
τρεις Ιεράρχες, Μ. Βασίλειος, Γρηγόριος ο Θεολόγος και Ιωάννης ο
Χρυσόστομος, ο Μέγας Φώτιος
και ο Μάρκος ο Ευγενικός. Και
όπως ο Μ. Αθανάσιος υπεράσπισε
την ορθόδοξη πίστη στην Α' Οικουμενική Σύνοδο έναντι του Αρειανισμού και αναδείχθηκε "στύλος
της ορθοδοξίας", όπως ο Μ. Βασίλειος και ο Γρηγόριος ο Θεολόγος καταπολέμησαν τους πνευματομάχους και η διδασκαλία τους
έγινε η βάση για τη συμπλήρωση
του συμβόλου της πίστεως στη Β'
Οικουμενική Σύνοδο. Όπως ο Μ.
Φώτιος κονιορτοποίησε εν τη γενέσει της την αίρεση του Φιλιόκβε
και την καινοφανή κακοδοξία του
παπικού πρωτείου,όπως ο επίσκοπος Εφέσου Μάρκος ο Ευγενικός αναδείχθηκε ο "άτλας της
Ορθοδοξίας" κατά τη ληστρική
Σύνοδο Φερράρας-Φλωρεντίας,
έτσι και ο αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης Γρηγόριος ο Παλαμάς με

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

Γράφει ο Κων/νος Χαρ. Κορλός θεολόγος
την Ορθόδοξη διδασκαλία του
διέλυσε το δηλητηριώδες νέφος
της κακοδοξίας του Βαρλαάμ του
Καλαβρού και των ομοφρόνων
του Ακίνδυνου και Γρηγορά.
Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο θεολόγος της θεώσεως
και της θείας χάριτος, με τη θεολογία του καταδίκασε το δυτικόπαπικό σχολαστικισμό, τη σύγχυση μεταξύ Θείας Ουσίας και Θείων ενεργειών, τη βλασφημία του
κτιστού της θείας χάριτος και των
Θείων Ενεργειών και τις λοιπές
καινοφανείς αιρέσεις της Δύσεως.
Όπως γράφει ο πρωτοπρεσβύτερος π. Θεόδωρος Ζήσης, ομότιμος καθηγητής της Θεολογικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, "η άποψη ότι δεν υπάρχει άκτιστη χάρη και ενέργεια του
Αγίου Πνεύματος, μέσω της οποίας επικοινωνούμε με το Θεό, και
ότι ο μόνος τρόπος να επικοινωνήσουμε με το Θεό είναι να κατανοήσουμε λογικά το Θεό και τα
θεία, είναι η αίρεση του Βαρλαάμ
του Καλαβρού, της Ορθολογιστικής Δύσεως, του Παπισμού και του
Προτεσταντισμού την οποία αντιμετώπισε ο Άγιος Γρηγόριος ο
Παλαμάς εκφράζοντας και συνοψίζοντας τη διδασκαλία του Χριστού, των Αποστολών και των
Αγίων". Δυστυχώς στις μέρες μας
μια δράκα ιεραρχών και κληρικών
κινούμενη στο πνεύμα του Βαρλαάμ του Καλαβρού, προσπαθεί,
όπως ισχυρίζεται, να φέρει "Λειτουργική Αναγέννηση", οδηγεί

ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΧΑΘΗΚΑΝ
XΑΘΗΚΑΝ κλειδιά, από μηχανάκι, στη περιοχή του Νοσοκομείου. Όποιος τα βρει
παρακαλείται να επικοινωνήσει
στο τηλέφωνο 6974620973.
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.

όμως αναπόδραστα στον Νέο Βαρλααμισμό. Όπως γράφει στη συνέχεια ο π. Θεόδωρος Ζήσης,
"σχεδόν όλα τα αιτήματα και τα θέματα που θέτει στις μέρες μας η
λεγόμενη "Λειτουργική Αναγέννηση" που σχετίζονται με τη διανοητική κατανόηση μέσω απλοποιήσεως της λειτουργικής γλώσσης, είτε με την ελάττωση της κακοπάθει-ας και της κοπώσεως των
πιστών, με τη συντόμευση των
ακολουθιών, αποτελούν Νεοβαρλααμισμό, ανανέωση της διδασκαλίας του Βαρλαάμ του Καλαβρού, ο οποίος αρνείται ότι η Χάρις του Θεού ενεργεί σε όλους, εγγράμματους και αγράμματους, όχι
κατά το μέτρο της κατανοήσεως,
αλλά κατά το μέτρο της καθάρσεως, και συνιστά να αποφεύγουμε
την κακοπάθεια του σώματος, τις
νηστείες, τις αγρυπνίες, τις μακροσκελείς ακολουθίες.
"Η κατανόηση όμως της θείας
Λατρείας δεν είναι συνάρτηση της
λογικής, της διανοητικής κατανοήσεως των λεγομένων και πραττομένων, αλλά της βιωματικής εμπειρίας και συμμετοχής... Ο Ναός
είναι ο χώρος της Χάριτος, της
ενεργείας των μυστηρίων, της αναγεννήσεως του ανθρώπου, της τονώσεως και ενισχύσεως του εις τα
καθημερινά του προβλήματα της
συμμετοχής του εις την θεοποιό
Χάρη του Παναγίου Πνεύματος".
"Μέσα στην Εκκλησία, στο ναό,
ψηλαφούμε και εγγίζουμε την άκτιστη Χάρη και ενέργεια του Θεού,
η οποία χορηγείται όχι ανάλογα με
το βαθμό της διανοητικής κατανοήσεως, αλλά ανάλογα με το
βαθμό της πίστεως και της κά-

θαρσης μας από τα πάθη, ιδιαίτερα από το πάθος του εγωισμού με
την θεοποιό ταπείνωση". Γι' αυτό
από το Χριστό μακαρίζονται οι
καθαροί στην καρδιά, οι ταπεινοί
και τα άκακα παιδιά, στα οποία
ανήκει η Βασιλεία του Θεού.
Χωρίς ταπείνωση, απλότητα και
πίστη και ο πιο σοφός, όπως λέγει
ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, θα
είναι ως προς τα θεία τυφλός και
μωρός, κλειστός παντελώς στη
φωτιστική και θεοποιό χάρη του
Αγίου Πνεύματος. "Αντίθετα, συνεχίζει ο π. Θεόδωρος Ζήσης, ο
απλός και ταπεινός, που άκουσε
το "έρχου και ιδε", πηγαίνει για να
δει, όχι για να καταλάβει, να ζήσει,
να βιώσει, όπως έζησαν και εβίωσαν το Χριστό οι αγράμματοι Απόστολοι και χιλιάδες αγίων, πολλοί
από τους οποίους ήταν επίσης
αγράμματοι. Αυτοί μας κήρυξαν
και μας παρέδωσαν όχι όσα κατάλαβαν και σκέφθηκαν, φιλοσοφίες και ανθρώπινες διδαχές, αλλά
αυτά που άκουσαν, είδαν και εψηλάφησαν, αυτά δηλαδή που έζησαν και εβίωσαν".

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

AM.EOT 0727E60000012200

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

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

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

για κάθε προορισμό...

ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΑΣ. ΗΛ. ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
Ημερήσια εκδρομή στην Παναγία Σουμελα στην Ιερά Μονή Δοβρας
στη Νάουσα και Βέροια την Κυριακή 24 Μαρτίου 2019.
ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΓΑΡΔΙΚΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΤΟΝ Γ’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

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

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

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
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).

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.

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

ΛΙΠΑΣ TRAVEL

«ΟΡΕΙΝΗ ΑΡΚΑΔΙΑ»
Τρίπολη – Βυτίνα – Δημητσάνα – Στεμνίτσα
Κρουαζιέρα στη διώρυγα Κορίνθου - Αρχαία Κόρινθος Καλάβρυτα (Οδοντωτός). Από 5 – 7 /04 /2019
ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΣΕΡΡΩΝ
ΑΚΡΙΤΟΧΩΡΙ - ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ-ΟΧΥΡΟ ΡΟΥΠΕΛ-ΣΕΡΡΕΣ
2ήμερη εκδρομή. 10-11/04/2019

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

ΟΙ ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
«ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ»
Από 26-29/04/2019

«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ»

«ΜΑΓΕΥΤΙΚΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ»
Από 2-5/05/2019

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

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

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

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

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

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

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

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

Τετραήμερη εκδρομή στην Κωνσταντινούπολη – Βόσπορο
και Πριγκηπόνησσα 30/4 έως 3/5. Αναχώρηση 29/4 βράδυ.
Τριήμερη εκδρομή στο Βελιγράδι και Νόβισαντ 30/4 έως 2/5.
Αναχώρηση 29/4 βράδυ.
Τριήμερη εκδρομή ΣΥΡΟΣ – ΤΗΝΟΣ του Αγίου Πνεύματος
(και οι 2 διανυκτερεύσεις θα γίνουν στην Σύρο)15 έως 17/6.
Αναχώρηση 15/6 βράδυ.
Επταήμερη εκδρομή στην Κρήτη 9 έως 15 Ιουλίου.
(Ηράκλειο - Κνωσσσός – Άγιος Νικόλαος – Ελούντα –
Σπιναλόγκα - Ρέθυμνο – Χανιά)

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

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ

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

2ήμερη εκδρομή «Καλάβρυτα - Μέγα Σπήλαιο - Αγία Λαύρα –
Μεσολόγγι - Άρτα». 30-31 Μαρτίου 2019

Τριήμερη εκδρομή Ναύπλιο – Σπάρτη – Γύθειο – Μονεμβασιά – σπήλαια
Δυρού – Μυστράς 29 έως 31 Μαρτίου με την “πράσινη Κιβωτό”.
Τιμή 140 ευρώ περιλαμβάνει μετακινήσεις με το λεωφορείο
και δύο διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο με ημιδιατροφή.

ΑΧΑΧΩΡΗΣΗ 22/03
ΤΙΜΗ ΑΤΟΜΟΥ ΑΠΟ 319,00 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

Το γραφείο Γενικού Τουρισμού ΛΙΠΑΣ TRAVEL διοργανώνει τις
παρακάτω οδικές εκδρομές:

Ημερήσια εκδρομή με τον Σύλλογο Ηπειρωτών Τρικάλων
στην Ιτέα –Αράχοβα – Δίστομο – Όσιος Λουκά την Κυριακή 31/3

ΠΡΑΓΑ 4 ΗΜΕΡΕΣ

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

Όπως και αν το φανταστείτε… μ’ εμάς θα το ζήσετε !!!

Τηλ. 24310 23564-23646
Τσιτσάνη 21 - Τρίκαλα

Αναχωρήσεις από Αεροδρόμιο Μακεδονία, Θεσσαλονίκη

ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΤΗΝΟ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ
22 & 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
(ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ ΒΡΑΔΥ
ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ ΕΩΣ ΤΗ ΤΗΝΟ)

ΜΗ.Τ.Ε.: 0727Ε60000015600

σελίδα 37

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

Διήμερη εκδρομή στην Αγία Θεοδώρα στη Βαστα Αρκαδίας με τα 18
δέντρα στην Παναγία Μαλεβη στην Ιερά Μονή Παλιοπαναγιας και στην
πόλη του Ναυπλίου. Στις 10 και 11 Μαΐου 2019.

ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΜΥΤΗΛΗΝΗ
(ΑΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ, ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ- ΜΑΝΤΑΜΑΔΟ,
ΠΕΤΡΑ ΜΟΛΥΒΟΣ, ΑΓΙΑΣΟΣ )
14 - 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

(A.M. EOT 0727661-005461)

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

Αριθμος μητρωου
ΕΟΤ 0727E60000037201

23

ΠΟΛΥΓΕΝΗΣ ΔΗΜΗΡΗΣ ΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ

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

TΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Travel

ΣΑΒΒΑΤΟ

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

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

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

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

ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ 5 ΗΜΕΡΕΣ
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

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
Γ’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 29/3/2019-ΠΑΝ. ΔΕΜΕΡΛΙΩΤΙΣΣΑ
Γ’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 29/3/2019-ΠΑΝ. ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ
Δ’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 5/4/2019-Ι.Μ. ΒΥΤΟΥΜΑ
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

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

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

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

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

«ΧΙΟΣ» Από 14 – 17/06/2019

ΜΟΝΗ ΡΙΛΑ-ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ (ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ)
Ημερήσια εκδρομή – Κυριακή 31/3/2019

«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
«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

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

ΤΗΝΟΣ
(2ήμερη εκδρομή) Τήνος - Ι.Μ. Αγ. Πελαγίας
Από 16/06/2019 έως 17/06/2019
ΚΡΗΤΗ
(6ήμερη εκδρομή) Χανιά -Ρέθυμνο- Ηράκλειο- Αγ. Νικόλαος
Από 18/06/2019 έως 23/06/2019

Κάθε Τετάρτη αναχώρηση λεωφορείου για την «ΓΕΡΜΑΝΙΑ»

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

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 22-23/06/2019
(Αγία Θεοδώρα με τα 17 δένδρα στη στέγη Ι. Μ. Μαλεβής-Ναύπλιο κ.ά.)

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
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ΨΗΓΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ
«Όπου αν συ υπάγης και
εγώ θέλω υπάγει» (Ρουθ1:16)
Ο μεγάλος Άγγλος εξερευνητής της Ανταρκτικής Ρ.
Σκοττ όταν ετοίμαζε τη νέα
του αποστολή στον Νότιο
Πόλο, ενημέρωσε τους συνεργάτες του για τις πολλές
δυσκολίες και τους κινδύνους
της, και ζήτησε να του απαντήσουν αν ήθελαν να συμμετάσχουν σ' αυτήν. Η απάντηση τους ήταν τηλεγραφική:
«Όπου θελήσεις, όταν θελήσεις, όσο θελήσεις». Τόσο
απόλυτη ήταν η εμπιστοσύνη
στον αρχηγό τους! Τελικά
όμως η αποστολή απέτυχε
και όλοι πέθαναν στους πά-

γους του Ν. Πόλου μαζί με τον
αρχηγό τους τον Ιανουάριο
του 1912. Τι είναι όμως ένας
άνθρωπος, έστω και με το
κύρος του Σκοττ, μπροστά
στον Κύριο του Σύμπαντος,
τον Ιησού Χριστό τον Λυτρωτή μας που μας καλεί να Τον
ακολουθήσομε στο ταξίδι μας
εδώ στη γη; Ένα ταξίδι ίσως
δύσκολο, αλλά ο Αρχηγός
μας είναι πάντα μαζί μας·,
όρθιος στο τιμόνι της ζωής
μας και το τέλος του ταξιδιού
μας είναι σίγουρο, ο ουρανός
της δόξας. Ας μένουμε λοιπόν
πιστοί σ' Αυτόν, έτοιμοι να
Τον υπηρετήσομε «όπου θέλει, όταν θέλει και όσο Αυτός
θέλει».

Πρόγραμμα ὁμιλητῶν
κατὰ τοὺς Κατανυκτικοὺς Ἐσπερινοὺς
στήν Ἱερὰ Μητρόπολη Τρίκκης καὶ Σταγὼν
Διὰ τοῦ παρόντος σᾶς
γνωρίζομεν, ὅτι καθὼς πλησιάζει ὁ χρόνος τῆς ἐνάρξεως
τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, τῆς κατ’ ἐξοχὴν
πνευματικῆς περιόδου τοῦ
ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, ἡ ὁποία
καταλήγει εἰς τὸν Σταυρὸν καὶ
τὴν Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου μας
Ἰησοῦ Χριστοῦ, προγραμματίζομεν πρὸς τοῦτο ἐκδηλώσεις
ὁμιλιῶν κατὰ τὰς Κυριακὰς
τῆς περιόδου αὐτῆς, πρὸς
πνευματικὸν καταρτισμὸν καὶ
ἐνίσχυσιν ὅλων τῶν χριστιανῶν
εἰς τὸ πνευματικὸν στάδιον
τῆς ἀθλήσεως τῶν ἀρετῶν
τῆς ἁγίας μας Ἐκκλησίας.
Οἱ ὁμιλίες θὰ λαμβάνουν
χώρα ἐντὸς τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Τρικάλων, τὸ ἑσπέρας
τῶν Κυριακῶν περί τήν 6ην
ὥραν συμφώνως τοῦ προγράμματος, τὸ ὁποῖον ἀκολουθεῖ:
Κυριακὴ 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
Ἀθανάσιος Ἀναστασίου, Προηγούμενος Ἱερᾶς Μονῆς Μεγάλου Μετεώρου.
Κυριακὴ 31 Μαρτίου 2019,
(Γ’ Νηστειῶν),

τοπικά

ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

«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!

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.

Η κίνηση στην Ιερά Μητρόπολη
Τρίκκης και Σταγών
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ.
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ σήμερα Σάββατο 23 Μαρτίου το πρωί θα
συμμετάσχει στη Χειροτονία
του Εψηφισμένου Μητροπολίτου Σισανίου και Σιατίστης κ.
Αθανασίου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών.
Αύριο Κυριακή 24 Μαρτίου το
πρωί θα συμμετάσχει στη Χειροτονία του Εψηφισμένου Επισκόπου Ευρίπου κ. Χρυσοστόμου στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Αιγάλεω.
Το απόγευμα στις 6 θα Χοροστατήσει και θα ομιλήσει
κατά την Ακολουθία του Εσπερινού στον Πανηγυρίζοντα Ιερό
Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων με την ευκαιρία της Εορτής της Εφεστίου Ιεράς Εικόνος
του αντιγράφου της «Παναγίας
της Δεξιάς».
Το βράδυ θα τελέσει Ιερά
Αγρυπνία με την ευκαιρία της
Πανηγύρεως της Εφεστίου Ιεράς Εικόνος του αντιγράφου
της «Παναγίας της Δεξιάς» στον
Πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων.
Τη Δευτέρα 25 Μαρτίου το
πρωί στις 11 θα προστεί της
επισήμου Δοξολογίας επί τη
Εθνική Επετείω στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων. Εν συνεχεία
θα μεταβεί στο Στρατόπεδο
Καβράκου όπου θα τελέσει επιμνημόσυνο δέηση και ακολούθως θα παρακολουθήσει την
παρέλαση.
Το απόγευμα στις 6 θα Χοροστατήσει και θα ομιλήσει
κατά την Ακολουθία του Μεθεόρτου Εσπερινού στον Ιερό
Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ρογγίων. Ακολούθως θα
χοροστατήσει κατά την Ακολουθία των Χαιρετισμών της
Υπεραγίας Θεοτόκου ενώπιον
του Αντιγράφου της Θαυματουργού Ιεράς Εικόνος της
«Παναγίας Τήνου».
Την Τρίτη 26 Μαρτίου το
απόγευμα στις 4 θα τελέσει το
Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου
στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Παναγίτσας. Εν συνεχεία
θα τελέσει την Ακολουθία θεμελιώσεως της νέας πτέρυγας
της Ιεράς Μονής.
Στις 7 το απόγευμα θα τελέ-

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

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

• μπιφτέκια σχάρας
• κότσι ψητό
• μοσχαρίσιο συκώτι ψητό
• κριθαρότο με μανιτάρια και πέστο βασιλικού
• αρακά με φρέσκα μυρωδικά

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

Τηλ.: 24310 78278
CMYK

σει τη Θεία Λειτουργία των
Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων
στον Ιερό Προσκυνηματικό Ναό
Αγίου Βησσαρίωνος Τρικάλων.
Την Τετάρτη 27 Μαρτίου στις
7 το απόγευμα θα τελέσει τη
Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων στον
Ιερό Προσκυνηματικό Ναό Αγίου Βησσαρίωνος Τρικάλων.
Την Πέμπτη 28 Μαρτίου στις
7 το απόγευμα θα τελέσει τη
Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων στον
Ιερό Ναό Παναγίας Επισκέψεως Τρικάλων.

Ο Εσπερινός
της Εορτής του
Ευαγγελισμού της
Θεοτόκου στον Ιερό
Ναό Ζωοδόχου Πηγής
Σαραγίων Τρικάλων
Την Κυριακή 24 Μαρτίου το
απόγευμα στις 6 θα τελεσθεί ο
Εσπερινός της Εορτής του
Ευαγγελισμού της Θεοτόκου
στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων, Χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης
και Σταγών κ. Χρυσοστόμου.
Εν συνεχεία ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Αθανάσιος Αναστασίου, Προηγούμενος της Ιεράς Μονής Μεγάλου Μετεώρου θα ομιλήσει καταλλήλως προς ωφέλεια όλων
και πνευματικό ανεφοδιασμό.

ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ
ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΕΣ:
Ο π. Διονύσιος Χουρμουζιάδης την Κυριακή 24 Μαρτίου το
πρωί θα λειτουργήσει στο Φλαμούλι.
Την Παρασκευή 29 Μαρτίου
το βράδυ θα τελέσει την Ακολουθία της Γ’ Στάσεως των Χαιρετισμών της Υπεραγίας Θεοτόκου στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων.
Ο π. Χαρίτων Μανιτάρας την
Κυριακή 24 Μαρτίου το πρωί θα
λειτουργήσει στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων.
Τη Δευτέρα 25 Μαρτίου το
πρωί θα λειτουργήσει στα Σεισμόπληκτα.
ΚΗΡΥΚΕΣ ΘΕΙΟΥ ΛΟΓΟΥ:
Ο κ. Γεώργιος Μηλίτσης την
Κυριακή 24 Μαρτίου το πρωί
στους Γόμφους.

Ιερά Αγρυπνία
Αύριο Κυριακή 24η Μαρτίου, παραμονή της εορτής του Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου και ώρα 8:30 μ.μ. εως 12:15
νυκτερινή, στον Ιερό Προσκυνηματικό Ναό του Αγίου Βησσαρίωνος Τρικάλων θα τελεσθεί αγρυπνία μετά αρτοκλασίας.
Θα εκτεθούν δε προς προσκύνησιν και αγιασμόν των πιστών
Ιερά Λείψανα Αγίων της Εκκλησίας μας.
Εκ του Ιερού Προσκυνήματος

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΣΤΑΓΩΝ KAI ΜΕΤΕΩΤΡΩΝ
ΚΥΚΛΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας προσκαλούμε στην εορταστική εκδήλωση για την Εθνική μας Επέτειο της 25ης Μαρτίου, με ομιλητή τον κ. Παναγιώτη
Νάνη, φιλόλογο και με θέμα: «Μηνύματα του 1821».
Αύριο Κυριακή 24 Μαρτίου και ώρα 6.30 μ.μ.
στη Βαρλαάμειο Χριστιανική Εστία.

Εκδρομή του Συλλόγου
Συντ/χων ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ)
Ο Σύλλογος Συντ/χων ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ) διοργανώνει διήμερη εκδρομή στις 16 και 17 Απριλίου 2019 στην Βυζαντινή ΟΧΡΙΔΑ.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο του Συλλόγου 2431074707 και
6937233500, κ. Γ. Ρώσση.

Ζωγράφου 1
πεζόδρομος (έναντι
Δημοτικής Βιβλιοθήκης)
τηλ.: 24310

78435 •
835 554

what’s up: 6986

ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Μοσχαροκεφαλή με πατάτες ....................................................6,50 €
Ζυγούρι στη λαδόκολα..............................................................6,50 €
Μοσχαράκι πιλάφι ή μοσχάρι μελιτζάνες..................................6,00 €
Λαζάνια με κιμά ή παστίτσιο ή μουσακά....................................5,00 €
Μπακαλιάρο με χόρτα ..............................................................6,50 €

νηστισιΜα φαγητα σαρακοστησ
καλαμάρια γιουβέτσι / μακαρόνια με θαλασσινά.......................6,50 €
Μυδοπίλαφο - ριζότο θαλασσινών ............................................6,00 €
ιμάμ μελιτζάνες - γίγαντες φούρνου ........................................4,50 €
Πλευρώτους ψητά - ψητά λαχανικά ψωμί και λαδολέμονο.......5,00 €
τοματοκεφτέδες - ταραμοκεφτέδες.........................................4,50 €
καλαμαράκια τηγανητά με πατάτες...........................................6,50 €

σαΛατΕσ
Μαυρομάτικα σαλάτα ..........3,50 €
ρεβυθοσαλάτα ....................3,50 €
Πατατοσαλάτα.....................3,50 €
Μελιτζανοσαλάτα................3,50 €
Πολίτικη με ελιές................3,50 €
Μαρούλι..............................3,00 €

αγγουροντομάτα .........3,50 €
Χόρτα..........................3,00 €
Μπρόκολο...................3,00 €
κουνουπίδι..................3,00 €
Παντζάρια ...................4,00 €
Λάχανο........................3,00 €

Κρεατικά της ώρας, θαλασσινά και ψάρια καθημερινά

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
† ΠΕΝΘΗ
Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο,
πατέρα, παππού, γιo, αδελφό και
θείο

KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
ΑΘ. ΠΑΖΑΡΑ
Αξιωματικό ε.α.
Ετών 68
Θανόντα κηδεύσαμε την Τετάρτη
20 Μαρτίου 2019 και ώρα 4.00 μ.μ., εκ
της οικίας μας στον Πυργετό, στον
Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Πυργετού Τρικάλων.
Όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν καθ' οιονδήποτε τρόπο
στο πένθος μας
Ευχαριστούμε θερμά
Πυργετός Τρικάλων 23-3-2019
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Γιούλα Παζαρά. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Αθανάσιος και Βασιλική Παζαρά, Βάνα Παζαρά. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Κωνσταντίνος, Λυδία, Μάριος. ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: Μαριάνθη Παζαρά, Ευδοξία Παπαγεωργίου. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Την τελετή επιμελήθηκε το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΝΟΡΙΤΩΝ
«Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΑΡΟΥΣΙΟΥ» ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Oμιλία από τον Δρ. Θεόδωρο Κ. Γκαλέα
Την Κυριακή 24/03/2019, μετά τη Θεία Λειτουργία, θα γίνει
ομιλία στο Πνευματικό Κέντρο της Ενορίας μας από τον Δρ.
Θεόδωρο Κ. Γκαλέα με θέμα: «Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ 1821» (Όσα θα
έπρεπε να γνωρίζουμε).

Οι πρόβες της χορωδίας
ενηλίκων ανδρών και γυναικών
Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκκης και Σταγών
Γίνεται γνωστό πως οι συναντήσεις και οι πρόβες της χορωδίας ενηλίκων αντρών και γυναικών της Ιεράς Μητροπόλεως
Τρίκκης και Σταγών θα πραγματοποιούνται κάθε Πέμπτη στις
4:00 μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής Τρικάλων στο Βαρούσι.
Τη Χορωδία θα Διευθύνει η Μουσικός Δέσποινα Πλαστάρα.
Προσκαλούνται να προσέλθουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι.
ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Ο Εσπερινός της Εορτής του
Ευαγγελισμού της Θεοτόκου
στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου
Πηγής Σαραγίων Τρικάλων
Αύριο Κυριακή 24 Μαρτίου 2019 στις 6 το απόγευμα θα τελεσθεί ο Εσπερινός της Εορτής του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων,
Χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης
και Σταγών κ. Χρυσοστόμου.
Εν συνεχεία ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Αθανάσιος
Αναστασίου, Προηγούμενος της Ιεράς Μονής Μεγάλου Μετεώρου θα ομιλήσει καταλλήλως προς ωφέλεια όλων και πνευματικό ανεφοδιασμό.

ANAKOINΩΣΗ
Προκήρυξη αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου
Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής
της Αδελφότητος Κυριών “Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ”
Το Δ.Σ. της Αδελφότητος Κυριών “Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ”
σύμφωνα με το καταστατικό προκηρύσσει αρχαιρεσίες για
την ανάδειξη Νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής την Κυριακή 31 Μαρτίου 2019 και ώρα
10 π.μ.-4μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ).
Το Δ.Σ.

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΤΕΛΕΤΩΝ

ΣΑΒΒΑΤΟ

23

ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

σελίδα 39

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα όπως τροποποιήθηκε με το Ν.1250/82 ότι ο
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ του Αναστασίου και της
Φωτεινής, το γένος Θάνου, που γεννήθηκε και κατοικεί
στα Τρίκαλα και η ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ του Παναγιώτη και της Αικατερίνης, το γένος Θεοχαροπούλου που
γεννήθηκε στη Λάρισα και κατοικεί στα Φάρσαλα πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο
Δημαρχείο Τρικάλων.

Ευχετήριο
Στην αγαπητή μας ΙΩΑΝΝΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ που αποφοίτησε επιτυχώς από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τη συγχαίρουμε θερμά και
της ευχόμαστε ολόψυχα καλή σταδιοδρομία.
Οικογένεια
Παναγιώτη και Αθανασία Γιδόπουλου

ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΣΤΗ ΓΕΧΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Με την ευκαιρία της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821, οι νέοι της Γ.Ε.Χ.Α. ετοίμασαν εορτή με θεατρικό, με τίτλο: «ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ - Ο ισαπόστολος και φωτιστής του Έθνους».
Η εορτή θα λάβει χώρα σήμερα Σάββατο 23 Μαρτίου και
ώρα 6μ.μ. στην αίθουσα της Γ.Ε.Χ.Α., οδός Βύρωνος, 24
Τρίκαλα.
Προσκαλούμεθα να την παρακολουθήσουμε.

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

Σκληρή απάντηση Αποστολάκη για τις «ρουκέτες εντυπωσιασμού» του Ακάρ
φη πήραμε; Nα είμαστε προσεκτικοί, 780.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Κι έχουμε και τη Γαλάζια πατρίδα 462.000 τετραγωνικών
χιλιομέτρων. Μας ανήκει και η θάλασσα και ο βυθός.
Οι θάλασσες! Η Μαύρη θάλασσα, το Αιγαίο, η ανατολική Μεσόγειος και μέσα σε αυτά και η Κύπρος. Έτσι λοιπόν αυτές οι περιοχές είναι στο περιβάλλον του ενδιαφέροντός μας και είναι περιοχές που είμαστε υπεύθυνοι για να εξασφαλίσουμε την ειρήνη και την ηρεμία», δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Άμυνας.
Σε ομιλία του την Πέμπτη στο εργοστάσιο συντήρησης της Πολεμικής Αεροπορίας, είπε ότι «είμαστε πάντοτε υπέρ της ειρήνης, του διαλόγου και των σχέσεων καλής γειτονίας στη Μαύρη
Θάλασσα, την ανατολική Μεσόγειο, την Κύπρο, ωστόσο δεν θα
παραβιάσουμε ούτε στο ελάχιστο τα δικαιώματα αυτού του λαού».
Υποστήριξε, τέλος, ότι «έχουμε πάρει κάθε μέτρο που περνάει από το χέρι μας και θα συνεχίσουμε να το παίρνουμε στο πλαίσιο της αντίληψης "αν πεθάνουμε θα γίνουμε ήρωες, αν ζήσουμε θα γίνουμε βετεράνοι"».

κληρή απάντηση έδωσε στην Τουρκία ο υπουργός
Άμυνας, Ευάγγελος Αποστολάκης, μετά τις νέες
προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου ομολόγου του,
Χουλουσί Ακάρ, ο οποίος είπε ότι «μας ανήκει το Αιγαίο, η
Κύπρος και η ανατολική Μεσόγειος».

Σ

«Αυτές οι δηλώσεις ξαφνιάζουν και προκαλούν προβληματισμό.
Δεν μπορώ να τις δω με σοβαρότητα», δήλωσε ο κ. Αποστολάκης και συνέστησε στην Άγκυρα «σοβαρότητα»: "Να σοβαρευτούν και να προσέχουν τι λένε. Μην πετάνε ρουκέτες εντυπωσιασμού».
Ο κ. Ακάρ μίλησε εκ νέου για την "Γαλάζια Πατρίδα" των 462.000
τετραγωνικών χιλιομέτρων στην οποία συμπεριέλαβε το Αιγαίο
και την Κύπρο!
«Έχουμε 780.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα εδάφη της πατρίδας
μας. Μιλάμε για 780.000. Κάποτε έλεγα 800.000 για να γίνει εύκολα κατανοητό. Κάποιοι παρεξήγησαν και μου είπαν ποια εδά-

Ο υπουργός Άμυνας, Ευάγγελος Αποστολάκης

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

«ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ»
Παιδής Θεόδωρος

ΓΑΜΒΕΤΑ 15 ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ:

2431071936
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Η ελευθερία του κλαδέματος

45 χιλ.

35 χιλ.

Ψαλίδια μπαταρίας
για δενδροκομικά &
αμπελουργικά

Δετικό μπαταρίας
Μέχρι και 15.000
δεσίματα την ημέρα

για χρήση σε
αμπέλια
ακτινίδια κ.λ.π.

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

CMYK

