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ΣινΑνηΣ: Στην πρώτη εκδήλωση του συνδυασμού “Δύναμη Ευθύνης”

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

Κάνοντας απολογισμό για 22 και πλέον σημαντικά
έργα που υλοποιήθηκαν στη διάρκεια των 4,5 χρόνων

ΣΕΛ.
6-7

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ-ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

Πρόγραμμα
βιολογικής γεωργίας
Ο Αγροτικός Γαλακτοκομικός Συν/σμός
ΜΕΤΕΩΡΩΝ ενημερώνει όλους τους ενεργούς γεωργούς να υποβάλουν αιτήσεις στήριξης στο πλαίσιο του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020
(Βιολογική Γεωργία) από 28 Φεβρουαρίου
2019 έως και 28 Μαρτίου 2019.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στα γραφεία του Συνεταιρισμού
μας για ενημέρωση και υποβολή αιτήσεων.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 24320
22426-24320 22507.

Αγροτικός Συνεταιρισμός
Μεταποίησης και Εμπορίας
Αγροτικών Προϊόντων Τρικάλων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Δηλώσεις Βιολογικής Γεωργίας και
παραλαβή τιμολογίων από την ΕΑΣ Τρικάλων

Η ΕΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ενημερώνει τους παραγωγούς ότι ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα της
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ από 28 Φεβρουαρίου 2019 έως και 28 Μαρτίου
2019.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στα γραφεία της ΕΑΣ στο Μεγαλοχώρι για ενημέρωση και υποβολή αιτήσεων.
Επίσης η ΕΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ άρχισε να παραλαμβάνει τιμολόγια για επιστροφή ΦΠΑ
του έτους 2018.
Για περισσότερες πληροφορίες
Τμήμα ΟΣΔΕ
Τηλ.: 24310 56513, 24310 56514
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Σαν Σήμερα
1971
ΟΠαναθηναϊκόςεξέρχεταιισόπαλοςτηςΈβερτον
με0-0καισεσυνδυασμόμε
το1-1τουΛίβερπουλ,προκρίνεταιστηνημιτελικήφάση
του Κυπέλλου Πρωταθλητριών Ευρώπης (νυν ΤσάμπιονςΛιγκ).Ηενδεκάδατου
θριάμβου:Οικονομόπουλος,
Τομαράς, Αθανασόπουλος,
Καψής,Σούρπης,Καμάρας,
Βλάχος, Φυλακούρης, Δομάζος, Γραμμός, Αντωνιάδης.
1992
Αεροσκάφος κάργκο
τωνσουδανικώναερογραμμώνπροσκρούειστονΥμηττό από λάθος του πιλότου,
με αποτέλεσμα να σκοτωθούνκαιοιεπτάεπιβαίνοντες.
1999
Το ΝΑΤΟ εξαπολύει
βομβαρδισμούςεναντίοντης
Γιουγκοσλαβίας, επειδή η
τελευταία αρνείται να υπογράψειτησυμφωνίαγιατο
μέλλοντουΚοσσυφοπεδίου.
Οι αεροπορικές επιδρομές
θαδιαρκέσουντρειςμήνες,
έως ότου οι δυνάμεις της
Γιουγκοσλαβίας αποσυρθούναπότηνπεριοχή.Είναι
ηπρώτηεπίθεσηστηνιστορίατηςΣυμμαχίαςκατάκυρίαρχουκράτους.

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ Α.Ε.

Κ

αθόλη τη διάρκεια της
Τουρκοκρατίας (από
1453- έως 1821) ο Ελληνισμός δεν έπαψε να εξεγείρεται, να επαναστατεί κατά της
μαύρης τυραννίας. Θυμίζουμε
ορισμένες τέτοιες επαναστάσεις, όπως: 1) την εξέγερση
των Λακεδαιμονίων και Μανιατών
το 1463, 2) τον ηρωισμό της
της θρυλικής Μαρούλας το 1474
στη Λήμνο, 3) την επανάσταση
του Κλαδά στη Μάνη και στην
Ήπειρο 1481, 4) Επανάσταση
στην Ήπειρο για το Παιδομάζωμα
1563, 5) Εξέγερση Ελλήνων
στην Παρνασσίδα το 1571, 6)
Επανάσταση του Επισκόπου Τρίκκης Διονυσίου το 1600 (Τρίκαλα-Φανάρι και ευρύτερη περιοχή), 7) Επαναστάσεις Μανιατών
1685, 8) Επανάσταση στη Στερεά
Ελλάδα 1687, 9) Επαναστατικός
Οργασμός στην Ελλάδα κατά το
1770 (Ορλωφικά), 9) Αρματολοί
διατρέχουν Ήπειρο, Ακαρνανία
και Θεσσαλία το 1806 και 1807,
10) Επανάσταση του θρυλικού
Παπαθύμιου Βλαχάβα το 1808
και πολλές άλλες μικρότερες
εξεγέρσεις. Όμως το μεγάλο
βάρος της Μεγάλης Ελληνικής
Επανάστασης ανέλαβε η Φιλική
Εταιρεία στην ανθούσα Ελληνική
Παροικία της Οδησσού στον Εύξεινο Πόντο. (Η καταπληκτική
αυτή πόλη ιδρύθηκε το 1794
στην ίδια θέση που βρισκόταν η
ομώνυμη αρχαία ελληνική αποικία
από την Αικατερίνη Β’ της Ρωσίας). Την αποτελούσαν ο Νικόλαος Σκουφάς, ο Εμμανουήλ
Ξάνθος και ο Αθανάσιος Τσακάλωφ. Με έναν φοβερό όρκο
κατηχούσαν τα επαναστατικά
μέλη που αθρόως εγγράφονταν
στις λίστες σε μια σειρά ιεραρχική.
Ανέθεσαν την ηγεσία του
Αγώνα στον Αλέξανδρο Υψηλάντη, υπασπιστή του Τσάρου

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

H Φιλική Εταιρεία, η Επανάσταση στις Παραδουνάβιες ηγεμονίες,
η επανάσταση στην Ελλάδα, η ηρωική θυσία του Παπαφλέσσα

Από τον
Γιώργο Ηλ. Ζιάκα
της Ρωσίας Αλέξανδρος Α’. Το
Φλεβάρη του 1821 ο Υψηλάντης
περνάει τον Προύθο ποταμό και
φτάνει στο Ιάσιο, απ' όπου θα
κηρύξει την Επανάσταση στις
Παραδουνάβιες Ηγεμονίες. Ήλπιζε ο Υψηλάντης ότι θα τον
βοηθούσε και ο Τσάρος της Ρωσίας. Διαψεύστηκε. Ο Τσάρος
φοβήθηκε την ιερή συμμαχία του
Μέττερνιχ, τον διαβόητο καγκελάριο της Αυστρίας και επέτρεψε στο Σουλτάνο να στείλει
στρατεύματα στις Παραδουνάβιες ηγεμονίες. Χείμαρρος τουρκικών στρατευμάτων σε πεζικό
και ιππικό κατέκλυσαν τις ηγεμονίες και άρχισαν σκληρότατες
μάχες με τους Έλληνες επαναστάτες. Εκεί χάθηκαν τα νειάτα
του Ιερού Λόχου, πολλοί στρατευμένοι με τους Αρχηγούς τους.
Στην Ελλάδα τα γεγονότα
έφταναν αλλιώτικα. Ο μπουρλοτιέρης των ψυχών, ο Παπαφλέσσας (Γρηγόριος Δικαίος) μιλούσε
για θρίαμβο του Υψηλάντη. Έτσι
επαναστατεί η Πελοπόννησος,
η Στερεά Ελλάδα, τα νησιά, η

Χαλκιδική, η Θεσσαλία, η Ήπειρος, η Θράκη. Και ενώ η Επανάσταση κατατρόμαξε το Σουλτάνο και η έκβασή της προδιαγράφονταν νικηφόρα, ενέσκηψαν
εμφύλιος σπαραγμός (η κατάρα
της φυλής μας) και λίγο έλειψε
να καταπνιγεί. Ωστόσο σε πολλά
μέρη καπεταναίοι και οπλαρχηγοί
-παλαιοί σκληροτράχηλοι κλεφταρματολοί, σταυραετοί των
Ορέων κρατούσαν τα μετερίζια
τους.
Μη μπορώντας να τους κατανικήσει ο Σουλτάνος παρακάλεσε τον Μεχμέτ Αλή της Αιγύπτου να στείλει δυνάμεις και
από κοινού να καταπνίξουν την
Ελληνική Επανάσταση. Πράγματι
μέσα στο καταχείμωνο του 1825
έφτασαν από την Αίγυπτο πολλές
δυνάμεις με αρχηγό τον Ιμπραήμ
και Γάλλους αξιωματικούς. Η
ελληνική επαναστατική κυβέρνηση φυλακίζει στο Ναύπλιο την
ψυχή του επαναστατικού Αγώνα,
τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Φωτεινή εξαίρεση ο Παπαφλέσσας.
“Βγάλτε τον Κολοκοτρώνη
από τη φυλακή και εγώ θα πάω
να αντιμετωπίσω τον Ιμπραήμ”,
καθώς μας πληροφορεί στα απομνημονεύματα ο Φωτάκος. “Βλέπων δε ο Φλέσσας ότι εκυκλώθησαν υπό του εχθρικού ιππικού
στο Μανιάκι ενόμιζε τούτο μεγάλον ευτύχημα, δια να συνέλθουν όλοι ομού οι Έλληνες και
να πολεμήσουν καλλίτερα και
αποφασιστικότερα και να μη λιποτακτούν”.
Συναισθανόμενος την επικινδυνότητα ζητούσε επίμονα την
απελευθέρωση του Κολοκοτρώ-

νη και των υπολοίπων εγκλείστων οπλαρχηγών και την χορήγηση αμνηστίας προκειμένου
να ενωθούν οι ελληνικές δυνάμεις για την αντιμετώπιση της
Αιγυπτιακής λαίλαπας. Στο προσκλητήριό του έφτασαν 700 πολεμιστές. Περίμενε δε να τον
βοηθήσει και ο Πλαπούτας με
1.600 και ο αδελφός του Νικήτας
με 700 στρατιώτες. Ταμπουρώθηκε στο Μανιάκι (λόφος 500
μ. ύψος). Στη θέα του τεράστιου
όγκου των Αιγυπτίων στρατιωτών
είδε ο Παπαφλέσσας ελαττωμένη τη δύναμη και εμέτρησε
τους μείναντες και βρήκε αριθμό
λιγότερο των χιλίων. Έμεινε μόνος με 500 ψυχωμένους πολεμιστές που πολεμούσαν νυχτόημερα. Στην οκτάωρη τελική μάχη
κυκλωμένος από 3.000 ιππείς
και πεζούς έπεσε νεκρός, πολεμώντας όρθιος με το σπαθί
στο χέρι μαζί με τους περισσότερους άνδρες του.
“Κρίμα που δεν σε πρόλαβα
ζωντανό, για να σε θαυμάσω
και να σε φιλήσω”, είπε ο Ιμπραήμ. Η Ελληνική πατρίδα τον
έστησε έναν πετροκτισμένο και
πανύψηλο βωμό με τα εξής γράμματα: “ΕΔΩ ΣΤΟΝ ΙΣΚΙΟ ΤΟΥ
ΒΩΜΟΥ Ο ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΚΑΙ
ΟΙ 300 ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ ΤΟΥ ΑΝΑΨΑΝΕ ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΗΡΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΟΥΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΦΛΟΓΑ
ΚΑΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΚΑΙ
Η ΕΛΛΑΔΑ, 25 Μαΐου 1825”.
Παρά τις λυσσαλέες επιθέσεις
Τούρκων και Αιγυπτίων η Ελληνική Επανάσταση άντεξε και το
1829 και 1830 μας χάρισε την
ανεξαρτησία της Ελλάδος.

Το Άγγελμα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

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

Γιδόπουλος Παναγιώτης
Kόντας Άρης

Πατρίς, να μακαρίζεις

```
Σόιμπλε:

όλους τους Έλληνες

2,3% Αρχίζει
το ματς

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Κωστής Χρήστος

της ημέρας

Documento:

```

ότι θυσιάστηκαν για σένα,
να σε αναστήσουνε,
Πρότεινα Grexit to 2015
και παραλίγο να παραιτηθώ

(Ο αγώνας των…
δημοσκοπήσεων
τώρα ξεκινά!)

να ξανασηκωθείς άλλην
μιαν φοράν ελεύτερη πατρίδα.

```

ΣτρατηγόςΜακρυγιάννης
(Από την… χαρά του!)

Το ανέκδοτο της ημέρας

ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΟΙ

Κουτρούκα Αθανασία
Aυγέρη Δήμητρα

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

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Μ. ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
Α.Β.Ε.Ε.
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Πάνε δύο άλογα στο ταμείο του θεάτρου να κόψουν εισιτήρια
-Σας παρακαλούμε, δύο εισιτήρια για την βραδινή παράσταση
-ΘΕΕ ΜΟΥ, εσείς μιλάτε !!!!!!!!!!!
-Ναι, αλλά σας υποσχόμαστε ότι δεν θα βγάλουμε κιχ στην παράσταση

Γενική πρόγνωση για σήμερα

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Σ Η Μ Ε Ρ Α

Κυριακή 24/3/2019
ΤΟΠΙΚΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΗΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΣΤΕΡΕΑ, ΤΙΣ ΣΠΟΡΑΔΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ
ΟΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΟ ΝΑ ΕΚΔΗΛΩΘΟΥΝ ΠΑΡΟΔΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΒΡΟΧΕΣ. ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4
ΜΕ 6 ΜΠΟΦΟΡ ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ 7 ΤΟΠΙΚΑ 8 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ:ΑΠΟ 07 ΕΩΣ 18 ΒΑΘΜΟΥΣ
ΚΕΛΣΙΟΥ.

Toυ
Γιώργου
Γκάγκα

Το οικονομικό
πρόβλημα, είναι
πρόβλημα που
αντιμετωπίζει
κάθε κοινωνία
εξαιτίας της διαφοράς που υπάρχει στο σύνολο
των αναγκών, οι
δε λαοί επιδιώκουν λόγω της
περιορισμένης
ποσότητας αγαθών που υπάρχει
για την ικανοποίηση των αναγκών

τους.
Στην πραγματικότητα η έλλειψη αγαθών, οφείλεται στην έλλειψη παραγωγικών συντελεστών. Η αντιμετώπιση του
οικονομικού προβλήματος επιβάλλει τη
λήψη αποφάσεων προκειμένου να δοθούν λύσεις.
Τα βασικά προβλήματα της οικονομικής οργάνωσης, είναι η επιλογή των
αγαθών και των υπηρεσιών που πρέπει
να παραχθούν. Κάθε κοινωνία πρέπει
να αποφασίζει πια προϊόντα πρέπει να
παράγει, ποιες ποσότητες και με ποιους
περιοριστικούς παραγωγικούς πόρους
μπορούν να αναπτυχθούν και με ποιες
εναλλακτικές λύσεις.
Ουσιαστικά στις οικονομίες με σύστημα ελεύθερη αγοράς, οι λύσεις δίδονται κυρίως από τους αγοραστές και
τους πωλητές στα επιμέρους προϊόντα
με τις ενέργειές τους σε χιλιάδες απρόσωπες αγορές προϊόντων. Στις οικονομίες με κεντρικό προγραμματισμό, τις
αποφάσεις τις παίρνει η κεντρική εξουσία.
Στις ελεύθερες οικονομίες το μερίδιο
κάθε νοικοκυριού εξαρτάται από την
ποσότητα εργασίας Κεφαλαίου και Γης
που διαθέτει αυτό, και από τις αμοιβές
των συντελεστών που καθορίζονται κυρίως από τις αντίστοιχες αγορές. Στις
κοινωνίες που λειτουργούν με κεντρικό
προγραμματισμό, το μερίδιο κάθε νοικοκυριού εξαρτάται από τις αποφάσεις
τις κεντρικής εξουσίας.
Για παράδειγμα μια κοινωνία πρέπει
να καθορίζει πότε θα χρησιμοποιεί τους
παραγωγικούς πόρους για να ικανοποιήσει όσο το δυνατόν τις ανάγκες
του σήμερα, βέβαια όχι σε βάρος των
μελλοντικών γενεών χρησιμοποιώντας
τους πόρους της σε πολύ μεγάλο βαθμό.
Όμως διαθέτει ελάχιστο μέρος για την
παιδεία, υγεία, ασφάλιση, για παραγωγή
υλικού κεφαλαίου για την προστασία
του περιβάλλοντος και ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας κ.λπ.
Τα τελευταία χρόνια υπάρχει συνεχής
ανησυχία έτι περισσότερο για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα. Προφανής αίτια, αποτελούν οι
πόλεμοι και οι συγκρούσεις μεταξύ
(κρατών) λαών, η ρύπανση του περιβάλλοντος, που αρχίζει να εξαπλώνεται
σ' όλο τον πλανήτη. Οι κλιματικές αλλαγές λόγω επιτάχυνσης του ρυθμού
που λιώνουν οι πάγοι στους πόλους. Η
φτώχεια, η έλλειψη νερού, τροφής, στέγη εργασίας. Οι επιδημικές ασθένειες
που αφανίζουν λαούς. Ο ρατσισμός
που οδηγεί σε συγκρούσεις λαών. Επιπλέον τα ναρκωτικά που σκοτώνουν ιδιαίτερα νέους ανθρώπους.
Ποιες ενέργειες νομίζεται ότι δημιουργούν τα παγκόσμια προβλήματα;
Ασφαλώς εμείς, είμαστε οι συντελεστές
των προβλημάτων. Τι όμως κάνουμε
για να αλλάξει ο κόσμος προς το καλύτερο; Προφανώς τίποτα. Και είναι αδύνατον να αλλάξουν οι κοινωνίες όταν
ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων είναι
εγκλωβισμένος (αποχαυνωμένος) μέσα
στην απάθειά του για συμμετοχή.
Προς τούτο οι άνθρωποι ανησυχούν
ακόμη περισσότερο, από τις δημιουργούμενες καταστάσεις μη επαρκών κοινωνικών αγαθών.
Και επειδή σαν λαός αντιμετωπίζουμε
δυσάρεστα κοινωνικά προβλήματα που
μας αφορούν άμεσα, είμαστε εξ αντικειμένου υποχρεωμένοι να συμβάλλουμε
στη λύση τα διαχρονικά προβλήματα
(πόλεμοι, ρύπανση, φτώχεια, αρρώστιες), ακριβώς για να σώσουμε εαυτούς
αλλά και να δώσουμε ελπίδα στους
απογόνους και επιπλέον για ένα σπουδαίο λόγο. Να σώσουμε τον πλανήτη.-

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

ΚΥΡΙΑΚΗ

Μαζί με τον υποψήφιο
δήμαρχο Τρικκαίων

∫ Μ.Α.Μπ.

«Αγνώστου ιδιοκτήτη»

Έκτακτα μέτρα με απαγόρευση της κίνησης φορτηγών έχει λάβει από χθες η
Τροχαία ενόψει της εξόδου του τριημέρου
της 25ης Μαρτίου.
Ειδικότερα, ο σχεδιασμός των μέτρων
για το διάστημα από 23 έως 25 Μαρτίου,
περιλαμβάνει, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ:
- Αστυνόμευση του οδικού δικτύου κατά
τομείς, βάσει των ιδιαίτερων κυκλοφοριακών συνθηκών κάθε περιοχής.
- Αυξημένη αστυνομική παρουσία και
ενισχυμένη αστυνόμευση των σημείων
του οδικού δικτύου, όπου παρατηρείται
συχνότητα πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων.

Ξυλογραφία του συνεργάτη μας ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΣΗ, συντ/χου Δασκάλου

Σε εγρήγορση η Τροχαία για την 25η Μαρτίου
- Αυξημένα μέτρα τροχαίας στις εισόδους-εξόδους μεγάλων αστικών κέντρων,
όπου παρατηρείται μεγάλη κίνηση οχημάτων.
- Ρύθμιση της κυκλοφορίας με πεζούς
τροχονόμους, σε βασικές διασταυρώσεις, για την αποφυγή κυκλοφοριακής
συμφόρησης.
- Συγκρότηση συνεργείων γενικών και ειδικών τροχονομικών ελέγχων (ιδιαίτερα
για τη βεβαίωση επικίνδυνων παραβάσεων, όπως υπερβολική ταχύτητα, οδήγηση

“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

σελίδα 3

Στις εκδηλώσεις για την 20ή επέτειο του
πολέμου του 1999 που οργανώνει στο
Βελιγράδι το «Φόρουμ του Βελιγραδίου
για τον Κόσμο των Ίσων» αναμένεται να
πάρει μέρος η Ελληνική Επιτροπή για τη
∆ιεθνή Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕ∆ΥΕ).
«Με το σύνθημα "Στον ιμπεριαλισμό καμιά υποταγή, η μόνη υπερδύναμη είναι οι
λαοί!" ο λαός, οι εργαζόμενοι, η νεολαία
της χώρας μας, όπως και τότε την άνοιξη του 1999, έτσι και σήμερα πρέπει να
ξεσηκωθούν.
Μαζί με όλους τους λαούς των Βαλκανίων μπορούν και πρέπει να βάλουν
φραγμό στα άνομα συμφέροντα του ιμπεριαλισμού και στα επικίνδυνα σχέδια
των μονοπωλίων και των αστικών τάξεων
της περιοχής.
Να γίνουν τα Βαλκάνια περιοχή φιλίας,
συνεργασίας και συναδέλφωσης, όπου οι
λαοί θα είναι οι πραγματικοί αφέντες στον
τόπο τους» αναφέρει η Επιτροπή Ειρήνης
Τρικάλων.

Σύσσωμος ο ΣΥΡΙΖΑ Τρικάλων δίνει το παρών στην σημερινή
εκδήλωση παρουσίασης των αρχών και των σχεδίων του υποψηφίου δημάρχου Τρικκαίων Κώστα Κρεμμύδα, ο οποίος ηγείται του συνδυασμού “Μαζί για τα Τρίκαλα”.
Ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει τον κ. Κρεμμύδα και τον συνδυασμό του
και έχει στελέχη του, μέλη του και φίλους του στο ψηφοδέλτιο. Όπως σημειώνεται από την ΝΕ, η πολιτική αυτή πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο των συνεργασιών με τον κεντροαριστερό χώρο που επιδιώκει και στηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, βάσει
ασφαλώς ορισμένων αρχών και κανόνων.

∫Ε.Κ.

ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

Εκδηλώσεις
για τα 20 χρόνια από τον
πόλεμο στη Γιουγκοσλαβία

Κων. Κρεμμύδα σύσσωμος ο ΣΥΡΙΖΑ

Χιλιάδες ακίνητα κινδυνεύουν να χαθούν φέτος και την
επόμενη χρονιά και να περιέλθουν στο ∆ημόσιο, εάν δεν δηλωθούν από τους ιδιοκτήτες τους, ενώ ο αντίστοιχος αριθμός
για την προηγούμενη διετία προσεγγίζει τα 15.000, σύμφωνα
με τις εκτιμήσεις παραγόντων της αγοράς. Όπως αναφέρει το
«Έθνος» και αυτό γιατί λήγουν οι προθεσμίες των διορθώσεων αλλά και η δυνατότητα να δηλωθούν έστω και εκπρόθεσμα.
Πρόκειται για ακίνητα τα οποία δεν έχουν δηλωθεί από κανέναν και έχουν χαρακτηριστεί ως «αγνώστου ιδιοκτήτη».
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5€

CMYK

υπό την επήρεια αλκοόλ, αντικανονικό
προσπέρασμα, κ.λπ. καθώς και παραβάσεων που βάσει στατιστικών στοιχείων ευθύνονται για την πρόκληση σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων, όπως η χρήση κινητών
τηλεφώνων κατά την οδήγηση).
- Αυξημένα μέτρα τροχαίας σε χώρους
όπου παρατηρείται μαζική διακίνηση επιβατών (αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμοί,
κ.λπ.).
- Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τόπους
που θα πραγματοποιηθούν εορταστικές

∫Ε.Κ.
εκδηλώσεις.
- Παρουσία τροχονόμων στους σταθμούς διοδίων της χώρας για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας, την ενημέρωση
και την παροχή συμβουλών στους οδηγούς και τους συνεπιβάτες.
- Ενημέρωση των πολιτών μέσω των
Γραφείων Τύπου, σε κάθε περίπτωση
που καθίσταται αναγκαία η ευρεία πληροφόρηση του κοινού για την ύπαρξη τυχόν κυκλοφοριακών και άλλων προβλημάτων.

∫χρ.πΑπ.

4 σελίδα

ΚΥΡΙΑΚΗ
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τοπικά

Ο υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης από το Ζάρκο

“ Απαραίτητη η αλλαγή πορείας
προς όφελος όλων μας”
ι εκλογές εντάσσονται στο πλαίσιο
του αγώνα για την
αλλαγή της ατζέντας της πολιτικής σε Ελλάδα και ΕΕ, στην
ανατροπή της ακροδεξιάς και
του νεοφιλελευθερισμού» τόνισε
ο υποψήφιος ευρωβουλευτής
του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης.
Η ΝΕ Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ
διοργάνωσε ιδιαίτερα επιτυχημένη εκδήλωση χθες το βράδυ
στο Ζάρκο, με κύριο ομιλητή
τον κ. Αρβανίτη, ο οποίος μίλησε για τους σχεδιασμούς και
τους στόχους του κόμματος,
θέτοντας και το διακύβευμα που
έχουν μπροστά τους οι λαοί,
ενώ αναφέρθηκε και στην αγροτική πολιτική, που έχει ανάγκη
αλλαγής ρότας, μη παραλείποντας παράλληλα να εξαπολύσει πυρά κατά της ΝΔ και του
προέδρου της Κυριάκου Μητσοτάκη, καταλογίζοντας νεοφιλελεύθερη αντίληψη και αδιαφορία για τα φτωχά οικονομικά
κοινωνικά στρώματα.
Στην εκδήλωση έδωσαν το
παρών οι βουλευτές Τρικάλων
του ΣΥΡΙΖΑ Σάκης Παπαδόπουλος, Παναγιώτα Δριτσέλη και
Χρήστος Σιμορέλης, ο γραμματέας της ΝΕ Σταύρος Νταούλας,
ο εκπρόσωπος Τύπου της ΝΕ
Κώστας Παππάς, η στηριζόμενη
από τον ΣΥΡΙΖΑ υποψήφια δήμαρχος Φαρκαδόνας Δέσποινα
Μπόττη, ενώ τον συντονισμό
της εκδήλωσης είχε ο γραμματέας της Περιφερειακής Οργάνωσης Φαρκαδόνας Δημήτρης
Στάμος.

«Ο

Αγώνας κατά
της ακροδεξιάς
«Είναι απαραίτητη η αλλαγή
πορείας προς όφελος όλων μας,
των μικρών και μικρομεσαίων

Δράσεις ενάντια
στο νέο σχέδιο νόμου
για το Νέο Λύκειο
Η ΟΛΜΕ προτείνει γενικές συνελεύσεις
και απεργία την ημέρα συζήτησης
του νομοσχεδίου

και ασφαλώς όσων έχουν ανάγκη» δήλωσε ο κ. Αρβανίτης στην
τοποθέτησή του χθες στο Ζάρκο και υπογράμμισε «πρέπει να
γίνει κατανοητό τι σημαίνει ακροδεξιά και νεοφιλελεύθερη ατζέντα και τι μπορεί να σημάνει αλλαγή συσχετισμών».

«Η ΝΔ και ο κ. Μητσοτάκης μιλάνε και επαινούν τους άριστους, έχοντας στους σχεδιασμούς τους μόνο την επιτυχία
αυτών, μόνο αυτών που για κάποιο λόγο πέτυχαν, αδιαφορώντας για τους άλλους, τους φτωχούς οικονομικά. Όσοι “γονάτι-

σαν” δεν πρέπει να σταθούν
ξανά στα πόδια τους; Δεν πρέπει
να μεριμνήσουμε για τους οικονομικά αδύναμους; Ασφαλώς
και πρέπει λέμε εμείς και το
πράττουμε, ωστόσο στην ΝΔ
αδιαφορούν και ούτε καν αντιλαμβάνονται τι σημαίνει οικονομικά ασθενής, φτώχεια. Όταν
εμείς δίνουμε το επίδομα, η ΝΔ
μας χλευάζει. Είναι η διαφορά
των δύο κόσμων».
«Αυτοί που φοβούνται για την
ακροδεξιά, είναι σαν να φοβούνται για την ψυχή τους» δήλωσε ο κ. Αρβανίτης και επισήμανε «η ακροδεξιά είναι η εμπροσθοφυλακή του νεοφιλελευθερισμού στην κοινωνία και
στην οικονομία. Ενάντια σ’ αυτό
δίνουμε αγώνα και είναι βασικό
διακύβευμα των εκλογών».
Όσον αφορά την αγροτική
πολιτική, ο κ. Αρβανίτης ανέφερε πως η νέα ΚΑΠ πρέπει να στοχεύει στην στήριξη του Έλληνα
αγρότη και στον εργάτη γης,
στην παραγωγή προϊόντων που
θα τρέφουν τον πληθυσμό στην
και γι’ αυτό θα δοθεί μάχη στην
ΕΕ.
Ματθαίος Μπίνας

Το έργο θα υλοποιηθεί από την Περιφέρεια Θεσσαλίας

Αναβαθμίζεται το Κ.Υ. Πύλης
• O διαγωνισμός για την ανάδειξη του αναδόχου είναι σε εξέλιξη
και θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του κτιρίου
που φιλοξενείται το Κέντρο Υγείας Πύλης αναμένεται να
προχωρήσει η Περιφέρεια Θεσσαλίας το επόμενο χρονικό διάστημα.
Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 475.000 ευρώ και θα
χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους, μέσω του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων, ενώ είναι
σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για την
ανάδειξη του αναδόχου.
Σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή αντικείμενο του έργου είναι η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας του
κτιρίου του Κέντρου Υγείας Πύλης. Το κτίριο είναι ισόγειο επιφάνειας 1.100,00 m2 , περίπου με
δύο αίθρια στο εσωτερικό του και
υπόγειο επιφάνειας 130,00 m2
περίπου. Το ισόγειο περιλαμβάνει
την είσοδο με αναμονή, γραφείο
υποδοχής και μια μικρή αίθουσα
πολλαπλών χρήσεων. Περιμετρικά των αιθρίων εκτείνονται τα
γραφεία της διοίκησης, των ιατρών, τα εργαστήρια, οι χώροι
εξέτασης των ασθενών και οι χώροι υγιεινής. Το υπόγειο περιλαμβάνει χώρους ηλεκτρομηχα-

Προγραμματίζουν οι εκπαιδευτικοί το
αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα

Σ

νολογικών εγκαταστάσεων, αποθήκες καθώς και το λεβητοστάσιο.
Η αναβάθμιση των κτιριακών
εγκαταστάσεων αφορά κυρίως
το εσωτερικό του κτιρίου και περιορίζεται κυρίως στην επίλυση
των προβλημάτων της υγρασίας,
των εκτεταμένων φθορών δαπέδων και της ομαλής λειτουργίας
των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, με σκοπό την κατά
το δυνατόν βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ασθενών και
των εργαζομένων με την δημιουργία καταλλήλου μικροκλίματος .
Οι εργασίες που προβλέπονται

στο εσωτερικό του κτιρίου είναι
καθαιρέσεις πλινθοδομών, πλακοστρώσεων και επενδύσεων τοίχων (πλακάκια) εργασίες επιστρώσεων δαπέδων, επενδύσεων
τοίχων, αντικατάσταση εσωτερικών θυρών όπου απαιτηθεί, αντικατάσταση των προστατευτικών φάσεων θυρών και τοίχων,
κατασκευή ψευδοροφών, τοποθέτηση γυψοσανίδων, αρμοκαλύπτρων, κατασκευές ξύλινες (ερμάρια , πάγκοι κλπ) στους χώρους
των εργαστηρίων και επιστεγάσεις με πολυκαρβονικά φύλλα
στους χώρους των αιθρίων και
στην δυτική έξοδο κινδύνου.

Οι επεμβάσεις συνολικά στο
κτίριο θα συμβάλουν στην βελτίωση των συνθηκών
εργασίας, στην εξυπηρέτηση
και ασφάλεια των ασθενών, στη
δημιουργία ευχάριστων συνθηκών παραμονής καθώς και στην
βελτίωση του μικροκλίματος εντός του κτιρίου.
Για την προσβασιμότητα των
ατόμων με ειδικές ανάγκες και γενικότερα για όλους τους χρήστες
λήφθηκαν υπόψη οι κανονισμοί ,
οδηγίες και τα πρότυπα τα οποία
αναφέρονται στην Οδηγία ΥΠΕΚΑ
(κεφ. 1-9) και επισημαίνονται τα
εξής :Για την πρόσβαση στις εισόδους του οικοπέδου υπάρχουν
ράμπες μικρής κλίσης από το
επίπεδο του δρόμου, την υφιστάμενη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου έχει ενιαία κλίση κατά μεγάλα τμήματα επιφανειών του , ώστε να αποφευχθούν
πολλές κατασκευές από ράμπες
και σκάλες. Η πρόσβαση στην
κεντρική είσοδο ανατολικά του
κτιρίου γίνεται σήμερα μέσω μιας
ράμπας με κλίση 6% από την
πλακοστρωμένη επιφάνεια. Η
πρόσβαση προς την επιφάνεια
αυτή θα επιτευχθεί με ράμπα μικρής κλίσης από το επίπεδο του
ασφαλτοστρωμένου τμήματος
του περιβάλλοντος χώρου .
Ε.Κ.

Με το νομοσχέδιο για το Νέο Λύκειο να έχει τεθεί σε διαβούλευση έως και την Τετάρτη 27 Μαρτίου οι καθηγητές
αναμένεται να προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις, εκφράζοντας τις όποιες αντιρρήσεις τους.
Ήδη, η ΟΛΜΕ (Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης) έχει αποστείλει στην τοπική ΕΛΜΕ πρόγραμμα
δράσης, όπου προτείνει να γίνει γενική συνέλευση από την
Τρίτη 26 έως και την Παρασκευή 29 Μαρτίου, καθώς και
την πραγματοποίηση 24ωρης απεργίας με την έναρξη της
συζήτησης του νομοσχεδίου στην Επιτροπή Μορφωτικών
Υποθέσεων της Βουλής. Επίσης, και τη διοργάνωση τοπικών συλλαλητηρίων από τις κατά τόπους ΕΛΜΕ σε τόπο
και χρόνο που αυτές θα ορίσουν αυτές.
«Το σχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για «τη νέα Γ’ Γενικού Λυκείου και το νέο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» που θα ψηφιστούν και θα εφαρμοστούν για πρώτη φορά για την Γ’ Λυκείου του 2019-2020
είναι σε αντιεκπαιδευτική κατεύθυνση» σημειώνει η ΟΛΜΕ
Και εξηγεί ότι «διαχρονική θέση της ΟΛΜΕ είναι ότι το
Λύκειο πρέπει να εξασφαλίζει την αυτονομία και να διατηρεί
το μορφωτικό του χαρακτήρα για όλα τα παιδιά και να μην
συνδέεται με τις πανελλαδικές εξετάσεις και το σύστημα
πρόσβασης στην Γ/θμια εκπαίδευση. Είμαστε αντίθετοι στη
συρρίκνωση της γενικής εκπαίδευσης του Λυκείου, στη
δραματική μείωση των γνωστικών αντικειμένων, στη μετατροπή του σε προθάλαμο για την Ανώτατη εκπαίδευση
και στην αποδόμηση του μορφωτικού του χαρακτήρα».
Κατά την ΟΛΜΕ με το σχέδιο του Υπουργείου Παιδείας
υποβαθμίζεται η γενική παιδεία στο Λύκειο, που ήδη έχει
πληγεί τραγικά, μειώνεται η διδασκαλία βασικών γνωστικών αντικειμένων σε όλα τα πεδία των επιστημών, με αποτέλεσμα να είναι ελλειμματική η μάθηση και η απόκτηση
των απαραίτητων γνώσεων των μαθητών, ακρωτηριάζεται
η τριετής δομή του Λυκείου με την μετατροπή της Γ’ τάξης σε προπαρασκευαστικό έτος για την πρόσβαση στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση και φροντιστηριοποιείται πλήρως
η όλη λειτουργία της Γ’ τάξης και υπονομεύεται ο παιδαγωγικός χαρακτήρας του Λυκείου.
Είναι αποπροσανατολιστική η επιχειρηματολογία του
Υπουργείου Παιδείας περί «κατάργησης» των φροντιστηρίων, αφού η ιδιωτική παραπαιδεία θα αυξηθεί με τις
νέες εξεταστικές διαδικασίες για το απολυτήριο και τον αυξανόμενο ανταγωνισμό για την εισαγωγή σε μια σχολή στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Ε.Κ.

ΚΩΝ. Α. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΒΥΡΩΝΟΣ 4 - ΤΡΙΚΑΛΑ - ΤΗΛ.: 24310 26914
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ην Καλαμπάκα
επισκέφτηκε το
απόγευμα του
Σαββάτου ο γνωστός
δημοσιογράφος και
υποψήφιος
ευρωβουλευτής με τον
ΣΥΡΙΖΑ κ. Κώστας
Αρβανίτης τον οποίο
υποδέχτηκαν οι
βουλευτές του ΣΥΡΙΑΖΑ
ν, Τρικάλων και στελέχη
της Καλαμπάκας, αλλά
και φίλοι του.

Ο κ. Αρβανίτης περιόδευσε
στο Νομό Τρικάλων και έκανε
μια στάση στην όμορφη Καλαμπάκα, προκειμένου να συναντηθεί και να μιλήσει με φίλους. Η συνάντηση έλαβε
χώρα στο Καφέ «Μέλυδρον»
και ήταν άκρως ανθρώπινη
και ενδιαφέρουσα.
Ο γνωστός δημοσιογράφος
ζήτησε τη στήριξη από τους
φίλους του, στην μάχη για το
Ευρωκοινοβούλιο, ενώ πρόσθεσε πως το μήνυμα του είναι ακριβώς αυτό που έχει
δημοσίως δηλώσει σε πρόσφατη τοποθέτηση του.
«Είναι και κάποιοι που δεν
βολεύονται...Γιατί είναι και κάποιοι που δεν λειτουργούν
ως ΕΓΩ αλλά ως ΕΜΕΙΣ...
Η τιμητική πρόσκληση να
είμαι υποψήφιος για την Ευρωβουλή με το ΣΥΡΙΖΑ είναι
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Σ την Καλαμπάκα ο δημοσιογράφος
και υπ. Ευρωβουλευτής
με τον ΣΥΡΙΖΑ κ. Κώστας Αρβανίτης

της ταυτότητας από τους «άλλους», τους ξένους, τους διαφορετικούς και ο φόβος της
εγκληματικότητας, κατασκευάζονται, αναπαράγονται
και προωθούνται από συγκεκριμένα κέντρα εξουσίας για
να δημιουργηθεί στους πολίτες η αίσθηση του διαρκούς
κινδύνου.
Αυτά τα χρόνια προσπάθησα

μια σημαντικά μεγάλη πρόκληση. Στην Ευρώπη σήμερα,
η ακροδεξιά εκμεταλλευόμενη
την αβεβαιότητα και την αστάθεια που έφερε η οικονομική
κρίση, προσπαθεί να ορίσει
την πολιτική ατζέντα μέσα
από την ανάδειξη του πολιτικού φόβου ως κυρίαρχου θέματος.
Ο φόβος για την αλλοίωση

Κοντά στους δημότες,
στη λαϊκή αγορά
Καλαμπάκας, ο Θ. Αλέκος…

O υποψήφιος δήμαρχος Μετεώρων Θοδωρής Αλέκος
και υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοί του, επισκέφθηκαν
χθες την Λαϊκή Αγορά Καλαμπάκας, με το σύνθημα «ΩΡΑ
ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ γιατί ΟΛΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ».
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΛΕΚΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ
«ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΗΜΟΣ»
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να είμαι συνεπής στις αρχές
και τα πιστεύω μου και με τιμά
ιδιαίτερα η πρόταση του Σύριζα να ενταχθώ στο ψηφοδέλτιο του για την Ευρωβουλή,
για να συνεχίσω να δίνω μάχες
από ένα διαφορετικό ρόλο.
Με τη συμμετοχή μου πλέον
στις Ευρωεκλογές εκτίθεμαι
στη κρίση των πολιτών στοχεύοντας σε μια Ευρώπη συνύπαρξης και αλληλεγγύης.
Απέναντι στην Ευρώπη της
οικονομικής και πολιτικής ολιγαρχίας, οραματιζόμαστε την
Ευρώπη των νεανικών μας
προσδοκιών, της ισότητας,
των δικαιωμάτων, της συλλογικότητας και της αλληλεγγύης.
Αντί της Ευρώπης του φόβου και των κλειστών συνόρων, οραματιζόμαστε την Ευρώπη της ελπίδας, της ανάπτυξης και της δημοκρατίας».
Ο κ. Αρβανίτης, υπηρετεί
τη δημοσιογραφία από το
1987. Συνεργάστηκε με εφημερίδες των Αθηνών και περιοδικά. Είναι μέλος της
Ε.Σ.Η.Ε.Α
Είναι μέλος του Δ.Σ. του
ΚΕΘΕΑ (Κέντρου Θεραπείας
Εξαρτημένων Ατόμων).
Εργάστηκε για όσους δεν
τον γνωρίζουν και ως προπονητής και υπεύθυνος Ακαδημιών.
Γιώργο Χρ. Σιαμουρέλης

Προοδευτικό Μέτωπο για την Ευρώπη των Πολλών

Ο

ι Ευρωεκλογές της
26ης Μαΐου 2019
είναι οι πιο
σημαντικές στην ιστορία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αυτή τη στιγμή η Ευρώπη
βρίσκεται σε ένα κομβικό
σταυροδρόμι. Οι
ανισότητες κοινωνικές,
οικονομικές,
περιφερειακές στα κράτη
μέλη εντείνονται και η
απόσταση μεταξύ
πλούσιων και φτωχών έχει
μεγαλώσει.

Η κυριαρχία και η εφαρμογή
πολιτικών μονομερούς λιτότητας, η σφιχτή έως αρνητική
στάση της Κομισιόν και πολλών
ευρωπαϊκών ηγεσιών στο θέμα
της ενίσχυσης πολιτικών συνοχής, δημόσιων επενδύσεων,
καθώς και η απορρύθμιση της
αγοράς εργασίας, είναι ζητήματα που προκαλούν αρνητικές
συνέπειες στη ζωή των μεσαίων
και των πιο αδύναμων κοινωνικών στρωμάτων. Όλα αυτά είναι απότοκο της δογματικής
εμμονής σε νεοφιλελεύθερες
επιλογές από τις συντηρητικές
δεξιές πολιτικές ηγεσίες, που
δυστυχώς πλειοψηφούν και
στην ΕΕ και στην Ευρωζώνη.
Αποτέλεσμα αυτών των πολιτικών είναι η ενίσχυση ακροδεξιών και εθνολαϊκιστικών κομμάτων (Όρμπαν, Σαλβίνι, Λεπέν)
που οδηγούν στην αποδυνάμωση των κοινωνικών και ανθρώπινων δικαιωμάτων καθώς
και στην καλλιέργεια του φόβου
προς τον «άλλον», τον διαφορετικό, τον πρόσφυγα, τον αδύναμο. Η Ευρώπη κινδυνεύει να
μετατραπεί σε μια κλειστή, φοβική, σιδηρόφρακτη ήπειρο, αν
δεν εμπνευστεί ξανά από τις
ιδέες και τις ανάγκες των λαών
της. Οι Αριστερές και οι προοδευτικές πολιτικές δυνάμεις
είναι αυτές που μπορούν να
δώσουν λύση, να βγάλουν τις
κοινωνίες από το αδιέξοδο και
να υπερασπιστούν τις ιδρυτικές

ευρωπαϊκές αξίες, της δημοκρατίας, της αλληλεγγύης, της
κοινωνικής συνοχής.
Την ίδια στιγμή, η Νέα Δημοκρατία έχει πάει προς τα δεξιά συνδυάζοντας τον νεοφιλελευθερισμό με τον αυταρχισμό. Παράλληλα το Ευρωπαϊκό
Λαϊκό Κόμμα αποφάσισε την
αναστολή - και όχι τον ολοκληρωτικό αποκλεισμό - της
συμμετοχής του κόμματος
FIDESZ του Ούγγρου πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν. Όλες
οι προοδευτικές δυνάμεις
έχουν ευθύνη και υποχρέωση
να αποτρέψουν την εκλογή του
Μάνφρεντ Βέμπερ στη θέση
του προέδρου της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής γιατί μια τέτοια εξέλιξη θα σηματοδοτούσε και επισήμως τη συνεργασία της δεξιάς με την ακροδεξιά και θα
ήταν καταστροφικό για το μέλλον της Ευρώπης. Συνεπώς οι
πολίτες στις επόμενες ευρωεκλογές έχουν να επιλέξουν μεταξύ δύο διαφορετικών πολιτικών προτάσεων, αυτής που
προωθούν οι αριστερές και
προοδευτικές δυνάμεις, ζητώντας ένα διαφορετικό οικονομικό
και πολιτικό μοντέλο που θα
θέσει πρώτα τα συμφέροντα
των λαών, και εκείνης των συντηρητικών, λαϊκίστικών και
ακροδεξιών δυνάμεων, που
αναπαράγουν τα σημερινά
αδιέξοδα.
Η συγκρότηση μιας ευρείας,
δημοκρατικής συμμαχίας συνιστά ιστορική αναγκαιότητα,
τόσο στη χώρα μας όσο και
στην Ευρώπη. Σε αυτή την κατεύθυνση κινείται η προοδευτική συμμαχία Αριστεράς, Πρασίνων και της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας που καλείται
να επιστρέψει στις ιστορικές
και ιδεολογικές της καταβολές.
Το στοίχημα διαμόρφωσης αυτού του μετώπου είναι μείζονος
σημασίας για τη συνέχιση της
ανάκαμψης στον τόπο μας.
Στην Ελλάδα υπάρχουν πολίτες

και κοινωνικές δυνάμεις που
συνομιλούν, παίρνουν πρωτοβουλίες και εργάζονται για τη
συγκρότηση του προοδευτικού
πόλου. Αυτό μπορεί να γίνει
με επίκεντρο το ΣΥ.ΡΙΖ.Α ως
κόμμα της σύγχρονης ανανεωτικής και ριζοσπαστικής Αρι-

στεράς. Είναι γεγονός πως μια
τέτοια συμμαχία έχει τη δυνατότητα να στηρίξει ακόμη περισσότερο την εργασία, να ενδυναμώσει τα κοινωνικά δικαιώματα και να αναπτύξει με συνέπεια και αποτελεσματικότητα
το βιώσιμο αναπτυξιακό μοντέλο που προωθούμε. Επομένως οι πολίτες πρέπει να συμμετέχουν μαζικά στις επόμενες
Ευρωεκλογές στηρίζοντας τον
ΣΥ.ΡΙΖ.Α και την Προοδευτική
Συμμαχία για τα συμφέροντα
των πολλών, τις δυνάμεις που
έχουν αγωνιστεί για να βελτιώσουν τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες για τη μεγάλη
κοινωνική πλειοψηφία.
Σιμορέλης Χρήστος
Βουλευτής Τρικάλων
με το ΣΥ.ΡΙΖ.Α

Συγχαρητήριο
Το φροντιστήριο Αγγλικών της ΟΛΓΑΣ Ν. ΦΙΛΙΟΥ
στην Αχιλλέως 10 συγχαίρει θερμά τους μαθητές-μαθήτριες που σημείωσαν 100% επιτυχία στις εξετάσεις
Μαΐου 2018- Δεκεμβρίου 2018 για την απόκτηση πτυχίου
επιπέδου Lower (B2) και Proficiency (C2) και τους
εύχεται καλή σταδιοδρομία.
1) Φίλιου Γεωργία (ΝΟCN Proficiency)
2) Ζιώγκου Μαριάνθη (ΝΟCN Proficiency)
3) Ναστα Ευαγγελία (PTE και ΝΟCN Proficiency)
4) Τζιάτζιος Δημήτριος (Cambridge Lower)
5) Σταθόπουλος Λευτέρης (Michigan Lower)
6) Κουτσουρούμπας Νικόλαος (Michigan Lower)
7) Γκοζίνα Ειρήνη (Michigan Lower)
8) Καραμάνος Ευάγγελος (ΡΤΕ Lower)
9) Τάνος Άκης (ΡΤΕ Lower)
10) Τριανταφύλλου Ασπασία (ΡΤΕ Lower)
11) Πετούκη Βικτώρια (NOCN Lower)
12) Nούσκαϊ Αλεσάντρο (NOCN Lower)
13) Τσιφλίκου Ντένυ (NOCN Lower)
14) Ράμα Σαβίνα (NOCN Lower)
15) Γκουσδοβάς Αλέξανδρος (NOCN Lower)
16) Παπαδημητρίου Βασίλης (NOCN Lower)
17) Φαφούλιας Γεώργιος (NOCN Lower)
18) Τζάφαϊ Αριόλ (NOCN Lower)
19) Φιτσοδασκαλάκης Απόστολος (ΡΤΕ Lower)
Τηλ.: 24310 42737
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ΣινAνηΣ: Στην πρώτη εκδήλωση

Κινητήριος δύναμη
Κάνοντας απολογισμό για 22 και πλέον σημαντικά έργα
Είμαστε πάντα οι ίδιοι.
Είμαστε υπεύθυνοι, συνεπείς.
Μακριά από λαϊκισμούς και
ψεύτικες υποσχέσεις.
Ποτέ δεν υποκύψαμε σε συμφέροντα.
Η πορεία μας, ήταν σταθερή
και ξεκάθαρη.
Οι θέσεις μας ήταν ξεκάθαρες και αμετακίνητες.
Φίλες και φίλοι,

θυμία σας, και πετύχαμε.
Είμαστε περήφανοι, γιατί πετύχαμε πολλά, ίσως πιο πολλά
απ’ αυτά που μπορούσαμε στο
δύσκολο οικονομικό περιβάλλον.
Και όλα αυτά τα καταφέραμε
με σωστό προγραμματισμό,
οργάνωση και μεθοδικότητα.
Όμως πάντα αυτά που κάνουμε είναι λιγότερα απ’ αυτά,

αυτά, για να δούμε, ενδεικτικά,
τα αποτελέσματα της δουλειάς
μας, αυτά τα 4,5 χρόνια, που
μας εμπιστευτήκατε τις τύχες
του Δήμου.
•Πετύχαμε τη μετονομασία
του Δήμου, από «Δήμο Καλαμπάκας» σε «Δήμο Μετεώρων», γεγονός που θεωρείται,
πως δίνει παγκόσμια ταυτότητα
και αναφορά στην περιοχή μας.
•Σημαντικότατο επίτευγμα
είναι, η μονιμοποίηση της Μητρόπολης Σταγών και Μετεώρων.
•Πετύχαμε τη σύνδεση της
Καλαμπάκας με το δίκτυο φυσικού αερίου, ένα έργο με πολλαπλά οφέλη, τόσο οικονομικά,
όσο και περιβαλλοντικά.
•Από τα πιο σημαντικά έργα
και το οποίο ήταν στα σχέδια
όλων των προηγούμενων δημοτικών αρχών, χωρίς βέβαια
να πραγματοποιηθεί, είναι η
αλλαγή ολόκληρου του δικτύου
ύδρευσης. Ένα έργο ζωής,
υγείας και οικονομίας. Δεν ήταν
δυνατόν να ανεχτούμε η πόλη
μας, να συνεχίσει να υδρεύεται
από σωλήνες αμιάντου.

σαμε Τα Κέντρα Κοινότητας
και τα Κ.Ε.Π. Υγείας, με σημαντική προσφορά στους δημότες μας.
•Δρομολογήσαμε την ένταξη του έργου: Δημιουργία κέντρου αναρρίχησης και αξιοποίησης βράχων Αγίου Δημητρίου και Γάβρου. Σύντομα αρχίζει η υλοποίηση ενός έργου,
που αποτελούσε διακαή πόθο,
για πολλά χρόνια των Χασιωτών.
•Δρομολογήσαμε την ένταξη του έργου της αποχέτευσης
ομβρίων, στην περιοχή επέκτασης του νέου σχεδίου, πόλεως Καλαμπάκας. Η ολοκλήρωση αυτού του έργου, θα αλλάξει εντελώς τη μορφή του
νέου σχεδίου της πόλης, θα
βελτιώσει τις υποδομές της περιοχής, αλλά και την ποιότητα
ζωής των κατοίκων.
•Ολοκληρώσαμε την κατασκευή της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του Γενικού
Λυκείου. Ένα πολύπαθο έργο,
που είχε καταντήσει γεφύρι της
Άρτας.
•Ολοκληρώσαμε έργα με

Στη διάρκεια της θητείας μας,
προσπαθήσαμε πολύ για το καλύτερο και πήγαμε καλά μέσα
σ’ αυτό το δύσκολο οικονομικό
περιβάλλον.
Η περίοδος που διανύσαμε
ήταν πρωτόγνωρη. Η χώρα βίωσε τα capital control για αρκετά
χρόνια. Το αναφέρω, έτσι απλά,
ως παράδειγμα, για να γίνει
κατανοητό το καθεστώς, που
επικρατούσε και επικρατεί ακόμη στην χώρα μας.
Παράλληλα συνεχίστηκε η
μείωση του προσωπικού και η
υποχρηματοδότηση από την
κεντρική διοίκηση. Αυτά και
αλλά πολλά, αποτέλεσαν και
αποτελούν ανασταλτικούς παράγοντες.
Δεν κρυφτήκαμε, όμως, πίσω
από όλα αυτά.
Αντίθετα ο Δήμος μας, όχι
μόνο στάθηκε όρθιος, αλλά
έκανε και άλματα μπροστά.
Βάλαμε τον πήχη ψηλά, γιατί
αυτή ήταν η εντολή σας, η επι-

που θα θέλαμε, απ’ αυτά που
έχει ανάγκη ο Δήμος μας.
Φίλες και φίλοι,
Μας δείξατε εμπιστοσύνη,
ήσασταν δίπλα μας στα δύσκολα.
Μοιραστήκαμε δυσκολίες και
χαρές μετά από κάθε επιτυχία.
Γι’ αυτό και σας είμαστε ευγνώμονες.
Κι αυτή την εμπιστοσύνη σας,
δεν πρόκειται να την προδώσουμε ποτέ. Αυτό είναι όρκος
τιμής για μένα, για τους υποψηφίους του συνδυασμού μας.
Με σχέδιο, προγραμματισμό,
μεθοδικότητα και πολλή δουλειά, κάναμε έργα, που πολλοί
τα θεωρούσαν ακατόρθωτα.
Τα έργα μας άφησαν το αποτύπωμά τους σε όλους τους
τομείς: Στον κοινωνικό, στον
τουρισμό, στον αθλητισμό, στην
καθαριότητα, στην καθημερινότητα, στην βελτίωση των υποδομών, των κτηρίων και άλλα.
Δεν μπορώ, όμως, να μην
αναφερθώ σε ορισμένα από

•Φτάσαμε λίγο πριν την υλοποίηση ενός σημαντικού έργου.
Αυτό της συντήρησης και αποκατάστασης του Ξενία και του
περιβάλλοντος χώρου προϋπολογισμού 2,5 εκατομμυρίων ευρώ.
Είχαμε φτάσει, ένα βήμα, πριν
την υλοποίηση αυτού του έργου. Δυστυχώς όμως οι παρεμβάσεις ατόμων, που εξυπηρετούσαν διάφορες σκοπιμότητες, καθυστέρησαν το
έργο.
•Άρχισε να κατασκευάζεται
το Πάρκο αναψυχής στην
πόλη της Καλαμπάκας. Ένα
σημαντικό έργο, που θα αποτελέσει πόλο έλξης για όλους,
δημότες και επισκέπτες, βελτιώνοντας, παράλληλα, την ποιότητα ζωής των κατοίκων.
•Δημιουργήσαμε, ένα πρότυπο κέντρο πληροφόρησης,
στην υπηρεσία των χιλιάδων
επισκεπτών του Δήμου μας.
•Είμασταν από τους πρώτους Δήμους, που δημιουργή-

αντικείμενο τη διαμόρφωση,
ανάδειξη και αισθητική αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων, σε πολλούς οικισμούς του
δήμου μας.
•Μεταφέραμε τη Μουσική
Σχολή σε ένα σύγχρονο κτίριο.
• Εξοπλίσαμε τη Μουσική
Σχολή, με όλον τον απαραίτητο
εξοπλισμό για την άρτια λειτουργία της.
•Δημιουργήσαμε δημοτική
Φιλαρμονική.
•Κατασκευάζουμε το ταρτάν στο δημοτικό στάδιο Καλαμπάκας.
•Τοποθετήσαμε, σε χρόνο
ρεκόρ, ένα σύγχρονο χλοοτάπητα στο δημοτικό στάδιο της
πόλης μας
•Δημιουργήσαμε σύγχρονες παιδικές χαρές. Σε λίγο,
μάλιστα, σχεδόν, κάθε χωριό
θα έχει τη δική του, σύγχρονη
και ασφαλή, παιδική χαρά.
•Κατασκευάσαμε πεζοδρόμια και αρχίζει η ανάπλαση των
πεζοδρομίων της οδού Ιωαννίνων και Σιδηροδρόμου.

Π

αρουσία
πλήθους κόσμου,
συγγενών, φίλων,
πολιτικών φίλων και
δεκάδων υποψηφίων
δημοτικών συμβούλων,
πραγματοποιήθηκε χθες
το βράδυ 23/3 στο
Πολιτιστικό Κέντρο
Καλαμπάκας η πρώτη
προεκλογική ομιλία του
νυν Δημάρχου
Καλαμπάκας και εκ νέου
υποψηφίου Δημάρχου κ.
Χρήστου Σινάνη.

Ο κ. Σινάνης με έκδηλη την
χαρά και την ικανοποίηση υποδέχτηκε τον κόσμο στον χώρο
του Πολιτιστικού, ο οποίος αποδείχτηκε τελικά πως ήταν μικρός για να τους χωρέσει
όλους, αφού ο κόσμος που
ήθελε να παρακολουθήσει την
ομιλία του Δημάρχου ήταν παρά
πολύς.
Τον κ. Σινάνη προλόγισε η
πρώην Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και δημοτική σύμβουλος,
κ. Σοφία Δρούγκα, η οποία παρουσίασε και το νέο όνομα του
συνδυασμού αλλά και το νέο
λογότυπο. Ο συνδυασμός ονομάζεται:
«Δύναμη Ευθύνης Συνεχίζουμε με Έργα - στόχους –
Όραμα»
Ακολούθησε η προβολή ενός
βίντεο και εικόνων με τον Δήμαρχο Καλαμπάκας και τα έργα
του και εκ των υστέρων ο κ. Σινάνης απευθύνθηκε με την ομιλία του, τόσο στους παριστάμενους, όσο και στους δημότες
του Δήμου Μετεώρων, αλλά
και στους υποψηφίους συμβούλους του, τους οποίους
προέτρεψε να σταθούν δυναμικά στο πλευρό του για να
συνεχίσουν το έργο που ξεκίνησαν πριν από μια πενταετία.
Ζήτησε από τους Καλαμπακιώτες τη στήριξή τους και την
εμπιστοσύνη τους, ενώ τόνισε
πως δεν θα μπει στο παιχνίδι
των αντιπαραθέσεων, αφού η
δημοτική του Αρχή μπορεί να
μιλά με τα έργα που έχει κάνει
και τα οποία ανέφερε στην ομιλία του, μέρος της οποία ακολουθεί.
Στο φινάλε της εκδήλωσης
παρουσίασε 30 ονόματα υποψηφίων δημοτικών συμβούλων
οι οποίοι ρίχνονται στην μάχη
τω εκλογών της 26η Μαϊου.
Ο υποψήφιος Δήμαρχος Χρήστος Σινάνης απευθυνόμενος
στο ακροατήριο υπογράμισε
τα ακόλουθα:

“Αγαπητές συνδημότισσες
και αγαπητοί συνδημότες,
Φίλες και φίλοι,
Εκλεκτοί προσκεκλημένοι
Σας καλωσορίζω στην σημερινή πρώτη εκδήλωση του συνδυασμού μας «ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ» και σας ευχαριστώ
θερμά για την ανταπόκρισή σας
στην πρόσκλησή μας, αλλά και
για και τη δυναμική σας συμμετοχή.
Είμαστε εδώ, όλοι μαζί, να
διατρανώσουμε για άλλη μια
φορά, πως μαζί θα συνεχίσουμε
και την επόμενη τετραετία.
Μαζί θα συνεχίσουμε το έργο
που ξεκινήσαμε, με πίστη και
αποφασιστικότητα, κόντρα στη
στείρα αντιπαράθεση.
Συνδημότισσες – συνδημότες,
Με μόνη κινητήρια δύναμη
την αγάπη μας για τον τόπο, οι
συνεργάτες μου κι εγώ, είμαστε
παρόντες σ’ αυτήν την εκλογική
αναμέτρηση.
Και πιστεύουμε, ότι με τη
βοήθεια και τη στήριξή σας,
θα την κερδίσουμε.
Μπορεί και πρέπει ν’ ανοίξουμε, οριστικά, το δρόμο προς
το μέλλον.
Έχουμε έναν συνδυασμό πολυσυλλεκτικό και πολυφωνικό.
Ξεκινάμε από διαφορετικές
πολιτικές αφετηρίες, με σεβασμό στην πολιτική αυτονομία
του καθένα και της καθεμιάς.
Μας συνδέει, όμως, η αγάπη
για τον τόπο μας και η διάθεση
για προσφορά στους συμπολίτες μας.
Αυτό μάθαμε να κάνουμε, ως
άνθρωποι της αυτοδιοίκησης.
Αυτό κάνουμε τώρα.
Αυτό θα κάνουμε και στο μέλλον.
Ποτέ δε βάλαμε ταμπέλες.
Ποτέ δε φορέσαμε φερετζέ,
για να παριστάνουμε κάποιους
άλλους.
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του συνδυασμού “Δύναμη Ευθύνης”

η αγάπη μας για τον τόπο
που υλοποιήθηκαν στη διάρκεια των 4,5 χρόνων

•Βελτιώσαμε την καθαριότητα της πόλης με την αγορά
ενός σύγχρονου σαρώθρου.
•Επιλύσαμε με τον καλύτερο τρόπο, τα όποια προβλήματα δημιουργήθηκαν στις τοπικές κοινότητες, αλλά και στην
πόλη της Καλαμπάκας.
•Αντιμετωπίσαμε σε όλες
τις τοπικές κοινότητες τα προβλήματα λειψυδρίας.
•Αρχίζουμε έργα ασφαλτόστρωσης σε πολλές κοινότητες
του δήμου μας, τα οποία είναι
έτοιμα να δημοπρατηθούν, εξυπηρετώντας, έτσι, την πρόσβαση σε κτηνοτροφικές μονάδες
και γεωργικές καλλιέργειες.
Συνδημότισσες – συνδημότες,
Δεν είναι μόνο αυτά τα έργα,
που υλοποιήσαμε και που βρίσκονται σε εξέλιξη.
Έχουμε πολλά έργα σε εξέλιξη, αλλά και μελέτες προς
έγκριση, που αφορούν το σύνολο του δήμου μας.
Για όλα αυτά όμως, το τι
ακριβώς κάναμε, τι ακριβώς
εξελίσσεται και δρομολογείται
και τι ακριβώς σχεδιάζουμε να
κάνουμε, θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε, αργότερα,
διεξοδικά και αναλυτικά.
Όλα στην ώρα τους.
Φίλες και φίλοι
Το αύριο του Δήμου μας,
χρειάζεται γνώσεις, εμπειρία,
νέες ιδέες, θάρρος, αποφασιστικότητα και πάνω από όλα
σωστό σχεδιασμό.
Ό,τι ακριβώς διαθέτει σήμερα
ο συνδυασμός μας.
Ένας συνδυασμός που θα
τιμήσει τους συμπολίτες μας,
κάνοντας πραγματικότητα τα
όνειρα και τις ελπίδες μας.
Γιατί σ’ εμάς τα κόμματα δεν
καθορίζουν τις επιλογές μας.
Γιατί για μας, ένα κόμμα
υπάρχει.
ΕΣΕΙΣ, ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ του Δήμου Μετεώρων.
Μας ενώνει ο τόπος μας, οι
πολίτες και η διάθεση για επίλυση των προβλημάτων.
Για το συνδυασμό μας, το
μεγάλο στοίχημα είναι, να προσφέρουμε συνθήκες κοινωνικής
συνοχής, οικονομικής ανάπτυξης, καινοτομίας, πολιτιστικής

συνεργασίας και ποιότητας
ζωής.
Ο στρατηγικός μας στόχος
είναι, ένας δήμος ανθρώπινος,
ένας δήμος κοντά στον πολίτη.
Ακλόνητη πεποίθησή μας είναι, ότι με τη δική σας βούληση,
και το νέο μας πρόγραμμα, θα
γίνει πράξη.
Γιατί εμείς, δε λέμε λόγια.
Γιατί, έχουμε αποδείξει πως
μπορούμε να σας κοιτάμε, ίσια
στα μάτια, με εμπιστοσύνη και
σιγουριά.
Γιατί εμείς, σεβόμαστε τον
ιδρώτα και τον κόπο του πολίτη.
Γιατί έχουμε μάθει να εργαζόμαστε με πρόγραμμα και όχι
να φλυαρούμε.
Έχουμε μάθει να μην απαντούμε στις επιθέσεις, που δεχόμαστε, αλλά να αγωνιζόμαστε
για το καλό του δήμου μας.
Φίλες και φίλοι
Απόψε, είμαι στην ευχάριστη
θέση, να σας ανακοινώσω, ένα
μέρος, από τα στελέχη του ψηφοδελτίου μας, που θα δώσουν
τη μάχη στις ερχόμενες εκλογές.
Τα στελέχη του συνδυασμού
μας είναι άξια στελέχη με πολύτιμη εμπειρία στην αυτοδιοίκηση, μπολιασμένοι με νέο αίμα,
νέους και νέες, που έχουν όρεξη και μεράκι για δουλειά και
προσφορά.
Είναι στελέχη από διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες, με
σπουδαία αυτοδιοικητική, κοινωνική και επαγγελματική διαδρομή.
Κι αυτό το μίγμα αποτελεί
την εγγύηση, όχι μόνο για μια
νικηφόρα πορεία, αλλά και για
το μέλλον.
Με το δυναμικό αυτό και με
τη δική σας στήριξη, θα υλοποιήσουμε το νέο πρόγραμμά
μας, το οποίο θα είναι το συντομότερο δυνατόν στη διάθεσή
σας.
Συμπατριώτισσες και Συμπατριώτες μου,
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ!!
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΕΝΩΤΙΚΑ!
ΜΑΖΙ, για να βελτιώσουμε
το σήμερα!
ΜΑΖΙ, για να δημιουργήσου-

με ένα καλύτερο αύριο!
ΜΑΖΙ να το σχεδιάσουμε!
ΜΑΖΙ να το υπογράψουμε
μπροστά στις κάλπες!
ΜΑΖΙ με σας κι εγώ και όλος
ο συνδυασμός μας!
Σε μια τέτοια περίοδο και
κάτω από αυτές τις συνθήκες
και την αλλαγή των δεδομένων,
λόγω του νέου εκλογικού νόμου, είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος, που τέτοιοι άνθρωποι,
όπως αυτοί, που θα σας παρουσιάσω σήμερα, όπως εσείς,
αγαπητοί μου φίλοι, είστε δίπλα
μου.
Όχι μόνο κάνετε το δύσκολο,
αυτό βήμα, να ασχοληθείτε με
τα κοινά του Δήμου μας, αλλά
και να στηρίξετε τη συλλογική
προσπάθεια του συνδυασμού
μας, ώστε όλοι μαζί, να είμαστε
εμείς, τελικά, που ΘΑ ΚΕΡΔΙΣΟΥΜΕ, ΕΚ ΝΕΟΥ, την εμπιστοσύνη των συνδημοτών μας.
Πράγμα για το οποίο, εγώ
προσωπικά, δεν έχω καμία αμφιβολία.
Πρόκειται για προσωπικότητες, που η καθεμία στον χώρο
της και στον στίβο της σκληρής
καθημερινότητας, δίνει την
μάχη για την επιβίωση με ήθος,
εντιμότητα, δημιουργικότητα
και όρεξη για προσφορά στα
κοινά.
Πρόκειται για πρόσωπα που
έχουν διακριθεί στον τομέα
τους και έχουν τα εχέγγυα,
ώστε να συμβάλλουν στην κοινή
μας προσπάθεια και πρόοδο
του Δήμου μας.
Είστε, σχεδόν, όλοι γέννημα-θρέμμα της πόλης μας και
του Δήμου μας.
Όπως και εγώ, έτσι και εσείς,
έχετε αφιερώσει και σκοπεύετε
να αφιερώσετε, ένα μεγάλο
κομμάτι της ζωής, στον Δήμο
μας.
Δεν δικαιούμαστε να είμαστε
απλώς παρατηρητές και εκ του
ασφαλούς κριτές, από τον καναπέ.
Απαιτείται ενεργή συμμετοχή.
Φίλες και φίλοι
Η σημερινή εκδήλωση αποτελεί μια ξεχωριστή, για εμένα,
ημέρα.
Η τιμή στο πρόσωπο μου και
τους συνεργάτες μου, είναι με-

γάλη.
Και παράλληλα με γεμίζει ευθύνη.
Το πάντρεμα αυτό, της εμπειρίας με την ανανέωση, συνιστά μια συνταγή επιτυχίας
και νίκης.
Δίνει έναν άλλο αέρα νίκης,
ο οποίος θα αποτυπωθεί, ξεκάθαρα και το βράδυ των εκλογών. Νίκης, όχι απέναντι σε αντιπάλους. Νίκης απέναντι στα
προβλήματα του Δήμου μας
και τις προκλήσεις του μέλλοντος.
Οι συγκυρίες, με κυρίαρχη
αυτή του νέου εκλογικού νόμου,
δεν πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο πειραματισμού.
Δεν μπορεί κανείς να δηλώνει,
ότι θα διεκδικήσει τις τύχες
ενός Δήμου, επειδή τον βολεύει
ο εκλογικός νόμος.
Το πρόσφατο παρελθόν, απέδειξε, πως οι πειραματισμοί και
ο λαϊκισμός, κοστίζουν ακριβά.
Πολύ ακριβά μάλιστα.
Το ζήσαμε και το ζούμε όλοι
μας.
Δεν υπάρχουν μαγικά ραβδιά.
Η διοίκηση ενός δήμου, απαιτεί ρεαλισμό, συνέπεια, υπευθυνότητα και σκληρή δουλειά.
Απαιτεί όραμα και εντιμότητα.
Δεν είναι έκθεση ιδεών.
Δεν είναι θεωρίες ατόμων,
που δεν έχουν προσφέρει ποτέ,
τίποτε, στο κοινωνικό σύνολο.
Απαιτεί αυθεντικότητα, χαρακτήρα και ειλικρίνεια.
Ο Δήμος Μετεώρων, δεν μπορεί να είναι εφαλτήριο για προσωπικό όφελος.
Το αύριο του Δήμου μας, δεν
μπορεί να περιμένει.
Χρειάζεται γνώσεις, εμπειρία,
νέες ιδέες και σωστό σχεδιασμό.
Ό,τι, ακριβώς, διαθέτει, σήμερα, ο συνδυασμός μας.
Φίλες και φίλοι
Δεν θα καταφύγουμε σε προσωπικές συγκρούσεις και προσωπικές επιθέσεις.
Εξάλλου έτσι πολιτεύτηκα,
ως επικεφαλής και στις προηγούμενες εκλογές.
Χωρίς συγκρούσεις και προσωπικές επιθέσεις.
Χωρίς καμία απολύτως διάθεση ρεβανσισμού, όταν ανέ-
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Αβραμόπουλος Ελευθέριος
Αναγνωστόπουλος Άλκης
Γιαννούλας Ιωάννης
Ζαμπούρας Δημήτριος
Ζήκα - Μπέλου Κατερίνα
Θεμέλης Σπύρος
Καραγεώργος Θεόδωρος
Κουκοράβα - Γκαραγκάνη Μαρία
Κωστόπουλος Ηλίας
Λατσάρας Αθανάσιος
Μαγκούρα Πηνελόπη
Μπαντέκα - Νάνη Ευαγγελία (Λίλα)
Μπάος Τριαντάφυλλος
Νιανιάς Δημήτριος
Νικολογιάννη - Μέκρα Παρασκευή
Πάλλας Φώτιος
Παπαγεωργίου Χρήστος
Παπάντος Κωνσταντίνος
Πασχάλη Σουζάνα
Ράντος Κωνσταντίνος
Ράπτης Γεώργιος
Ρουστάνης Γεώργιος
Τάκου - Μαντάρα Χρυσούλα
Ταμπουράς Παναγιώτης
Τζιώρας Κωνσταντίνος
Φαμίσης Σωτήριος
Φροσυνάκη Μαρία
Χαλατσάκης Πολυζώης (Ζώης)
Χύμας Δημήτριος
Ψαρρή - Μόκκα Ευαγγελία

λαβα τις τύχες του Δήμου.
Το απέδειξα στην πράξη.
Όχι στα λόγια.
Διατήρησα, ότι θετικό, υπήρχε. Και έχτισα με τους συνεργάτες μου, νέες προοπτικές
εξωστρέφειας και κινητικότητας.
Φίλες και φίλοι,
Με το βλέμμα μας, ψηλά,
αναλαμβάνουμε με επίγνωση
την μεγάλη αυτή ευθύνη.
Απευθυνόμαστε σε σένα,
αγαπητέ συνδημότη, υπεύθυνα
και αποφασιστικά, τίμια και ειλικρινά.
Σου μιλάμε με καθαρές κουβέντες και σου ζητούμε καθαρές λύσεις.
Μην αφήσεις, να πάει χαμένη
η προσπάθεια, που μαζί ξεκινήσαμε, πριν πέντε χρόνια.

Μην επιτρέψεις, να χαθούν
όλα, όσα μαζί καταφέραμε.
Μη ρισκάρεις σε πειραματισμούς και πισωγυρίσματα.
Δώσε μας την δύναμη, να
συνεχίσουμε.
Να συνεχίσουμε την πρόοδο
και την ανάπτυξη.
Να υλοποιήσουμε, όσα μπροστά σας, έχουμε δεσμευτεί.
Συνδημότισσες – συνδημότες,
Φίλες και φίλοι
Σας ευχαριστώ πολύ, για τη
σημερινή σας παρουσία και
στήριξη στον συνδυασμό μας.
Σας ευχαριστώ πολύ, για την
αγάπη σας και την εμπιστοσύνη,
που μας δείχνετε.
Γεια σας και με τη νίκη από
την πρώτη Κυριακή!”.

Ανακοίνωση
Προγράμματα συμβολαιακής
γεωργίας στο βαμβάκι και στο
καλαμπόκι από την Ε.Α.Σ. Τρικάλων
Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Μεταποίησης και Εμπορίας
Αγροτικών Προϊόντων Τρικάλων (Ε.Α.Σ. Τρικάλων) ενημερώνει τους παραγωγούς ότι υλοποιεί προγράμματα
συμβολαιακής γεωργίας στο βαμβάκι, για παράδοση
προϊόντος στον ίδιο τον Συνεταιρισμό αλλά και στην
εταιρεία Αφοί Ν. Καραγιώργος ΑΒΕΕ και στο καλαμπόκι
για παράδοση στην AGROVIZ (Δέλτα Καλαμπάκας & Μεγάρχη).
Περισσότερες πληροφορίες:
Κεντρικό Κατάστημα ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ (Μεγαλοχώρι):
24310-25316.
Υποκατάστημα Παραποτάμου: 24310-84224.
Υποκατάστημα Φήκης: 24310-51090.
Υποκατάστημα Πύλης: 24340-22630.
Υποκατάστημα Μεγάρχης: 24310-86480.
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Στην αγορά κρέατος και ειδικά στις εισαγωγές, ζητάει ο πρόεδρος του Συλλόγου
Αγελαδοτρόφων Ελευθέρας Βοσκής ν. Τρικάλων Κων. Ούτρας

Αυστηρούς ελέγχους
• Σοβαρό πρόβλημα αθέμιτου ανταγωνισμού αντιμετωπίζουν διαχρονικά με τις ελληνοποιήσεις

Στο πλευρό του
Περιφερειάρχη Θεσσαλίας
Κ. Αγοραστού οι παραγωγοί
των λαϊκών αγορών

οι κτηνοτρόφοι •Η ντόπια παραγωγή χρειάζεται στήριξη από την πολιτεία

Α

υστηρούς
ελέγχους και την
άμεση πάταξη των
ελληνοποιήσεων στην
αγορά κρέατος ζητάει ο
πρόεδρος του Συλλόγου
Αγελαδοτρόφων
Ελευθέρας Βοσκής ν.
Τρικάλων Κώστας
Ούτρας.

«Υπάρχει διαχρονικά σοβαρό ζήτημα στον κλάδο μας
και γενικά στην κτηνοτροφία
με την διάθεση προϊόντων
κρέατος, το οποίο η πολιτεία
οφείλει να επιλύσει, αν ασφαλώς επιθυμεί ντόπια παραγωγή» τονίζει ο κ. Ούτρας, ο
οποίος στην συνέχεια αναφέρει «δεν μπορεί να αδιαφορεί
το κράτος για τους αγρότες
που παράγουμε στην Ελλάδα.
Είναι βασική του υποχρέωση
να στηρίξει τον πρωτογενή
τομέα και να μην επιτρέπει
νταλίκες με κρέατα να εισέρχονται στην χώρα μας ανεξέλεγκτα, χωρίς τιμολόγια».
«Εδώ και χρόνια σφάζουν
στις γειτονικές χώρες, Σκόπια,
Βουλγαρία, Ρουμανία, κατά
χιλιάδες τα μοσχάρια, τα εισάγουν στην Ελλάδα και τα

διαθέτουν ως ελληνικά, με
αποτέλεσμα οι Έλληνες παραγωγοί να έχουμε σοβαρό
πρόβλημα διάθεσης, αφού
δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε τέτοιες πρακτικές, όχι
όσον αφορά την ποιότητα του
κρέατος, που έχουμε κατά
πολύ ανώτερη, αλλά ως προς
την τιμή. Δεν είμαστε κατά
του ελεύθερου εμπορίου,
αλλά κατά του ανεξέλεγκτου
και του αθέμιτου ανταγωνισμού. Ο καταναλωτής έχει δι-

καίωμα να γνωρίζει τι ψωνίζει
και να επιλέξει ελεύθερα, σε
συνθήκες ισονομίας και ίσων
ευκαιριών» υπογραμμίζει ο κ.
Ούτρας και επισημαίνει «άμεσα να αρχίσουν αυστηροί
έλεγχοι, να ζητούνται τιμολόγια και να διασταυρώνονται.
Να ελέγχεται το ισοζύγιο κρέατος, καθώς δεν είναι δυνατό
να εισάγουμε επίσημα το 70%
του βόειου και όλα στο τέλος
να είναι ελληνικά. Αν θέλουν
ελληνική κτηνοτροφία, το

πρώτο που οφείλουν να πράξουν είναι αυτό».
«Αποτέλεσμα αυτής της
πρακτικής, της ανεξέλεγκτης
εισαγωγής, είναι να αντιμετωπίζουμε πρόβλημα με την
διάθεση των ζώων μας, όπως
το τελευταίο χρονικό διάστημα, που δεν υπήρχε ζήτηση
και οι τιμές έπεσαν σημαντικά,
καθιστώντας ασύμφορη για
μας την πώληση» σημειώνει
ο κ. Ούτρας.
Ματθαίος Μπίνας

Συνάντηση με την Ομοσπονδία Παραγωγών Λαϊκών
Αγορών Θεσσαλίας είχε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας
Κώστας Αγοραστός.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της
καλής συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί μεταξύ Περιφέρειας Θεσσαλίας και Ομοσπονδίας ενώ ζητήθηκαν
θέμα που αφορούν τη λειτουργία των λαϊκών αγορών.
Παράλληλα ευχήθηκαν στον κ. Αγοραστό καλή επιτυχία
στις επικείμενες εκλογές ώστε να συνεχιστεί η εποικοδομητική συνεργασία που έχει αναπτυχθεί μεταξύ των
δυο πλευρών και στο μέλλον. «Στεκόμαστε στο πλευρό
των ανθρώπων της παραγωγής με παρεμβάσεις που
βελτιώνουν την καθημερινότητά τους.
Με την Ομοσπονδία Παραγωγών Λαϊκών Αγορών
έχουμε αναπτύξει μια εποικοδομητική συνεργασία προς
όφελος των πολιτών». Στη συνάντηση συμμετείχαν ο
Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Απόστολος Τσακανίκας, ο
Γραμματέας Βασίλειος Λυγούδης και ο Πρόεδρος των
Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Λάρισας Δημήτρης Πουρίκας.

Από πολλούς παραγωγούς

Ενδιαφέρον για το Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη
μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων»
• «Σανίδα σωτηρίας» χαρακτηρίζονται οι ενισχύσεις από αγρότες

Έ

ντονο ενδιαφέρον φαίνεται πως
υπάρχει μεταξύ παραγωγών για
το Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων», το οποίο
έχει προκηρυχθεί από τις 22 Μαρτίου.
Αγρότες απευθύνονται στις αρμόδιες
Υπηρεσίες, ζητώντας πληροφορίες για το
εν λόγω Υπομέτρο, ώστε να καταθέσουν
στην συνέχεια τον φάκελο υποψηφιότητας
ένταξης σ’ αυτό.
Όπως χαρακτηριστικά λένε παραγωγοί,
«κάθε επιδότηση είναι πολύτιμη στους εξαιρετικά δύσκολους καιρούς που ζούμε. Αποτελούν σανίδα σωτηρίας για πολλούς από
εμάς».
Στο Υπομέτρο 6.3, προβλέπεται η παροχή
κατ’ αποκοπή οικονομικής ενίσχυσης σε
επαγγελματίες αγρότες που δεν έχουν
υπερβεί το 61ο έτος της ηλικίας τους και
κατοικούν σε μικρές κοινότητες έως 5.000
κατοίκων όπου η αγροτική δραστηριότητα
είναι σημαντική, ενώ το ποσό στήριξης
είναι ίσο με 14.000 ευρώ για κάθε δικαιούχο.
Η ενίσχυση θα καταβληθεί στο 70% με
την ένταξη στο Υπομέτρο και μπορούν να
ενταχθούν γεωργοί, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι.

Δικαιούχοι
Δικαίωμα υποβολής αίτησης στήριξης και

δυνατότητα να κριθούν δικαιούχοι του Υπομέτρου 6.3 έχουν τα φυσικά πρόσωπα, κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων, εφόσον
κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
στήριξης, πληρούνται αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της
ηλικίας τους κτλ και δεν έχουν υπερβεί το
61ο έτος της ηλικίας τους.
- Είναι μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών
εφαρμογής του Υπομέτρου 6.3(χρειάζεται
βεβαίωση του Δημάρχου για μόνιμη κατοικία

με ημερομηνία έκδοσης όχι προγενέστερη
του 1 εξαμήνου από την 4η Μαρτίου, δηλαδή
από 4 Σεπτεμβρίου)
- Είναι αρχηγοί σε υφιστάμενες γεωργικές
εκμεταλλεύσεις.
- Είναι εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο
Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ)
και έχουν υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης κατά το έτος αναφοράς της αίτησης
στήριξης στο - υπομέτρο 6.3.
- Είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες αγρότες (όχι νεοεισερχόμενοι).
- Έχουν ατομικό αγροτικό εισόδημα από
0,01 ευρώ έως και 3.000 ευρώ και συνολικό
οικογενειακό εισόδημα (υποψηφίου, συζύγου και ανηλίκων τέκνων από όλες τις
πηγές) έως και 15.000 ευρώ.( Μ.Ο. φορολογικών ετών 2015, 2016, 2017).
- Διαθέτουν επαρκή επαγγελματικά προσόντα ή αναλαμβάνουν τη δέσμευση να τα
αποκτήσουν μέσω του Υπομέτρου 1.1 του
ΠΑΑ 2014 - 2020 εντός 36 μηνών από την
ημερομηνία της απόφασης έγκρισης πράξης.
Υποβάλλουν Επιχειρηματικό Σχέδιο με
ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης τα τρία έτη
και μέγιστη τα τέσσερα έτη για την ανάπτυξη
των γεωργικών δραστηριοτήτων τους.
Ματθαίος Μπίνας
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Αφιέρωμα στη γυναικεία
βλάχικη φορεσιά και στο γάμο
•Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα και είχε τίτλο
"Της λυγερής το φόρεμα... της νύφης το φουστάνι"

Φωτογραφία γενική της εκδήλωσης

κδήλωση με θέμα
τη γυναικεία
βλάχικη ενδυμασία
στον χώρο και στον
χρόνο, αλλά και η
παρουσίαση-ανάλυση
των εθίμων του γάμου
στις περιοχές Τζούρτζια
και Διάβα Καλαμπάκας,
πραγματοποιήθηκε την
Παρασκευή 21 Μαρτίου
στην Αθήνα.

Ε

Την εκδήλωση διοργάνωσε ο
Σύλλογος Θρακιωτών & φίλων
Θράκης ΒΑ Παιανίας, υπό την αιγίδα του δήμου Παιανίας και
αφορούσε την γυναικεία ενδυμασία στον χώρο και στον χρόνο από τις περιοχές, Ορθοβούνι Καλαμπάκας, Τζούρτζια
Ασπροποτάμου, Διάβα Καλαμπάκας, Καλαμπάκα, και Παναγία
Κουτσούφλιανη Καλαμπάκας»,
ξεκινώντας από την εύρεση της
πρώτης ύλης, την επεξεργασία,
την κατασκευή ως και τον στολισμό των ενδυμάτων.
Οι ενδυμασίες παρουσιαστήκαν από τις δεσποινίδες και
τις κυρίες του Συλλόγου Θρακιωτών και φίλων Θράκης στην
τελική τους μορφή, πλαισιωμένες από τα κοσμήματα τους
και ότι αξεσουάρ απαιτούνταν
την εποχή εκείνη.

Περιοχές Τζούρτζιας και Ορθοβουνίου από την παρουσίαση του κ. Σαμαρά Ευάγγελου

Παρουσίαση Τσέτσιλας Θέμης

Χορός με
τραγούδια
του γάμου

Παρουσίαση
Σαμαράς Ευάγγελος

Περιοχές Διάβα και Παναγίας Κουτσούφλιανης
από την παρουσίαση του κ. Τσέτσιλα Θέμη

Στόλισμα
νύφης
από τη Διάβα

Στο ξεκίνημα της εκδήλωσης
προβλήθηκε οπτικοακουστικό
υλικό από τη ζωή των βλαχών
της εποχής εκείνης, ταξιδεύοντας με το νου στον χώρο

και στο χρόνο!
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε
με την ανάλυση των εθίμων του
γάμου σε Τζούρτζια και Διάβα
Καλαμπάκας, η οποία αφορούσε τον στολισμό της νύφης και
τον αποχαιρετισμό της, χορεύοντας παραδοσιακά τραγούδια του γάμου.
Το φινάλε πλαισιώθηκε με
τον γευστικότατο μπουφέ που
ετοίμασαν οι κυρίες του συλλόγου Θρακιωτών, με παραδοσιακές βλάχικες πίτες, θέλοντας
να τιμήσουν την κουζίνα των
βλαχών. Επίσης καλύφθηκε τηλεοπτικά από την ΕΡΤ και στιγμιότυπα δημοσιεύτηκαν στην
εκπομπή του κ. Χαριτάτου.
Ομιλητής για Ορθοβούνι και
Τζιούρτζια ήταν ο κ. Ευάγγελος
Σαμαράς Πρόεδρος ΠΣΑ Ορθοβουνιωτών Καλαμπάκας, συντονιστής χορευτικών τμημάτων
και ερευνητής λαογραφίας και
ο κ. Τσέτσιλας Θέμης Συντονιστής χορευτικών τμημάτων και
ερευνητής λαογραφίας.
Να σημειώσουμε ότι την εκδήλωση χαιρέτησαν ο Δήμαρχος Παιανίας κ. Στάμος, με επιστολή τους ο Δήμαρχος Καλαμπάκας κ. Σινανης, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σταγών και Μετεώρων Θεόκλητος,
η κα Αλεξίου Αλεξία εκπρόσωπος του πολιτιστικού συλλόγου Παναγίας Κουτσούφλιανης Αθηνών και μέλος του Δ.Σ.
της Πανελληνίας Ομοσπονδίας
των Βλάχων, καθώς επίσης και
εκπρόσωποι πολιτιστικών συλλόγων Αθηνών.

Τρίκαλα:

Μεγάλη θλίψη, κατέληξε
το μωράκι από τον ιό Η1Ν1
Μεγάλο σοκ και θλίψη σκορπίζει στα Τρίκαλα ο θάνατος ενός βρέφους. Σύμφωνα με πληροφορίες το μωρό νοσηλευόταν από τις αρχές του μηνός στην ΜΕΘ του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη και είχε νοσήσει από τον ιό της γρίπης Η1Ν1.
Έδωσε γενναία μάχη αλλά δυστυχώς από την πρώτη
στιγμή η κατάσταση του ήταν βαριά, δεν τα κατάφερε και
τα ξημερώματα του Σαββάτου άφησε την τελευταία του
πνοή, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΔΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ
ΑΥΤ/ΤΩΝ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Καλούνται τα μέλη του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΟΔΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ σε ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ που θα γίνει στο ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ την ΚΥΡΙΑΚΗ
31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 και ώρα 10:30π.μ. με θέματα:
1. Διοικητικός Απολογισμός έτους 2018.
2. Οικονομικός Απολογισμός έτους 2018.
3. Προϋπολογισμός έτους 2019.
4. Διάφορα θέματα που απασχολούν τον κλάδο μας.
Παρακαλούνται τα μέλη να παραστούν
Συναδελφικά
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΩΚΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΟΥΤΣΙΩΛΗΣ

10 σελίδα
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Η Ραδιοφωνική Λέσχη γιόρτασε 30 χρόνια ζωής
Δεκάδες τρικαλινοί ευχήθηκαν για «καλές ειδήσεις»
στην Ραδιοφωνική Λέσχη, όπου από τους 97,6 μας συντροφεύει για 3 δεκαετίες

«Π

αρέα ξεκινήσαμε, παρέα
συνεχίζουμε»! Με αυτό
το σύνθημα το βράδυ
της Παρασκευής στο ''Le chat Noir"
οι υπεύθυνοι της Ραδιοαφωνικής
Λέσχης Τρικάλων 97,6 είχαν το…
ραντεβού 30 ετών!
Ένας ραδιοφωνικός σταθμός που
ξεκίνησε με πολύ μεράκι και ρομαντισμό, άντεξε στο χρόνο και γίνεται
συνεχώς καλύτερος. Συνδυάζοντας
την αντικειμενική πολιτική ανάλυση,
με τις εξαιρετικές μουσικές επιλογές.
Με λόγο στην τοπική κοινωνία, με
παρέμβαση πάντα για το καλό του
πολίτη και με διάθεση τα μικρόφωνα
να είναι πάντα ανοιχτά για τον τρικαλινό πολίτη.
Η συχνότητα του 97,6 χρόνια τώρα
έχει κερδίσει τους τρικαλινούς και
η ευθύνη όλων είναι να συνεχίσει
πάνω στην πορεία και τον δρόμο

αυτό. Στην βραδιά ανάμνησης της
Λέσχης 97,6 ήταν όλοι εκεί, παλιοί
και νέοι συνεργάτες. Πολιτικοί, επιχειρηματίες, αλλά και οι τρικαλινοί
πολίτες που στηρίζουν την προσπάθεια. Στην παρέα και ο εκδότης του
«Πρωινού Λόγου» Μιχάλης Τσαρουχάς, με την σύζυγό του, που ευχήθηκε στους υπεύθυνους του Ραδιοφωνικού Σταθμού Κώστα Θεοδώρου
και Κώστα Κορλό. Ενώ το γενικό
πρόσταγμα της βραδιάς δεν θα μπορούσε να το έχει άλλος πέρα από
την… δυνατή φωνή του σταθμού
την καλή συνάδελφο Ευαγγελία Σω-

τηρίου που βοήθησε στα να θυμηθούμε πως ξεκίνησε και πως συνεχίσει ο αγαπημένος ραδιοφωνικός
σταθμός των Τρικάλων. Τρικάλων
που συμπλήρωσε 30 συναπτά έτη
στον αέρα. Όπως τόνισε στην παρουσίασή της πρόκειται για ένα τρικαλινό μέσο ενημέρωσης που έχει
δυο στόχος: να σας πληροφορεί
για όλα όσα γίνονται, να σας γνωστοποιεί υπαρκτές ειδήσεις κι όχι
να κατασκευάζει γεγονότα , μένοντας στο προσκήνιο κι όχι στο παρασκήνιο. Το ραδιόφωνο όμως εκτός
από γρήγορη και άμεση ενημέρωση

είναι και καλή μουσική, ένα τραγούδι
που θα ακούσεις ενώ είσαι στο αυτοκίνητο στο γραφείο στο σπίτι και
θα το σιγοψιθυρίζεις όλη μέρα.
Η ραδιοφωνική λέσχη λοιπόν από
την πρώτη μετά που βγήκε στα ερτζιανά μέχρι και σήμερα επιβεβαιώνει
αυτό που λέει σε τραγούδι του Διονύσης Σαββόπουλος «οι παρέες γράφουν ιστορία κάνει ο Γιώργος την
αρχή».
Η αρχή έγινε το 1988 από μια παρέα. Από τον Νίκο Μουτσίκα με μετόχους τον Φώτη Χώτο που σήμερα
δραστηριοποιείται στη Σκιάθο και
τον Βασίλη Παπαπολύζο που είναι
χρόνια στη Αθήνα.

Η Ραδιοφωνική Λέσχη περνάει στα
χέρια του Μιχάλη Σαράντη στις αρχές του ´90. Ο Χρήστος Πίσσας
αναλαμβάνει διεύθυνση ειδήσεων,
μαζί με την Στέλλα Χασάπη και λίγα
χρόνια μετά και οι δυο αναλαμβάνουν τα ηνία της Λέσχης μέχρι και
το 2007.
Αρχές του 2008 η Λέσχη ξαναστήνετε, περνάει σε νέα χέρια με
πρόεδρο τον Κώστα Κορλό και διευθυντή τον Κωνσταντίνος Θεοδώρου. Φτιάχνει γραφεία και στούντιο
στο γυάλινο κτίριο της Αμαλίας 32
κι έχει κολλήσει η βελόνα στο 97,6.
Εμείς να ευχηθούμε να τα χιλιάσει!
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€

ΚΥΡΙΑΚΗ

CMYK

24

ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

σελίδα 11

12 σελίδα

ΚΥΡΙΑΚΗ

24

τοπικά

ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

Μέσα από δημοσιεύματα των παλιών τοπικών εφημερίδων

Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΙΑΣ
Μία επιλογή από δρώμενα και σχόλια απ’ τον ΘΥΜΙΟ ΓΡ. ΛΩΛΗ
ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΑ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ
ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΤΟΥ 1919
Χωρίς κάτι το ιδιαίτερο, αλλά πολλές μικρές
και ενδιαφέρουσες ειδήσεις μπορεί να εντοπίσει ο αναγνώστης της εφημερίδας«Θάρρος» της Κυριακής 24 Μαρτίου 1919-εκατό
δηλαδή χρόνια πρίν σαν σήμερα. Ένα μικρό
μέρος της οποίας μεταφέρεται στην σελίδα
ετούτη.

και Μεγάλα Καλύβια. Από το 1903 το εκλογικό
Επειδή όμως δεν είναι δυνατόν να γίνει εκείνο σύστημα καταργήθηκε κι’ εκλέγονταν
οποιαδήποτε υποβάθμιση της ιστορικής επε- ένας Δήμαρχος για ολόκληρο τον Δήμο,
τείου της εθνικής μας παλιγγενεσίας, τις κα- ενώ έπαυσε να ισχύει και ο θεσμός του Α’ Δηθιερωμένες αυριανές πανηγυρικές εκδηλώ- μαρχιακού Παρέδρου και εκλέγονταν μόνο
σεις, που αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, με την πάρεδροι.
Κατά την διάρκεια της θητείας του ως Δητωρινή οξύτητα στις Ελληνοτουρκικές σχέμάρχου
των 24 Συνοικισμών, για ένα έτος
σεις, με τις προκλητικές δηλώσεις του νέου
(1897-1898),
ο Δεληλίγκας, διετέλεσε και
Σουλτάνου Ερντογκάν και τις κινήσεις των
Τούρκων στρατιωτικών, σκόπιμο είναι να Δήμαρχος όλου του Δήμου Τρικκαίων(πόλης
υπενθυμίσει κανένας και την περίπτωση της και Συνοικισμών), λόγω απουσίας του Δηεπανεμφάνισης των Τούρκων κατακτητών, μάρχου Παναγιώτη Χατζηγάκη. Το 1897,
στη χώρα μας-και τα Τρίκαλα-το 1897. Γε- όταν έγινε ο νέος Ελληνοτουρκικός πόλεμος
γονός που θυμίζει μία έρευνα την οποία και έτσι κι’ η κατάληψη των Τρικάλων από
έκανε και καταγράφει ο πρώην Αντιδήμαρχος τους Τούρκους, στις14 Απριλίου 1897, βρήΤρικάλων Μπάμπης Δεληλίγκας, για τους δι- κε αναγκαστικά Δήμαρχο τον Βασίλειο Δεκούς του λόγους και συγκεκριμένα προκει- ληλίγκα.
Η εξέλιξη αυτή, έκανε τους Τρικαλινούς,
μένου να αναδείξει τον πατριωτικό ρόλο
τρομοκρατημένοι
να εγκαταλείψουν την πόλη
των προγόνων του -και απέστειλε για την σελίδα τούτη-και δημοσιεύεται αποσπασματικά- και μαζί τους έφυγαν και οι τοπικές αρχές
αντ’ άλλης αναφοράς στο ιστορικό εκείνο γε- εκείνης της εποχής. Ο Δήμαχος της πόλης
Παναγιώτης Χατζηγάκης έφυγε από τα Τρίγονός.
καλα και εγκαταστάθηκε στο Περτούλι, που
ΕΝΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ…
τότε απείχε από τα Τρίκαλα τουλάχιστον μία
ΚΑΤ’ ΑΝΑΓΚΗ
ή δύο ημέρες (γιατί η συγκοινωνία γίνονταν
Το ενδιαφέρον της έρευνας αυτής, επι- με τα άλογα) η δε απόσταση ξεπερνούσε τα
κεντρώνεται στην δραστηριότητα του Βασι- 70 χιλιόμετρα. Επέστρεψε στην πόλη στις 13
λείου Γ. Δεληλίγκα, ό οποίος γεννήθηκε το Μαΐου 1898, όταν έφυγαν οι Τούρκοι. Και
1845 στην Περιστέρα Καλαμπάκας. Η οικο- όπως ήταν φυσικό η πόλη δεν μπορούσε να
γένεια Δεληλίγκα έχει Ηπειρώτικη καταγωγή μείνει ακυβέρνητη και σύμφωνα με τον εκλοκαι με την έναρξη της επανάστασης του 1821, γικό νόμο, στην περίπτωση απουσίας του Δηο Γεώργιος Δεληλίγκας, μαζί με άλλους μάρχου, την διοίκηση αναλάμβανε ο Ά ΔηΗπειρώτες πήγε στο Μεσολόγγι και έλαβε μέ- μαρχιακός Πάρεδρος των χωριών και συνοιρος στις μάχες κατά του Ιμπραήμ Πασά, ενώ κισμών του Δήμου, που κατά το 1897-1898,
στην συνέχεια επανήλθε στην Ήπειρο, αλλά ήταν ο Βασίλειος Γ. Δεληλίγκας. Με την εκ
λόγω των άγριων διωγμών του Αλή Πασά, νέου κατάληψη αυτή των Τρικάλων, οι Τούραναγκάστηκε να φύγει και να έλθει στα Τρί- κοι ήταν έτοιμοι να επιδοθούν σε καταστροκαλα (την Περιστέρα Καλαμπάκας) όπου με φές, όπως και σε άλλες πόλεις νομών της
τη γυναίκα του Ευθυμία απόκτησαν 4 αγόρια Θεσσαλίας και ο Δεληλίγκας, μόλις έφθασαν
(Θύμιο, Γιάννη, Δημήτριο και Βασίλειο) και τε- οι κατακτητές από την κατεύθυνση της Λά- ρισας, με θάρρος,
λικά στα Τρίκαλα
αλλά και διπλωαπό το 1857, όταν
ματικό τρόπο και
ο Βασίλειος ήταν
μαζί με τους λί12 χρονών.
γους απομείνανΗ δράση του Βατες κατοί- κους,
σίλειου Δεληλίγκα,
υποδέχθηκαν
όταν πολιτεύθηκε
τους Τούρκους
για πρώτη φορά
και τον στρατιωτιστις
Δημοτικές
κού ηγέτη τους,
εκλογές της 2ας
που αναζητούσε
Ιουλίου 1895, μετέτον Δημαρχο Γ.
χοντας του ΣυνΚανούτα, για να
δυασμού του Πατον τιμωρήσει
ναγιώτη Χατζηγάκη, που ήταν υπο- Το πορτραίτο του Δημάρχου Βασιλείου Δεληλίγκα, όπως προφανώς, επειψήφιος Δήμαρχος βρέθηκε ανάποδα στο υπόγειο του Δημαρχείου Τρικάλων δή ήταν εκείνος
που έδωσε την
Τρικάλων κι’ ο Δεληλίγκας, υποψήφιος Δήμαρχος 24 Συνοικι- εντολή να γκρεμισθεί το μεγάλο τζαμί και
σμών του Δήμου, σύμφωνα με το εκλογικό άλλα Τούρκικα κτίσματα και να απομακρυνθεί το νεκροταφείο που υπήρχαν στο κέντρον
σύστημα που εφαρμόζονταν τότε.
Ο Συνδυασμός εκείνος επικράτησε έναντι των Τρικάλων, όπου σήμερα η κεντρική πλατου πρώτου Δημάρχου των Τρικάλων γιατρού τεία.
Τον πρώην Δήμαρχο Γ. Κανούτα που ήταν
Γεωργίου Κανούτα κι’ ο Βασίλειος Δεληλίγτότε
άρρωστος, έκρυβε στο σπίτι του ο Βακας ανακηρύχθηκε ως ο Α’ Δημαρχιακός
Πάρε- δρος, έχοντας τα ίδια δικαιώματα και σίλειος Δεληλίγυποχεώσεις με τον Δήμαρχο της πόλης. Και κας, ο οποίος ήταν
ο ένας αντικαθιστούσε τον άλλον σε περί- και Δήμαρχος Τριπτωση απουσίας για οποιονδήποτε λόγο. κάλων και της πόΈτσι κατά την χρονική περίοδο 1895-1903, επί λης, λόγω φυγής
μία δηλαδή οκταετία, τά ηνία του Δήμου Τρικ- του Παναγιώτη Χακαίων είχαν ο Χατζηγάκης και ο Δεληλίγκας. τζηγάκη στο ΠερΟι 24 Συνοικισμοί στους οποίους προΐστατο τούλι. Ο νέος
ο Βασίλειος Δεληλίγκας ήταν η Αγία Κυρια- Τούρκος στρατιωκή, η Βράνα ή Βράνος(σημερινό Κηπάκι), Ρι- τικός διοικητής, ο
ζαριό, Κόκκονος Πύργος, Πυργετός, Λογγάκι, Εντέμ Πασάς κάΛόγγος, Αχμέτ Αγά ή Νέα Βοδενά(ο σημερι- λεσε τον τότε Δήνός Λόγγος), Φλαμούλι, Καρυές, Αλή Καρά ή μαρχοχο Βασίλειο
Αλήκαρα, Σωτήρα, Σελίμογλου (σημρινή Λε- Δεληλίγκα στο κοΟ περιβόητος Τούρκος
πτοκαρυά), Μεγάλο Μέρτζι (σημερινό Με- νάκι του, που ήταν
στρατιωτικός
διοικητής
απέναντι
από
το
γάλο Κεφαλόβρυσο), Μικρό Μέρτζι (σημεριτων Τρικάλων το 1897,
νό Μικρό Κεφαλόβρυσο), Λέσταινο (σημερι- σημερινό στάδιο.
που σχεδίαζε να κάψει
νός Διπόταμος), Ζαπτσαίοι(ημερινοί Άγιοι Πήγε ο Δεληλίγτα Τρίκαλα(απειλή που
Απόστολοι), Μπουχούνιστα(σημερινό Μεγα- κας και ζήτησε να
ευτυχώς δεν πρόλαβε
λοχώρι), Γλίνος, Πατουλιά, Κουρμπαλή(ση- πληροφορηθεί τι
μερινή Φανερωμένη) Νομή, Σερβωτά, Ρόγγια συμβαίνει και ο
να πραγματοποιήσει)

ΚΑΙ ΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ

Τούρκος του ζήτησε να του πεί που κρύβεται ο Κανούτας, γιατί αλλοιώς θα διατάξει να
γίνουν μεγάλες καταστροφές στην πόλη,
αλλά πήρε την πειστική απάντηση του Δεληλίγκα ότι ο Κανούτας ήταν αντίπαλός του
στις εκλογές και δεν γνωρίζει την κατοικία
του, ενώ έχει εξαφανισθεί πρό πενταμήνο από
τα Τρίκαλα.
Ο Δεληλίγκας στην συνέχεια, ενώ είχε νυχτώσει, πήγε κρυφά με το άλογό του στο Μεγάλο Κεφαλόβρυσο, όπου με τον κουνιάδο
του Ευάγγελο Κρικέλη, οδήγησαν τον κρυπτόμενο εκεί Δήμαρχο Τρικάλων Κανούτα και
τον έπεισαν να φύγει αμέσως, για να μην πέσει στα χέρια των Τούρκων.

Ο Δήμαρχος Τρικάλων Γεώργιος Κανούτας,
που αναζητούσαν επίμονα οι Τούρκοι το 1897, με
τον γιό του Στέφανο, επίσης γιατρό, που σκοτώθηκε
στην Μικρά Ασία, πολεμώντας για την Μεγάλη Ιδέα,
όπου υπάρχει τοποθεσία που φέρει το όνομά του

Έτσι και έγινε και ο Δήμαρχος Κανούτας τα
μεσάνυκτα έφθασε στην Παραπράσταινα
Καρδίτσας, στο φίλο του Δεληλίγκα Δημήτρη
Μπούσδρα-γνωστό ηγέτη του Αγροτικού Κινήματος στην Θεσσαλία-και έπειτα από μία
εβδομάδα βρέθηκε στην Αθήνα. Έπειτα από
αυτήν την εξέλιξη, εξαγριωμένος ο Καδρής,
διέταξε κι’ έκαψαν το σπίτι του Κανούτα. Αυτά
και άλλα πολλά συνέβησαν κατά τη διάρκεια
της ετήσιας επικράτησης της τούρκικης κατοχής της πολης των Τρικάλων του 1897.
Ώστε η απελευθέρωσή της να θεωρηθεί μία
δεύτερη παλιγγενεσία της. Γιά την όλη στάση και δραστηριότητά του, κατά την κρίσιμη
εκείνη περίοδο, ο Δήμαρχος Βασίλειος Δεληλίγκας, απέσπασε συγχατήρια του Νομάρχη Τρικάλων Γεώργιου Μπουκλάκου,
ενώ για τις πολλές δωρεές κτημάτων, κάρρων
του κι’ άλλων προς τον Δήμο, αλλά και τα
έργα του σε βρύσες, δρόμους και άλλα, η φωτογραφία του, με την τιμημένη φορεσιά του
τσουλιά αναρτήθηκε στο Δημαρχείο μας, δίπλα απ’ τους άλλους Δημάρχους των Τρικάλων, μετά την απελευθέρωση της πόλης
μας, απ’την Τουρκοκρατία καί ήταν αναρτημένες μέχρι το 1959, που η γνωστή πυρκαϊά
κατέστρεψε το Δημαρχείο. Μέσα όμως στο
χρηματοκιβώτιο που διασώθηκε, βρέθηκε
μεταξύ των άλλων και το πορτραίτο του Δεληλίγκα, κι’ όλα τοποθετήθηκαν στο υπόγειο
και μάλιστα του Δεληλίγκα ανάποδα, με το κεφάλι πρός τα κάτω και όπως κατήγγειλε η οικογένειά του, με εντολή του τότε προέδρου
του Δημοτικού Συμβουλίου Μιχ. Μπάρδα,
στον οποίο απέδωσαν πολιτική σκοπιμότητα,
επειδή, όπως ισχυρίστηκαν ο Δεληλίγκας ήταν
αντίπαλός τους στις Δημοτικές εκλογές. Γιά
την ενέργεια αυτή ο Μπάμπης Δεληλίγκας
έκανε αγωγή στο Πολυμελές Πρωτοδικείο
Τρικάλων για προσβολή τού προσώπου του
προπάππου του Βασιλείου Δεληλίγκα.

Τα πορτραίτα των Δημάρχων Τρικάλων, όπως
υπήρχαν παλιά στο Δημαρχείο, με τον
φουστανελοφόρο Βασίλειο Δεληλίγκα ανάμεσά τους

CMYK

στη σέντρα των
Γ’ ΕΘΝΙΚΗ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΞΕΚΑΘΑΡΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

ΘΕΛΟΥΝ ΣΤΗΡΙΞΗ

Τα Μετέωρα θέλουν να πάρουν
αποτέλεσμα σήμερα στην Αγριά (σελ. 3)

Ντέρμπι σήμερα για τα κορίτσια
των Τρικάλων κόντρα στον Άρη (σελ. 3)

ΣΠΟΡ

ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

ΕΙΧΑΝ ΔΙΑΘΕΣΗ
Παρά την απουσία βαθμολογικού
ενδιαφέροντος πάλεψαν χθες οι ομάδες
της Α’ ΕΠΣΤ (σελ. 4,6,7)

4 Ο ΑΟ Τρίκαλα ηττήθηκε με 1-0 από τον Ηρόδοτο
και τα πράγματα γίνονται δύσκολα για την παραμονή (σελ 5)
CMYK
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ΜΠΑΣΚΕΤ
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Ντέρμπι με
τα όλα του
Ίκαροι και ΑΟ Καλαμπάκας σε δυνατή μονομαχία
σήμερα το απόγευμα στο κλειστό της Μπάρας

Μ

ε την
ανάγκη
των
βαθμών
να είναι δεδομένη
Ίκαροι και ΑΟ
Καλαμπάκας θα
βρεθούν σήμερα
στο παρκέ της
Μπάρας για το
τοπικό ντέρμπι
που θα ξεκινήσει
στις 5 μ.μ.

Μπορεί οι Καλαμπακιώτες να καίγονται
περισσότερο για τη
νίκη, αφού η εντός
έδρας ήττα από τον
Ολυμπιακό
Βόλου
τους πήγε πίσω, αλλά
και οι Ίκαροι μόνο βαθμολογικά δεν είναι.
Έτσι οι προπονητές
των δυο ομάδων
Δυνατή μάχη σήμερα στο κλειστό της Μπάρας
Σδράκας και Κωνσταντινίδης έχουν
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ανεβάσει τις στροφές και ελπίζουν ότι οι παίκτες θα δείξουν αγωνιστική ετοιμότητα για 1) Πρωτέας Γρεβενών ---------33 ---------(16-1)
να φέρουν τις πέρας την αποστολή. Ενώ 2) Βίκος ΠΑΣ Γιάννινα ---------33 ---------(15-3)
έγιναν γνωστοί και οι διαιτητές των παιχνιδιών 3) Δόξα Λευκάδας --------------31 ---------(14-3)
της Κυριακής, αναλυτικά:
4) ΑΓΣΙ ------------------------------31 ---------(13-5)
3ος Όμιλος
5) Εύαθλος ------------------------26 ---------(8-10)
Κυριακή 24 Μαρτίου
6) Μαντουλίδης ------------------25 ---------(7-11)
Βόλου 17.00 Ολυμπιακός Βόλου-ΑΟΚ Βέ- 7) Ίκαροι ----------------------------25 -----------(8-9)
ροιας Γραικός-Κουκουλεκίδης (Μόρφη)
8) Ολυμπιακός Βόλου ---------25 --------- (7-11)
Μπάρας 17.00 Ίκαροι Τρικάλων-ΑΟ Καλαμ- 9) Τιτάνες Παλαμά --------------25 -----------(8-9)
πάκας Τσουμαχίδης-Μπούγλος Π. (Κουσαϊ- 10) Μελίκη -------------------------24 ---------(6-12)
της)
11) Καλαμπάκα ------------------23 ---------(5-13)
Γρεβενών 17.00 Πρωτέας Γρεβενών-ΓΑΣ 12) ΑΟΚ Βέροιας ----------------22 ---------(5-12)
Μελίκης Γκέκας-Γεωργούλης (Πλεξίδας)
13) Νικόπολη Πρέβεζας ------19 ---------(2-15)
Παλαμά 17.00 Τιτάνες Παλαμά-ΑΓΣ Ιωαννί20ή αγωνιστική (24/3)
νων Βασιλόπουλος-Δέλλας (Μανάσης)
Εκπ. Μαντουλίδη 17.00 ΜΑΣ ΜαντουλίδηςΟλυμπιακός Βόλου-ΑΟΚ Βέροιας
Δόξα Λευκάδας Σαρακενίδης-Χατζημπαλίδης
Ικαροι Τρικάλων-Καλαμπάκα
(Δέλλας)
Πρωτέας Γρεβενών-Μελίκη
Πολυκάστρου 17.00 ΜΠΑΣ Εύαθλος Μακ.Τιτάνες Παλαμά-ΑΓΣ Ιωαννίνων
Νικόπολη Πρέβεζας Ισιγώνης-Λάλλα (ΕλευΜαντουλίδης-Δόξα Λευκάδας
θεριάδης)
Εύαθλος Πολυκάστρου-Νικόπολη Πρέβεζας.

Νίκη και στο Μιλάνο με εντυπωσιακό
Καλάθη για τον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ
Ένα ακόμα βήμα για την παρουσία του
στα πλέι οφ της Ευρωλίγκας έκανε ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ. Οι «πράσινοι» νίκησαν
στην Ιταλία την Αρμάνι Μιλάνο με 95-83
στο παιχνίδι που ολοκλήρωσε την 28η αγωνιστική της διοργάνωσης και έφτασαν τις
έξι διαδοχικές νίκες!
Πλέον οι πρωταθλητές Ελλάδας κρατούν
την τύχη τους στα δικά τους χέρια, έχοντας
τη δυνατότητα στις δύο τελευταίες αγωνιστικές να φτάσουν ως και την έκτη θέση.
Κορυφαίος της αναμέτρησης ήταν ο Νικ
Καλάθης που προσέθεσε μία ακόμα εντυπωσιακή εμφάνιση. Ο αρχηγός της ομάδας
τελείωσε το παιχνίδι με 27 πόντους, 14
ασίστ αλλά και 8 ριμπάουντ αγγίζοντας το
triple double. Μάλιστα με τις 39 μονάδες
στο σύστημα αξιολόγησης θα είναι ο MVP
της 28ης αγωνιστικής.
Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ τελείωσε το παιχνίδι με 40
ριμπάουντ, 21 ασιστ και 7 κλεψίματα, ενώ
σούταρε 28/48 δίποντα, 10/23 τρίποντα και
9/14 βολές.
Με τον Καλάθη να σημειώνει εννέα πόντους στην πρώτη περίοδο, η ελληνική ομάδα
πήρε από νωρίς στην αναμέτρηση το προβάδισμα και έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο
προηγούμενη με 23-20.
Το Μιλάνο ήταν σταθερά κοντά στο σκορ
με τους «πράσινους» να ξεφεύγουν με έξι
πόντους (33-39) στι 17' με τρίποντο του
Κιλπάτρικ αλλά τους γηπεδούχους να προσπερνούν με 42-41 στο 19' και να κλείνουν
το πρώτο μέρος έχοντας προβάδισμα με
44-42.
Στο 25' ο Τζέιμς έκανε το 60-56 για τους
Ιταλούς, με τον Παναθηναϊκό ωστόσο να
προσπερνά γρήγορα (60-61). Στο 27' ο
Ταρζέβσκι έκανε το 64-61 όμως ο Λάνγκφορντ με επτά πόντους και ο Παπαπέτρου
με τέσσερις, έτρεξαν ένα σερί 11-0 για τον
Παναθηναϊκο που ξέφυγε με 72-64 στο φινάλε της τρίτης περιόδου.
Το «πράσινο» σερί σταμάτησε στο 13-0
με τον Καλάθη να δίνει για πρώτη φορά διψήφια διαφορά στην ομάδα του (74-64).
Τρία λεπτά πριν από το φινάλε ο Κιλπάτρικ
έκανε το 75-91, στέλνοντας τη διαφορά
στη μέγιστη τιμή της, με τον Παναθηναϊκό
ΟΠΑΠ να φτάνει τελικά στη νίκη με 95-83.
Τα δεκάλεπτα: 20-23, 47-44, 64-72, 8395
ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ (Πιανιτζάνι): Τζέιμς 16
(2), ΜίτσοΦ 11 (3), Ταρζέβσκι 8, Νέντοβιτς
8, Κουζμίνσκας 17 (2), Νάναλι 12 (1), Μπερνς
2, Μπρουκς 4, Τζέρελς 5 (1), Όμιτς.
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Πιτίνο): Τόμας 15 (2),
Λάνγκφορντ 17 (3), Παπαγιάννης 2, Παπαπέτρου 9 (1), Γκιστ 12, Βουγιούκας 2, Λεκαβίτσιους, Κιλπάτρικ 11 (3), Λοτζέσκι, Καλάθης 27 (1 τρίπ., 8 ριμπ., 14 ασ.), Αντετο-

κούνμπο, Μήτογλου.
Το πανόραμα της 28ης αγωνιστικής της
κανονικής περιόδου της Ευρωλίγκας:
Πέμπτη 21 Μαρτίου
ΤΣΣΚΑ Μόσχας - Φενέρμπαχτσε 70-68
Μπουντούτσνοστ - Εφές 84-91
Μπάγερν Μονάχου - Μπαρτσελόνα 7371
Γκραν Κανάρια - Ολυμπιακός 90-67
Παρασκευή 22 Μαρτίου
Χίμκι - Μακάμπι Τελ Αβίβ 71-76
Ζαλγκίρις Κάουνας - Νταρουσάφακα 9467
Μπασκόνια - Ρεάλ Μαδρίτης 86-76
Μιλάνο - Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ 83-95

Η κατάταξη
1. Φενέρμπαχτσε ...............................23-5*
2. ΤΣΣΚΑ ............................................22-6*
3. Ρεάλ ...............................................21-7*
4. Εφές ............................................18-10*
5. Μπαρτσελόνα .............................16-12*
6. Μπασκόνια ....................................15-13
7. Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ ...................15-13
8. Αρμάνι Μιλάνο ..............................14-13
9. Ολυμπιακός ...................................14-14
10. Ζαλγκίρις .....................................13-15
11. Μακάμπι ......................................13-15
12. Μπάγερν .....................................13-15
13. Χίμκι ...............................................9-19
14. Γκραν Κανάρια ..............................8-20
15. Μπουντούτσνοστ ..........................6-22
16. Νταρουσάφακα .............................4-24
*Έχουν προκριθεί στα πλέι οφ

Η επόμενη αγωνιστική (29η):
Πέμπτη 28 Μαρτίου
Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ - Ρεάλ Μαδρίτης
21:00
Μακάμπι Τελ Αβίβ - Γκραν Κανάρια 21:05
Μιλάνο - Φενέρμπαχτσε 21:45
Μπαρτσελόνα - Μπουντούτσνοστ 22:00
Παρασκευή 29 Μαρτίου
Χίμκι - ΤΣΣΚΑ Μόσχας 19:00
Νταρουσάφακα - Μπάγερν Μονάχου 19:15
Μπασκόνια - Εφές 21:30
Ολυμπιακός - Ζαλγκίρις Κάουνας 21:30

Ποινή -6 στον μπασκετικό Ολυμπιακό
Ποινή αφαίρεσης έξι βαθμών και πρόστιμο
11 χιλιάδων ευρώ επέβαλε ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ στον Ολυμπιακό, για την
απόφασή του να μην παραταχθεί στον αγώνα
με τον Παναθηναϊκό της 19ης αγωνιστικής
της Basket League την Κυριακή 17 Μαρτίου.
Η απόφαση του Αθλητικού Δικαστή αναφέρει:
Επιβάλλεται στην ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ΚΑΕ:
α) Μηδενισμός της ομάδας λόγω του ό,τι
από υπαιτιότητά της δεν διεξήχθη προγραμματισμένος αγώνας και χρηματικό πρόστιμο
τριών χιλιάδων (3.000,00) ΕΥΡΩ ενώ ο αγώνας
κατακυρώνεται 20 – 0 υπέρ της αντιπάλου,
και
β) για μη συμμετοχή της εγκαλουμένης
ΚΑΕ απο υπαιτιότητα της συνεπεία λόγου
μη αναγομένου σε γεγονός ανωτέρας βίας,
την ποινή της στέρησης έξι (6) βαθμών και
χρηματικού προστίμου οχτώ χιλιάδων

(8.000,00) ΕΥΡΩ κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της KAE ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΟΠΑΠ της 17-3-2019.

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ
Ομάδα -------------------------Βαθμοί ----------Ν-Η
1. Παναθηναϊκός --------------38 ------------- 19-0
2. ΑΕΚ -----------------------------33 -------------14-5
3. Προμηθέας ------------------32 -------------13-6
4. Περιστέρι ---------------------32 -------------13-6
5. ΠΑΟΚ --------------------------31 -------------12-7
6. Ήφαιστος--------------------- 30 ------------11-8
7. Ολυμπιακός -----------------29 ------------17-2*
8. Χολαργος --------------------27 -------------8-11
9. Άρης ---------------------------24 -------------6-13
10. Λαύριο ----------------------24 5 --------------15
11. Πανιώνιος------------------ 24 5--------------14
12. Κύμη ------------------------23 4 --------------15
13. Κολοσσός ----------------- 22 3--------------16
14. Ρέθυμνο ---------------------22 -------------3-16

ΤΟΠΙΚΑ
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Θέλουν τη νίκη
Τα Μετέωρα στην Αγριά για να
πάρουν ότι καλύτερο μπορούν

Τ

Τα Μετέωρα θα παλέψουν για την επιτυχία
σήμερα κόντρα στον Θησέα Αγριάς

έσσερις
αγωνιστικές πριν το
φινάλε του
πρωταθλήματος του
4ου ομίλου της Γ’ Εθνικής
και τα Μετέωρα σήμερα
δοκιμάζονται στην Αγριά.

Ο τοπικός Θησέας είναι μια

έμπειρη ομάδα, αλλά από την
άλλη η ομάδα της Καλαμπάκας θα επιδιώξει την επιτυχία,
ώστε να φτάσει στην 3η θέση
της βαθμολογίας.
Ευχαριστίες από τα Μετέωρα
Η Διοίκηση του ΑΣ Μετέωρα
ευχαριστεί τον κ. Γιάννη Μπουτίνα, Εντεταλμένο Περιφερειακό
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5
6
7
8
9
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Β
59
59
38
35
31
31
29
29
26
24
24
24
16
1

Σύμβουλο σε θέματα Τουρισμού
και ως όλα δείχνουν και εκ νέου
υποψήφιο με τον Περιφερειάρχη
Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό, για
την προσφορά πλουσιοπάροχου
γεύματος στην ομάδα μας.
Η έμπρακτη στήριξή του στο
ιστορικό ποδοσφαιρικό σωματείο
της Καλαμπάκας είναι διαχρονική
και αδιάλειπτη και ευχόμαστε οι
πράξεις του να αποτελέσουν παράδειγμα προς μίμηση και για
άλλους συνδημότες μας και φίλους του ΑΣ Μετέωρα.

Η μάχη της 23ης αγωνιστικής
Τα παιχνίδια της 23ης αγωνιστικής γίνονται σήμερα. Αναλυτικά:
4ος όμιλος (23η αγωνιστική)
Α.Ο. Σελλάνων – Πιερικός
Θεοχάρης, Π. Σακκάς, Δ. Σακκάς (Θεσσαλίας)

Ν
19
19
11
9
8
9
8
7
6
5
7
7
3
0
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2
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8
7
4
5
8
8
9
3
3
7
1
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Σπουδαίo παιχνίδι

Η Βαθμολογία:
ΟΜΑΔΕΣ
Ολυμπιακός Β.
Νίκη Βόλου
Αστέρας Ιτέας
Μετέωρα
Αλμυρός
Θησέας Αγριάς
Σέλλανα
Τσαριτσάνη
Πιερικός
Νεοκαισάρεια
Μακρυχώρι
Στυλίδα
Φωκικός
Αναγέννηση Κ.

15

Η
1
1
6
5
7
9
9
7
8
8
12
12
12
21

ΤΕΡΜΑΤΑ
53
11
58
8
31
21
33
21
28
17
25
28
25
25
24
28
27
28
27
34
21
29
21
48
16
34
7
64

Θησέας Αγριάς – Μετέωρα
Τσιγαρίδας, Καλύβας, Λιτοσελίτης (Φθιώτιδας)
Φωκικός – Αστέρας Ιτέας
Αλαφογιάννης, Τσώνης, Καλαμπούκας (Βοιωτίας)
Στυλίδα – Οικονόμος Τσαριτσάνης
Πανυτσίδης (Κοζάνης), Λεωνίδας, Αλεξόπουλος (Τρικάλων)
Αχιλλέας Νεοκαισάρειας –
Απόλλων Μακρυχωρίου
Κατεριάδης, Μίλτσης, Αρέστης
(Πέλλας)
Νίκη Βόλου – Αλμυρός
Τσιαουσίδης, Κουφός, Γεωργόπουλος (Μακεδονίας)
* Με αποφάσεις της Πειθαρχικής Επιτροπής, στην Αναγέννηση
Καρδίτσας έχει επιβληθεί ποινή
αφαίρεσης 9 βαθμών από το τρέχον πρωτάθλημα και 6 βαθμών
από τη νέα σεζόν.

Τα κορίτσια των Τρικάλων φιλοξενούν σήμερα τον
Άρη και στοχεύουν στην εδραίωση της 2ης θέσης

Τα κορίτσια των Τρικάλων θα παλέψουν για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα
Με την συμπαράσταση των φιλάθλων τα κορίτσια των Τρικάλων
θέλουν σήμερα να κάνουν ένα ακόμη βήμα για την κατάκτηση της
2ης θέσης. Έτσι είναι ένας αγώνας πρόκληση! Ο αγώνας ορίστηκε
για σήμερα 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 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.

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

Ο Τσουκαλάς διαιτητής στο ΑΟ Τρίκαλα – Κέρκυρα

H

KEΔ/ΕΠΟ γνωστοποίησε
την Παρασκευή (22/3)
τους διαιτητές που θα
σφυρίξουν στα ματς της
24ης «στροφής» το διήμερο 2728 Μαρτίου, ορίζοντας τον
Τσουκαλά (ΦΩΤΟ) του Συνδέσμου
Αθηνών στο ΑΟ Τρίκαλα –
Κέρκυρα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχει ορισμός και για το Αήττητος Σπάτων – Α.Ε.
Καραϊσκάκης, το οποίο, όμως, δεν αναμένεται να γίνει μετά την αποβολή των
γηπεδούχων από το πρωτάθλημα.
Αναλυτικά οι ορισμοί:
Τετάρτη (27/3)
14:00 Βόλος – Ηρόδοτος
Διαιτητής: Θεοδωρόπουλος (Φλώρινας)
Βοηθοί: Μπαλιάκας (Κοζάνης), Νίκζας
(Λάρισας)
4ος: Πανυτσίδης (Κοζάνης)
15:00 Αήττητος Σπάτων – Α.Ε. Καραϊσκάκης
Διαιτητής: Σωτηριάδης (Λασιθίου)
Βοηθοί: Παγουρτζής (Πειραιά), Αδαμόπουλος (Μεσσηνίας)
4ος: Περράκης (Αθηνών)
15:00 Τρίκαλα – Κέρκυρα
Διαιτητής: Τσουκαλάς (Αθηνών)
Βοηθοί: Ζήρδας (Αθηνών), Φράγιος
(Μακεδονίας)
4ος: Αγγελάκης (Μακεδονίας)
15:00 Απόλλων Λάρισας – Απόλλων
Πόντου
Διαιτητής: Καραντώνης (Ημαθίας)

02:00 COSMOTE SPORT 8
HD

Ο κ. Τσουκαλάς
Βοηθοί: Παπαδάκης (Ημαθίας), Δεμερτζής (Πέλλας)
4ος: Τσακαλίδης (Χαλκιδικής)
15:00 Πλατανιάς – Σπάρτη
Διαιτητής: Καδδάς (Αχαΐας)
Βοηθοί: Οικονόμου (Αχαΐας), Πλακάς
(Δυτικής Αττικής)
4ος: Ανδριανός (Αχαΐας)
15:00 Εργοτέλης – Αιγινιακός
Διαιτητής: Μπακογιάννης (Αθηνών)
Βοηθοί: Νιδριώτης (Αθηνών), Νικολάου
(Αθηνών)
4ος: Κολυτάς (Λασιθίου)

15:00 Παναχαϊκή – ΑΟΧ-Κισσαμικός
Διαιτητής: Αντωνίου (Ανατολικής Αττικής)
Βοηθοί: Καραθανάσης (Ανατολικής
Αττικής), Γουρνιάς (Ανατολικής Αττικής)
4ος: Ματσούκας (Αιτ/νίας)
Πέμπτη (28/3)
15:00 Ηρακλής – Δόξα Δράμας
Διαιτητής: Μπεκιάρης (Καρδίτσας)
Βοηθοί: Στεφανής (Καρδίτσας), Βογιατζής (Καρδίτσας)
4ος: Θεοχάρης (Θεσσαλίας)

Παίζουν κύπελλο οι νέες Τρικάλων
Σήμερα 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)

Stephen Thompson - Anthony
Pettis UFC Fight Night
02:30 FOX Sports
March Madness Second
Round NCAA
08:00 ΕΡΤ Sports HD
Καλλιτεχνικό πατινάζ
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σαϊτάμα
08:30 Eurosport 2
Καλλιτεχνικό πατινάζ
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σαϊτάμα
09:10 FOX Sports
Warriors - Wests Tigers
NRL
10:45 Eurosport 1
Παγκόσμιο Κύπελλο Πλανίτσα Άλμα με σκι
11:00 Eurosport 2
Μικρός τελικός/Τελικός
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γυναικών
12:00 COSMOTE SPORT 7
HD
Φενέρμπαχτσε - Τόφας
TBF Basketball Super League
14:00 Eurosport 2
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, Μ.
Βρετανία
Μότοκρος
14:00 COSMOTE SPORT 8
HD
Τσμόκι Μινσκ - Πάρμα
VTB United League
14:30 Eurosport 1
Παγκόσμιο Κύπελλο Όσλο
Δίαθλο
14:30 COSMOTE SPORT 9
HD
Μίντεν - Μαγδεμβούργο
Bundesliga
15:00 Eurosport 2
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, Μ.
Βρετανία
Μότοκρος
15:00 ΕΡΤ3
Απόλλων Πόντου - Παναχαϊκή Football League
15:00 ΕΡΤ Sports HD
Τελικός
Κύπελλο Γυναικών
15:30 Eurosport 1
Παγκόσμιο Κύπελλο Κεμπέκ
Σκι ανώμαλου δρόμου
16:00 COSMOTE SPORT 3
HD
Καζακστάν - Ρωσία
Προκριματικά Euro 2020
16:00 COSMOTE SPORT 2
HD
Ουαλία - Σλοβακία
Προκριματικά Euro 2020
17:00 Eurosport 2

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, Μ.
Βρετανία
Μότοκρος
17:15 Eurosport 1
Παγκόσμιο Κύπελλο Όσλο
Δίαθλο
18:00 Eurosport 2
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, Μ.
Βρετανία Μότοκρος
18:00 COSMOTE SPORT 4
HD
New York Knicks - Los Angeles Clippers
NBA
18:00 COSMOTE SPORT 6
HD
ATP Masters 1000 Miami
Open Κυρίως ταμπλό
18:00 FOX Sports
March Madness Second
Round
NCAA
19:00 COSMOTE SPORT 1
HD
Ουγγαρία - Κροατία
Προκριματικά Euro 2020
19:00 COSMOTE SPORT 2
HD
Ισραήλ - Αυστρία
Προκριματικά Euro 2020
19:00 COSMOTE SPORT 3
HD
Σαν Μαρίνο - Σκωτία
Προκριματικά Euro 2020
20:00 Eurosport 1
Track Championship, Μάντσεστερ Ποδηλασία
20:00 COSMOTE SPORT 9
HD
Martinsville STP 500
NASCAR Cup Series
20:30 COSMOTE SPORT 7
HD
Ρεάλ Μαδρίτης - Μπαρτσελόνα
ACB Liga Endesa
20:30 FOX Sports
March Madness Second
Round
NCAA
21:45 COSMOTE SPORT 8
HD
Β. Ιρλανδία - Λευκορωσία
Προκριματικά Euro 2020
21:45 COSMOTE SPORT 3
HD
Πολωνία - Λετονία
Προκριματικά Euro 2020
21:45 COSMOTE SPORT 2
HD
Κύπρος - Βέλγιο
Προκριματικά Euro 2020
21:45 COSMOTE SPORT 1
HD
Ολλανδία - Γερμανία
Προκριματικά Euro 2020

22:30COSMOTE SPORT 4
HD
Milwaukee Bucks - Cleveland
Cavaliers
NBA
23:00 FOX Sports
March Madness Second
Round Tip - Off NCAA
Δευτέρα
25/03
02:30 FOX Sports
March Madness Second
Round NCAA
16:00 COSMOTE SPORT 4
HD
Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ - Κολοσσός Ρόδου Basket League
16:45 Eurosport 1
Γύρος της Καταλωνίας
Ποδηλασία
17:00 COSMOTE SPORT 6
HD
ATP Masters 1000 Miami
Open Κυρίως ταμπλό
17:30 ΕΡΤ Sports HD
Ηρακλής - Παμβοχαϊκός
Volley League
19:00 COSMOTE SPORT 8
HD
Χίμκι - Αστάνα
VTB United League
19:00 COSMOTE SPORT 2
HD
Τουρκία - Μολδαβία
Προκριματικά Euro 2020
21:45 COSMOTE SPORT 9
HD
Λουξεμβούργο - Ουκρανία
Προκριματικά Euro 2020
21:45 COSMOTE SPORT 8
HD
Κόσοβο - Βουλγαρία
Προκριματικά Euro 2020
21:45 COSMOTE SPORT 7
HD
Ανδόρρα - Αλβανία
Προκριματικά Euro 2020
21:45 COSMOTE SPORT 3
HD
Γαλλία - Ισλανδία
Προκριματικά Euro 2020
21:45 COSMOTE SPORT 2
HD
Πορτογαλία - Σερβία
Προκριματικά Euro 2020
21:45 COSMOTE SPORT 1
HD
Μαυροβούνιο - Αγγλία
Προκριματικά Euro 2020
Τρίτη 26/03
05:00 COSMOTE SPORT 4
HD
Portland Trail Blazers - Brooklyn Nets NBA
07:00 FOX Sports
Reds - Braves

CMYK
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«Κλικ» στα Σαράγια

Λ

ίγες μέρες πριν
διεκδικήσει το
τρόπαιο του
κυπέλλου απέναντι
στα Μετέωρα, η Πηγή
πέρασε νικηφόρα από τα
Σαράγια κερδίζοντας 4-1
πετυχαίνοντας μια νίκη
γοήτρου στο πρωτάθλημα
της Α’ Ερασιτεχνικής
κατηγορίας.

Νίκη γοήτρου
•Πέτυχε η Πηγή κερδίζοντας στα Σαράγια με 4-1

Του ΠANOΥ
ΓIΔOΠOYΛOΥ
gidopoulosp@yahoo.gr

Τσουκαλίδης και Μαρούδας «κατασκόπευσαν»
την ομάδα της Πηγής, αφού τα Μετέωρα θα τα συναντήσουν
την ερχόμενη Πέμπτη στον τελικό του θεσμού

Οι φιλοξενούμενοι ήταν πιο ουσιαστικοί στην τελική τους προσπάθεια, φαίνεται άλλωστε και
από το σκορ, ενώ οι γηπεδούχοι
πέρα από τη φιλότιμη προσπάθειά
τους, ζήτησαν επίμονα πέναλτι,
ενώ διαμαρτυρήθηκαν για πέναλτι
που η Πηγή διαμόρφωσε το τελικό
αποτέλεσμα.
Στο τέλος του αγώνα υπήρξαν
αντιδράσεις και διαμαρτυρίες
στον διαιτητή κ. Λεωνίδα, για κόκκινη που έδειξε στον Γαδετσάκη,
αφήνοντας να εννοηθεί πως ο
παίκτης των Σαραγίων «κάτι» του
είπε.

Με τη λήξη του αγώνα ο κ. Λεωνίδας απέβαλλε τον Γαδετσάκη

Ο αγώνας

Η γυναικεία κερκίδα στο γήπεδο των Σαραγίων

Ετοιμος να μπει
στο παιχνίδι ο Βαγενάς.
Βλέπει μπάλα
και δεν κρατιέται…

Φωτιά άναψαν
κάποιοι
στο δένδρο για
να… παίξουν.
Τα σχόλια
περιττεύουν

Η Πηγή προσπάθησε με δύο
σουτ του Δάσσιου από αριστερά
να βρει τον δρόμο προς τα δίκτυα,
αλλά το πρώτο στο 3’ κατέληξε
άουτ, ενώ το δεύτερο στο 9’ κόρνερ.
Η τρίτη προσπάθεια από αριστερά, στο 12’, έφερε το επιθυμητό αποτέλεσμα για την ομάδα
του Σπύρου Ευαγγέλου όταν ο
Λάππας πάσαρε στον Δημητρίου
και αυτός γύρισε τη μπάλα προς
την αντίπαλη εστία σημαδεύοντας
σωστά κάνοντας το 0-1.
Δεν άργησαν να επαναληφθούν
οι πανηγυρισμοί για την Πηγή.
Στο 14’ από πάσα του Μπέτσα, ο
Μαντζώρος με ιδανικό σουτ νίκησε
τον Ντάσκα κάνοντας το 0-2.
Στο 25’ οι φιλοξενούμενοι έχασαν μοναδική ευκαιρία να πετύχουν και τρίτο γκολ όταν ο Μαντζώρος βρέθηκε σε θέση βολής
απέναντι στον Ντάσκα, επιδίωξε
να του περάσει τη μπάλα από
πάνω, αλλά ο έμπειρος πορτιέρο
τη βρήκε και γλίτωσε την εστία
του.
Στο 32’ οι γηπεδούχοι αν και
είχαν την καλή διάθεση να απειλήσουν το σουτ που έκανε ο Τζέγκας από δεξιά, δεν ανησύχησε
τον Παπαδόπουλο.
Στο 35’ ο Τζέγκας προσπάθησε
ξανά. Εγινε κάτοχος της μπάλας
αλλά το βιαστικό σουτ που έκανε
κατέληξε στα χέρια του Παπαδόπουλου, όπως και το σουτ του
Τζέτζια στο 38’.
Στο 51’ η Πηγή «άγγιξε» το
γκολ αλλά και πάλι δεν άλλαξε
το 0-2. Από σέντρα του Μαντζώρου από αριστερά, ο Λάππας
πήρε την κεφαλιά ο Ντάσκας απέκρουσε και με τη βοήθεια του
οριζόντιου δοκαριού απέφυγε το
0-3. Όχι όμως για πολύ. Στο 53’
από προσπάθεια του Μπέτσα από

Ο Ζώης σε μια προσπάθειά του

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Ο Λάππας σε ρόλο αμυντικού
δεξιά, η μπάλα κόντραρε στον
Κατσαρό, βρήκε το δεξί δοκάρι
και στην επιστροφή της ο Μαντζώρος από κοντά έκανε το 0-3.
Στο 53’ο Ζώης πραγματοποίησε
εξαιρετική ατομική προσπάθεια
αποφεύγοντας με ωραίες κινήσεις
τον αμυντικό αλλά το σουτ που
έκανε έδιωξε ο Παπαδόπουλος.

Φάση από τον
χθεσινό αγώνα σε
έναν απαράδεκτο
αγωνιστικό χώρο

Ο γιατρός Αχιλλέας
Πανάγος, πέρα από
τις πρώτες βοήθειες
ήταν διαβασμένος
ποδοσφαιρικά για
το συγκεκριμένο
παιχνίδι αλλά
και ενημερωμένος
για τον ΑΟΤ

Ο Ντάσκας θα νικήσει σ’ αυτή τη φάση τον Μαντζώρο
αλλά ο παίκτης της Πηγής θα βρει τα δίκτυα σε άλλες προσπάθειες
CMYK

Στο 56’ ο Λάππας με δυνατό
σουτ σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι του Ντάσκα.
Στο 75’ ο Τζέγκας εκτέλεσε
φάουλ αλλά ο Παπαδόπουλος
απέκρουσε εντυπωσιακά σε κόρνερ.
Τα Σαράγια κατάφεραν να μειώσουν στο 80’ όταν ο Κεφαλάς
σούταρε, η μπάλα κόντραρε και
κατέληξε στην δεξιά γωνία του Παπαδόπουλου μειώνοντας σε 1-3.
Στο 85’ οι φιλοξενούμενοι ανέβασαν τον δείκτη του σκορ σε 14 με εύστοχο πέναλτι του Μπέτσα
το οποίο κέρδισε ο Δημητρίου.
Απόφαση που αμφισβητήθηκε
από τους γηπεδούχους, χωρίς
να αλλάξει η απόφαση του διαιτητή.
Στο 90’ ο Μαγουλιώτης πρόλαβε τον Τζέγκα κι έδιωξε πριν
προλάβει να σουτάρει από καλή
θέση.
ΣΑΡΑΓΙΑ: Ντάσκας, Πιστάλης
(50’ Γκίκας), Σωτηρίου, Σίμος (57’
Κεφαλάς), Κατσαρός, Τάσιος,
Καμπέρης (67’ Γαδετσάκης), Τζετζιας, Καλιακούδας, Τζέγκας,
Ζώης (63’ λ. τρ. Γκένας).
ΠΗΓΗ: Παπαδόπουλος, Δάσσιος, Τεντολούρης, Ντόσας, Κατσάρας, Λεγάκης (73’ Μαγουλιώτης), Μπέτσας, Μαντζώρος (87’
Νταλάσης), Λάππας (58’ Φλωρόπουλος), Παπαθανασίου (66’ Νταλάσης), Δημητρίου.
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Λεωνίδας (Μπαλλάς- Παπαγεωργόπουλος).

CMYK
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Πισωγύρισμα για τον ΑΟ Τρίκαλα
•Ο ΑΟ Τρίκαλα ηττήθηκε με 1-0 από την Ηρόδοτο και συνεχίζει να
παίζει με την φωτιά όσο αφορά την παραμονή στην Φούτμπολ Λιγκ
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Παράπονα Κόστιτς
για την διαιτησία

Ζ

αλισμένοι από το…
καράβι, οι παίκτες
του ΑΟ Τρίκαλα
γνώρισαν την ήττα
με 1-0 από τον Ηρόδοτο και
επέστρεψαν στην… τρικυμία
όσο αφορά την παραμονή
στην Φούτμπολ Λιγκ.
Οι παίκτες του Μίλος Κόστιτς
δεν μπόρεσαν να φύγουν με κάτι
από την Κρήτη, έτσι έχουν μπει
πάλι σε γερές περιπέτειες.
Ο Ηρόδοτος έφτασε στην βαθμολογία τον ΑΟΤ, που τουλάχιστον έχει την ισοβαθμία, αφού
στο εντός έδρας παιχνίδι είχε νικήσει με δυο γκολ διαφορά.
Ενώ σε περίπτωση που προχωρήσει η αναδιάρθρωση τότε
τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο
δύσκολα, αφού έχει απομακρυνθεί από την 10η θέση της βαθμολογίας!
Όπως και να έχει η ομάδα θα
πρέπει να κοιτάξει μπροστά, αφού
την Τετάρτη υπάρχει ο εντός
έδρας αγώνας με την Κέρκυρα,
όπου η νίκη είναι κάτι παραπάνω
από αναγκαία.

Ο αγώνας
Σημαντική νίκη στη μάχη για
την παραμονή στη Β' Εθνική πήρε
το Σάββατο (23/3) ο Ηρόδοτος,
κερδίζοντας εντός έδρας τα Τρίκαλα με 1-0 για την 23η αγωνιστική.
Έτσι, η ομάδα του Γιώργου
Λυρώνη έπιασε τους Θεσσαλούς
στη 12η θέση και τους 25 βαθμούς, παίρνοντας ανάσα και αγω-

Τα Τρίκαλα μετά την ήττα από τον Ηρόδοτο έχουν μπει σε μεγάλες περιπέτειες
νιστικά και ψυχολογικά.
Από την πλευρά τους, οι «κυανέρυθροι» γύρισαν στα αρνητικά
αποτελέσματα κι ενώ έδειχναν
να έχουν πάρει τα πάνω τους τις
τελευταίες εβδομάδες, συνεπώς
εξακολουθούν να αγχώνονται για
το μέλλον τους στην κατηγορία.
Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη της
αναμέτρησης, οι γηπεδούχοι είχαν
την πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο
ματς στο 22', με τον Ταΐρη να
δείχνει τα αντανακλαστικά του
σε κοντινό πλασέ του Γραικού.
Ένα λεπτό μετά ο Ταΐρης εξουδετέρωσε το σουτ του Μπαρέττα
από ευνοϊκή θέση, ενώ από πλευράς ΑΟΤ ο Μαρκόφσκι σούταρε
από καλή θέση στο 30' και η μπάλα έφυγε άουτ.
Στο 33' και πάλι ο Ταΐρης δήλωσε παρών σε εξ επαφής πλασέ
του Μπαρέττα, στην τελευταία
σημαντική στιγμή του πρώτου μισού του αγώνα.

Το β' ημίχρονο ξεκίνησε με
τους φιλοξενούμενους να ζητούν
πέναλτι στο 48' σε πτώση του
Μαρκόφσκι εντός περιοχής, για
να ανοίξει το σκορ ο Ηρόδοτος
στο αμέσως επόμενο λεπτό, με
τον Αργκιλέσι να αξιοποιεί το
τραγικό λάθος των Ταΐρη και Πάνου, που δεν συνεννοήθηκαν σωστά.
Από εκεί και πέρα, οι παίκτες
του Μίλος Κόστιτς είχαν την υπεροχή, όχι όμως και τον τρόπο
για να φτάσουν στην ισοφάριση.
Ουσιαστικά, μόνο στο δίλεπτο
87'-88' καταγράφηκαν καλές ευκαιρίες, με την κεφαλιά του Ράντι
στην πρώτη περίπτωση να εξουδετερώνεται από τον Τσιλιγγίρη,
ενώ στη δεύτερη το σουτ του
Πάνου ήταν άστοχο.
Έτσι, το σφύριγμα της λήξης
βρήκε τους Κρητικούς να πανηγυρίζουν το σπουδαίο τρίποντο.
Διαιτητής της αναμέτρησης

Με ανατροπή η Κέρκυρα, ισόπαλος ο Βόλος
Με τέσσερα παιχνίδια ξεκίνησε
χθες Σάββατο (23/3) η 24η αγωνιστική της Football League. Η
Κέρκυρα βρέθηκε να χάνει 0-1
στο 1' από τον Εργοτέλη, αλλά
με τέρματα των Μότα (32') και
Σιατραβάνη (55') οι Φαίακες κατέκτησαν τη νίκη και με παιχνίδι
περισσότερο είναι στο -3 από τη
δεύτερη θέση.
Πλατανιάς και Βόλος αναδείχθηκαν ισόπαλοι 0-0 στα Χανιά.
Οι γηπεδούχοι θα μπορούσαν να
σκοράρουν στο 39', αλλά ο Πίτκας
απέκρουσε εξ' επαφής την κεφαλιά του Κόρτσταμ. Οι φιλοξενούμενοι ολοκλήρωσαν τον αγώνα με δέκα παίκτες, καθώς αποβλήθηκε στο 66' ο Ντεντάκης.
Ο Ηρόδοτος επικράτησε 1-0
των Τρικάλων στο Ηράκλειο, χάρη
σε γκολ του Ντάνιελ Αργκιλέσι
στο 50'. Με την επικράτηση αυτή
η ομάδα της Νέας Αλικαρνασού
"έπιασε" τον ΑΟΤ στους 25 βαθμούς.
Ο ΑΟΧ Κισσαμικός ήταν ανώτερος και συνέτριψε 4-0 τον Αιγινιακό στη βόρεια Πιερία. Τα
δύο από τα τέσσερα γκολ σημείωσε ο Αρναρέλλης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Σάββατο 23 Μαρτίου
Σπάρτη – Αήττητος Σπάτων
ΜΑΤΑΙΩΣΗ
Πλατανιάς – Βόλος
0-0
Ηρόδοτος – Τρίκαλα
1-0
(50' Αργκιλέσι)
Κέρκυρα – Εργοτέλης
2-1
(32' Μότα, 55' Σιατραβάνης 1' Έφορντ)
Αιγινιακός – ΑΟΧ Κισσαμικός 0-4
(28' Κάσσος, 45' πεν. Αποστολόπουλος, 57', 75' Αρναρέλλης)
Οι σημερινοί αγώνες
Καραϊσκάκης Άρτας – Ηρακλής
(15:00, Δημ. Αγίων Αναργύρων)
Δόξα Δράμας – Απόλλων Λά-

ρισας (15:00, Γήπεδο Δόξας)
Απόλλων Πόντου – Παναχαϊκή
(15:00 ΕΡΤ3, Γήπεδο Καλαμαριάς)

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Βόλος .................................49
2. Απόλλων Λάρισας ..............40
3. Απόλλων Πόντου ...............39
4. Παναχαϊκή ..........................39
5. Κέρκυρα .............................37
6. Πλατανιάς ..........................37
7. Εργοτέλης .........................34
8. Κισσαμικός .........................34
9. Ηρακλής ............................30
10. Δόξα Δράμας ...................28
11. ΑΟ Καραϊσκάκης .............28
12. Τρίκαλα ............................25
13. Ηρόδοτος ........................25
14. Αήττητος ..........................22
15. Σπάρτη .............................18
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.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (24η)
Τετάρτη 27 Μαρτίου
Βόλος - Ηρόδοτος (14:00, Γήπεδο Νεάπολης)
Πλατανιάς - Σπάρτη (15:00, Γήπεδο Περιβολών)
Αήττητος Σπάτων - Καραϊσκάκης Άρτας - ΜΑΤΑΙΩΣΗ
Τρίκαλα - Κέρκυρα (15:00, Δημ.
Στάδιο Τρικάλων)
Απόλλων Λάρισας - Απόλλων
Πόντου (15:00 ΕΡΤ3, Γήπεδο Φιλιππούπολης)
Εργοτέλης - Αιγινιακός (15:00,
Παγκρήτιο Στάδιο)
Παναχαϊκή - ΑΟΧ Κισσαμικός
(15:00, Γήπεδο Αγυιάς)
Πέμπτη 28 Μαρτίου
Ηρακλής - Δόξα Δράμας (15:00
ΕΡΤ3, Καυτανζόγλειο Στάδιο)

ΜΠΑΚΩΣΗΣ
EΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ

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

ήταν ο Γκάμαρης του Συνδέσμου
Αθηνών με βοηθούς τον Κολλιάκο
του Συνδέσμου Αθηνών και τον
Αναστασάκη του Συνδέσμου Χανίων.
Κίτρινες: 85' Ηλιάδης - 70'
Τσιάρας, 80' Ντόσης.
ΗΡΟΔΟΤΟΣ (Γιώργος Λυρώνης): Τσιλιγγίρης, Γιαλούσης,
Γραικός, Ανδρέου, Παπαγγελής,
Αργκιλέσι, Ζαμπορόφσκι (67' Χατζηλιάδης), Ηλιάδης, Μπαρέττας,
Πίντο (85' Μουκίδης), Αμαραντίδης (58' Κασαπάκης).
ΤΡΙΚΑΛΑ (Μίλος Κόστιτς): Ταΐρης, Πάνος, Ντόσης, Γκότοβος,
Κούλπας, Τσιάρας (82' Καπός),
Τριανταφυλλάκος, Λάσκαρης, Τσιμίκας, Σμυρλής (64' Σισέ), Μαρκόφσκι (64' Ράντι).

Α

πογοητευμένος από το αποτέλεσμα αλλά
και από την διαιτησία ήταν ο Σλοβένος
τεχνικός του ΑΟΤ Μίλος Κόστιτς στο
τέλος του αγώνα.

Αναλυτικά δήλωσε: «Ασφαλώς το σημερινό αποτέλεσμα
δεν είναι καλό για μας. Ήρθαμε εδώ για να παίξουμε ποδόσφαιρο και να πάρουμε τους πόντους αλλά όπως
είδατε το αποτέλεσμα δεν ήταν προϊόν όσων πραγματικά
συνέβησαν στο γήπεδο όπου προσπαθήσαμε να παίξουμε,
προσπαθήσαμε να σκοράρουμε και θεωρώ ότι αυτό δεν
είναι δίκαιο, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Φάγαμε
γκολ από δικό μας λάθος, δεν ήμασταν συγκεντρωμένοι
και σε μία από τις λίγες ευκαιρίες που έκαναν οι γηπεδούχοι σκόραραν. Δεν θέλω να μιλώ για τους διαιτητές
που έπαιζαν υπέρ μίας ομάδας, ενώ πριν το γκολ, στο
φάουλ που έγινε, ήταν πέντε μέτρα οφσάιντ. Ελπίζω την
επόμενη φορά ο διαιτητής να κάνει την δουλειά του καλύτερα».
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Εκαναν την ανατροπή
•Τα Καλύβια κέρδισαν 2-1 στους Ταξιάρχες

Ο Aλεξέλης προσπαθεί να αποφύγει τον Κάβρα
Με νίκη πέρασαν από τους Ταξιάρχες τα Καλύβια κερδίζοντας 2-1 την τοπική ομάδα και μάλιστα με ανατροπή.
Οι γηπεδούχοι, αντιμετωπίζοντας διάφορα προβλήματα
από απουσίες, προηγήθηκαν στο σκορ, έχασαν κάποιες καλές ευκαιρίες, μεταξύ αυτών είχαν και δοκάρι, αλλά δεν
μπόρεσαν να κερδίσουν «κάτι» από τον συγκεκριμένο αγώνα.
Τα Καλύβια έβγαλαν αντίδραση και όχι μόνο έφεραν τον
αγώνα στα ίσα, αλλά έφτασαν και στη νίκη γοήτρου.
Πριν ακόμα συμπληρωθεί το 4ο λεπτό ο Παπανδρέου πέτυχε το 1-0, ενώ στο 20’ από θέση τετ-α-τετ δεν μπόρεσε
να νικήσει τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Ευκαιρία έχασε
και ο Νίκας στο 32’.
Οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν στο 36’ με τον Οικονόμου
από πάσα του Νουνού κάνοντας το 1-1.
Στο 62’ τα Καλύβια σήκωσαν κεφάλι στο σκορ με γκολ
που πέτυχε ο Νουνός και οι Ταξιάρχες στο 75’ σημάδεψαν
το δοκάρι του Μαροχαλάκη με τον Παπανδρέου.
Δοκάρι όμως σημάδεψε και ο Νουνός στο 84’.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ: Καλαντζής, Τσιώλης, Γεωργιάδης (70’
Τζιάνης), Μοσχόπουλος, Κοτρώτσιος, Μπλέτσας, Μπαλάφας, Γούλας (50’ Γιώτας Σ.), Νίκας, Παπανδρέου, Αλεξέλης (80’ Χατζής).
ΚΑΛΥΒΙΑ: Μαρολάκης, Καραλής (90’ Παπαηλίας), Κάβρας, Κάβουρας, Κωστόπουλος, Παπαευθυμίου (65’ Πατρίκαλος Γ.), Σαμψών (75’ Μπίχτας), Πατρίκαλος Φ. (80’
Γκουτσούλιας), Οικονόμου, Νουνός, Καρανίκας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Σαράγια - Πηγή ...................................................................1-4
Πορταϊκός - Κρύα Βρύση....................................................1-0
Φήκη - Μεγαλοχώρι.............................................................0-2
Κεφαλόβρυσο - Πυργετός ..................................................3-0
Νεοχώρι - Πύργος...............................................................3-0
ΑΕΤ - Αχιλλέας ..............................................................0-3 α.α
Ταξιάρχες - Καλύβια ...........................................................1-2
Καστράκι - Γλίνος .........................................................3-0 α.α
Αγία Μονή - Δήμητρα Απόλλων ..........................................3-3

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

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

Β

Ν

Ι Η

73
64
59
53
49
46
45
43
37
37
33
32
30
28
27
11
0
0

24
20
19
16
15
14
13
14
10
10
10
9
8
8
8
3
0
0

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

1
2
5
5
7
8
7
11
9
9
13
12
12
14
15
21
25
25

ΤΕΡΜ.
89-6
51-14
57-18
50-22
54-29
58-36
54-22
44-38
36-33
31-28
34-37
30-48
33-36
28-48
33-43
22-90
0-75
3-84

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

ωρίς να
δυσκολευτεί το
Νεοχώρι
ξεπέρασε και το
εμπόδιο του Πύργου. Η
ομάδα του Στέφανου
Ψύχου έχει την
πολυτέλεια να
ξεκουράσει κάποιους
παίκτες, αλλά και να
κερδίζει χωρίς να
καρδιοχτυπάει.

Χ

Αυτό έκανε και χθες στο
«Μπάμπης Παπαχατζής» νικώντας τον «Δικέφαλο 3-0.
Οι φιλοξενούμενοι αντιστάθηκαν στο πρώτο ημίχρονο
κρατώντας το σκορ σε χαμηλό επίπεδο αλλά στην επανάληψη δεν άντεξαν. Μια ήττα
χωρίς παρενέργειες.
Στο 43’ ο Διβανές με ατομική προσπάθεια και σουτ έξω
από την περιοχή πέτυχε το 10.
Με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου και συγκεκριμένα στο 49’ μέσα από την περιοχή ο Μακρυγιάννης με
σουτ έκανε το 2-0.
Ο ίδιος παίκτης, από πάσα
του Παπαθανασίου στο 58’
διαμόρφωσε το τελικό 3-0.
Στ’ αξιοσημείωτα του αγώ-

να γκολ
αποδείχτηκε
αρκετό για να
κρίνει την
αναμέτρηση του
Πορταϊκού με την Κρύα
Βρύση. Το πέτυχαν οι
γηπεδούχοι κερδίζοντας
1-0 και βλέπουν με
περισσότερη αισιοδοξία
τη συνέχεια, αν και δεν
υπάρχει κανένας λόγος
ανησυχίας.

Έ

Το πρώτο ημίχρονο δεν είχε
να παρουσιάσει κάτι το ιδιαίτερο, το οποίο ήταν χωρίς
ρυθμό, ένταση και φαντασία,
με τις δυο ομάδες να αναλώνονται κατά βάση σε παιχνίδι
κέντρου, δίνοντας μεγαλύτερη βαρύτερη στην άμυνά τους
τους, παρά στα επιθετικά τους
καθήκοντα, εάν εξαιρέσουμε
δυο καλές στιγμές για την
κάθε ομάδα, με τον Σαμούτη
στο 20′ να πιάνει καλό σουτ
και να μπλοκάρει ο Γκαραγκάνης και στο 37′ σέντρα του
Αντωνίου να κόβεται από
αμυντικό της Κρύας Βρύσης,
πριν ο Ιωάννου καταφέρει να
πιάσει την κεφαλιά.
Στο 18′ οι γηπεδούχοι διαμαρτυρήθηκαν στον διαιτητή
κ. Πέτσα για φάση πέναλτι, θε-

Αναμενόμενη νίκη
•Το Νεοχώρι κέρδισε 3-0 τον Πύργο

Οι παίκτες του Νεοχωρίου
πανηγυρίζουν ακόμα μια νίκη
Ο Λαγκαδινός σε μια προσπάθειά του
να η πρώτη φετινή συμμετοχή
του τερματοφύλακα Ζαφείρη.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΝΕΟΧΩΡΙ: Ζαφείρης, Γιαν-

νούλας, Τσιγαρίδας, Σταμέκος, Νικόλαρος, Μακρής (85’
Φάϊτας), Γκάτης, Διβανές, Καλαμαράς (55’ Παπαθανασίου), Λαγκαδινός (63’ Αλεξίου), Μακρυγιάννης (70’ Μα-

νάφας).
ΠΥΡΓΟΣ:
Πατσιαλής,
Μπαμπατσιάς, Ιατρού, Σκαρλέας, Νταούλας, Ρίζος, Τζαχρήστος, Γεωργατσέλης (65’
Μενίτσας), Οικονόμου, Ζέρβας (67’ Μπαμπανάτσας), Αγγέλης.

Ενα γκολ ήταν αρκετό
•Ο Πορταϊκός κέρδισε 1-0 την Κρύα Βρύση
λιά αντιπάλου του, πάνω προ
της γραμμής της εστίας του,
κρατώντας ανέπαφη ως το
τέλος του ματς, γλιτώνοντας
την ομάδα του από την ισοφάριση.
Στο 87′ ήταν η σειρά του
Βλαχάβα, σε παρόμοια με την
προηγούμενη φάση, να αποσοβήσει το δεύτερο γκολ για
την ομάδα του, όταν έδιωξε
προβολή του συμπαίχτη του,
πιεζόμενος από τον Ιωάννου.

Στιγμιότυπο από το παιχνίδι στη Πύλη
ωρώντας ότι στο γύρισμα της
μπάλας από τον Ντόβα στην
μικρή περιοχή, βρήκε σε χέρι
αντιπάλου από μικρή απόσταση.
Στο δεύτερο ημίχρονο έως
και το 65′ η εικόνα ήταν περίπου η ίδια με αυτή του πρώτου ημιχρόνου, με τον Πορταϊκό ωστόσο από εκεί και
έπειτα να εμφανίζεται πιο δραστήριος, να παίρνει μέτρα στο
γήπεδο και τελικά στο 80′ με

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

πλασιέ του Ταμπάκου από
κοντά και ενώ αρχικά απέκρουσε την μπάλα ο Βλαχάβας, να πετυχαίνει το ένα και
μοναδικό γκολ της αναμέτρησης που του έδωσε και τη
νίκη.
Στο 84′ και σε φάση διαρκείας στα καρέ του Γκαραγκάνη, ύστερα από χτύπημα
κόρνερ της Κρύας Βρύσης, ο
κήπερ του Πορταϊκού, απέκρουσε ενστικτωδώς κεφα-

ΠΟΡΤΑΪΚΟΣ: Γκαραγκάνης, Ντόβας, Κατζίη, Βαγενάς, Τζουβάρας, Κλιάφας,
Ταμπάκου, Δήμου (35’ λ. τρ.
Ραμιώτης), Ιωάννου, Πατσιατζής, Αντωνίου.
ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ: Βλαχάβας,
Ντίνος (85' Σπυρόπουλος),
Παπαγεωργίου, Κοτόρι, Παππάς, Ούτος, Μπουτίνας (60'
Σινάνης), Βάλλας (85' Ράτζας),
Σαμούτης, Κοτσιλιάνος, Μερτσιώτης.

Β’ Ερασιτεχνική

Σ

υνεχίζεται σήμερα
το πρωτάθλημα της Β’
Ερασιτεχνικής με τους
παρακάτω αγώνες:

2ος Ομιλος-ΩΡΑ 11:00
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

Συνέχεια με ενδιαφέρον
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

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

Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
ορταστικό
παιχνίδι με
πολλά γκολ και
ευκαιρίες έγινε
στο γήπεδο της Αγίας
Μονής εκεί όπου ο
τοπικός «Αρης»
αναδείχτηκε ισόπαλος 33 απέναντι στην
Δήμητρα.

Χ
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Αγγλική… ισοπαλία

Η Αγία Μονή ξεκίνησε επιθετικά και μόλις στο 17’ ο
Κρούπης από θέση τετ-α-τετ
πέτυχε 1-0 νικώντας τον Μήτσιο.
Η Δήμητρα προσπάθησε
να αντιδράσει και στο 20’ ο
Γριζανίτης απείλησε με σουτ
αλλά το σουτ που έκανε κατέληξε άουτ.
Στο 25’ ο Τσιαντούλας
έβγαλε ασίστ στον Στεργίου
και αυτός αστόχησε από
καλή θέση, ενώ την ίδια κατάληξη είχε και στο 30’ η
προσπάθειά του από πάσα
του Γριζανίτη.
Στο 40’ ο Καραϊσκος από
πάσα του Κρούπη δεν μπόρεσε να νικήσει τον Μήτσιο
και στο 45’ ο τερματοφύλακας της Δήμητρας απέκρουσε το τετ-α-τετ του Νύστα.
Η Δήμητρα έφερε το παιχνίδι στα ίσα στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου όταν ο
ο Τσιαντούλας πάσαρε στον
Στεργίου και αυτός ισοφάρισε 1-1.
Στο ξεκίνημα της επανάληψης, ο Γριζανίτης σούταρε, απέκρουσε ο Γονιδάκης
και με τη βοήθεια του δοκαριού γλίτωσε τα χειρότερα.
Στο 51’ όμως έγινε η ανατροπή μετά από ατομική προσπάθεια και γκολ του Β.
Τσιαντούλα (1-2).
Στο επόμενο λεπτό ο Γριζανίτης αστόχησε από πάσα
του Πλακιά, όχι όμως στο 60’
μετά από συνεργασία με τον
Στεργίου κάνοντας το 1-3.Στο
61’ ο Καρακώστας σημάδεψε
το δοκάρι του Γονιδάκη.
Στο 62’ ο Στεργίου απέφυγε και τον αντίπαλο τερματοφύλακα, πλάσαρε αλλά
έδιωξαν οι αμυντικοί. Στο 64’
μετά από κόρνερ ο Λάλος με
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Στον Πύργο το τρίποντο
•Κέρδισε τον ΑΟΤ με 1-0

•Η Αγία Μονή μετέτρεψε το 1-3 σε 3-3
απέναντι στη φιλοξενούμενη Δήμητρα

Η ομάδα του ΑΟΤ με τον προπονητή τους Ντράγκαν Κνέζεβιτς

Η ομάδα του Πύργου
Εναέρια μονομαχία Τσιγαρίδα- Ντακούλα
κεφαλιά μείωσε 2-3. Στο 78’
ο Τσιούφης από θέση τετ-ατετ νικήθηκε από τον Γονιδάκη και στο 89’ σουτ του
Μακρή απέκρουσε ο Μήτσιος.
Στο 93’ οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν με σουτ του Ράπτη
κάνοντας το 3-3.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Ο Καραϊσκος προσπαθεί να περάσει ανάμεσα
από τους Καρακώστα και Τσιαντούλα Β.

Είχε ουσία
•Το Μικρό Κεφαλόβρυσο και
«προσπέρασε» 3-0 τον Πυργετό
Από τη στιγμή που δεν υπάρχει βαθμολογικό κίνητρο,
οι ομάδες δεν «καίγονται» οπότε ό,τι μπορεί η καθεμιά
και όπως. Χθες το Μικρό Κεφαλόβρυσο κέρδισε 3-0 τον
Πυργετό σε ένα ανοιχτό και χωρίς σκοπιμότητες παιχνίδι
με τους παίκτες του Γιώργου Παπαζήση να είναι ανώτεροι
και πέρα από τα τρία γκολ που πέτυχαν σημάδεψαν και
δύο φορές τα αντίπαλα δοκάρια.
Στο 20’ ο Παπαστεριάδης εκμεταλλεύτηκε κάθετη πάσα
και απέναντι στον έκανε το 1-0.
Δέκα λεπτά αργότερα σκόραρε ο Χρ. Σίμος. Από σέντρα του Μητσιάδη, πήρε την κεφαλιά και πέτυχε το 2-0.
Με κεφαλιά διαμορφώθηκε και το 3-0. Σέντρα του Χουλιάρα στο και ο Παπαστεριάδης έκανε το 3-0.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΜΙΚ. ΚΕΦ/ΣΟ: Τεντολούρης, Μανώλης, Μητσιάδης,
Μπζάκος, Γκουζιώτης, Σίμος Χ., Ζαροκώστας, Γκίτσας
(70’ Καρανίκας), Παπαστεριάδης, Χρυσοστόμου, Χουλιάρας.
ΠΥΡΓΕΤΟΣ: Τεντολούρης, Παπαχρήστος, Βρατσίστας (45’ Ψωμίδης), Μπουλογεώργος, Πάτρας, Παπαδόπουλος (75’ Τσιάκαλος), Κοθράς (55’ Ντόκος), Δερμάνης, Φασούλας, Ζάρντο (80’ Μπιλιάλης), Νικολούσιος.

ΑΓΙΑ ΜΟΝΗ: Γονιδάκης,
Μακρής, Κύρου, Λάλος, Φθενάκης, Νύστας, Ντακούλας,
Ζυγούρης, Καραϊσκος, Κρούπης (46’ Ράπτης), Μουλαλί.
ΔΗΜΗΤΡΑ: Μήτσιος, Πλακιάς (3’ Παπαδόπουλος),
Τσιαμάντας (68’ Τσάτσος),
Γκουβίνας, Τσιγαρίδας, Καραγκούνης, Γριζανίτης, Τσιούφης, Στεργίου (89’ Τσιαντούλας Κ.), Τσιαντούλας Β.,
Καρακώστας Θ. (85’ Σκρέτας)
Ν. Γ.

Οι παίκτες του Πύργου πανηγυρίζουν το γκολ
που πέτυχαν, μοναδικό της αναμέτρησης

Επιστροφή στις νίκες
•Το Μεγαλοχώρι κέρδισε στη Φήκη 2-0
Η βαριά ήττα της περασμένης αγωνιστικής από το Νεοχώρι δεν άλλαξε τα… γούστα του Μεγαλοχωρίου. Συνεχίζει και ψάχνει μια θέση, όσο πιο ψηλά γίνεται. Αυτό
απέδειξε και χθες στη Φήκη πετυχαίνοντας νίκη γοήτρου
με 2-0 απέναντι στους γηπεδούχους οι οποίοι έχασαν
έδαφος.
Σε γενικές γραμμές το παιχνίδι δεν διεκδικεί δάφνες
ποιότητας. Οι παίκτες του Περικλή Βασιλείου είχαν την
ουσία στο δεύτερο ημίχρονο πετυχαίνοντας δύο γκολ,
ενώ η Φήκη προσπάθησε στη συνέχεια να μειώσει χωρίς
επιτυχία.
Στο 60’ ο Φλώρος με πλασέ σημάδεψε τα δίκτυα του
Παπαγεωργίου κάνοντας το 0-1, ενώ στο 71’ μετά από
προσπάθεια και σουτ του Κόλλια, απέκρουσε ο Παπαγεωργίου, η μπάλα βρήκε στο δοκάρι του και ο Τσαβαλάς την έστειλε στα δίκτυα κάνοντας το 0-2.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΦΗΚΗ: Παπαγεωργίου, Σκρέκας Γ., Σκρέκας Γ., Τσιάγκας, Χασιώτης, Μπασιάκας, Μέξι, Ντούβλης, Βερβέρας,
Ψαρράς, Τσερέπι.
ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ: Πανέτσος, Αθανασόπουλος, Ανδρέου
(70’ Μιχαλόπουλος), Ράκος (81’ Καραθάνος), Βιολάρης,
Σταματόπουλος, Τσαβαλάς, Μουρελάτος, Μπορμπότης
(50’ Φλώρος), Τσαρτόλιας, Νταής (64’ Κόλλιας).

Φάσεις από το χθεσινό παιχνίδι
Πολύ καλό παιχνίδι για το πρωτάθλημα Κ16 σε
έναν εξαιρετικό
αγωνιστικό χώρο
ο οποίος βοήθησε
να δείξουν την εικόνα τους οι νεαροί ποδοσφαιριστές, ανάμεσα
στις ομάδες του Α
Ο Πύργου και του
Α Ο Τρίκαλα για
την 13η αγωνιστική, διεξήχθη το
πρωϊ του Σαββάτου 23/3.
Ανταγωνιστική η αναμέτρηση, δεν είχε όμως πολλές φάσεις αλλά τα παιδιά των ομάδων με συνεχή ρυθμό και διάθεση σε όλη την διάρκεια, έπαιξαν κατά διαστήματα καλό
ποδόσφαιρο μέσα σε απόλυτα αθλητικά πλαίσια. Ο αγώνας κρίθηκε στο ένα γκολ με τους γηπεδούχους να κερδίζουν 1-0.

CMYK
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Την δυσκόλεψε ο Τσακίρης

«Κλικ» στην Αγία Κυριακή

•Αν και ο τερματοφύλακας της Ακαδημίας 1 «κατέβασε ρολά»
η ανώτερη Δήμητρα Α’ κέρδισε 3-2 στην Αγία Κυριακή
θετική παρουσία του
•Υπό το βλέμμα Ταυλαρίδη και Γαβρίλη
τερματοφύλακα Τσακίρη
(οκτώ αποκρούσεις στο
πρώτο ημίχρονο), ο οποίος
(σκάουτερς της ΑΕΚ) ο χθεσινός αγώνας
έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε για να

Η

προστατεύσει την εστία του, παίζοντας
κορυφαίο ρόλο στην προσπάθεια της
Ακαδημίας 1 και τα δύο γκολ που
πέτυχε ο Καλεμάσι, δεν έφτασαν για να
οδηγήσουν την ομάδα του Θανάση
Πούλιου σε μια νέα επιτυχία, απέναντι
στην Δήμητρα Α’. Οι παίκτες του
Αποστόλη Γκαραγκάνη, δυσκολεύτηκαν
πολύ για να κερδίσουν 3-2 στο γήπεδο
της Αγίας Κυριακής, παρότι είχαν
αρκετές ευκαιρίες και υπεροχή στο
μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα.

Ο πάγκος της Ακαδημίας 1, με τους αναπληρωματικούς να ακουν
αυτά που τους λέει ο προπονητής τους Θανάσης Πούλιος

Του ΠANOΥ ΓIΔOΠOYΛOΥ
gidopoulosp@yahoo.gr

Η Δήμητρα προσπάθησε να αιφνιδιάσει στο
ξεκίνημα του αγώνα και στο 5’ ο Βασιλείου από
αριστερά με σουτ δεν βρήκε τον στόχο του.
Νέα προσπάθεια για γκολ στο επόμενο λεπτό.
Μετά από κόρνερ από δεξιά, ο Κατόπης πήρε
την κεφαλιά αλλά δεν μπόρεσε να νικήσει τον
Τσακίρη.
Στο 7’ σουτ του Βραχνού αντέδρασε σωστά
ο τερματοφύλακας της Ακαδημίας 1, ενώ στο
9’ από ατομική προσπάθεια του Βραχνού από
δεξιά, ο Μπαλτάς σούταρε με καλές προϋποθέσεις, αλλά και πάλι ο Τσακίρης απέκρουσε
σωτήρια. Στο 10’ και 12’ ο Τάμπος σούταρε,
αλλά το πρώτο αποκρούστηκε από τον Τσακίρη
και ο δεύτερο κατέληξε άουτ.
Στο 14’ ο Παπαδόπουλος πρόλαβε τον Παναγιώτου και «μάζεψε» τη μπάλα ενώ στο 16’ η
Δήμητρα επανήλθε με σουτ του Βασιλείου, το
οποίο απέκρουσε ο Τσακίρης.
Στο 19’ η Ακαδημία 1 βρήκε τον τρόπο να
«ανοίξει» το σκορ, όταν ο Μουσκάϊ βρήκε με
κάθετη πάσα τον Καλεμάσι και αυτός απέναντι
στον Παπαδόπουλο με ιδανικό πλασάρισμα
έκανε το 1-0.
Στο 23’ ο Τάμπος σούταρε και ο Τσακίρης
απέκρουσε, ενώ στο 30’ από όμορφη προσπάθεια των παικτών της Δήμητρας, ο Μπαλτάς
αστόχησε.
Στο 31’ και πάλι οι γηπεδούχοι προσπάθησαν
να αιφνιδιάσουν, αλλά την τελευταία στιγμή ο
Παπαδημητρίου πρόλαβε κι έδιωξε προ του
Παναγιώτου. Στο 34’ από σουτ των Βραχνού
και Μπαλτά, προέκυψαν ισάριθμες σωτήριες
επεμβάσεις του Τσακίρη.
Στο 35’ όμως με ένα δυνατό σουτ ο Μπαλτάς
νίκησε τον αντίπαλο τερματοφύλακα ισοφαρίζοντας 1-1.
Στο 38’ από σουτ του Τάμπου ο Τσακίρης
δεν συγκράτησε (έσκασε η μπάλα μπροστά
του) και ο Μπαλτάς σε κενή εστία σούταρε
άουτ.
Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με την Δήμητρα
να απειλεί στο 42’ όταν ο Καρακώστας έβγαλε
τη σέντρα από δεξιά, ο Κατόπης πήρε την κεφαλιά, αλλά απέκρουσε ο Τσακίρης. Στο 45’
όμως δεν μπόρεσε να αντιδράσει στο σουτ του
Κατόπη ο οποίος πέτυχε το 1-2.
Στο 47’ εξαιρετικό πλασέ από κοντά του Τάμπου η μπάλα βρήκε σε αντίπαλο και κατέληξε
κόρνερ.
Στο 50’ οι φιλοξενούμενοι έχασαν νέα ευκαιρία όταν ο Καρακώστας πέρασε εξαιρετική
πάσα στον Τάμπο, αυτός πλάσαρε τον Τσακίρη
και ο τελευταίος με το πόδι έσωσε την εστία
του, πραγματοποιώντας εξαιρετική απόκρουση.
Στο 54’ ο Καλεμάσι αιφνιδίασε τον Παπαδόπουλο από μακριά και ισοφάρισε 2-2.

Η ομάδα της Δήμητρας Α’ κέρδισε Ακαδημία 1 και Τσακίρη χθες στο γήπεδο της Αγίας Κυριακής

Στον πάγκο της Δήμητρας παρακολούθησαν το χθεσινό παιχνίδι
οι υπεύθυνοι σκάουτερς της ΑΕΚ κ. Ταυλαρίδης και Γαβρίλης,
οι οποίοι είχαν την απαραίτητη συνεργασία
με τον Αποστόλη Γκαραγκάνη, για να τσεκάρουν ταλέντα

Αν είσαι το
«πρόσωπο» της
ομάδας, όπως
ήταν χθες ο
γκολκήπερ
Τσακίρης για την
Ακαδημία 1, η
περιποίηση από
τους συμπαίκτες
σου είναι…
δεδομένη

Η Ακαδημία 1, έφτασε πολύ κοντά στο θετικό αποτέλεσμα
Στο 59’ Μπαλτάς εκτέλεσε έξυπνα το φάουλ,
βγήκε σε θέση τετ-α-τετ ο Παπαδημητρίου πλάσαρε άστοχα.
Στο 61’ ο Βασιλείου κέρδισε πέναλτι από τον
Σάλλαρι, το εκτέλεσε ο Τάμπος κι έδωσε νέο
προβάδισμα στην ομάδα του κάνοντας το 3-2,
το οποίο σήμανε και το τελικό σκορ.
Ατομική προσπάθεια του Τάμπου, δημιούργησε τον χώρο να σουτάρει αλλά αστόχησε.
Στο 74’ ο Παναγιώτου δέχτηκε πάσα από αντίπαλο, απέφυγε τον Παπαδόπουλο και σούταρε
αλλά έδιωξαν οι αμυντικοί της Δήμητρας.
Σουτ του Καρακώστα στο 75’ η μπάλα κατέληξε ελάχιστα πάνω από την αντίπαλη εστία,
ενώ στο 78’ ο Κατράνας με φάουλ έστειλε τη
μπάλα ελάχιστα άουτ από το δεξί δοκάρι του
Παπαδόπουλου.
Στο 79’ ο Μπαλτάς έβγαλε τη σέντρα, δύσκολη
κεφαλιά του Κατόπη άουτ. Στην εκπνοή ο Βραχνός με σουτ έστειλε τη μπάλα ελάχιστά άουτ.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ 1: Τσακίρης, Σάλλαρι, Χαχάμης

(58’ Τσέλιος), Στυλιανίδης, Τσιαμάνης, Καλεμάσι, Τσιακμάκης (11’ Διαμάντης 52’ Κλούφης), Μουσκάϊ (48’ Καλκαντέρας), Καλαντζής,
Λιάνας.
Επαιξε και ο Φαφούλιας.
ΔΗΜΗΤΡΑ Α’: Παπαδόπουλος, Βραχνός,
Καμέας (30’ Παπαδημητρίου), Ξάνθος, Τάμπας, Βερρόπουλος (41’ Ρούτσι), Καρακώστας,
Κατόπης, Βασιλείου, Αναστασόπουλος (68’
Γαλάνης), Μπαλτάς.
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ντίνος (Σακκάς- Αβραάμ).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ο γκολκήπερ της
Ακαδημίας 1
Τσακίρης ήταν
από τους
κορυφαίους του
αγώνα ενώ
δέχτηκε και τα
συγχαρητήρια
του Στάθη
Ταυλαρίδη.
Στη φωτό με τον
συμπαίκτη του
Γκουσδοβά

Δήμητρα Β’ – Νεοχώρι............................10-0
Ακαδημία 1 – Δήμητρα Α’ .........................2-3
Πύργος- Τρίκαλα.......................................1-0
Αμπελάκια- Μετέωρα ................................3-2
Ρεπό: Αγ. Οικουμένιος

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ
1 Δήμητρα Β'
2 Δήμητρα Α'
3 Πύργος
4 Ακαδημία 1
5 Αμπελάκια
6 Μετέωρα
7 Τρίκαλα
8 Νεοχώρι
9 Αγ. Οικουμένιος

Β
28
27
27
19
19
10
9
3
0

Ν
9
9
9
6
6
3
3
1
0

Ι
1
0
0
1
1
1
0
0
0

Η ΤΕΡΜ.
1
61-8
1
50-4
2 25-12
3
27-8
4 26-19
7 22-27
8 13-27
10
6-53
10
5-77

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Φάσεις από το χθεσινό παιχνίδι

Δήμητρα Α’................-................Οικουμένιος
Μετέωρα ...................- .................Δήμητρα Β’
Τρίκαλα .....................- .................Ακαδημία 1
Αμπελάκια .................- .......................Πύργος
Ρεπό: Νεοχώρι
CMYK

Βαγγέλης Γαβρίλης, Θανάσης Πούλιος, Αποστόλης Γκαραγκάνης
και Στάθης Ταυλαρίδης στο γήπεδο της Αγίας Κυριακής.
Οι ρόλοι τους διαφορετικοί, αλλά ο στόχος ίδιος.
Η προώθηση των ταλέντων

τοπικά
25η Μαρτίου είναι η
κορυφαία στιγμή του Λαού
μας, γιατί αντιπροσωπεύει
τους πόθους γενεών Ελλήνων από
το 1821 μέχρι σήμερα. Η εθνική
μνήμη στρέφεται με ιερό δέος στον
μεγάλο και άνισον εκείνον αγώνα
πού έκαναν οι προγονοί μας για να
κερδίσουν την ελευθερία τους.

Η

Η Ελληνική Επανάσταση του ’21 υπήρξε ένας μακροχρόνιος (εννιά χρόνια κράτησε) και σκληρός απελευθερωτικός
αγώνας με πάρα πολλά συγκλονιστικά
επεισόδια που έλαβαν χώρα σε πολλά μέτωπα. Είναι το μεγαλύτερο γεγονός της
Ελληνικής Ιστορίας, γιατί χάρη σ’ αυτήν
επετεύχθη η ίδρυση του Ελληνικού Κράτους και κατ’ ακολουθίαν η παρουσία της
Ελλάδας στον πολιτικό χάρτη του Κόσμου,
ύστερα από απουσία πολλών αιώνων. Στη
συνείδηση των Ελλήνων πήρε θρυλικές
διαστάσεις, ενέπνευσε τις επόμενες γενεές των Ελλήνων για διαδοχικές απελευθερωτικές εξορμήσεις και σε καιρούς
δοκιμασίας τις εμψύχωνε για καρτερία και
αντίσταση.
Η Επανάσταση του ’21 δεν πρέπει
όμως να θεωρείται το μοναδικό απελευθερωτικό κίνημα των Ελλήνων μετά την
πτώση και διάλυση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας το 1453. Αυτή ήρθε ύστερα από
άλλες μικρότερες επαναστάσεις και εξεγέρσεις, καθώς επίσης και τον ασταμάτητο αγώνα των κλεφτών πάνω στα δυσπρόσιτα ελληνικά βουνά που απ’ την
αρχή της Τουρκοκρατίας είχαν ήδη γεμίσει από ανυπότακτους Έλληνες. Στη
διάρκεια της τετρακοσιόχρονης (πεντακοσιόχρονης σχεδόν για τη Θεσσαλία)
τουρκικής σκλαβιάς οι Έλληνες δεν είχαν
πέσει σε χειμέρια νάρκη και ξύπνησαν
ξαφνικά το 182Ι με το σπαθί στο χέρι και
το καριοφίλι στον ώμο. Από την υποταγή
έως το 1821 μεσολάβησαν αρκετές άλλες εξεγέρσεις.
Η Επανάσταση του ’21 όμως υπήρξε και
αποτέλεσμα μιας μακρότατης ιδεολογικής
προετοιμασίας. Για την πραγματοποίησή
της και για την επιτυχία της συνέβαλε
πολύ η μεγάλη πρόοδος των Ελλήνων,
ιδίως κατά τις τελευταίες δεκαετίες του
18ου αι. και τις πρώτες του 19ου αι., που
εξασφάλισαν στο Έθνος υλική δύναμη και
αυτοπεποίθηση, πολιτική αυτοσυνείδηση
και ηθικό φρονηματισμό. Αποφασιστικά
επίσης συνέβαλαν και οι ιδέες της Γαλλικής Επανάστασης. Εκείνη όμως ήταν κοινωνική. Η ελληνική επανάσταση ήταν
καθαρά εθνική, αποτέλεσμα πολιτικής
βούλησης τριών Ελλήνων πατριωτών,
ήτοι των αρχηγών της Φιλικής Εταιρείας.
«Απ’ τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα
ιερά» τη χαρακτηρίζει ο Σολωμός. Με την
επιτυχία της κατέστη παράδειγμα σε
όλους τους λαούς, που ακολούθησαν ο
ένας μετά τον άλλον, δημιούργησε δε νέο
Διεθνές Δίκαιο, καθιερώνοντας την αρχή
των “Εθνοτήτων”.
Αλλά ο απελευθερωτικός αγώνας των
Ελλήνων δεν σταμάτησε το 1830, όταν με
την υπογραφή του Πρωτοκόλλου του
Λονδίνου αναγνωρίστηκε η ύπαρξη ανεξάρτητου Ελληνικού Κράτους, που περιλάμβανε μόνον την Πελοπόννησο, τη
Στερεά και τα νησιά των Κυκλάδων. Τα
Επτάνησα παραχωρήθηκαν από την Αγγλία
στην Ελλάδα το 1864. Η Θεσσαλία ελευθερώθηκε το 1881, η Ήπειρος, η Μακεδονία, η Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου
το 1912-13, η Θράκη το 1919 και τα Δωδεκάνησα μόλις το 1948. Και είναι γνωστοί βέβαια οι αγώνες των Ελλήνων για
την απελευθέρωση και των υπολοίπων αυτών ελληνικών περιοχών.
Στο ’21 όμως οφείλεται το παν. Τότε
έγινε η μεγάλη μεταβολή στις σκέψεις και
στις καρδιές των Ελλήνων. Τότε κατάλαβαν και συνειδητοποίησαν για τα καλά πώς
έπρεπε να υπολογίζουν μόνο στους εαυτούς των. Οι Μεγάλες Δυνάμεις πολλές
φορές τους είχαν γελάσει και ποτάμια
αγνού ελληνικού αίματος είχε χυθεί. Δεν
πήγε όμως χαμένο.
Αλλά ας έλθουμε στα γεγονότα εκείνα που δημιούργησαν το θαύμα που λέγεται Ελληνική Επανάσταση.
Στην Ευρώπη κυριαρχούσε η πολιτική
της Ιεράς Συμμαχίας με την γνωστή αντίδρασή της κατά των εθνικών κινημάτων
και την εμμονή της στο Status quo, όταν
οι Έλληνες άρπαξαν τα όπλα και τα
έστρεψαν κατά των κυριάρχων τους.
Ποιά ήσαν όμως τα αίτια που χάρισαν
στους Έλληνες την μαχητικότητα και την
επίμονη θέληση να ελευθερωθούν; Η Επανάσταση του ’21, όπως προαναφέραμε,
δεν ήταν παρά η τελευταία μεγάλη φάση
της ασταμάτητης και ακατάλυτης αντί-
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Ο Νικ. Στορνάρης

Η προτομή του Γρ. Λιακατά
στο Αιτωλικό

Ο Χριστόδ. Χατζηπέτρος

στασης του Ελληνικού λαού.
Οι κάθε είδους αυθαιρεσίες μιας άδικης και τυραννικής εξουσίας με τις απαγορεύσεις, τις βαριές φορολογίες και τις
αγγαρείες, τις καταδιώξεις, κακοποιήσεις, φυλακίσεις και εκτελέσεις, η προσβολή των αυστηρών αντιλήψεων ηθικής
των ραγιάδων με την αρπαγή και το κλείσιμο των παιδιών τους στα χαρέμια ή με
κατάταξη στο σώμα των γενιτσάρων και
πολλές άλλες καταπιέσεις και δεινά
έκαναν τη ζωή των Ελλήνων αφόρητη και
τους έσπρωξαν στην εξέγερση. Μια εξέγερση αδικουμένων εναντίον αλλοεθνών
και αδίκων τυράννων.
Ο ενθουσιασμός των Ελλήνων ήταν μεγάλος. Ένα πλήθος συνεισφορών του
λαού και οι αυθόρμητοι έρανοι δείχνουν
τα αισθήματα του αγωνιζόμενου Έθνους.
Πολλοί ήσαν οι πλούσιοι Έλληνες που δεν
έμειναν αδιάφοροι αλλά διέθεσαν τις
τεράστιες περιουσίες τους στον Αγώνα.
Βασική οικονομική πηγή της Επαναστάσεως υπήρξαν τα ναυτικά νησιά, κυρίως
η Ύδρα, οι Σπέτσες και τα Ψαρά που είχαν συγκεντρώσει σε μέγιστο ποσοστό το
ρευστό κεφάλαιο του Ελλαδικού πλούτου.
Έλληνες ομογενείς και ξένοι φιλέλληνες
πρόσφεραν σημαντικά ποσά. Επίσης σημαντική ήταν η βοήθεια του υπολοίπου Ελληνισμού, δηλαδή των Ιονίων νήσων, της
Κύπρου, της Μικράς Ασίας και των αποδήμων. Έτσι μονιασμένοι, τουλάχιστον
στην αρχή, οι Έλληνες έκαναν τους ως
τότε ανίκητους και υπερήφανους κατακτητές να τρέξουν να ασφαλιστούν στα μεγάλα κάστρα της Πελοποννήσου. Η ύπαιθρος περιήλθε από την αρχή στα χέρια
των επαναστατών, ο στρατός των οποίων αποτελούνταν από απλούς γεωργούς
και τσομπάνηδες, που άφησαν το αλέτρι
και την γκλίτσα κι έπιασαν το καριοφίλι.
Η ορμή τους παρασύρει τα πάντα και αυτά
τα κάστρα τα απόρθητα και βαριά οχυρωμένα με κανόνια και υπερασπιζόμενα
από τακτικό στρατό παραδίνονται το ένα
μετά το άλλο. Ο περήφανος τουρκικός
στόλος αναγκάστηκε να κρυφτεί στα στενά, το Αιγαίο στάθηκε η θάλασσα διαμάχης του πιο ναυτικού λαού, των Ελλήνων,
με τον πιο αντιναυτικό των Τούρκων. Τα
πυρπολικά έγιναν ο φόβος και ο τρόμος
της τουρκικής αρμάδας.
Η σκληρή ευρωπαϊκή διπλωματία, που
κατευθυνόταν τότε από τον καγκελάριο
της Αυστρίας Μέττερνιχ, μπροστά στην
αποφασιστικότητα των Ελλήνων και τις θυσίες τους για την ελευθερία δεν έμεινε
ασυγκίνητη. Η Ελλάδα το 1830 αναγνωρίστηκε ανεξάρτητο κράτος μετά από εννιά χρόνων σκληρότατον και άνισον αγώνα.
*
Μέσα όμως σ’ αυτό το μικρό ανεξάρτητο ελληνικό κράτος δεν περιλαμβανόταν η Θεσσαλία, μολονότι οι Θεσσαλοί
συμμετείχαν στον Αγώνα, όπως και άλλα
γεωγραφικά διαμερίσματα που και αυτά
έμειναν εκτός (π.χ. Μακεδονία, Ήπειρος).
Για την απελευθέρωση και αυτών χρειάστηκαν και άλλοι πολύχρονοι και σκληροί αγώνες (Βαλκανικοί Πόλεμοι 1912-13
κ.ά.)
Οι αγώνες των Θεσσαλών. Οι Τούρκοι
είχαν καταλάβει την Θεσσαλία, το 139193 και είχαν καταστεί απόλυτοι κυρίαρχοι.
Με την πάροδο όμως του χρόνου οι Έλληνες αρχίζουν να προβάλλουν σοβαρή αντίσταση στον κατακτητή. Αυτό γίνεται
κυρίως στην Δυτική Ελλάδα (Πίνδος,
Άγραφα, Βάλτος) όπου η διαμόρφωση του
εδάφους προσφέρεται γι’ αυτόν τον σκο-

πό. Οι περιοχές αυτές με τα ψηλά και δυσπρόσιτα βουνά τους γίνονται το καταφύγιο των ανυπότακτων Ελλήνων και το
κέντρο αντιστάσεως των κατοίκων της
Θεσσαλίας εναντίον των κατακτητών της.
Δεν είναι τυχαίο ότι ο σουλτάνος Μουράτ
Β’ (1421-1451) δημιούργησε το πρώτο αρματολίκι στην περιοχή των Αγράφων αναθέτοντας σ’ έναν από τους παλιούς
ασφαλώς κλέφτες την τήρηση της τάξης.
Σπουδαία θέση ανάμεσα στα απελευθερωτικά κινήματα που εκδηλώθηκαν
στην Ελλάδα στην διάρκεια της Τουρκοκρατίας κατέχουν αυτά του μητροπολίτη
Λαρίσης - Τρίκκης Διονυσίου, ο οποίος
όταν ήρθε στην μητρόπολή του (έδρα της
τα Τρίκαλα), ανάμεσα στα άλλα, ενδιαφέρθηκε ζωηρά και για την εθνική αποκατάσταση των Ελλήνων. Έτσι στα 1600
πραγματοποιεί την πρώτη του εξέγερση
στην Θεσσαλία - η δεύτερη έγινε το
1611 στην Ήπειρο. Και οι δύο απέτυχαν.
Στην μεγάλη εξέγερση του 1770, την
γνωστή ως Ορλωφικά, επειδή υποστηρίχθηκε από τους Ρώσους αξιωματικούς
αδελφούς Ορλώφ, οι Θεσσαλοί και πάλι
έδωσαν το παρών. Στην προετοιμασία της
αλλά και στην πραγματοποίησή της συμμετείχαν ενεργά και πολλοί Θεσσαλοί κλεφταρματολοί όπως ο Ζήτρος, ο Λάπας και
ο Λάζος στον Όλυμπο, καθώς και ο Θανάσης Βλαχάβας, πατέρας του παπαΘύμιου, στα Χάσια. Έτσι ο άνεμος της
ελευθερίας φύσηξε στη Βόρεια Θεσσαλία.
Δυστυχώς όμως για πολύ λίγο, γιατί
ισχυρές δυνάμεις Τουρκαλβανών κατέπνιξαν την επανάσταση.
Τον Δεκέμβριο του 1806 με την κήρυξη
του Ρωσοτουρκικού πολέμου οι Θεσσαλοί
δεν χάνουν ευκαιρία και παίρνουν και πάλι
τα όπλα, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Μετά
δύο χρόνια, το 1808, ένας άλλος Έλληνας αγωνιστής από την περιοχή των Χασίων, ο παπα-Ευθύμιος Βλαχάβας, σηκώνει την σημαία της ανταρσίας στην περιοχή των Χασίων και της Δυτ. Θεσσαλίας
γενικότερα. Το κίνημά του, που στρεφόταν όχι μόνον εναντίον των Αλβανών καταπιεστών αλλά και των Τούρκων, άρχισε στις 5 Μαΐου του 1808. Λόγω προδοσίας όμως αυτό απέτυχε, καθώς 6.000 Αλβανοί με επικεφαλής τον γιο του Αλή,
Μουχτάρ πασά, οι οποίοι πέρασαν στην
περιοχή της Καλαμπάκας και των Τρικάλων, δεν άφησαν περιθώρια στους χωρικούς να κινηθούν προς βοήθεια των
Βλαχαβαίων. Η αποφασιστική σύγκρουση
έγινε στις 8 Μαΐου 1808, στο χωριό Καστράκι και στους βράχους των Μετεώρων
τους οποίους κατείχαν οι επαναστάτες.
Στην μάχη αυτή, σύμφωνα με μια ενθύμηση, «ἐσκοτώθηκαν ἐλοι οἐ Πλαχαβαἐοι
ἐως 500 ἐνθρωποι».
Μετά την ήττα, ο παπα-Θύμιος κατέφυγε στα νησιά των Βορείων Σποράδων,
ενώ λίγο αργότερα έπεσε στην παγίδα της
αμνηστίας και παρουσιάστηκε αρχές του
1809 στον Καπουδάν πασά, ο οποίος,
παρά τα συμφωνηθέντα, τον παρέδωσε
στον Αλή πασά στα Γιάννενα. Εκεί, αφού
φυλακίστηκε και βασανίστηκε επί τρεις μήνες για να μαρτυρήσει τους ξένους συνεργάτες του, βρήκε τραγικό θάνατο.
Το σώμα του κομματιάστηκε και διασκορπίστηκε στους δρόμους των Ιωαννίνων τον Οκτώβριο του 1809.
Η επανάσταση του 1821. Μπροστά
στον γενικό ξεσηκωμό του 1821 ήταν αδύνατο να μείνουν ασυγκίνητοι οι Θεσσαλοί
και ιδίως οι κλεφταρματολοί των ορεινών
περιοχών του Ασπροποτάμου και των
Αγράφων, οι οποίοι αποτελούσαν υπο-

λογίσιμη δύναμη και γενικά διαδραμάτισαν
σημαντικό ρόλο στον εθνικοαπελευθερωτικόν αγώνα του 1821.
Ήδη πολλοί Ασπροποταμίτες είχαν
μυηθεί στην Φιλική Εταιρεία. Πιο γνωστοί
ο Χριστόδουλος Χατζηπέτρος, από το Βετερνίκο (σημ. Νεραϊδοχώρι) και ο Νικόλαος
Στορνάρης, αρματολός του Ασπροποτάμου.
Σε θεσσαλικό έδαφος η πρώτη εξέγερση σημειώνεται στο Πήλιο με αρχηγούς
τον Κυριάκο Μπασδέκη και τους λογίους
Άνθιμο Γαζή και Γρηγόριο Κωνσταντά
και στα Άγραφα με τον Γεώργιο Καραϊσκάκη. Στις 5 Ιουλίου 1821 κηρύχτηκε η
Επανάσταση στην περιοχή του Ασπροποτάμου, όπου τα 67 χωριά της κατοικούνταν αποκλειστικά από Έλληνες. Την
γενική αρχηγία είχε ο αρματολός Νικόλαος
Στορνάρης και μαζί του συντάχθηκαν ο Χριστόδ. Χατζηπέτρος, ο Γρηγ. Λιακατάς, ο
Αθαν. Μάνταλος κ.ά. Ο Χρ. Χατζηπέτρος
μάλιστα συγκρότησε ιδίαις δαπάναις ένα
σώμα αγωνιστών και το έθεσε υπό τον Ν.
Στορνάρη.
Αρχικά (εντός του 1821) οι επαναστάτες από τα Άγραφα και το Ασπροπόταμο σχεδίαζαν να επιτεθούν και να καταλάβουν την πόλη των Τρικάλων, αλλά για
διαφόρους σοβαρούς λόγους το σχέδιο
ναυάγησε. Οι Τούρκοι, μόλις πληροφορήθηκαν τα συμβάντα, κινήθηκαν αμέσως
από τα Τρίκαλα εναντίον τους στην περιοχή του Κόζιακα. Επακολούθησε αναγκαστικός συμβιβασμός με τους Τούρκους και απραξία καθ’ όλο το 1822.
Περί τα μέσα Απριλίου 1823 ο Σελιχτάρ
Μπόδας ήρθε στα Τρίκαλα με 5.000
στρατό και ζήτησε από τους Ν. Στορνάρη
και Γ. Καραϊσκάκη να “προσκυνήσουν”
αλλά αυτοί αρνήθηκαν. Εν συνεχεία ο
Στορνάρης με τον Καραϊσκάκη ετοιμάζονταν για νέες συγ- κρούσεις με τους
Τούρκους. Οι κινήσεις τους όμως προκάλεσαν την οργή των Τούρκων και ο Σελιχτάρ Μπόδας με 4.500 Τουρκαλβανούς, μέσα στον Απρίλιο του 1823, κινήθηκαν προς την περιοχή Ασπροποτάμου, όπου, χωρίς να συναντήσουν αντίσταση, λεηλάτησαν και κατέστρεψαν τα
χωριά Περτούλι και Βετερνίκο (Νεραϊδοχώρι), καθώς και την Μονή Δουσίκου. Στην
θέση Περτουλιώτικα Λιβάδια ο Σελιχτάρ
Μπόδας δέχτηκε επίθεση από τους 300
Χασιώτες πολεμιστές του Αθαν. Μάνταλου και επειδή το έδαφος δεν ήταν κατάλληλο για κατά παράταξη μάχη, οι
Τουρκαλβανοί αποσύρθηκαν στα Τρίκαλα.
Στις 20 Ιουλίου 1823 οι Τούρκοι με
τρεις φάλαγγες κινήθηκαν και πάλι προς
το Ασπροπόταμο αλλά και τα Άγραφα. Με
επικεφαλής τον Σούλτζια Κόρτζια, 4.500
περίπου Τουρκαλβανοί πέρασαν τα στενά της Πύλης για να χτυπήσουν τον
Στορνάρη, ενώ άλλοι 6.000 περίπου κινήθηκαν προς την Νεβρόπολη μέσω
Οξυάς εναντίον του Καραϊσκάκη. Μετά
από κάποιες μικροσυμπλοκές ο Στορνάρης και ο Λιακατάς συμπτύχθηκαν προς
τον Βάλτο, μέσω Μυροφύλλου, μαζί με
πολλούς κατοίκους της περιοχής τους και
τα κοπάδια τους, φοβούμενοι βιαιοπραγίες
εκ μέρους των Τούρκων· το ίδιο έπραξε
και ο Καραϊσκάκης που αποσύρθηκε
προς την Ρούμελη. Τότε ο Στορνάρης
αναγκάστηκε να “προσκυνήσει”. Το ίδιο
έπραξε και ο Καραϊσκάκης, όταν επέστρεψε στα Άγραφα βαριά άρρωστος.
Στις 23 Σεπτεμβρίου 1824, Στορνάρης
και Ράγκος, που βρίσκονταν με τους άνδρες τους στην περιοχή της Μεσούντας,
κοντά στον Αχελώο, συγκρούστηκαν με

ισχυρή δύναμη του Ομέρ Βρυώνη στο
Βουλγαρέλι χωρίς αποτέλεσμα και μετά
την αντεπίθεση του σώματος των Τουρκαλβανών υποχώρησαν ατάκτως. Καθώς
η κατάσταση εξελίχθηκε δυσμενώς Στορνάρης και Λιακατάς στις 10 Νοεμβρίου
1824, μέσω Αγράφων, κατέβηκαν στο Βραχώρι (Αγρίνιο), όπου προηγουμένως είχαν φτάσει τα κοπάδια τους, γιατί μ’
αυτά διέτρεφαν τους στρατιώτες τους.
Κάποιες συγκρούσεις Αγραφιωτών καπεταναίων, οι οποίοι είχαν κηρύξει την
Επανάσταση στις 10 Μαΐου 1821, σημειώθηκαν και στην περιοχή Αγράφων. Στις
28-30 Ιανουαρίου 1823, στο στενό πέρασμα του Σοβολάκου ή Κορομηλιάς στην
περιοχή του Βάλτου, έγινε μεγάλη και
σκληρή μάχη του σώματος του Καραϊσκάκη
με πολυάριθμους Τούρκους τους οποίους
καταδίωξαν ως το Βραχώρι (Αγρίνιο).
Στα χέρια των Ελλήνων περιήλθαν και πολλά λάφυρα.
Ο Ν. Στορνάρης και ο Γρ. Λιακατάς που
είχαν κατεβεί στην περιοχή Αγρινίου,
και περίπου 4.000 ένοπλοι από όλη την
Θεσσαλία, συνέχισαν τον αγώνα εναντίον
των Τούρκων. Αλλά και ο Χρ. Χατζηπέτρος,
που με εντολή του Ι. Κωλέττη μετέβη με
το σώμα του στην περιοχή του Ναβαρίνου,
όπου είχε φτάσει με πολυάριθμο στόλο ο
Ιμπραήμ πασάς για να χτυπήσει την Επανάσταση πρώτα στην Πελοπόννησο, έλαβε μέρος στην μάχη του Νιόκαστρου Πυλίας, η οποία άρχισε στις 14 Μαρτίου
1825 και κράτησε ως τις 6 Μαΐου του ίδιου έτους.
Όταν έγινε γνωστή η εκστρατεία του
Κιουταχή, έχοντας πλέον ο Στορνάρης την
γενική εκτίμηση, στις 10 Απριλίου 1825,
διορίστηκε αρχηγός της Φρουράς του Μεσολογγίου με “συμπράκτορα” τον Λιακατά. Τότε η δύναμη των Στουρναραίων, μαζί
με αυτή του Λιακατά, ανερχόταν σε 600
άνδρες. Μετά από κάποιο διάστημα, τον
Μάιο, ο Ν. Στορνάρης παραιτήθηκε από
την αρχηγία, οπότε του ανέθεσαν την φύλαξη του ανατολικού προμαχώνα του
φρουρίου του Μεσολογγίου, του λεγομένου της Κλείσοβας. Ο Χριστόδ. Χατζηπέτρος επέστρεψε στο Μεσολόγγι στις 13
Σεπτ. 1825 και ανέλαβε την φύλαξη του
προμαχώνα “Δύο Εκκλησίες”, κοντά στην
Στέρνα.
Στο νησάκι Ντολμάς και στο Αιτωλικό,
ο υπερασπιστής τους Γρ. Λιακατάς με ντόπιους πολεμιστές, όταν ο Ιμπραήμ επιχείρησε από την θάλασσα να τα καταλάβει, έδωσε σκληρές μάχες με τον υπέρμετρο εχθρό και οι λίγοι γενναίοι μαχητές
την επομένη εξόρμησαν εναντίον του
και αφού σκότωσαν πολλούς με τα σπαθιά και τα όπλα τους, κάποιοι από αυτούς
κατάφεραν να διαφύγουν. Ο Γρ. Λιακατάς
πολέμησε ηρωικότατα με το σπαθί στο
χέρι προχωρώντας προς την θάλασσα και
«απέθανεν μαχόμενος».
Οι κάτοικοί του Αιτωλικού έως σήμερα τιμούν τον Λιακατά ως ήρωά τους, του
έστησαν προτομή πάνω σε ψηλή βάση και
έχουν “Σύλλογο Λιακαταίων” προς τιμήν
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του.
Στο Μεσολόγγι, καθώς η πείνα είχε
κλονίσει το ηθικό των πολιορκημένων, αυτοί αναγκάστηκαν να επιχειρήσουν την
ηρωική έξοδο το βράδυ του Σαββάτου του
Λαζάρου, στις 10 Απριλίου 1826. Σ’ αυτή,
χάθηκε και ο άλλος Ασπροποταμίτης καπετάνιος Νικόλαος Στορνάρης, Από τους
70 στρατιώτες που είχε οι 26 ήσαν ασθενείς και τραυματίες.
Πολύ σημαντική ήταν επίσης και η δράση του Χρ. Χατζηπέτρου στην πολιορκία
του Μεσολογγίου και ιδιαίτερα στην μάχη
της Κλείσοβας. Αλλά και κατά την ηρωική Έξοδο του Μεσολογγίου, την μεγαλύτερη συνοχή και ανδρεία έδειξε η
φρουρά της Κλείσοβας, η οποία, παρά τις
επιθέσεις που δέχτηκε από υπέρτερο εχθρό, με αρχηγό τον Χρ. Χατζηπέτρο έδειξε ξεχωριστή γενναιότητα μη επιτρέποντας ούτε έναν Τούρκο πεζό ή ιππέα
να εισχωρήσει ανάμεσα στους άντρες του.
Κατά την Έξοδο όμως το σώμα του είχε
αρκετές απώλειες. Η δράση του Χρ. Χατζηπέτρου συνεχίστηκε στην νότια Ελλάδα και μετά την πτώση του Μεσολογγίου,
αφού στο μεταξύ ενώθηκαν μαζί του και
οι εναπομείναντες άνδρες από το σώμα
του Ν. Στορνάρη με επικεφαλής τώρα τον
Νικ. Κασομούλη.
Το 1826, κοντά στο Ζεμενό Βοιωτίας,
Χατζηπέτρος και Καραϊσκάκης επιτέθηκαν
εναντίον των Τούρκων, τους οποίους
έτρεψαν σε φυγή καταδιώκοντάς τους.
Στις 7-8 Δεκεμβρίου 1826, επακολούθησε
ενέδρα και εν συνεχεία επίθεση σε μεγάλη τουρκική εφοδιοπομπή μεταξύ Φοντάνας και Τουρκοχωρίου Ελάτειας, όπου
και πάλι αναδεί-χτηκαν οι στρατηγικές ικανότητες του Καραϊσκάκη. Στην μάχη αυτή
έλαβε μέρος και ο Χρ. Χατζηπέτρος με το
σώμα του, καθώς επίσης και στην μάχη
του Φαλήρου (Απρίλιος 1827), όπου επέδειξε αξιοθαύμαστον ηρωισμό, καθώς
πολεμούσε έφιππος και με το θάρρος του,
αποσταλείς από τον Καραϊσκάκη, κατάφερε να εμψυχώσει και να κρατήσει στις
θέσεις τους τούς Έλληνες που έδιναν άνιση μάχη με τους Τούρκους του Κιουταχή
στην “μάντρα του Σαρδελά” και είχαν λιποψυχήσει.
Ο Χρ. Χατζηπέτρος ως αρχηγός χιλιαρχίας, μαζί με άλλους οπλαρχηγούς
υπό τον Δημήτριο Υψηλάντη, έλαβε μέρος
στην μάχη της Πέτρας (12 Σεπτ. 1829),
μεταξύ Θηβών και Λειβαδιάς, την τελευταία και καθοριστική μάχη του Αγώνα της
Ανεξαρτησίας. Κατά τον Χριστ. Περραιβό
«Ο χιλίαρχος ούτος (δηλ. ο Χατζηπέτρος),
εις την περίστασιν ταύτην έδειξεν υπακοήν, και αφοβίαν αξιέπαινον, καίτοι κλινήρης ων· διότι και τον προμαχώνα κατά
διαταγήν του Υψηλάντη πρώτος των άλλων προκατέλαβε, και ανδρείως τον διετήρησε».
Χάρη στους αγώνες των προγόνων
μας, η ανεξαρτησία μας κερδήθηκε, δεν
χαρίστηκε, όπως συνέβη με άλλους λαούς. Γιορτάζοντας λοιπόν σήμερα το μεγάλο αυτό γεγονός και αναλογιζόμενοι τις
θυσίες των προγόνων μας για να μας παραδώσουν μια πατρίδα ελεύθερη, δεν
έχουμε παρά να είμαστε αποφασισμένοι
για να διαφυλάξουμε ό,τι εκείνοι μας παρέδωσαν και πως, αν χρειαστεί, δεν θα
φανούμε κατώτεροι από εκείνους.

30 σελίδα

ΚΥΡΙΑΚΗ

24

εσωτερικά

ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

Κουβέλης: Η Ελλάδα έχει μόλις
βγει από τα μνημόνια και προωθεί
την αναπτυξιακή της πορεία
«Πρέπει να αγωνιστούμε
για να διαχυθεί η οικονομική ανάπτυξη
που διεκδικούμε σε όλη την κοινωνία»
«Ο εφετινός εορτασμός της 25ης
Μαρτίου έχει ένα ιδιαίτερο νόημα.
Η Ελλάδα του 2019 έχει μόλις βγει
από την εποχή των μνημονίων και
προωθεί την αναπτυξιακή της πορεία. Σε μια παρόμοια θέση είχε
βρεθεί η Ελλάδα το 1823, δύο χρόνια μετά την επιτυχημένη επανάσταση του 1821». Αυτό ανέφερε ο
υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, Φώτης Κουβέλης, σε
εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε
στο υπουργείο Ναυτιλίας, με αφορΟ υπουργός Ναυτιλίας μή τον εορτασμό της «25ης Μαρκαι Νησιωτικής
τίου 1821».
Πολιτικής,
Ο υπουργός τόνισε ότι σήμερα
Φώτης Κουβέλης
η Ελλάδα οφείλει να συνεχίσει να
αγωνίζεται για τα κοινωνικά και ανθρώπινα δικαιώματα που καταπάτησε η οικονομική κρίση.
«Πρέπει να αγωνιστούμε για να διαχυθεί η οικονομική ανάπτυξη που διεκδικούμε σε όλη την κοινωνία.
Πρέπει να αγωνιστούμε για να ανατρέψουμε τη φτωχοποίηση, για να πολεμήσουμε τον ρατσισμό, για να ενισχύσουμε
την ισότητα και για να εμπεδώσουμε την κοινωνική δικαιοσύνη.
Πρέπει να αγωνιστούμε για να έχουν όλοι οι άνθρωποι μια
πατρίδα που θα την προστατεύουν και θα τους προστατεύει»,
πρόσθεσε.
Η εκδήλωση του εορτασμού της εθνικής επετείου της
25ης Μαρτίου πραγματοποιήθηκε χοροστατούντος του πανοσιολογιότατου αρχιμανδρίτη πατήρ Νύφων Καπογιάννη,
εκπροσώπου του μητροπολίτη Πειραιώς Σεραφείμ, της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας του υπουργείου.
Στην τελετή παρέστησαν, επίσης, ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, Δημήτρης Βίτσας, ο βουλευτής Β' Πειραιά της ΝΔ, Ιωάννης Τραγάκης, ο ανεξάρτητος βουλευτής
Β' Πειραιά Δημήτριος Καμμένος, ο εκπρόσωπος του δημάρχου Πειραιά, αντιδήμαρχος Σταύρος Βοϊδονικόλας, ο
δήμαρχος Περάματος, Γιάννης Λαγουδάκης, η λοιπή στρατιωτική ηγεσία και πολιτικοί υπάλληλοι του υπουργείου,
καθώς και εκπρόσωποι των στρατιωτικών και δικαστικών
Αρχών του Πειραιά και της ναυτιλιακής κοινότητας.

Αχτσιόγλου: Η Ευρώπη θα πρέπει να επιλέξει
την ενίσχυση των κοινωνικών δικαιωμάτων
• «Υπάρχει μία παρεξηγημένη εικόνα σε σχέση με το αν προχωράμε σε μεταρρυθμίσεις ή όχι»

Η

Ευρώπη θα πρέπει να απορρίψει
την ιδέα της απορρύθμισης της
κοινωνικής προστασίας και των
εργασιακών δικαιωμάτων και να
επιλέξει την ιδέα της ενίσχυσης των
μισθών και της προς τα επάνω
εναρμόνισης των συστημάτων
εργατικής προστασίας μεταξύ των
κρατών της, προκειμένου να υπάρξει
κοινωνική υποστήριξη στο ευρωπαϊκό
οικοδόμημα, τόνισε η υπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Έφη
Αχτσιόγλου, από το Λονδίνο.

Μιλώντας στο πλαίσιο της 17ης ετήσιας
διάλεξης του Ελληνικού Παρατηρητηρίου του
London School of Economics, με θέμα «Ένα
νέο μοντέλο για την ελληνική αγορά εργασίας»
(«A new model for the Greek Labour Market»),
η υπουργός παρουσίασε την στρατηγική που
ακολουθεί η ελληνική κυβέρνηση για την αναβάθμιση της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα,
στο πλαίσιο του συνολικού σχεδίου της ΕΕ
για τα κοινωνικά δικαιώματα, ως ένα παράδειγμα μεταρρυθμίσεων με θετικά αποτελέσματα όπως η μείωση της ανεργίας, η μείωση
της αδήλωτης εργασίας, η αύξηση του κατώτατου μισθού, η επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων.
«Υπάρχει μία παρεξηγημένη εικόνα σε σχέση με το αν προχωράμε σε μεταρρυθμίσεις
ή όχι. Έχουν γίνει πολλά πράγματα στην
χώρα το τελευταίο διάστημα, στον τομέα της
εργασίας, στον τομέα του κοινωνικού κράτους
ιδίως, τα οποία είναι σημαντικό να επικοινωνήσουμε, προκειμένου να αρχίσει να αλλάζει
αυτή η στερεοτυπική αντίληψη για την χώρα.
Κυρίως όμως νομίζω ότι στον πυρήνα αυτής

Η υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Έφη Αχτσιόγλου
της εμπειρίας που μαζέψαμε από τα μνημόνια,
αλλά και από την έξοδό μας από αυτά, μπορούμε να μιλήσουμε με μεγαλύτερη πια αποτύπωση για τα εργασιακά προβλήματα και
το πως μπορούμε να συνεχίσουμε σε μία κατεύθυνση περισσότερης ενίσχυσης των κοινωνικών δικαιωμάτων στην Ευρώπη και όχι
απορρύθμισης. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα
των τοποθετήσεών μου διαρκώς, το ζήτημα
είναι ότι πρέπει να σταματήσουμε ως Ευρώπη,
μιλάω συνολικά, από την ιδέα της απορρύθμισης και να περάσουμε περισσότερο στην
ιδέα της ενίσχυσης των μισθών και της καλύτερα ρυθμισμένης αγοράς εργασίας» τόνισε
η κ. Αχτσιόγλου.
Η υπουργός επεσήμανε ότι η απορρύθμιση
της αγοράς εργασίας, που ακολουθήθηκε
σε πολύ μεγάλο βαθμό κατά τη διάρκεια των
δύο πρώτων προγραμμάτων δημοσιονομικής
προσαρμογής που έγιναν στην Ελλάδα μέχρι

τα τέλη του 2014, προκαλεί μία γενικευμένη
κοινωνική δυσαρέσκεια, η οποία θα πρέπει
να σταματήσει να τροφοδοτείται. «Η λύση
στο πρόβλημα της απόρριψης από πολύ μεγάλο μέρος των κοινωνιών της Ευρώπης του
ευρωπαϊκού σχεδίου βρίσκεται στο να μπορέσουμε να δουλέψουμε υπέρ μίας νέας ρύθμισης της αγοράς εργασίας, υπέρ της ενίσχυσης των εργασιακών δικαιωμάτων και της
αύξησης των μισθών. Αυτό θα δώσει την κοινωνική νομιμοποίηση στο όλο εγχείρημα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να μπορέσει να συνεχίσει να υπάρχει» είπε χαρακτηριστικά. Όπως εξήγησε οι παραδοσιακές
πολιτικές δυνάμεις στην Ευρώπη δεν έχουν
συνειδητοποιήσει την σύνδεση που υπήρξε
ανάμεσα στις αντικοινωνικές πολιτικές, κυρίως
στα κράτη που βρέθηκαν σε κρίση, και στην
άνοδο της ακροδεξιάς (λόγω της κοινωνικής
δυσαρέσκειας) στην Ευρώπη, και που αυτή
τη στιγμή αντιμετωπίζεται ως μεγάλος κίνδυνος για το ευρωπαϊκό εγχείρημα.
Η κ. Αχτσιόγλου επεσήμανε ότι οι πολιτικές
που εφαρμόζονται τελευταία στην Ελλάδα
αποτελούν ένα καλό παράδειγμα προς την
σωστή κατεύθυνση. «Όσο περισσότερο προχωράμε σε μειώσεις μισθών, σε απορρύθμιση
αγοράς εργασίας, στο ξήλωμα των δικαιωμάτων που έχουν θεσπίσει οι εργαζόμενοι,
τόσο περισσότερο θα γυρνούν την πλάτη
στην ΕΕ. Η λύση σε αυτό το ζήτημα είναι να
δούμε το πρόβλημα και να αρχίσουμε να μιλάμε πια για μία προς τα επάνω εναρμόνιση
των συστημάτων εργατικής προστασίας μεταξύ των κρατών, προκειμένου να δώσουμε
κοινωνική υποστήριξη στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Όπως οι πολιτικές που γίνονται στην
Ελλάδα στα εργασιακά το τελευταίο διάστημα» είπε.
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Με συνέπεια εκεί
που μας χρειάζεστε
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Έγκριτο μέλος συνδέσμου
ταπητοκαθαριστηρίων
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-Καλαμπόκι συσκευασμένο και χύμα
-Κριθάρι συσκευασμένο και χύμα
-Σιτάρι συσκευασμένο και χύμα
-Βαμβακόπιτα σακιά
πρωτεΐνη 24%, λίπος 6%
-Τριφύλλι Pellet πρωτεΐνη 18-19%
-Ηλιάλευρο
-Ισορροπιστές εισαγωγής

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

Συσκευασμένες Ζωοτροφές για όλα τα ζώα

Πώληση λιανική και χονδρική

CMYK
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Β’ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΗΣΤΕΙΩΝ - ΙΑΤΡΟΣ ΨΥΧΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ

Η θεραπεία του παραλυτικού της Καπερναούμ
• Γράφει ο κ. Κων/νος Χαρ. Κορλός, θεολόγος
Ο Χριστός "διήλθεν ευεργετών
και ιώμενος πάντας τους καταδυναστευομένους υπό του διαβόλου" (Πραξ. 10, 38). Έχοντας
κάθε εξουσία στον ουρανό και
στη γη θεράπευε με ένα του λόγο
και από απόσταση καθέναν που
με πίστη κατέφευγε σ' αυτόν,
από οποιοδήποτε νόσημα και αν
έπασχε.
Με την ουράνια διδασκαλία
του συνδυασμένη με τα θαύματα
του, "τα σημεία", αποδείκνυε τη
θεία του καταγωγή και αποσκοπούσε στη λύτρωση του ανθρώπου από την αμαρτία και από τις
δυνάμεις του κακού.
Με το θαύμα της θεραπείας
του παραλυτικού της Καπερναούμ
ο Κύριος φανερώνει ότι έχει εξουσία όχι μόνο να θεραπεύει τα
σώματα αλλά και τις ψυχές, συγχωρώντας τις αμαρτίες.
Φεύγοντας ο Χριστός από την
περιοχή των Γεργενητών, οι οποίοι τον έδιωξαν, έρχεται στην Καπερναούμ, που είναι το κέντρο
της δράσεως του. Εδώ οι κάτοικοι
τον αγαπούσαν και έτρεχαν ν'
ακούσουν την πρωτάκουστη θεία
διδασκαλία του και να θεραπεύσουν τους αρρώστους τους.

"Και ελάλει αυτοίς τον
λόγον"
Ο Χριστός βρισκόταν σε κάποιο
σπίτι και συγκεντρώθηκε εκεί
τόσο πλήθος ανθρώπων, ώστε
να γεμίσει και ο προαύλιος χώρος.
Ο Κύριος δεν χάνει την ευκαιρία
να κηρύξει το λόγο του Θεού σ'
αυτούς που ζητούσαν την αλήθεια, παρόλο που ούτε ο χώρος
(Συναγωγή) ούτε ο χρόνος (Σάββατο) ευνοούσαν αυτό.
Γιατί για την ακρόαση του θείου
λόγου το απαραίτητο στοιχείο
δεν είναι ούτε ο χώρος ούτε ο
χρόνος, αλλά η ανθρώπινη διάθεση, δεκτικότητα και προθυμία.
Ο Θεός είναι έτοιμος να μας μιλήσει και να μας ακούσει σε κάθε
στιγμή και σε κάθε τόπο. Οπουδήποτε και οποτεδήποτε μελετήσουμε το λόγο του Θεού ή
συγκεντρώσουμε την προσοχή
μας για προσευχή, αμέσως επικοινωνούμε με το Θεό.
Δυστυχώς αποφεύγουμε την
επικοινωνία αυτή προβάλλοντες
διάφορες δικαιολογίες ηλικία, κοινωνική θέση, οικονομική επιφάνεια, φόρτο εργασίας. Η αλήθεια
είναι ότι υπάρχει παχυλή άγνοια
της λύτρωσης και της πνευματικής πληρότητας που μας προσφέρει η επικοινωνία μας με το
Χριστό.

Αφέωνταί σοι αι αμαρτία!
σου"
Στο κατακλυσμένο από την κοσμοσυρροή σπίτι, όπου μιλούσε
Άγγελος σε χαιρέτησε
παρθένα μου Μαρία
τον κρίνο σου προσέφερε
γιατί ήσουνα Αγία.

λισθον και ευρίπιστον" του ανθρώπου, την ευκολία με την οποίαν αυτός παρασύρεται στην
αμαρτία, έδωσε την εξουσία
στους Αποστόλους του "λύειν και
δεσμείν" αμαρτίες. "Αν τινών αφήτετας αμαρτίας, αφίενται αυτοίς
αν τίνων κρατήτε, κεκράτηνται"
(Ιωαν. 20, 23). Και καθιέρωσε έτσι
το μυστήριο της Μετάνοιας -Εξομολόγησης με το οποίο συγχωρεί
δια μέσου των αιώνων τις αμαρτίες όλων των μετανοούντων
αμαρτωλών.
ο Κύριος κατέφθασαν τέσσερις
άνθρωποι που κουβαλούσαν σ'
ένα κρεββάτι έναν παραλυμένο.
Και επειδή, λόγω της κοσμοπλημμύρας, δεν μπορούσαν να πλησιάσουν στην πόρτα, χάλασαν
ένα μέρος της στέγης και κατέβασαν από κει τον παραλυτικό
μπροστά στο Χριστό. Και ο Κύριος
βλέποντας την πίστη τόσο του
ίδιου του αρρώστου όσο και εκείνων που τον μετέφεραν είπε στον
παραλυτικό: "συγχωρούνται οι
αμαρτίες σου".
Εκ πρώτης όψεως φαίνεται παράδοξη η εντολή αυτή του Χριστού προς τον παραλυτικό, ο
οποίος περίμενε από αυτόν τη
σωματική του θεραπεία.
Είναι προφανές όμως ότι η
ασθένεια αυτή προερχόταν από
αμαρτίες του ασθενούς, από
άσκοπη και άστατη ζωή. Γι' αυτό
ο Κύριος συγχωρεί πρώτα τις
αμαρτίες του που ήταν η νοσογόνος αιτία και στη συνέχεια θεραπεύει και το σώμα.
Υπήρχε η αντίληψη στους Ιουδαίους ότι η ασθένεια ήταν συνέπεια και αποτέλεσμα της αμαρτίας. Και είναι αλήθεια ότι πολλά
νοσήματα οφείλονται στην αμαρτωλή και άσωτη ζωή.
Αυτό, βέβαια, δεν είναι κανόνας: διότι όσοι προσωπικώς αμαρτάνουν δεν υποπίπτουν εξαιτίας
αυτού σε κάποια νόσο. Είναι όμως
γενικός κανόνας ότι το φυσικό
κακό είναι συνέπεια του πρώτου
ηθικού κακού. Έτσι η ασθένεια,
οι θλίψεις, η μελαγχολία, ο πόνος,
το άγχος και το κορύφωμα όλων
ο θάνατος είναι δεινά απότοκα
της αμαρτίας, της αποστασίας
των πρωτοπλάστων, αλλά και των
προσωπικών μας αμαρτιών.
Η άφεση των αμαρτιών είναι η
μεγαλύτερη ευλογία που μπορεί
να ζητήσει ο καθένας μας, γιατί
ελκύει τη θεία Χάρη, ενώ η εμμονή
στην αμαρτία επισύρει τη θεία
οργή. Ο Χριστός μας δίδαξε με
το σημερινό θαύμα ότι, πρέπει
να ζητάμε πρώτα την υγεία της
ψυχής με τη συγχώρηση των
αμαρτιών μας και μετά την υγεία
του σώματος.
Ο Κύριος γνωρίζοντας το "ευό-

Ο καρδιογνώστης Κύριος
Οι παριστάμενοι Γραμματείς
και Φαρισαίοι σκανδαλίστηκαν
από το γεγονός ότι ο Χριστός
συγχώρεσε τις αμαρτίες του
αμαρτωλού και εσωτερικά σκέπτονταν ότι αυτό είναι βλασφημία,
γιατί μόνο ο Θεός συγχωρεί αμαρτίες.
Ο Χριστός όμως που είναι καρδιογνώστης και γνωρίζει τις σκέψεις, τις προθέσεις, τις επιθυμίες
και τα σχέδια του ανθρώπου τους
απάντησε αποστομωτικά: "Γιατί
κάνετε πονηρές σκέψεις; Τι είναι
ευκολότερο να πω: "σου συγχωρούνται οι αμαρτίες" ή να πω
"σήκω και περπατά". Για να μάθετε, λοιπόν, πως ο Υιός του Ανθρώπου έχει την εξουσία να συγχωρεί αμαρτίες πάνω στη γη" τότε λέει στον παράλυτο: "Σήκω,
πάρε το κρεββάτι σου και πήγαινε
στο σπίτι σου". "Εκείνος σηκώθηκε
και πήγε στο σπίτι του" (Ματθ. 9,
4-7).
Το ότι ο Χριστός διάβαζε τις
σκέψεις τους, το ότι θεράπευσε
με ένα λόγο του τον παραλυτικό
αποτελούσε εγγύηση ότι είχε την
εξουσία να συγχωρεί αμαρτίες.
Είναι ανάγκη να έχουμε και
μεις διαρκώς υπόψη μας την αλήθεια αυτή, ότι δηλαδή ο καρδιογνώστης Κύριος γνωρίζει επακριβώς όλον τον εσωτερικόν μας
κόσμο. Τις σκέψεις μας, τις επιθυμίες μας, τις διαθέσεις μας,
τις προθέσεις μας, τα σχέδια μας.
"Συ συνήκας τους διαλογισμούς
μου από μακρόθεν και πάσας τας
οδούς μου προείδες...". "Πάντα
γυμνά και τετραχηλισμένα τρις
οφθαλμοίς αυτού". Να είναι οι
σκέψεις μας άδολες και η καρδιά
μας καθαρή, ώστε να έχουμε
χαρά, ειρήνη, ηθική ικανοποίηση.
Να μην "ενθυμούμεθα πονηρά",
όπως οι Γραμματείς, να μην τρέφουμε πονηρές, κακόβουλες και
ανήθικες και αισχρές σκέψεις και
επιθυμίες, που φέρνουν ντροπή
και καταισχύνη, ενοχή και ευθύνη.
"Όσα εστίν αληθή, όσα σεμνά,
όσα δίκαια, όσα αγνά, όσα προσφιλή, όσα εύφημα, ει τις αρετή
και ει τις έπαινος, ταύτα λογίζεσθε" (Φιλιππισ. 5,8).

25η Μαρτίου
όλες οι ελπίδες μας
στηρίζονται σε σένα.

```

```

Να ενσαρκώσεις το Χριστό
όλους για να μας σώσει
κι από τα αμαρτήματα
εμάς για να λυτρώσει.

Ελπίς εσύ και η πατρίς
αιώνες ενωμένοι
με την γαλανόλευκη
στα χέρια μας υψωμένη.

```

```

Χαίρε λυχνία του φωτός
άμπελος χρυσαφένια,

Μια χάρη σου ζητώ
την Ελλάδα μας να δικαιώνεις

και την γαλανόλευκη
με εμάς να μας υψώνεις.

```
Και τους εχθρούς μας να κυνηγάς
με το δεξί σου χέρι,
οι Έλληνες σε δοξάζουνε
ΧΑΙΡΕ, ΜΑΡΙΑ ΧΑΙΡΕ.
Βασίλης Σταυρέκας
Bαλτινό

ΕΛΛΑΔΑ

ΑΘΑΝΑΤΗ - ΙΣΤΟΡΙΚΗ
ΚΑΙ ΔΟΞΑΣΜΕΝΗ
25η Μαρτίου 1821- Ημέρα Δόξας - Ιστορίας
Mέρος 2ο
(τελευταίο)
Τα δεσμά της σκλαβιάς
τρίξαν και οι δούλοι ατενίζαν
με ελπίδα προς την γλυκιά
αυγή της Λευτεριάς. Το όνομα της υποδουλωμένης
(σκλαβωμένης) Ελλάδας γίνεται παγκόσμιος θρύλος
(μύθος). Οι ηρωϊσμοί των
παλικαριών, Φαρμάκη, Παπαφλέσσα, Ανδρούτσου,
Διάκου, Κανάρη, Καραϊσκάκη, Στουρνάρα, Χατζηπέτρου, Λιακατά κ.ά. και όλων
των αγωνιστών της Επανάστασης του 1821, είχαν γίνει
παγκόσμιοι παιάνες και τα
κατορθώματά των τρόπαια
αιώνια. Όλη η ανθρωπότητα
είχε στρέψει με θαυμασμό
τα μάτια της, στην ένδοξη
Ελλάδα που πολεμούσε με
αφάνταστη τόλμη για την
πολυπόθητη Λευτεριά.
Ο σπόρος τον οποίο ο
Ρήγας Φεραίος είχε σπείρει
δεν είχε αργήσει να βλαστήσει και στη συνέχεια να
καρποφορήσει με τον καρπό της Φιλικής Εταιρείας.
Και στη συνέχεια με την
Ύψωση της Σημαίας της
Επαναστάσεως στην Αγια
Λαύρα (όπου είχα την επιθυμία, την τύχη και την ευτυχία να επισκεφθώ, πολλές
φορές στον ιερό και δοξασμένο αυτόν τόπο).
Η μοίρα της Ελλάδας είναι να πολεμάει πάντοτε
εναντίον των βαρβάρων,
ήτοι: των ισχυρών και ιμπεριαλιστικών κρατών που
πάντα επιζητούν (με οποιονδήποτε τρόπο, εδαφικό,
οικονομικό κ.λπ.) την υποδούλωση των μικρών κρατών, για καθαρά οικονομικούς και κερδοσκοπικούς
λόγους και όχι, δήθεν για
την ευημερία και την πολυπόθητη Δημοκρατική Ελευθερία των αδύναμων Λαών.
Όλος ο απανταχού Ελληνισμός, ας χαρεί και να γιορτάσει σήμερα και με απερίγραπτη υπερηφάνεια την
δοξασμένη Λευτεριά που
μας χάρισαν με τους αφάνταστους ηρωικούς αγώνες
των οι αντάξιοι πρόγονοί
μας και αλησμόνητοι ήρωες
των θρυλικών αγώνων του
1821 (καθώς και οι επακόλουθοι ήρωες του Θεσσαλικού αγώνα 1880 με τον

Τρικαλινό αγωνιστή, Καπετάνιο Δημήτρη Έξαρχο, των
Μακεδονικών Αγώνων 19041908, με τους ήρωες του
πολέμου, Παύλο Μελά, Ευθύμιο Βλαχάβα κ.λπ., τους
ήρωες του πολέμου 1912
με την θρυλική μάχη του
Μπιζανίου-Ιωαννίνων, του
Πρώτου (Α΄) Παγκοσμίου
Πολέμου, “της Μικράς
Ασίας” και τέλος του Δευτέρου (Β΄) Παγκοσμίου Πολέμου, με το έπος του Αλβανικού Μετώπου 19401945. Εκεί όπου η πολεμική
αρετή και ο αφάνταστος
ηρωισμός των Ελλήνων μαχητών, έχουν θριαμβεύσει
στα κακοτράχαλα Αλβανικά
βουνά και ειδικότερα στο
Ύψωμα 731, εκεί που ο
ήλιος είχε χαθεί, από την
βροχή των όλμων και τους
καπνούς.
Εκεί όπου οι πραγματικοί
ήρωες, οι θρυλικοί στρατιώτες του Πέμπτου (5ου)
Συντάγματος Πεζικού των
Τρικάλων, με Τρικαλινούς
και Θεσσαλούς ήρωες
(αξιωματικούς και στρατιώτες) φάνηκαν αντάξιοι των
προγόνων τους και απόδειξαν στους Ιταλογερμανούς
φασίστας ότι: Έλληνας θα
πει ψυχή και η ψυχή είναι
αθάνατη, άυλη και ακαταμάχητη. (Εκεί στο Ύψωμα
731 είχα την επιθυμία και
την τύχη να επισκεφθώ και
να θαυμάσω τον ιστορικό
αυτόν τόπο και να ανάψω
ένα κερί στα μνήματα των
ηρώων). Έτσι λοιπόν, σήμερα, εμείς οι απόγονοι του
21ου αιώνα, ας γιορτάσουμε χαρούμενοι την δοξασμένη και ιστορική ημέρα
της 25ης Μαρτίου 1821 και
να φανούμε άξιοι απόγονοι
εκείνων και να δείξουμε
στους λαούς της Οικουμέ-

νης (ιμπεριαλιστικά κράτη),
ότι, είμαστε λαός υπερήφανος και δημοκρατικός,
που επιθυμεί την Λευτεριά,
Ειρήνη, Δημοκρατία και ευημερία, καθ' όσον το πνεύμα
και η πίστη του ελληνικού
λαού είναι η κυριαρχία του
δικαίου και της ανεξαρτησίας.
Αν σήμερα οι νεκροί μας
(οι αθάνατοι και δοξασμένοι
ήρωες του 1821, των Βαλκανικών και Μακεδονικών
Πολέμων, του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, της Μικράς
Ασίας, καθώς και του Β΄
Παγκοσμίου Πολέμου, του
θρυλικού '40-'45, οι οποίοι
με τους σκληρούς αγώνες
και τις απερίγραπτες αυτοθυσίες τους, παρέδωσαν
στους απόγονους Έλληνες
του 21ου αιώνα, μία Ελλάδα
δοξασμένη, ελεύθερη και
δημοκρατική και ρωτούσαν:
Γιατί; ...Η Ελλάδα να είναι
σήμερα υπόδουλος της σημερινής τρόικας των πλουτοκρατών και ιμπεριαλιστών,
γιατί;.. γιατί;..
Η απάντηση όλων των εκπροσώπων της σημερινής
Κυβέρνησης και της Αντιπολίτευσης, της Δημοκρατικής Ελλάδας, για την σημερινή κατάσταση όπου επικρατεί, η φτώχεια, η λιτότητα, η ανεργία, η ανομία,
της φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής και ο αγώνας για την επιβίωση, την
υγεία, παιδεία, κοινωνική
ασφάλεια κ.λπ., σε όλα σε
αφάνταστο βαθμό, θα ήταν
για την λύση όλων, ένα μεγάλο θα... θα... λύσουμε τα
περισσότερα και ιδιαίτερα
τα προβλήματα της σημερινής οικονομίας, κοινωνικής ασφάλειας και παιδείας,
για να σταματήσει η εξαθλίωση του ελληνικού λαού.
Έτσι, θα επέλθει η λήξη
των μνημονίων της τρόικας
και το σταμάτημα της ομαδικής φυγής των πολυπτυχιούχων νέων στο εξωτερικό, για εξεύρεση της πολυπόθητη εργασίας.
Τρίκαλα 24-3-2019
Βασίλειος Ε. Γιουβρής
Συν/χος Δ. Επιμελητής
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Δήλωση Αγοραστού για παγκόσμια ημέρα
νερού και έργα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας
ε αφορμή την Παγκόσμια
Ημέρα Νερού 2019, ο
Περιφερειάρχης
Θεσσαλίας κ. Κώστας
Αγοραστός δήλωσε:

Μ

Η 22η Μαρτίου, που έχει οριστεί από
τον ΟΗΕ Παγκόσμια Ημέρα Νερού,
υπενθυμίζει την αξία του νερού ως πολύτιμου φυσικού αγαθού, απαραίτητου
για τη διατήρηση της ζωής σε κάθε
μορφή της. Αλλά και την αξία του νερού ως δημόσιου, κοινωνικού αγαθού
ζωτικής σημασίας, που πρέπει όλοι
μας - Πολιτεία, Αυτοδιοίκηση και πολίτες- να διαχειριζόμαστε με σύνεση
και ορθολογισμό.
Στη Θεσσαλία αρκετοί υδροφόροι
ορίζοντες έχουν εξαντληθεί ή κινδυνεύουν από τη ρύπανση. Λόγω της κλιματικής αλλαγής, οι παρατεταμένες
ανομβρίες δημιουργούν συνθήκες ξηρασίας και ερημοποίοησης με αποτέλεσμα τη μείωση του νερού και την αύξηση των πλημμυρικών φαινομένων.
Η Περιφέρεια Θεσσαλίας εφαρμόζει τα τελευταία χρόνια ένα Ολοκληρωμένο Σχέδιο για την διασφάλιση της
επάρκειας, την ορθολογική χρήση και
την ολοκληρωμένη διαχείριση των
υδάτινων πόρων.
Αυτό αποδεικνύουν τα έργα μας
προϋπολογισμού άνω των 800 εκατομμυρίων ευρώ: Ανάμεσά τους εμβληματικά έργα, όπως η ανασύσταση

της λίμνης Κάρλας, το βραβευμένο
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μεγαλύτερο περιβαλλοντικό έργο στα
Βαλκάνια προυπολογισμού 250 εκ.
ευρώ, καθώς και το μεγαλύτερο έργο
διανομής πόσιμου νερού στη χώρα για
την ύδρευση της ανατολικής πλευράς
του νομού Καρδίτσας από τη λίμνη
Σμοκόβου με 54 εκ. ευρώ. Επίσης, ενδεικτικά: τα αντιπλημμυρικά έργα στον
ποταμό Μέγα 42 εκ. ευρώ, ο ρουφράκτης της Γυρτώνης με 30 εκ.
ευρώ, το φράγμα συγκέντρωσης νερού στο Μαυρομάτι με 16 εκ. ευρώ, τα
αντιπλημμυρικά έργα στο χείμαρρο

Ξηριά με 18,5 εκατ. ευρώ, η ολοκλήρωση του φράγματος στον ποταμό Ληθαίο στην Καλαμπάκα, με 2 εκατ.
ευρώ, αντιπλημμυρικά έργα 10 εκατ.
ευρώ στους παραπόταμους του Πηνειού στα Τρίκαλα, το νέο εσωτερικό
δίκτυο ύδρευσης στην Καλαμπάκα με
4,5 εκατ. ευρώ, το εσωτερικό δίκτυο
ύδρευσης Βόλου - Ν. Ιωνίας με 16,4
εκατ. ευρώ, έργα ύδρευσης στο δήμο
Κιλελέρ 3,5 εκατ. ευρώ, υπογειοποιήσεις αγωγών και λιμνοδεξαμενές σε
συνεργασία με τους ΤΟΕΒ - ΓΟΕΒ και
εκατοντάδες άλλα μεγάλα και μικρότερα έργα.
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα
Νερού, ας αναγνωρίσουμε την πολιτιστική, περιβαλλοντική και οικονομική σπουδαιότητα του καθαρού νερού
και ας ενισχύσουμε την προσπάθειά
μας για να προστατεύσουμε τα ποτάμια, τις λίμνες και τους υδροφόρους
ορίζοντες. Tο νερό είναι πηγή ζωής και
είναι υπόθεση όλων μας.
Για το λόγο αυτό εργαζόμαστε συστηματικά, με όραμα, σχέδιο και συνεργασίες. Η περιφερειακή αυτοδιοίκηση μπορεί και έχει καταλυτικό ρόλο
στην ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας μας. Πάντα
ήταν και θα είναι για εμάς ζήτημα πρώτης προτεραιότητας ώστε κανένας
Θεσσαλός πολίτης να μην στερηθεί
αυτό το αγαθό.
12 προτάσεις Κ. Αγοραστού για επι-

Μία ιδιοτελής
ιστορική αναγκαιότητα
Η τραγωδία δεν έχει ολοκληρωθεί. Το αντικείμενο
της κάθαρσης, του τελευταίου σταδίου μιας θεατρικής σύνθεσης, είναι τα συμβάντα των καταστάσεων και
βιωμάτων, σύμφωνα με τον
Αριστοτέλη. Η θεατρική
ιστορική αναγκαιότητα του
προοδευτικού μετώπου που
εσχάτως εφηύραν απαιτεί
κάθαρση. Κάθαρση από το
διάπυρο λαϊκισμό, τη δημαγωγία και τις πολιτικές κυνισμού και θυματοποίησης.
Στην Ελλάδα ο λαϊκισμός
των κυβερνώντων ξεπέρασε
κάθε προσδοκία ουτοπίας.
Χάρις αυτού το 4% έγινε
36% με τα γνωστά ρήματα
περί σεισάχθειας και γερμανοτσολιάδων. Οι λεονταρισμοί του ακραίου δημαγωγικού λαϊκισμού ζημίωσαν τη χώρα. Από το “φονιάδες των λαών” και το σκίσιμο των μνημονίων, οδηγηθήκαμε ικέτες στο τρίτο
μνημόνιο με μια κυνική εκμετάλλευση της ευπιστίας
και της απελπισίας των πολιτών, στο όνομα του λαού
βέβαια. Έκπτωση, φτήνια
και δημαγωγικός εκτροχιασμός.
Έτσι, η ολιστική ανάπτυξη
της φτωχοποίηση των πολιτών συναντά την παροχή
ελεημοσύνης στα πλαίσια
της ευφυούς ανάπτυξης.
Χάριν των κυβερνώντων,
αξίες και σημαίνοντα όπως

Νικόλαος Χρ. Γκίκας
Δημοκρατία, δικαιοσύνη,
πρόοδος και ευπρέπεια, αλλοτριώθηκαν πλήρως, ενώ
αντίστοιχα η συναίνεση που
δήθεν ευαγγελίζονται, η
προγραμματική σύγκλιση
του προοδευτικού μετώπου,
αποτελεί εργαλείο λήθης
και εξωραϊσμού της πραγματικότητας.
Αλλά η συναίνεση πρώτιστα απαιτεί ειλικρίνεια, εμπιστοσύνη και συνέπεια, δηλαδή “ο λόγος υμών ναι ναι
, ου ου “ όπως τονίζει ο
Ευαγγελιστής Ματθ. 5,37,
στοιχεία άγνωστα σε αυτό
το συμπίλημα του διαλεκτικού υλισμού.
Στόχος τους είναι να διαμορφωθεί ένα συναινετικό
πολιτικό υποκείμενο χωρίς

αντιστάσεις, μία πολιτική
συναίνεση εξιλαστήριου θύματος. Ένας εργαλειακός
χυλός ιδεοληπτικών δοξασιών δίκαιης, βιώσιμης, ευφυούς και οτιδήποτε σε ανάπτυξη.
Πλην των κυβερνώντων
όμως, κανείς δεν αναζητά
μια τέτοια ανήθικη συναίνεση συλλογικής αμνησίας,
διότι καλλιεργεί λαϊκισμό και
ενοχικές πολιτικές, επιδιώκοντας να συντηρήσει το
βαθύ κράτος και τα καλούδια μιας εξουσίας που προσπερνά.
Η πρόσφατη ιστορία έχει
πολλά διδάγματα. Πέρα λοιπόν από τις καιροσκοπικές
αερολογίες, το νέο κοινωνικό συμβόλαιο και η συναίνεση που αυτό πρεσβεύει,
αφορά τη βούληση για δημιουργία, για συνέπεια και
μεταρρυθμιστικές πολιτικές
που δεν θα θεωρούν το κράτος λάφυρο και δεν θα οδηγούν σε αμφισημία και προκατάληψη για τις αγορές,
τους ξένους και τους θεσμούς. Στοιχεία δομικής πολιτικής των κυβερνώντων,
με τα οποία αναρριχήθηκαν
στην εξουσία.
Ιδιοτελής και μόνο λοιπόν
μπορεί να χαρακτηριστεί η
συναίνεση που ευαγγελίζονται, καθώς αφορά την
αναγκαιότητα της επιβίωσής τους και όχι τους πολίτες.

στροφή στην κανονικότητα

Δώδεκα προτάσεις
για "επιστροφή
στην κανονικότητα"
κατέθεσε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας και πρόεδρος της Ενωσης Περιφερειών Ελλάδος κ. Κώστας Αγοραστός μιλώντας στην εκδήλωση του
Οικονομικού Επιμελητηρίου, χθες, στη
Λάρισα. Μπροστά στο δίλημμα "διαιώνιση της αναδιανομής της φτώχειας και της ανέχειας ή στροφή στην παραγωγή που σημαίνει εθνικό πλούτο
και θέσεις εργασίας" ο κ. Αγοραστός
έκανε λόγο για "παραγωγική επανάσταση" σε συνδυασμό με "αντίσταση
ποιότητας" και πρότεινε:
1.Μείωση των φορολογικών συντελεστών
2. Μείωση του ασφαλιστικού κόστους
3.Σταθερότητα πολιτική, οικονομική,φορολογική και κοινωνική
4.Αναπτυξιακό νόμο στοχευμένο με
χρονοδιαγράμματα και ταχύτητα υλοποίησης
5.Ταχύτητα στην απονομή δικαιοσύνης
6.Πάταξη της γραφειοκρατίας
7.Χρηματοδότηση διαθέσιμη για
όλες τις επιχειρήσεις
8.Τραπεζική χρηματοδότηση
9.Μείωση των τιμών των παραγωγικών συντελεστών

10.Βελτίωση της κοινωνικής προστασίας και των ασθενών οικονομικά
ομάδων
11.Να σταματήσει η πολυνομία και
η κακονομία
12.Στρατηγική προστασίας των κρίσιμων υποδομών (δίκτυα ενέργειας,
υδροδότησης, συστήματα αεροδρομίων) για διατήρηση των ζωτικών λειτουργιών της κοινωνίας, την υγεία, τη
δασική προστασία, την ασφάλεια και
την ευημερία των πολιτών.
Ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας επανέλαβε την ανάγκη για "συθέμελη αλλαγή του κεντρικού κράτους που παραμένει ένα κράτος δουλοκτητικό,
που ορθώνει εμπόδια και βρίσκει προβλήματα αντί να δίνει λύσεις, που θέτει υποχρεώσεις χωρίς να σέβεται δικαιώματα.
Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας" είπε ο
Κ. Αγοραστός "η ριζοσπαστική αποκέντρωση στην πράξη είναι ο δρόμος
που διαλέξαμε και συνεχίζουμε να
βαδίζουμε. Θέλουμε να απαλλαγούμε
από το δουλοκτητικό κράτος και διεκδικούμε τη μετεξέλιξη της περιφερειακής αυτοδιοίκησης σε Περιφερειακή Διακυβέρνηση. Αυτός, πιστεύουμε ότι είναι ο μόνος δρόμος που οδηγεί σε μια αποτελεσματικότερη περιφέρεια με ισχυρούς πολίτες, περισσότερες θέσεις εργασίας και αξιοκρατία".

Η θυσία των Τρικαλινών παλληκαριών
στην επανάσταση του 1821

ια να είναι η Ελλάδα
σήμερα ελεύθερη, κάποιοι πολέμησαν στο
παρελθόν, δίνοντας ακόμη και
την ζωή τους για την απελευθέρωση της πατρίδας. Έτσι
έγινε και στην ελληνική επανάσταση του 1821, όπου πήραν μέρος εκτός από τους
επώνυμους αγωνιστές που
όλοι γνωρίζουμε και πολλά
Τρικαλινά παλληκάρια που
πολέμησαν γενναία και πολλά
απ’ αυτά θυσιάστηκαν για την
πατρίδα.
Ένα απ’ αυτά τα παλληκάρια ήταν και ο Γεώργιος Δεληλίγκας με καταγωγή από
την Ήπειρο. Όπως αναφέρει
ο συμπολίτης συγγραφέας
Χρύσανθος Κόκκας στο βιβλίο του «Η συμβολή των
Ηπειρωτών στο νομό Τρικάλων από το 1800 και εντεύθεν»
στην σελίδα 350, «η οικογένεια Δεληλίγκα έλκει την κα-

Γ

ταγωγή της από την Ήπειρο.
Με την έναρξη της ελληνικής επαναστάσεως (1821), ο
Γεώργιος Δεληλίγκας μαζί με
άλλους Ηπειρώτες μετέβησαν στο Μεσολόγγι, όπου
έλαβαν μέρος στις μάχες των
Μεσολογγιτών κατά του Ιμπραήμ. Στη συνέχεια επέστρεψε στην Ήπειρο και λόγω
των διωγμών του Αλή πασά,
αναγκάστηκε να φύγει και
ήρθε στα Τρίκαλα, όπου εγκαταστάθηκε αρχικά στην Περιστέρα Καλαμπάκας (πρώην
Τσιάσι).
Ο Γεώργιος Δεληλίγκας με
την γυναίκα του Ευθυμία απέκτησαν 4 παιδιά τον Θύμιο,
τον Γιάννη, τον Δημήτριο και
τον Βασίλειο».
Σημαντική όμως ήταν και η
συμβολή της εκκλησίας στην
απελευθέρωση του γένους,
με τους παπάδες μπροστάρηδες να κρατάνε στην πρώ-

τη γραμμή του αγώνα τα τουφέκια, όπως έκανε ο Παπαφλέσσας και να προσπαθούν
να μάθουν στα ελληνόπουλα
τα πρώτα τους γράμματα με
το κρυφό σχολειό. Σε όλους
τους εθνικούς αγώνες η εκκλησία ήταν πάντοτε παρούσα, ακόμη και σήμερα στην οικονομική κρίση η εκκλησία είναι παρούσα με τα συσσίτια
και την βοήθεια σε όσους
έχουν ανάγκη.
Άρα όλοι οι Έλληνες έχουμε την ιερή υποχρέωση να μην
ξεχνάμε να τιμούμε αυτούς
τους ήρωες που θυσιάστηκαν, γιατί δυστυχώς η ιστορία
έχει δείξει πως η Ελλάδα ξεχνάει και «τρώει» τα παιδιά
της…
Μπάμπης Δ. Δεληλίγκας
Πρώην Αντινομάρχης και
Αντιδήμαρχος Τρικάλων

34 σελίδα

ΚΥΡΙΑΚΗ
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06:30
06:45
10:00
11:30
12:00
12:45
13:00
15:00
16:00
17:00
17:15
19:05
21:00

Σαν Σήμερα τον 20ό Αιώνα (Ε)
Μαζί το Σαββατοκύριακο
Πάμε Αλλιώς
Με Αρετή και Τόλμη
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Σαν Σήμερα τον 20ό Αιώνα (Ε)
Το Αλάτι της Γης (Ε)
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Προσωπικά (Ε)
Σαν Σήμερα τον 20ό Αιώνα (Ε)
Η Μηχανή του Χρόνου
Τελευταία Πτήση
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Αθλητικά - Καιρός
22:00 Το Πρόγραμμα
00:00 ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
00:05 Τα Άστεγα

07:00
08:00
11:30
12:30
13:00
14:15
16:00
17:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:40
01:30

Schooltube (Ε)
Αρχιερατική Θεία Λειτουργία
Εν Συνόλω
Χωρίς Ερώτηση E8 (Ε)
Συν Αθηνά...
Επτά Χρόνια Γάμου
Άξιον Εστί
Μπάσκετ: Πανιώνιος ΒΙΚΟΣ COLA Ολυμπιακός (Ζ)
Βίοι Παράλληλοι
Ντετέκτιβ Μέρντοχ Κ10 Ε7
Οικογένεια Ντάρελ Κ2 Ε2
Τα Κόκκινα Φανάρια
Η Άλλη Μποβαρί (Gemma Bovery)
Η Αυλή των Χρωμάτων Κ2 (Ε)

07:00 24 Ώρες Ελλάδα (Ε)
08:00 Μικρές Φάρμες E8 (Ε)
08:30 Ο Ντανιήλ Τριφόνοφ Ερμηνεύει
Σοπέν
10:00 Καραβάτζιο: Από το Σκοτάδι στο
Φως
11:00 Εικαστικές Ξεναγήσεις E11
11:30 Χαρά Θεού Κ3 (Ε)
12:30 'Oψον και Ψαλμός E2 (Ε)
13:00 Ειδήσεις
13:30 Κυριακή στο Χωριό Κ2 (Ε)
15:00 Ποδόσφαιρο: Απόλλων Πόντου Παναχαϊκή ΓΕ (Ζ)
17:00 Drifting Generation (Ε)
18:30 Τι Φέρνει το Μέλλον
19:00 Το Μεγαλείο της Τέχνης E4
20:00 Μιλάμε Ελεύθερα Κ3
21:00 Τα Φονικά Μυστήρια της Κας Φίσερ
Κ1 Ε2
22:00 Ειδήσεις
22:30 Το Παρελθόν της Ούνα
00:10 Τζάνις

07:45
08:45
09:45
10:45
11:45
13:00
13:45
14:00

Της Ελλάδος τα Παιδιά (Ε)
Θα Βρεις το Δάσκαλό σου (Ε)
Μια Ζωή Κ2 Ε32
Το Καφέ της Χαράς (Ε)
Υγεία Πάνω απ' 'Oλα Κ7
ANT1 News
Merenda Mania
Κωνσταντίνου και Ελένης Κ2 Ε19 (Ε)

τηλεόραση

ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
16:15 Εκείνες κι Εγώ (Ε)
17:15 ΑΝΤ1 News - Δελτίο στη Νοηματική
Γλώσσα
17:30 Φωνάζει ο Κλέφτης
19:30 ANT1 News
20:45 Your Face Sounds Familiar Κ5
00:00 Το Παιχνίδι του Χρήματος

07:30
08:00
08:30
08:45
09:15
09:45
10:15
10:45
11:15
12:00
12:30
12:40
14:15
15:00
15:40
17:15
18:00
18:15
19:50
21:00
23:45
02:00

07:30
08:00
09:00
10:00
13:00
13:50
16:50
17:50
18:00
19:00
20:00
22:10
00:30

Super Wings
Polly Pocket
Πέππα, το Γουρουνάκι
Οι Ευχούληδες: Το Πάρτι
Συνεχίζεται
Η Μάσα και ο Αρκούδος
Μπόμπι και Μπιλ
PJ Masks
Miraculous Lady Bug
Barbie: Σχολείο για Πριγκίπισσες
Mecard
Wabbit: New Looney Tunes
Ο Σκούμπι Ντου και το Τέρας του
Μεξικού
Traction
Star News
Τα Φιλαράκια Κ4 Ε9
The Big Bang Theory Κ12 Ε9
Ειδήσεις στη Νοηματική Γλώσσα
MasterChef 3: MasterClass
Star News
Παπαφλέσσας
Πρώτη Φορά Νονός
Prisoners

Η 'Eλενα του Άβαλορ
Για Πάντα Φίλες Κ2 Ε13 (Ε)
Kitchen Lab (Ε)
Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση
Ειδήσεις
Καλύτερα Δε Γίνεται!
Kitchen Lab
Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική
Γλώσσα
Το Σόι σου Κ5 Ε39 (Ε)
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
Bake Off Greece
Το Ημερολόγιο μιας Πριγκίπισσας
Αποστολή στον Άρη

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

07:00
08:00
16:00
17:00

Θέμα Υγείας (Ε)
Τηλεαγορές
Κόντρα και Ρήξη
Τηλεαγορές

19:00
20:00
21:00
21:10
22:50
23:30
23:50
00:50

Κόντρα και Ρήξη
Αναζητώντας τις Ρίζες Μας
Δελτίο Ειδήσεων
Σπορ στη Θεσσαλία
Super Sport
Δυνατά και Ελληνικά
Δυνατά και Ελληνικά
Εδώ Μακεδονία. Η Εξουσία Ακούει;

07.30 Γεγονότα –Δελτίο Ειδήσεων(E)
08.00 Ντοκυμαντέρ «Τα μπουχάρια και τα
νοχτάρια της Κοζάνης»
08.30 “Πνευματική Θεσσαλία”
09.30 Τελεμάρκετινγκ
10.30 Παιδικό πρόγραμμα «Μπάλντο το
σκυλάκι της Αλάσκας»
11.00 ΤΕΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
12.00 Θεία λειτουργία
12.45 «Εδώ Θεσσαλία - Εδώ Ελλάδα»
14.45 «Θεσσαλία LIVE»
16.00 Τελεμάρκετινγκ
17.00 Τravel Guide
18.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
18.40 Τελεμάρκετινγκ
19.00 Εν λευκώ
20.30 Ντοκυμαντέρ «Κρυμμένοι θησαυροί»
21.00 ΓΕΓΟΝΟΤΑ -ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21.30 «Στη Σέντρα»
23.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
23.40 Ξένη ταινία «The condemned»

07.00
10.30
14.00
15.00
16.30
17.30
18.00
21.30
23.30
01.30

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

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

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

'Eλα Χαμογέλα
Open Sport
Open News - Μεσημεριανό Δελτίο
'Oλα Λάθος
Open News στη Νοηματική
Celebrity Travel
Open News
My Greece
Braveheart
Η Απαγωγή του Κυρίου Χάινεκεν

ΚΡΙΟΣ: Θέλετε να βρείτε άλλους τρόπους να
νιώσετε ασφαλείς, είτε συναισθηματικά, είτε
όμως κι από οικονομικής απόψεως και σε αυτή
την κατεύθυνση θα κινηθείτε. Μη δώσετε σημασία σε φήμες και πράγματα που μπορεί να
λέγονται πίσω από την πλάτη σας.
ΤΑΥΡΟΣ: Με τον Ουρανό στο κεφάλι σας ένα
ξαφνικό θα… το «πάθετε». Τα εισαγωγικά στην
προκειμένη είναι επειδή αυτό που θα «πάθετε» μπορεί να είναι και κάτι ανέλπιστα καλό.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Οι διελεύσεις των ημερών και η
ενεργοποίηση της έκλειψης του Ιανουαρίου
αναμένεται να σας δώσουν γεγονότα που θα
αλλάξουν τον τρόπο που αντιλαμβάνεστε και
επεξεργάζεστε κάποια πράγματα.
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: Οι διελεύσεις των ημερών και η ενεργοποίηση της έκλειψης του Ιανουαρίου σας
αφορούν άμεσα αφού αυτή έλαβε χώρα στην
πρώτη μοίρα του ζωδίου σας επηρεάζοντας κυρίως τους γεννημένους τις πρώτες μέρες του
ζωδίου.
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: Οι διελεύσεις των ημερών και η
ενεργοποίηση της έκλειψης του Ιανουαρίου
αναμένεται να σας δώσουν γεγονότα που σχε-

ΜΠΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΙΠΟΥΛΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ, 2431021345 ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 5
2431027351
Δευτέρα 25 Μαρτίου
08:00 π.μ. – 23:00 μ.μ.
8 πρωί – 2 μεσημέρι
ΡΙΖΟΥ ΝΤΙΝΑ
και 5 απόγευμα
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 26 & ΑΧΙΛΛΕΩΣ
έως 8 πρωί επομένης
2431023888

Καλαμπάκας-Αγ. Απόστολοι
Κανάτας-Πύλη
Καρανίκας-Μεγ. Καλύβια
Κατσιάκος-Συνάτικας (Ρόγγια)
Οικονόμου-Γόμφοι
Κέμος-Σωτήρα
Κουρκούνης-Πηγή
Κουτσίρας-Ράξα
Μίντζας-Παλαιομονάστηρο
Μπάλλας-Πύλη
Μπιλιάλης-Βαλτινό
Νικλιτσιώτης-Φωτάδα
Οικονόμου-Παλαιόπυργος
Παπαγεωργίου-Αρδάνι
Σκαρλέας-Αρδάνι
Τσιγάρας-Βαλτινό
Τσιώκας-Μικρό Κεφαλόβρυσο
Δευτέρα 25 Μαρτίου
Πιάζα-Οδ. Καλαμπάκας

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Κατηγορίες, αλλά
και παράπονα.
2. Εκφραση επανάληψης - Ομόηχα φωνήεντα.
3. Πρόθεση - Εζησε
κατά το Πλειστόκαινο.
4. Λέξη που θυμίζει νοσοκομεία ή στρατώνες.
5. Εκφράζει περιορισμό, αλλά και κατευνασμό (αντιστρ.).
6. Υποδηλώνουν και τα
άγια.
7. Μουσική νότα (αντιστρ.) Προστατευτικά μέσα.
8. Από τα οκτώ τα...μισά - Συμπληρώνουν ημερομηνίες - Προστακτική από την Κυριακή Προσευχή.
9. Ομοια φωνήεντα - Χαρακτηρίζεται και η... αλήθεια.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Επιστήμη που ασχολείται
με τα... δέρματα.
2. Χαρακτηρισμός φιλοσόφου.
3. Μονολεκτική ερώτηση «Χέρμπερτ...», παλαιότερος Βρετανός ηθοποιός.
4. Διάκριση πηγών.
5. Συνηθίζεται και από εορτάζοντες (αντιστρ.).
6. Νηστικό κράτος.

“Η ΣΥΖΥΓΟΣ”
με την ΓΚΛΕΝ ΚΛΟΟΥΖ
στην καλύτερη ερμηνεία της
Σε βραδινές προβολές
το νέο καθηλωτικό θρίλερ

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

“ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ”
Σε βραδινές προβολές

“CAPTAIN MARVEL”
Για τις ώρες στο 78775

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
CINE –ΜΥΛΟΣ

facebook/Δημοτικος
Κινηματογραφος

Ο ένοχος

ΛΥΣΗ (23-3-2019)
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΜΑΛΛΙΝΑ 2.
ΑΝ Α - ΣΟΠΕΝ 3. ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ
4. ΓΡΙ ΑΣ - ΑΜ 5. ΑΡ - ΚΑΣΑ 6.
ΡΩΜΑΙΟΙ 7.1ΣΩ - ΚΥΡΙΑ 8. ΤΙΡΝΑΒΟΣ 9. ΑΣΟΣ - ΑΜΟΚ
ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 2.
ΑΝ ΑΡΡΩΣΙΣ 3. ΛΑΔΙ - ΜΩΡΟ
4.ΙΑΜΑ - ΝΣ 5. ΙΣΟΣ - ΙΚΑ 6. ΦΟΝ
- ΚΟΥΒΑ 7. ΑΠΩ - ΜΟΡΙΑ 8.
ΕΝΑΣ - ΙΣΟ 9. ΟΝΟΜΑΤΑ
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H λύση του προηγούμενου
5

4

3

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

2

8
4

Eπιμέλεια
I. Tσιμπερδώνη

8
1

6

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. Πόλη του Βελγίου.
8. Πολλαπλασιάζεται μόνο σε
ζωντανό ιστό, ζωικό ή φυτικό
(γεν.) - Διέπεται και αυτή από φυσικούς νόμους (αντιστρ.).
9. Τα βάθη της ψυχής, σύμφωνα με μια έννοια -Αρχαίο κτητικό.

Για να γυμνάζεται
το μυαλό σας

Τσιανατέλης-Οδ. Ιωαννίνων
Γιώτας-Παλαιόπυργος
Γιώτας-Πρίνος
Οικονόμου-Λυγαριά
Κανάτας-Πύλη
Παπαποστόλου-Νομή
Παππά-Χρυσαυγή
Τσεκούρας-Γλύνος
Τσιάκας-Γόμφοι

Τρίτη 26 Μαρτίου

ΑΙΘΟΥΣΑ 1:
Σε απογευματινές προβολές

Τηλ. 24310 20090

3

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

Αυτή τη βδομάδα προβάλλονται

http://cine-mylos. blogspot.com

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

TELEMACHOS CINEMA

στο Μύλο Ματσόπουλου

ΔIANYKTEPEYONTA ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
8 πρωί – 2 μεσημέρι
και 5 απόγευμα έως 8 πρωί επομένης
ΝΙΤΣΑ ΠΕΝΥ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΣΠΟΤΙΚΟΥ
2431020333
08:00 π.μ. – 23:00 μ.μ.

τίζονται με τις φιλικές σου σχέσεις ή με την
ανάμειξη σου σε οργανώσεις ή σε άλλες πολιτικές και κοινωνικές ομάδες.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Οι διελεύσεις των ημερών και η
ενεργοποίηση της έκλειψης του Ιανουαρίου
αναμένεται να σε φέρουν μπροστά σε διλήμματα όπου από τη μία πλευρά υπάρχουν ευθύνες και επαγγελματικές ευκαιρίες.
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.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Οι διελεύσεις των ημερών και η
ενεργοποίηση της έκλειψης του Ιανουαρίου
αναμένεται να σας δημιουργήσουν ανησυχίες
σχετικά με την ερωτική σας ζωή και το κατά
πόσο τελικά νιώθετε ικανοποιημένοι στο συγκεκριμένο τομέα.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Η έκλειψη της 21ης Ιανουαρίου
σας αφορούσε άμεσα και θα συνεχίσει να σας
αφορά, ειδικά εσάς των πρώτων ημερών. Μέρες σαν κι αυτή μάλιστα μπορείτε να πάρετε
μια γεύση απ’ το τι εστί έκλειψη, αφού θα δείτε με γεγονότα να αλλάζουν πράγματα σε επίπεδο σχέσεων και συνεργασιών.
ΙΧΘΕΙΣ: Οι διελεύσεις των ημερών και η
ενεργοποίηση της έκλειψης του Ιανουαρίου
αναμένεται να σε φέρουν αντιμέτωπο με
αποφάσεις που μπορεί να αλλάξουν την καθημερινότητα σου κυρίως όσον αφορά στα εργασιακά, αλλά και με τις ανάλογες συνέπειες στους υπόλοιπους τομείς της ζωής σου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
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Σημάδια ανάκαμψης στην αγορά ακινήτων
Επιβεβαιώνεται η θετική στροφή των επενδυτών στον κλάδο της κτηματαγοράς
πειτα από την
παρατεταμένη κρίση που
έπληξε νοικοκυριά και
επιχειρήσεις, η αγορά ακινήτων
συνεχίζει να εμφανίζει αισθητά
σημάδια ανάκαμψης, σύμφωνα
με τα συμπεράσματα
πανελλαδικής έρευνα της
RE/MAX Ελλάς για τις τιμές
ακινήτων έτους 2018. Οι τιμές
αυτές αντικατοπτρίζουν σε
μεγάλο βαθμό την τάση που
επικρατεί και κυρίως την χρόνο
με το χρόνο αυξανόμενη ζήτηση.

Έ

Οι τιμές πώλησης των ακινήτων, σε
ετήσια βάση, εμφανίζουν αύξηση κατά
μέσο όρο 7,3%, για να… υπενθυμίσουν
ότι το ακίνητο αποτελεί το ασφαλές
επενδυτικό καταφύγιο για όλες τις κατηγορίες των νοικοκυριών, αλλά και
εκείνων που επιθυμούν να βελτιώσουν
τις συνθήκες ζωής τους, επιλέγοντας
ένα ακίνητο που να καλύπτει τις ανάγκες τους.
Η άνοδος αυτή έρχεται ως φυσική
συνέχεια της περσινής «σταθεροποίησης των τιμών με αυξητικές τάσεις»,
γεγονός που επιβραβεύει όλους όσοι
επέλεξαν στη μεταβατική περίοδο της
εξόδου της Ελλάδας από τα μνημόνια
να επενδύσουν στην κτηματαγορά με
πολλαπλά οφέλη και επιβεβαιώνοντας ότι η αγορά ακινήτων μπορεί να
αποτελέσει και πάλι την ατμομηχανή
της ελληνικής οικονομίας όπως είχε
συμβεί και πριν την κρίση, αναφέρεται

στην έρευνα.
Τα στοιχεία της RE/MAX Ελλάς,
αλλά και τα πλέον επίσημα δεδομένα,
αυτά της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής,
επιβεβαιώνουν τη θετική στροφή των
επενδυτών στον κλάδο της κτηματαγοράς, είτε αυτή αφορά κατοικίες,
είτε επαγγελματικούς χώρους, είτε
άλλης μορφής ακίνητα, αναφέρει η
έρευνα. Αντίστοιχα στοιχεία είχε εμφανίσει η RE/MAX Ελλάς στην περσινή της έρευνα όπου και τότε είχαν καταγραφεί οι τάσεις ανόδου , σ έναν από
τους πιο νευραλγικούς και καίριους
κλάδους της ελληνικής οικονομίας.
Ιδιώτες αλλά και επαγγελματίες
έχουν πλέον βασική επενδυτική επιλογή το προϊόν που λέγεται ακίνητο,
ενώ όσο απομακρύνεται η χώρα από τα
απόνερα της κρίσης ολοένα και πε-

ρισσότεροι θα είναι εκείνοι τόσο από
Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό, που
θα αγοράζουν ή θα ενοικιάζουν ακίνητα με στόχο μελλοντικά επενδυτικά
οφέλη, εκτιμούν οι αναλυτές της κτηματομεσιτικής εταιρίας.

Οι παράγοντες που έπαιξαν
ρόλο στην αύξηση των τιμών
Για την αύξηση των τιμών πώλησης
ακινήτων, αυτό που φαίνεται από τα
στοιχεία, είναι ότι τα τελευταία χρόνια
που είχε παγώσει η οικοδομική δραστηριότητα περιορίστηκε το προσφερόμενο προϊόν και οι νέες αναπτύξεις
με αποτέλεσμα το υπάρχoν απόθεμα
ακινήτων να μην ανταποκρίνεται στις
σύγχρονες ανάγκες του αγοραστικού
κοινού. Αυτό παρατηρείται ιδιαίτερα
στον τομέα των κατοικιών.
Σημαντικό ρόλο στην αύξηση των τι-

μών έχουν παίξει και οι αυξημένες
αποδόσεις που προσφέρουν οι νέου
τύπου βραχυχρόνιες μισθώσεις που
πλέον έχουν κυριαρχήσει σε αστικά
κέντρα αλλά και σε πολλές τουριστικές
περιοχές. Τα ακίνητα αυτού του είδους
βρίσκονται πλέον στις πρώτες επιλογές
των ενδιαφερόμενων αγοραστών καθώς οι αποδόσεις που προσφέρουν θα
τις ζήλευαν και οι πιο φιλόδοξοι επενδυτές στον κλάδο του Real Estate.
Καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση
του θετικού κλίματος και στη μεγαλύτερη αύξηση του αγοραστικού ενδιαφέροντος αναμένεται να παίξει η διαμόρφωση σταθερού επενδυτικού περιβάλλοντος, αλλά και ένα ευρύτερα
ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς, αναμεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Όσον αφορά στον όγκο των αγοραπωλησιών ακινήτων, η Ελληνική Στατιστική Αρχή κατέγραψε, σύμφωνα με τα
τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, αύξηση
το 2017 σε σύγκριση με το 2016 κατά
11,6% (www.statistics.gr/el/statistics//publication/SJU24/2017), ενώ ανοδική
είναι η πορεία τους και για το 2018,
σύμφωνα με τα στοιχεία της RE/MAX
Ελλάς.

Ο πανελλαδικός
σταθμισμένος δείκτης τιμών
αυξήθηκε κατά 7,3%
Πιο συγκεκριμένα, βάσει των δεδομένων που διατηρεί το κτηματομεσιτικό δίκτυο RE/MAX σε ολόκληρη την
χώρα, ο πανελλαδικός σταθμισμένος

δείκτης τιμών των κατοικιών αυξήθηκε
το 2018 σε σχέση με το προηγούμενο
έτος κατά 7,3%. Σε εθνικό επίπεδο, οι
τιμές των μεταχειρισμένων ακινήτων
αυξήθηκαν σταθμισμένα κατά μέσο
όρο 8,9% ενώ των νέων ακινήτων αυξήθηκαν κατά 6,9%.
Αξίζει να τονιστεί ότι στη συγκεκριμένη έρευνα -όπως και σε αυτή που
κοινοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2018 για
τις πωλήσεις ακινήτων του 2017- υπάρχει η διάκριση των κατοικιών σε νεότερα της πενταετίας (στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα νεόδμητα) και
σε παλαιότερα των 5 ετών. Η διάκριση
αυτή κρίθηκε αναγκαία για την εξαγωγή πιο χρήσιμων συμπερασμάτων
καθώς τα τελευταία 5 χρόνια έχει μειωθεί πάρα πολύ η οικοδομική δραστηριότητα.
Όσον αφορά στην περιοχή της Αττικής, στα μεταχειρισμένα ακίνητα σημειώθηκε αύξηση τιμών 6,9%, ενώ αντίθετα στα νέα ακίνητα παρατηρείται
ακόμη μεγαλύτερη αύξηση της τάξεως
του 10,7%.Στη Θεσσαλονίκη η αύξηση
τιμών ακινήτων ηλικίας άνω των 5
ετών διαμορφώνεται στα επίπεδα του
7,9%, ενώ στα νέα ακίνητα ηλικίας
έως 5 ετών, οι τιμές αυξήθηκαν κατά
3,1%. Τέλος, στην υπόλοιπη χώρα, οι
τιμές στα μεταχειρισμένα ακίνητα σημείωσαν αύξηση κατά 12,9% ενώ σε
εκείνα που έχουν κατασκευαστεί την
τελευταία 5ετία η άνοδος ήταν της τάξεως του 8,1%.

«Ψήφος εμπιστοσύνης» στον ελληνικό Τουρισμό: Αυξημένες κατά 53% οι εισπράξεις τον Ιανουάριο
Αύξηση της τάξης του 9,4%
παρουσίασε τον Ιανουάριο η εισερχόμενη τουριστική κίνηση,
φθάνοντας τους 660.000 ταξι-

διώτες, ενώ οι εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 53%.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της
Τραπέζας της Ελλάδος, αυτή η

εξέλιξη ήταν αποτέλεσμα της
αύξησης της ταξιδιωτικής κίνη-

σης από τις χώρες της ΕΕ-28
κατά 3,5% και της ταξιδιωτικής κί-

νησης από τις χώρες εκτός της
ΕΕ-28 κατά 18,7%.
Αναλυτικά, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του
ευρώ διαμορφώθηκε στις
176.000 ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 7,6%, ενώ
μικρή αύξηση, κατά 0,3%, εμφάνισε και η ταξιδιωτική κίνηση
από τις χώρες της ΕΕ-28 εκτός
της ζώνης του ευρώ (Ιανουάριος 2019: 208.000, Ιανουάριος
2018: 207.000). Ειδικότερα, η
ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία αυξήθηκε κατά 10,0% και
διαμορφώθηκε στις 68.000 ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία
αυξήθηκε κατά 46,5% και διαμορφώθηκε στις 11.000 ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από το
Ηνωμένο Βασίλειο, επίσης, αυξήθηκε κατά 9,6% και διαμορφώθηκε στις 38.000 ταξιδιώτες.

Αναφορικά με τις χώρες εκτός
της ΕΕ-28, σημαντικά αυξημένη
ήταν η ταξιδιωτική κίνηση από τη
Ρωσία, η οποία διαμορφώθηκε
στις 10.000 ταξιδιώτες, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις ΗΠΑ
αυξήθηκε κατά 13,6% και διαμορφώθηκε στις 25.000 ταξιδιώτες.
Τον ίδιο μήνα, οι ταξιδιωτικές
εισπράξεις αυξήθηκαν κατά
53,2% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2018. Αναλυτικά,
αύξηση κατά 37,2% εμφάνισαν οι
εισπράξεις από κατοίκους των
χωρών της ΕΕ-28, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 120.000.000
ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ28 αυξήθηκαν κατά 76,3% (Ιανουάριος 2019: 112.000.000
ευρώ,
Ιανουάριος
2018:
63.000.000 ευρώ).

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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ΨΗΓΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ
«...Ιωσήφ υιέ του Δαβίδ, μη
φοβηθής να παραλαβής Μαριάμ την γυναίκα σου· διότι το
εν αυτή γεννηθέν είναι εκ
Πνεύματος Αγίου» (Ματθ.
1:20)
Δεν διάλεξε ο Θεός την «εκ
Πνεύματος Αγίου» σύλληψη
του Υιού Του από την παρθένο
Μαρία για να εντυπωσιάσει
τους ανθρώπους. Ήταν ανάγκη
να παραμερισθεί η μολυσμένη
από την αμαρτία ανθρώπινη
φύση ώστε ο Ιησούς, αναμάρτητος, να γίνει ο Σωτήρας των
αμαρτωλών. Γι' αυτό και η διαβεβαίωση του αγγέλου προς
την Παρθένο Μαρία ότι «αυτό

που από σένα θα γεννηθεί άγιο,
θα ονομασθεί Υιός Θεού»
(Λουκ.1:35). Δύο ονόματα Του
δόθηκαν που προσδιόρισαν και
το έργο που θα εκτελούσε: Ιησούς που σημαίνει Σωτήρας,
και Εμμανουήλ που σημαίνει ο
Θεός μαζί μας (Ματθ.1:21,23).
Αγαπητέ μας φίλε, άνοιξε
την καρδιά σου και με πίστη
πρόσφερε την στον Ιησού τον
Σωτήρα. Τότε, ο Εμμανουήλ
θα είναι μαζί σου και εσύ θα γίνεις «τέκνο Θεού», «συμπολίτης
των αγίων και οικείος του Θεού»
(Ιωαν.1:12, Εφεσ. 2:19). Ζήσε τα
προνόμια που αυτή η θαυμαστή
θέση σου δίνει!

ΔΩΡΕΕΣ
-Η πρεσβυτέρα Δωροθέα Μελισσίδη και τα ανίψια αυτής προσέφεραν 150 ευρώ στο Ενοριακό Φιλόπτωχο Ταμείο του Ιερού
Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Νικολάου Τρικάλων, εις μνήμην
της αδελφής και θείας Χριστίνας
Κρεμμύδα.
-Η οικογένεια Κων/νου Τσαλμάνη προσέφερε στην “Αγία
Βαρβάρα” 50 ευρώ στη μνήμη
της αδελφής της Μερόπης Καραΐσκου (διαμένουσα στη Λάρισα).
-Ο κ. Κώστας και η κ. Μαρία
Τσαγκούλη προσέφεραν 50 ευρώ
στην “Κιβωτό του Κόσμου” στη
μνήμη Βαγγέλη Σπυρόπουλου.
Για τους σκοπούς του Ορθό-

τοπικά

ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

δοξου Ιεραποστολικού Συλλόγου ο Αγ. Οικουμένιος πρόσφεραν:
-Για την ανέγερση του Ι.Ν.
Αγ. Δημητρίου στο Καμερούν:
Η κ. Παπαντωνίου Μαρίνα 115
ευρώ στη μνήμη προσφιλών
προσώπων.
Η κ. Κοσμά Μαρία 30 ευρώ
Η κ. Κουτή Μάρθα 20 ευρώ
Η κ. Χαντζιάρα Ευαγγελία 20
ευρώ
Ανώνυμη οικογένεια 400 ευρώ
Η κ. Β.Μ. 20 ευρώ
-Η οικογένεια Γεωργίου Μπίνα
προσέφερε 50 ευρώ στον Ιερό
Ναό Προφήτη Ηλία Κόρης, στην
μνήμη της Σοφίας Καλδάρα-Καραμούζη.

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

Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας
τροχοφόρων οχημάτων
Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης
Αστυνομίας Τρικάλων αποφασίζει:
-Την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας τροχοφόρων οχημάτων από Τρίτη 26/03/2019 έως την
Παρασκευή 29/03/2019 και κατά
τις ώρες 07:30’-15:30’, στις κάτωθι
οδούς του Δήμου /Τρικκαίων:
- Στην οδό Καραϊσκάκη και στο
τμήμα αυτής μεταξύ των οδών
Κάνιγκος και Ερυθρού Σταυρού.
- Στην οδό Πάρου και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Μήλου
και Μυκόνου.
- Στην οδό Ιουλιανού και στο
τμήμα αυτής μεταξύ των οδών
Παγκούτσου και Πατουλιάς.
- Στην οδό Πατουλίας και στο
τμήμα αυτής μεταξύ των οδών
Τσάντα και Μυστρά.
- Στην οδό Άννης Κομνηνής
και στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Καρανάσιου και Κανούτα.
- Στην οδό Μυρόφυλλου και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Παλαιοκαρυάς και Μεσοχώρας.
- Στην οδό Σωκράτους και στο
τμήμα αυτής μεταξύ των οδών
Περσεφόνης και Κολοκοτρώνη.
- Στην οδό Τζουμαγιάς και στο
τμήμα αυτής μεταξύ των οδών
Θεοδοσοπούλου και Δ.Εξαρχου.
- Στην οδό Καποδιστρίου και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Ασκληπιού και Άννης Κομνηνής (κατάληψη μέρος του
οδοστρώματος).
- Στην οδό Πιάμου και στο τμήμα αυτής μεταξύ των Λ. Κατσώνη

τΡΙΚΑΛΑ – ΒΟΛΟΣ
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

Λόγω της μεγάλης προσέλευσης ανθρώπων που θέλουν να
προσφέρουν για τους φυλακισμένους συνανθρώπους μας η
ημερομηνία συλλογής ειδών ατομικής υγιεινής παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 29 Μαρτίου
2019.
Τα είδη που θα συγκεντρωθούν θα αποσταλούν από την
«Διακονία Φυλακισμένων» της

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: 9.00, 12.00, 15.00

6.30, 10.30, 13.30, 16.00, 20.00

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

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 - ΘΕΣΣ/ΚΗ

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,

Προχθές Παρασκευή 22
Μαρτίου στο Δημοτικό Σχολείο Ταξιαρχών πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση για την
εθνική επέτειο της 25 Μαρτίου του 1821.
Ο Διευθυντής του Σχολείου
κ. Αργύρης Κων/νος απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό
στους παρόντες και στη συνέχεια οι μαθητές της Ε’ και
ΣΤ’ τάξης με τους εκπαιδευτικούς τους παρουσίασαν θεατρικά με θεματολογία φυσικά την επανάσταση του 1821.
Οι γονείς και κηδεμόνες ενθουσιάστηκαν από την παρουσία των μαθητών και καταχειροκρότησαν την εκδήλωση.

Παράταση ημερομηνίας για συλλογή ειδών
ατομικής υγιεινής για τους φυλακισμένους
μέχρι Παρασκευή 29 Μαρτίου

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

Επιτυχημένη εκδήλωση
για την 25η Μαρτίου

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

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

7.00, 10.00, 13.00, 15.30, 18.30,

και Αγαμέμνωνος.
- Στην οδό Καλδάρα Αποστόλου και στο τμήμα αυτής μεταξύ
των οδών Ευκλη και Ε.Ο. Λάρισας
Τρικάλων.
- Στην οδό Καστρακίου και στο
τμήμα αυτής μεταξύ των οδών
Αγησάνδρου και Γρυλλου.
- Στην οδό Φλαμουλίου και στο
τμήμα αυτής μεταξύ των οδών
Αναξαγόρα και Γρύλλου
- Στην οδό Ρετου και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Πίνδου και Λέλας Καραγιάννη.
- Στην οδό Αγ. Νικολάου και στο
τμήμα αυτής μεταξύ των οδών
Πολυθέας και Γαρδικίου.
- Στην οδό Καρδίτσης και στο
τμήμα αυτής μεταξύ των οδών
Κυθήρων και Μυκηνών (κατάληψη
μέρος του οδοστρώματος).
Η κυκλοφορία των οχημάτων,
θα διεξάγεται από παρακαμπτήριες οδούς σύμφωνα με τις υποδείξεις των τροχονόμων ή την
προς τούτο υπάρχουσα σήμανση.
- Με μέριμνα και ευθύνη των
εκτελούντων τις εργασίες, σε συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας
Τρικάλων, να τοποθετηθούν κατά
περίπτωση οι ανάλογες πινακίδες
σήμανσης, αναγγελίας κινδύνου
κ.λπ.
- Η παρούσα απόφαση είναι
προσωρινή και ισχύει μόνο, από
την ανάρτησή της στο διαδίκτυο
και την τοποθέτηση της σχετικής
κατά τα ανωτέρω σήμανσης για
το προειρημένο χρονικό διάστημα.

Στο Δημοτικό Σχολείο Ταξιαρχών

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

Ενορίας Παναγίας Επισκέψεως
Τρικάλων στις Φυλακές Τρικάλων
και Γρεβενών
Ενδεικτικά είδη που μπορούν
να προσφερθούν είναι:
Ξυραφάκια,
Αφρός ξυρίσματος
Οδοντόβουρτσες
Οδοντόκρεμες
Σαμπουάν
Αφρόλουτρο
Σαπούνι κανονικό (όχι κρεμοσάπουνο)
Σκόνη για πλύσιμο ρούχων στο
χέρι
Χαρτί υγείας (συσκευασία 2
τεμαχίων)
Χαρτομάντιλα
Τηλεκάρτες
Πετσέτες προσώπου
Φανέλες ή t-shirt, μεγέθη L,
XL, XΧL, (κατά προτίμηση όχι
λευκές για να μη λερώνονται εύκολα)
Εσώρουχα, μεγέθη L, XL, XΧL
Κάλτσες αθλητικές και κανονικές
Σαγιονάρες-παντόφλες πλαστικές, μεγέθη 41-46
Αθλητικά παπούτσια, μεγέθη
41-46
Τα προαναφερόμενα είδη ρουχισμού και υποδημάτων είναι
σκόπιμο είτε να είναι καινούργια
(τουλάχιστον τα εσώρουχα) είτε
σε πολύ καλή κατάσταση.
Ετοίμασε και εσύ
το δικό σου πακέτο αγάπης
Η συλλογή θα γίνεται καθημερινά στον Ιερό Ναό Παναγίας
Επισκέψεως Τρικάλων πρωί 7:309:30 και απόγευμα 17:00-19:30.
Ανοίγουμε μια αγκαλιά αγάπης
και κάνουμε πράξη όλοι μαζί το…
«ἐν φυλακῇ ἤμην καὶ ἤλθετε
πρός με» (Ματθ. κε’, 36)
Καλή Μεγάλη Τεσσαρακοστή!
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Καθημερινά
στον Ιερό Ναό, στο τηλέφωνο
2431033671 και στην ιστοσελίδα του Ναού panagiaepiskepsi.gr

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.

εκδρομές

(A.M. EOT 0727661-005461)

ΚΩΤΟΥΛΑΣ TOURS

Τηλ. 24310 23564-23646
Τσιτσάνη 21 - Τρίκαλα

Αρ. ΜΗ.Τ.E. 0727Ε60000016300

ΠΟΛΥΓΕΝΗΣ ΔΗΜΗΡΗΣ ΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ

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

ΚΥΡΙΑΚΗ

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

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

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

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

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

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

TΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Travel
Αριθμος μητρωου
ΕΟΤ 0727E60000037201

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

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

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

AM.EOT 0727E60000012200

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Το γραφείο μας διαθέτει σύστημα POS για όλες τις συναλλαγές σας με κάρτα

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

ΡΟΥΜΑΝΙΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

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

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.

για κάθε προορισμό...

ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΑΣ. ΗΛ. ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

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

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

σελίδα 37

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

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

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

ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

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

Καποδιστρίου 24 Τρίκαλα. Τηλ. 24310 30500
• www.kotoulastours.gr

Επταήμερη εκδρομή στην Κρήτη 9 έως 15 Ιουλίου.
(Ηράκλειο - Κνωσσσός – Άγιος Νικόλαος – Ελούντα –
Σπιναλόγκα - Ρέθυμνο – Χανιά)
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ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΜΥΤΗΛΗΝΗ
(ΑΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ, ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ- ΜΑΝΤΑΜΑΔΟ,
ΠΕΤΡΑ ΜΟΛΥΒΟΣ, ΑΓΙΑΣΟΣ )
14 - 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΤΗΝΟ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ
22 & 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
(ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ ΒΡΑΔΥ
ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ ΕΩΣ ΤΗ ΤΗΝΟ)

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

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

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

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ

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

ΛΙΠΑΣ TRAVEL
ΜΗ.Τ.Ε.: 0727Ε60000015600

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

ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΣΕΡΡΩΝ
ΑΚΡΙΤΟΧΩΡΙ - ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ-ΟΧΥΡΟ ΡΟΥΠΕΛ-ΣΕΡΡΕΣ
2ήμερη εκδρομή. 10-11/04/2019
ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ ΚΑΛΠΑΚΙ-ΤΣΕΠΕΛΟΒΟΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ-ΜΕΤΣΟΒΟ
Σάββατο 13/04/2019

«ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ»
Από 26-29/04/2019
«ΜΑΓΕΥΤΙΚΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ»
Από 2-5/05/2019
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ - ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΑ»
Από 2-5/05/2019

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

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

ΠΑΣΧΑ στην «ΚΕΡΚΥΡΑ»

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

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

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

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.

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

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

«ΠΑΡΟΣ» Από 08 - 12/07/2019
«ΛΗΜΝΟΣ» Από 20 - 26/07/2019

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

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

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

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

Κάθε Τετάρτη αναχώρηση λεωφορείου για την «ΓΕΡΜΑΝΙΑ»

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

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

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.

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

Γίνονται δεκτά τα δελτία του εκδρομικού προγράμματος του ΟΓΑ (τετραήμερες εκδρομές)
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Ιερές Αγρυπνίες
Στην πόλη των Τρικάλων για την Εορτή
του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου
Για την μεγάλη Θεομητορική Εορτή του Ευαγγελισμού της
Υπεραγίας Θεοτόκου στην πόλη των Τρικάλων θα τελεσθούν
οι κάτωθι Ιερές Αγρυπνίες:
Σήμερα Κυριακή 24 Μαρτίου 9:00-12:30 βραδινή, στον Ιερό
Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων, με την ευκαιρία της
Πανηγύρεως της Εφεστίου Ιεράς Εικόνος του αντιγράφου της
Παναγίας της Δεξιάς, ο Όρθρος της Εορτής του Ευαγγελισμού
της Θεοτόκου και εν συνεχεία Αρχιερατική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης και
Σταγών κ. Χρυσοστόμου.
Την ίδια μέρα θα τελεσθεί Ιερά Αγρυπνία από 8:30-12:30 βραδινή στον Ιερό Προσκυνηματικό Ναό Αγίου Βησσαρίωνος Τρικάλων ο Εσπερινός, ο Όρθρος και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία.
ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Η προγραμματισμένη Ιερά Αγρυπνία στον
Ιερό Προσκυνηματικό Ναό Αγίων Αναργύρων Τρικάλων δεν
θα τελεσθεί.

Πρόγραμμα ὁμιλητὁν
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),
«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!

Η κίνηση στην Ιερά Μητρόπολη
Τρίκκης και Σταγών
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ.
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ σήμερα 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.
Αύριο 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 τελέσει τη Θεία Λειτουργία των
Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων στον Ιερό Προσκυνηματικό Ναό Αγίου Βησσαρίωνος
Τρικάλων.
Την Τετάρτη 27 Μαρτίου

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

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

• λαζάνια με κοτόπουλο
• σουτζουκάκια
• σπετσοφάι με χωριάτικο λουκάνικο
• χοιρινό πρασοσέλινο
• μοσχάρι κοκκινιστό

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

Τηλ.: 24310 78278
CMYK

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

Ιερά Αγρυπνία
Σήμερα 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».
Σήμερα Κυριακή 24 Μαρτίου και ώρα 6.30 μ.μ.
στη Βαρλαάμειο Χριστιανική Εστία.
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΝΟΡΙΤΩΝ
«Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΑΡΟΥΣΙΟΥ» ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Oμιλία από τον Δρ. Θεόδωρο Κ. Γκαλέα
Σήμερα 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).

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

Μοσχαροκεφαλή με πατάτες..............................6,50 €
Κατσικάκι γάστρας με πατάτες / Αρνάκι .............7,50 €
Σολομός με βραστά λαχανικά .............................8,00 €
Πέστροφα με χόρτα εποχής ...............................6.50 €
Της ώρας ......................................................................

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

ΕΛΕΝΗ ΝΤΟΚΟΥ
Ετών 68
Θανούσα κηδεύουμε σήμερα Κυριακή 24 Μαρτίου 2019 και ώρα 11.30 π.μ.
εκ της οικίας μας, Κεφαλληνίας 5 στον
Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων
Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν
και συνοδεύσουν την εκφορά της.
Τρίκαλα 24-3-2019
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Ιωάννης. ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Μαρία Ντόκου -Τρύφωνας Μαλικιώσης, Φανή Ντόκου. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Νικόλαος - Ιωάννης. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Σημείωση: Ο καφές θα δοθεί στην ταβέρνα “ΑΚΑΚΙΕΣ”.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών “ΑΡΧΩΝ ΜΙΧΑΗΛ”.

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

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΣΑΡΑΓΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ
ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΔΕΞΙΑΣ
Στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων
εορτάζει και πανηγυρίζει η πανίερος εικόνα της Παναγίας
Δεξιάς, την 25ην Μαρτίου 2019 εορτή του Ευαγγελισμού
της Θεοτόκου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
Σήμερα Κυριακή 24 Μαρτίου και ώρα 06:00 μ.μ. Μέγας
πανηγυρικός Αρχιερατικός εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας
χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Τρίκκης και Σταγών κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ. Κατά τον Πανηγυρικό Εσπερινό θα ομιλήσει καταλλήλως προς πνευματική ωφέλεια ο πανοσιολογιότατος αρχιμανδρίτης
Αθανάσιος Μετεωρίτης.
09:00μ.μ. εώς 12:30 νυχτερινή θα τελεστή Ιερά Αγρυπνία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Τρίκκης και Σταγών κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ.
Αύριο Δευτέρα 25 Μαρτίου και ώρα 07:30- 10:15 π.μ.
η ακολουθία του Όρθρου και πανηγυρική Θεία Λειτουργία.
Το απόγευμα και ώρα 06:00 μ.μ. μεθέορτος Εσπερινός
και η ιερά Παράκλησις της Παναγίας Δεξιάς χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης και
Σταγών κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ.
ΕΚ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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Ο Εσπερινός της Εορτής του
Ευαγγελισμού της Θεοτόκου
στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου
Πηγής Σαραγίων Τρικάλων
Σήμερα 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.

Aνακοίνωση
Αύριο 25η Μαρτίου ημέρα Εθνικής Εορτής, ο Μορφωτικός Εξωραϊστικός Σύλλογος Λογγά, μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας θα τελέσει μνημόσυνο εις μνήμην υπέρ των
πεσόντων στην πλατεία του χωριού. Θα γίνει κατάθεση στεφάνων.
Με εκτίμηση
Το Δ.Σ.

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.

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.

•Εκκλησιαστικά είδη • Είδη μνημείου
•Κηροπωλείο • Λουλούδια

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

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

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

γεωστρατηγική σημασία
της Ελλάδας αλλά και το
αναβαθμισμένο πλαίσιο
της διμερούς συνεργασίας επισημαίνονται στο φετινό ψήφισμα που
εξέδωσε η αμερικανική γερουσία
για τον εορτασμό της 198ης επετείου της Ημέρας της Ελληνικής
Ανεξαρτησίας.
Το συγκεκριμένο ψήφισμα, το
οποίο έχει υπογραφεί από 27 γερουσιαστές, αναφέρει τη διαχρονική αφοσίωση της Ελλάδας στις
αξίες της δημοκρατίας και της
ελευθερίας αλλά και η σταθερή
συμμαχική της στάση απέναντι στις
ΗΠΑ. Παρόλα όμως αυτά, υπερβαίνει τις συνηθισμένες αναφορές
στην ιστορία και στις κοινές αξίες,
προσπαθώντας να αναδείξει την
τωρινή πολιτική διάσταση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Ειδικότερα, στο ψήφισμα σημειώνεται

Η

Ψήφισμα 27 γερουσιαστών των ΗΠΑ για την 25η Μαρτίου

ότι:
Ο υπουργός Εξωτερικών Μάικ
Πομπέο φιλοξένησε στην Ουάσινγκτον τον Γιώργο Κατρούγκαλο
για την πραγματοποίηση του εναρ-

κτήριου στρατηγικού διαλόγου
ΗΠΑ-Ελλάδας. Όπως υπογραμμίζεται, ο συγκεκριμένος διάλογος
ανέδειξε τη σημασία που έχει η Ελλάδα για τις ΗΠΑ ως πυλώνας

σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια και ως σημαντικός σύμμαχος στο ΝΑΤΟ
Η τριμερής εταιρική σχέση στην
Ανατολική Μεσόγειο με την Ελλάδα, το Ισραήλ και την Κύπρο είναι
όλο και πιο σημαντική για τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών.
Η προοπτική ενός αγωγού, ο οποίος θα επιτρέπει την ασφαλή μεταφορά αερίου από την Ανατολική
Μεσόγειο προς τη Δυτική Ευρώπη,
είναι ζωτικής σημασίας για την
ασφάλεια και την ενεργειακή σταθερότητα.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν η
τιμώμενη χώρα στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης.
Η Ελλάδα είναι στρατηγικός
εταίρος και σύμμαχος των Ηνωμέ-

νων Πολιτειών για την επίτευξη
πολιτικής σταθερότητας και οικονομικής ανάπτυξης στην περιοχή
των Βαλκανίων, αφού έχει επενδύσει δισεκατομμύρια δολάρια στις
χώρες της περιοχής και έχει συνεισφέρει πάνω από 750.000.000
δολάρια σε αναπτυξιακή βοήθεια
για την περιοχή.
Η κυβέρνηση και ο λαός της
Ελλάδας συμμετέχουν ενεργά σε
ειρηνευτικές επιχειρήσεις που διεξάγονται από διεθνείς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των
Ηνωμένων Εθνών, του ΝΑΤΟ, της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη
Συνεργασία στην Ευρώπη.
Η Ελλάδα βρίσκεται σε μια περιοχή όπου ο Χριστιανισμός συ-

ναντά το Ισλάμ και τον Ιουδαϊσμό.
Στο σημείο αυτό τονίζεται το γεγονός ότι η χώρα μας διατηρεί
εξαιρετικές σχέσεις τόσο με τις
μουσουλμανικές χώρες όσο και με
το Ισραήλ.
Η Ελλάδα παραμένει αναπόσπαστο μέρος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Η κυβέρνηση της Ελλάδας έχει
κάνει σημαντικά βήματα τα τελευταία χρόνια για την περαιτέρω διαπολιτισμική κατανόηση, προσέγγιση και συνεργασία σε διάφορους τομείς με την Τουρκία. Επίσης, αναγνωρίζεται ότι η Ελλάδα
έχει βελτιώσει τις σχέσεις της με
άλλες χώρες της περιοχής, όπως
για παράδειγμα το Ισραήλ, και ότι
με αυτό τον τρόπο έχει συμβάλει
στην ενίσχυση της περιφερειακής
σταθερότητας.

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

«ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ»
Παιδής Θεόδωρος

ΓΑΜΒΕΤΑ 15 ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ:

2431071936
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CMYK

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

