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Θοδωρής Αλέκος: Με ιδέες – προτάσεις και των δημοτών

Ισόβια στον
συζυγοκτόνο
των Τρικάλων
>> 8

“Οι Γλυκές Αλχημείες”
ταξίδεψαν στα Τρίκαλα
>> 6

Ολοκληρώνεται η κατάρτιση του προγράμματος
του Συνδυασμού «ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΗΜΟΣ»

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

ΣΕΛ.
5

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διάθεση δεξαμενών υγραερίου με
το φθηνότερο συμβόλαιο της αγοράς

Τηλ. επικ.: 24310

88138

Αρ. Πιστ. 506925 QM08

CMYK

Η ΕΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ενημερώνει τους
παραγωγούς ότι:
•Άρχισε να παραλαμβάνει τιμολόγια για
επιστροφή ΦΠΑ του έτους 2018
•Αναλαμβάνει την προετοιμασία και
κατάθεση του φακέλου για την αίτηση
άδειας χρήσης νερού.
Για περισσότερες πληροφορίες
Τμήμα ΟΣΔΕ
Τηλ.: 24310 56513, 24310 56514
6ο χλμ Τρικάλων - Μεγαλοχωρίου
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Σαν Σήμερα
1821
Ο Αθανάσιος Διάκος
υψώνει τη σημαία της Επανάστασης στη Λιβαδειά.
1833 Ο τούρκος φρούραρχος των Αθηνών Οσμάν
Εφέντης παραδίδει την
Ακρόπολη στον Βαυαρό
ταγματάρχη Πάλιγκαν και
στον υπολοχαγό Χριστόφορο Νέζερ. Οι Οθωμανοί
αποχωρούν οριστικά από
την Αθήνα.
1889
Γίνεται η επίσημη τελετή
εγκαινίων του Πύργου του
Άιφελ.
1946
Στην Ελλάδα διεξάγονται
οι πρώτες μεταπολεμικές
εκλογές, από τις οποίες
απέχει το ΚΚΕ. Το Λαϊκό
Κόμμα κερδίζει 250 έδρες,
ενώ η χώρα μπαίνει σε τροχιά εμφυλίου πολέμου.
1970
Οκτώ μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης «Γιαπωνέζικος Κόκκινος Στρατός»
καταλαμβάνουν αεροπλάνο
των Ιαπωνικών Αερογραμμών με 129 επιβάτες, κραδαίνοντας σπαθιά σαμουράι
και μία χειροβομβίδα. Θα
τους ελευθερώσουν λίγες
ώρες αργότερα.

Οι πρώτες εφημερίδες πριν την Επανάσταση του 1821 και
οι εφημερίδες στην περίοδο της Επανάστασης του Γένους

Από τον
Γιώργο Ηλ. Ζιάκα
Τούρκων και ούτω δίδουν
αφορμήν παραπόνων από μέρος της Πύλης”.
5) Την ίδια χρονιά με τον
“Λόγιο Ερμή” εκδίδεται η εφημερίδα: “Ειδήσεις δια τα Ανατολικά μέρη”. Το Γενάρη του
1812 αλλάζει τίτλο και ονομάζεται “Ελληνικός Τηλέγραφος”.
6) Την Πρωτοχρονιά του
1819 βγήκε στη Βιέννη (όπου
ως γνωστόν υπήρχε ακμάζουσα ελληνική παροικία) η
εφημερίδα “Καλλιόπη” από
τον Αθανάσιο Σταγειρίτη.
Παύτηκε όμως στις 15 Μαΐου
1821, γιατί αρνήθηκε να δημοσιεύσει τον αφορισμό της
Επανάστασης από τον Πατριάρχη Γρηγόριο Ε’.
7) Την ίδια πάνω-κάτω προεπαναστατική περίοδο εκδίδεται ελληνική εφημερίδα στο
Παρίσι από τον Κων/νο Σταμάτη (1792) και οι εφημερίδες
“Αθήνα” (1819) και “Μέλισσα”
(1819-1821).
8) Στο Λονδίνο βγαίνουν οι
εφημερίδες: “Ίρις” και “Μουσείον”.
9) Στα Ιόνια νησιά με το

ιδιαίτερο καθεστώς βγαίνουν
οι εφημερίδες “Ιωνικός”, “Μηνύτωρ”.
10) Στις 23 Μαρτίου 1821
στην Καλαμάτα βγαίνουν οι
πρώτες χειρόγραφες εφημερίδες.
11) Τον Ιούνιο του 1821
έρχεται στην Ελλάδα ο Δημήτριος Υψηλάντης, αδελφός
του Αρχηγού της Ελληνικής
Επανάστασης στις Παραδουνάβιες ηγεμονίες Αλέξανδρου
Υψηλάντη και φέρει μαζί του
το πρώτο τυπογραφείο που
εγκαθίσταται στην Καλαμάτα.
Δημοσιογράφος-Διευθυντής
ο αρχιμανδρίτης Θεόκλητος
Φαρμακίδης. Τίτλος της εφημερίδος: “Σάλπιγξ Ελληνική”.
12) Το 1821-1822 στην
Ύδρα βγάζει εφημερίδα ο Ιάκωβος Τομπάζης, τίτλος “Ελληνικός Καθρέπτης”.
13) Την 1η του Γενάρη 1824
κυκλοφορούν στο Μεσολόγγι
από το μικρό τυπογραφείο
του Μαυροκορδάτου τα “Ελληνικά Χρονικά” και μετά από
το σύγχρονο τυπογραφείο
που έφερε ο Στάνχοπ με στοιχεία Ελληνικά και Λατινικά.
Σ' αυτό το τυπογραφείο τυπώθηκε και ο “Εθνικός
Ύμνος” του εθνικού μας βάρδου Διον. Σολωμού. Τα “Ελληνικά Χρονικά” διηύθυνε ο
Ιάκωβος Μάγερ. Σκοτώθηκε
μαζί με την οικογένειά του
στην Έξοδο του Μεσολογγίου
1826. Σ' αυτό το τυπογραφείο
έβγαινε και η εφημερίδα: “Τελέγκραφο Γκρέκο”.
14) Τον Αύγουστο του 1824
μπαίνει μπροστά στην Αθήνα
“Το παντοδύναμο μηχάνημα
της Λαϊκής Διαφωτίσεως” με
συντάκτη τον Γεώργιο Ψύλλα.
Τίτλος της εφημερίδος “Εφη-

μερίς των Αθηνών”.
15) Το 1824 έφτασε στην
Ύδρα δώρο του Διδότου ένα
τυπογραφείο στο οποίο βγαίνει η εφημερίδα: “Φίλος του
Νόμου”.
16) Το 1827 ο Παντελής
εκδίδει στην Ύδρα την εφημερίδα “Ανεξάρτητος”.
17) Τον Οκτώβριο του 1825
κυκλοφορεί στο Ναύπλιο η
πρώτη επίσημη εφημερίδα
της ελεύθερης πια Ελλάδας
με τον τίτλο: “Γενική Εφημερίς”. Το 1826 η τυπογραφία
μεταφέρεται στην Αίγινα και
το 1827 στον Πόρο.
18) Όταν στην Ελεύθερη
Ελλάδα θα φτάσει ο πρώτος
Κυβερνήτης της Ελλάδος, ο
Ιωάννης Καποδίστριας λειτουργούσαν μόνο τρία τυπογραφεία.
Από εκεί και μετά η τυπογραφία στην Ελλάδα θα πάρει
πρωτοφανή ανάπτυξη. Ο αγώνας εκείνων των εφημεριδογράφων ήταν αγνός, πάλευαν
για την πατρίδα, για την Δημοκρατία, για την Ελευθερία.
Ένδεκα δημοσιογράφοι αυτοκτόνησαν ή δολοφονήθηκαν
μέσα στις φυλακές για τις
ιδέες τους, για τα πιστεύω
τους.
Πηγές: α) Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική
Αθηνών.
β) Αρχείο Ελληνικής Παλιγγενεσίας.
γ) Δασκαλάκης Απ. Κείμενα-Πηγή της Ιστορίας της Ελληνικής Επαναστάσεως
δ) Εθνικές μνήμες, Εκδότης
Σωκράτης Τσιχλιάς
ε) Δ. Κόκκινος: Η Ελληνική
Επανάστασις.

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ Α.Ε.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

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

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

Κωστής Χρήστος
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

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

Γιδόπουλος Παναγιώτης
Kόντας Άρης
ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΟΙ

Κουτρούκα Αθανασία
Aυγέρη Δήμητρα

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

Γ

ια να φωτιστεί το
σκλαβωμένο ελληνικό
Γένος φιλοπάτριδες
Έλληνες της ξενιτιάς και παθιασμένοι γραφιάδες στην
αγωνιζόμενη πατρίδα έβαλαν
τα δυνατά τους και μέσα από
πάμπολλες δυσκολίες και επικρεμάμενους κινδύνους.
Έβγαζαν εφημερίδες για να
διδάξουν, να πληροφορήσουν
τους Έλληνες μαζί με τους
Δασκάλους του Γένους. “Τι
είχε το Έθνος, τι έχασε και τι
του πρέπει”.
1) Από το 1779 στη Βιέννη
της Αυστρίας κυκλοφορούσαν
εφημερίδες στα καφενεία που
συμπεριελάμβαναν όλες τις
γλώσσες ακόμη και της Λατινικής και Ελληνικής.
2) Καθώς μας πληροφορεί
ο Γραμματέας του Αυστριακού καγκελάριου Γιόχαν Πεζλ:
“Το 1784 ο κύριος Βεντότης
εξέδιδε ελληνικήν εφημερίδα
που στέλνονταν στις Τουρκικές επαρχίες. Αυτή η εφημερίδα απαγορεύτηκε αργότερα
από το Σουλτάνο.
3) Το Δεκέμβριο του 1790
οι αδελφοί Πούπλιος και Γεώργιος Μαρκίδες Πουλίου
από τη Σιάτιστα εκδίδουν εφημερίδα στη Βιέννη ελληνική,
που φέρει τον τίτλο “Εφημερίς”, εξασέλιδη ή πολυσέλιδη.
Αυτή η εφημερίδα τύπωνε και
τα έργα του Ρήγα.
4) Το Γενάρη του 1811 ο
Άνθιμος Γαζής εκδίδει στη
Βιέννη την εφημερίδα: “Ερμής
ο Λόγιος”. Το Φλεβάρη του
1812 ο μισέλλην Αυστριακός
Καγκελάριος Μέτερνιχ της ιερής ή πενταπλής αργότερα
συμμαχίας συνιστά στον αυτοκράτορα Φραγκίσκο Β’ να
κλείσει το “Λόγιο Ερμή” και
τον “Ελληνικό Τηλέγραφο”,
που έβγαιναν στη Βιέννη, γιατί
“παρέχουν επαναστατικήν
τροφήν εις το πνεύμα των
Ελλήνων ανήσυχον πάντοτε
και οπωσδήποτε εχθρικώς
διακείμενον εναντίον των
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Το Άγγελμα

της ημέρας

ΕΘΝΟΣ:

```

Το καλύτερο για τον συνετό

Πέτρος
Κοκκάλης:

«Εξτρα φόρος για
τον έναν στους
τρεις»

άνθρωπο είναι, ακόμη
και αν πέσει, να σηκωθεί
γρήγορα και να του γίνει το λάθος

Οι κυβερνήσεις πέφτουν αλλά ο

```

Ολυμπιακός μένει

(Γεμίσαμε από… δώρα!)

μάθημα, ώστε να μην ξαναπέσει.

```

Μ. Φωτίου, Ο ηγεμών, 101

(Διότι ψηφίζουν και οι φίλαθλοι!)

Το ανέκδοτο της ημέρας
Κάποτε ταξίδεψε ένας Έλληνας με τη γυναίκα του στη Ρωσία . Πήγαν λοιπόν σε ένα εστιατόριο για
να φάνε . Ο σύζυγος θέλοντας να κάνει τον έξυπνο και ακούγοντας όλους τους ξένους πως μιλάγανε
λέει στην γυναίκα του : - Βρε γυναίκα από ότι ακούω τα Ρωσικά είναι εύκολη γλώσσα . Όλοι βάζουν στο
τέλος της λέξης ένα .. ωφ . Μπριζολώφ , κρασώφ , πατατώφ , ρυζώφ κτλ . Κάτσε τώρα να δεις τι ωραία που
θα φάμε . Πράγματι λοιπόν , παραγγέλνουν ωραία και καλά , μιλώντας βέβαια πάντα ο άντρας και αφού
τελειώνουν το φαΐ φωνάζουν το γκαρσόνι για τον λογαριασμό .
Την ώρα λοιπόν που σημείωνε και ακούγοντας τον κύριο να υπερηφανεύεται στην κυρία του για τον τρόπο
που συνεννοήθηκε με αυτόν στην παραγγελία , γυρνάει και του λέει : - Ναι καλά , ας μην ήμουνα Έλληνας και θα
έτρωγες κακομοίρη μου !

Γενική πρόγνωση για σήμερα

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Σ Η Μ Ε Ρ Α

Κυριακή 31/3/2019

Είναι δύσκολη η δουλειά του υποψήφιου ευρωβουλευτή. Δυσκολότερη
από εκείνη του υποψήφιου βουλευτή.
Ο δεύτερος έχει περιορισμένη εκλογική περιφέρεια ενώ ο πρώτος πρέπει
να τρέξει από τον Εβρο μέχρι την
Κρήτη και από το Καστελλόριζο μέχρι
την Κέρκυρα.
Η εκλογή κάποιου ή κάποιας είναι
σχεδόν αδύνατη σε δύο μήνες προεκλογικής εκστρατείας, εκτός αν κουβαλάει κάποια προίκα αναγνωρισιμότητας, πρωτίστως τηλεοπτικής, ή
έχει πολλά λεφτά για να στήσει τσάτρα-πάτρα έναν εκλογικό μηχανισμό.
Συνεπώς είναι λογική η άρνηση της
κ. Μαρίας Ρεπούση να διακοσμήσει
το κεντροαριστερό άνοιγμα του ΣΥΡΙΖΑ, να μπει δηλαδή στο ευρωψηφοδέλτιο του κόμματος χωρίς πιθανότητες εκλογής. «Εργάζομαι σε μια
θέση απαιτητική και δεν διαθέτω κανένα μηχανισμό υποστήριξης, ούτε
κομματικό ούτε βουλευτικό», έγραψε
στο Facebook (27.3.2019).
Η ανάρτηση όμως της κ. Ρεπούση
θέτει ένα μεγάλο ζήτημα. Εκτός από
την προίκα αναγνωρισιμότητας (που
κάποιοι απολαμβάνουν) ή των χρημάτων του μπαμπά (που κάποιοι άλλοι
έχουν), υπάρχει και η πολιτική προίκα,
αυτή που με μια τροπολογία φιλοδώρησε η κυβερνητική πλειοψηφία
σε κάποιους υποψήφιους.
Για να το πούμε πιο απλά: η υποψήφια ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ
κ. Ελευθερία Αγγέλη θα πληρώνει
τις βενζίνες για να τρέχει καθ’ άπασαν
την επικράτειαν ενώ η κ. Ελενα Κουντουρά θα χρησιμοποιεί το βουλευτικό/υπουργικό της αυτοκίνητο. Ο καθηγητής κ. Μιχάλης Σπουρδαλάκης
πρέπει να στελεχώσει το γραφείο
του ιδίοις εξόδοις, ενώ ο κ. Σπύρος
Δανέλλης το έχει έτοιμο με λεφτά
των φορολογουμένων και (μάλιστα)
επειδή τον ψήφισαν οι οπαδοί άλλου
κόμματος. Οι βουλευτές εκ του νόμου
απασχολούν τέσσερα άτομα στα γραφεία τους (συν αστυνομικούς), έχουν
τηλεφωνικές και ταχυδρομικές ατέλειες, δωρεάν αεροπορικά εισιτήρια,
συν προβολή από τα ΜΜΕ για το
βουλευτικό τους έργο.
Πράγματα δηλαδή που η υποψήφια
και πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στην Εθνική Τράπεζα ούτε
καν μπορεί να ονειρευτεί.
Ο νόμος 4255/2104, που θέσπισε
την εκλογή με σταυρό των ευρωβουλευτών, προέβλεψε το ασυμβίβαστο επειδή δεν θα έπρεπε να υπάρχουν διά νόμου υποψήφιοι πολλών
ταχυτήτων. Βεβαίως εκ των πραγμάτων κάποιοι είναι πιο τυχεροί, αλλά
αυτές οι διαφορές προέκυψαν επειδή
δούλεψαν πολύ ή επειδή κληρονόμησαν πολλά.
Η φωτογραφική «τροπολογία Κουντουρά-Δανέλλη» δημιουργεί ανισότητες εκεί που δεν υπήρχαν. Κάποιοι
αποκτούν μεγαλύτερες πιθανότητες
εκλογής επειδή απέκτησαν –για γνωστούς λόγους– την εύνοια του ηγεμόνα. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει
προβλήματα και μετά τις εκλογές.
Ας φανταστούμε το σενάριο να
εκλεγεί ο κ. Δανέλλης με ελάχιστες
ψήφους διαφορά από κάποιον που
δεν είχε τα δικά του -νομοθετικώς
ορισθέντα- προνόμια. Δεν θα πρέπει
ο τελευταίος να διεκδικήσει την έδρα
που «τεχνηέντως» στερήθηκε;

ΛΙΓΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΔΙΚΑ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ
ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΑΠΟ ΒΟΡΕΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
5 ΜΕ 7 ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ

Tου Πάσχου Μανδραβέλη
από την «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»

ΤΟΠΙΚΑ 8 ΜΠΟΦΟΡ ΜΕ ΜΙΚΡΗ
ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΒΡΑΔΥ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 06 ΕΩΣ 15 ΒΑΘΜΟΥΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ

ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ Η ΕΛΑΧΙΣΤΗ 2 ΜΕ 4

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

ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ.

ΚΥΡΙΑΚΗ

Κίνηση ματ για τα Τρίκαλα

∫Ε.Κ.

Επικός διάλογος φιλάθλου
με Μητσοτάκη
Νέος επιστημονικός κλάδος, η Μετεωρο-σεισμολογία

Σήμερα οι εκλογές στον ΕΕΣ
Στις κάλπες θα κληθούν να προσέλθουν σήμερα τα μέλη του τοπικού Ερυθρού Σταυρού
προκειμένου να εκλέξουν νέα πρόσωπα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, το Κεντρικό Διοικητικό
Συμβούλιο, την Εξελεγκτική και Επιτροπής Δεοντολογίας. Η συνέλευση έχει οριστεί για τις
11 το πρωί και οι εκλογές θα διεξαχθούν, με το τέλος της διαδικασίας.

∫
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Ευρωπαϊκά
προγράμματα
στα Τρίκαλα

Η διεξαγωγή του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Σκακιού Νέων-Νεανίδων στα Τρίκαλα από τις 30 Απριλίου
έως και τις 6 Μαΐου αναμένεται να συζητηθεί στην ερχόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων, καθώς η Σκακιστική Κίνηση Τρικάλων προτείνει
να συνεργαστεί με το Δήμο για τη διοργάνωση του εγχειρήματος.
Το πρωτάθλημα αναμένεται να πραγματοποιηθεί για
πρώτη φορά στη Θεσσαλία και θα καταστήσει τα Τρίκαλα
επίκεντρο του σκακιστικού ενδιαφέροντος πανελλαδικά
με αγώνες και αθλητές υψηλού επιπέδου, ενώ θα ανοίξει μια ακόμα προοπτική αθλητικού τουρισμού για την
πόλη.
Οι αγώνες θα είναι ελεύθεροι για το κοινό και θα συνοδευτούν από παράλληλες πολιτιστικές και σκακιστικές
δράσεις όλη την εβδομάδα για μικρούς και μεγάλους.

Έναν σύντομο, αλλά ιδιαίτερο διάλογο είχε το πρωί του Σαββάτου στη Σταυρούπολη ο πρόεδρος της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης, με φίλαθλο, σχετικά με το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. «Θέλω να σε ψηφίσω αλλά είσαι Ολυμπιακός», ήταν
τα λόγια του αγοριού στον αρχηγό της ΝΔ, ο οποίος απάντησε πως «είμαι και το ξέρετε, αλλά φέτος αξίζουν συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ γιατί είχε πολύ καλή και σταθερή ομάδα όλη
τη χρονιά και δίκαια παίρνει το Πρωτάθλημα. Αξίζουν συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ γιατί η καλύτερη ομάδα παίρνει φέτος το
Πρωτάθλημα», κατέληξε.
«Τώρα θα σε ψηφίσω πιο εύκολα», του απάντησε.
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∫Ε.Κ.

3,1 Ρίχτερ κοντά στα Τρίκαλα
Σεισμική δόνηση σημειώθηκε πριν λίγο και συγκεκριμένα 15.42 χθες Σάββατο (30/3) στην περιοχή μας με μέγεθος 3,1 Ρίχτερ.Σύμφωνα με τα αυτοματοποιημένα στοιχεία του Γεωδυναμικού
Ινστιτούτου Αθηνών το επίκεντρο εντοπίζεται κοντά σε Κρανιά και Μαγούλα σε απόσταση 11,3
χλμ από την Καρδίτσα με το εστιακό βάθος να υπολογίζεται στα 10 χλμ. Θυμίζουμε ότι στις 12.46
χθες είχαμε σεισμική δόνηση 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με επίκεντρο το Γαλαξίδι που ωστόσο έγινε αισθητή και στην περιοχή μας.

∫Ψ.

Ω.

Μείωση- ρεκόρ «κόκκινων»
δανείων πέτυχαν το 2018 οι τράπεζες
Με μια μείωση – ρεκόρ των «κόκκινων» δανείων έκλεισε η χρήση του 2018 για τις εγχώριες τράπεζες πετυχαίνοντας την μεγαλύτερη συρρίκνωση προβληματικών
δανείων από το ξέσπασμα της κρίσης.
Οι τράπεζες κατάφεραν να περιορίσουν το υπόλοιπο
των μη εξυπηρετούμενων πιστωτικών ανοιγμάτων κατά
14 δισ. ευρώ, διαψεύδοντας τις αρνητικές εκτιμήσεις που
είχαν κυριαρχήσει τον περασμένο χειμώνα ότι δεν θα καταφέρουν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων και θα συρθούν σε νέα ανακεφαλαιοποίηση.
Οι διοικήσεις των τραπεζών θα επιταχύνουν το βηματισμό τους την εφετινή χρονιά με πωλήσεις πολλών προβληματικών δανείων σε ξένους με στόχο μέχρι το τέλος
του 2021 να έχουν «ξεμπερδέψει» από τον μεγάλο
βραχνά των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

∫χρ.παπ.

CMYK

Στη χρηματοδότηση ευρωπαϊκών
προγραμμάτων που υλοποιούνται στα
Τρίκαλα προχωρά η Περιφέρεια Θεσσαλίας καθώς ο Περιφερειάρχης κ.
Κώστας Αγοραστός υπέγραψε την έγκριση των πιστώσεων ύψους 130.184
ευρώ για τα παρακάτω προγράμματα:
- Επιχορήγηση στη Δημοτική Επιχείρηση «e-trikala Α.Ε.» για την κάλυψη της εθνικής συμμετοχής του έργου
με τίτλο «SUSTAINS»
- Επιχορήγηση στη Δημοτική Επιχείρηση «e-trikala» Α.Ε. για την κάλυψη της εθνικής συμμετοχής του έργου
με τίτλο «MY WAY»
- Επιχορήγηση στην αναπτυξιακή
διαδημοτική εταιρία Ο.Τ.Α. ψηφιακές
πόλεις κεντρικής Ελλάδας Α.Ε Cities
Net Α.Ε για την κάλυψη της εθνικής
συμμετοχής του έργου με τίτλο «UNITEDFORHEALTH»
- Επιχορήγηση στη Δημοτική Επιχείρηση «e-trikala» Α.Ε. για την κάλυψη της εθνικής συμμετοχής του έργου
με τίτλο «UNITEDFORHEALTH»
- Επιχορήγηση στη Δημοτική Επιχείρηση «e-trikala» Α.Ε. για την κάλυψη της εθνικής συμμετοχής του έργου
με τίτλο «SMARTCARE»
- Επιχορήγηση στη Δημοτική Επιχείρηση «e-trikala» Α.Ε. για την κάλυψη της εθνικής συμμετοχής του έργου
με τίτλο «CITY MOBIL 2»
Σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης
Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός τόνισε
τα εξής: «Μέσω της χρηματοδότησης σημαντικών ευρωπαϊκών προγραμμάτων η Περιφέρεια Θεσσαλίας
συμβάλλει στην υιοθέτηση δράσεων
που προωθούν την καινοτομία στην οικονομία και την κοινωνία».

4 σελίδα

ΚΥΡΙΑΚΗ
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ίδρυση και η
κατάργηση
τμημάτων ένταξης
σε σχολικές μονάδες της
Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης αναμένεται
να απασχολήσει την
συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου
Τρικκαίων αυτή την
Πέμπτη 4 Απριλίου.

Η

Η συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί για τις 8.30 το
βράδυ και το Σώμα θα κληθεί
να γνωμοδοτήσει στα όσα
προτείνει στην εισήγηση της,
η Διεύθυνση της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων.
Συγκεκριμένα, αυτό που εισηγείται είναι η ίδρυση τμήματος ένταξης στο Δημοτικό
Σχολείο Ριζώματος στο οποίο
φοιτούν 2 μαθητές που χρήζουν εκπαιδευτικής υποστήριξης από Τμήμα Ένταξης
σύμφωνα με τις εκδοθείσες
εκθέσεις αξιολόγησης-γνωματεύσεις του ΚΕΣΥ/ΚΕΔΔΥ,
ενώ βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης 2 μαθητές με
μεγάλο βαθμό δυσκολίας ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών. Το πλησιέστερο ιδρυμένο τμήμα ένταξης απέχει 13
χμ. Για τη λειτουργία του Τ.Ε.
υπάρχει κατάλληλη αίθουσα.
Επίσης, προτείνει την ίδρυση τμήματος ένταξης στο Δημοτικό Σχολείο Μεγάλων Καλυβίων στο οποίο φοιτούν 3
μαθητές που χρήζουν εκπαιδευτικής υποστήριξης από

ε μονοδρομήσεις σε
οδούς της πόλης
αναμένεται να
προχωρήσει η δημοτική
Αρχή Τρικκαίων, το
επόμενο διάστημα.

Σ

Μάλιστα, το θέμα αναμένεται να απασχολήσει την
συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Τρικκαίων (4/4),
όπου θα τεθεί προς συζήτηση η πρόταση της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής.
Όπως αναφέρεται σε σχετική εισήγηση η Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής του Δήμου
Τρικκαίων, η εν λόγω Επιτροπή, εισηγείται θετικά στο
Δημοτικό Συμβούλιο στο να
προχωρήσει της οδού Ελευ-
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Το θέμα θα απασχολήσει την ερχόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. Τρικκαίων

Ίδρυση και κατάργηση τμημάτων
ένταξης σε σχολικές μονάδες
•Η συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί για τις 8.30 το βράδυ και το Σώμα θα κληθεί
να γνωμοδοτήσει στα όσα προτείνει η Διεύθυνση Α/Θμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων

Τμήμα Ένταξης σύμφωνα με
τις εκδοθείσες εκθέσεις αξιολόγησης-γνωματεύσεις του
ΚΕΣΥ/ΚΕΔΔΥ. Το πλησιέστερο
ιδρυμένο τμήμα ένταξης απέχει 8 χμ.. Για τη λειτουργία του
Τ.Ε. υπάρχει κατάλληλη αίθουσα, καθώς και την ίδρυση

τμήματος έΈνταξης στο 7ο
Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων
στο οποίο φοιτούν 2 μαθητές
που χρήζουν εκπαιδευτικής
υποστήριξης από Τμήμα Ένταξης σύμφωνα με τις εκδοθείσες εκθέσεις αξιολόγησηςγνωματεύσεις του ΚΕΣΥ/ΚΕΔ-

ΔΥ, ενώ βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης 1 μαθήτρια με μεγάλο βαθμό δυσκολίας ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών. Για τη λειτουργία του Τ.Ε. υπάρχει κατάλληλη αίθουσα.
Παράλληλα, εισηγείται την

κατάργηση του Τμήματος Ένταξης του Δημοτικού Σχολείου Προδρόμου επειδή δεν
υπάρχουν μαθητές που χρήζουν εκπαιδευτικής υποστήριξης από τμήμα ένταξης σύμφωνα με γνωματεύσεις που
εκδόθηκαν από ΚΕΣΥ/ΚΕΔΔΥ

Το θέμα θα συζητηθεί στην ερχόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. Τρικκαίων

Μονοδρομήσεις διαφόρων οδών
•Σύμφωνα με την εισήγηση «οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις του θέματος, δεν
διαταράσσουν την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών»
θερίας από την οδό Ασκληπιού μέχρι την οδό Πύλης και
με κατεύθυνση προς την οδό
Πύλης, τη μονοδρόμηση της
οδού Αμαλίας, στο τμήμα
αυτής από την γέφυρα Τρικκαίογλου έως τη Γέφυρα
Γούρνας και με κατεύθυνση
προς την πλατεία Ηρώων
Πολυτεχνείου, τη μονοδρόμηση της οδού Κ. Καταραχιά

στο τμήμα αυτής από την
οδό Ν. Πλαστήρα έως την
οδό Κ. Ραδινού και προς την
οδό Κ. Ραδινού και την τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης Κ16 (Κίνδυνος λόγω
συχνής κίνησης παιδιών,
σχολεία, γήπεδα κ.λ.π.), Ρ32
(Η μέγιστη ταχύτητα περιορίζεται στον αναγραφόμενο
αριθμό των … χλμ/ώρα) με
την ένδειξη «30» και ανακλαστήρων οδοστρώματος
(«μάτια γάτας») καθώς και τη
μονοδρόμηση της ανώνυμης οδού μεταξύ των οδών
Πατουλιάς και Παγκούτσου
και προς την οδό Πατουλιάς, και την απαγόρευση
της στάθμευσης εκατέρωθεν της οδού».
Αυτό που σημειώνεται εί-

ναι ότι για την εφαρμογή
των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, επισημαίνε-

ται επίσης στην ίδια παραπάνω απόφαση, θα τοποθετηθεί η κατάλληλη κατακό-

και ο συνολικός αριθμός των
μαθητών βαίνει μειούμενος
κάθε χρόνο.
«Το κόστος λειτουργίας των
προτεινόμενων προς Ίδρυση
Τμημάτων Ένταξης θα είναι
μηδενικό, καθώς θα λειτουργούν εντός του σχολικού ωραρίου σε κατάλληλη αίθουσα
της κάθε σχολικής μονάδας,
σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων. Επομένως, δεν απαιτείται: α) βεβαίωση ανάληψης δαπάνης λειτουργικών
εξόδων από την Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρικκαίων και
β) βεβαίωση Δέσμευσης Οικονομικών Πιστώσεων από
την Οικονομική Υπηρεσία του
Δήμου Τρικκαίων» σημειώνεται, μεταξύ των άλλων στην εισήγηση.
Ε.Κ.

ρυφη σήμανση, όπως αναλυτικά φαίνεται στα σχέδια
και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας Τεχνικών Υπηρεσιών. Οι πινακίδες
σήμανσης θα πρέπει να ακολουθούν τις ισχύουσες προδιαγραφές ως προς τα υλικά
αλλά και τον τρόπο τοποθέτησής τους.
«Επιπροσθέτως, η υπηρεσία βεβαιώνει, ότι οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις του θέματος, δεν διαταράσσουν
την ομαλή διεξαγωγή της
κυκλοφορίας οχημάτων και
πεζών και δεν επηρεάζουν
τις ανάγκες των ατόμων με
αναπηρία (ΑμΕΑ). Επίσης
δεν επηρεάζουν τις υπηρεσίες οδικής μαζικής μεταφοράς, οπότε δεν απαιτείται
η σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.
Η ίδια απόφαση καταλήγει
με την σημείωση, «να ελεγχθεί η κατεύθυνση μονοδρόμησης στην πάροδο της
οδού Πατουλιάς».
Ε.Κ.

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

τοπικά
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Η ΠΕ Θεσσαλίας με 300.000 ευρώ βελτιώνει Θ. Αλέκος: Είμαστε
αθλητικές εγκαταστάσεις στην Π.Ε. Τρικάλων

κοντά στον πολίτη!

Σ

ε έργα βελτίωσης των
αθλητικών εγκαταστάσεων
και αθλητικών χώρων
σχολείων στην Περιφερειακή
Ενότητα Τρικάλων προχωρά η
Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Συγκεκριμένα, ο Περιφερειάρχης
Θεσσαλίας υπέγραψε τη σύμβαση
του έργου συνολικού
προϋπολογισμού 300.000 ευρώ.

Μεταξύ των Δήμων που θα λάβουν
χρήματα για την βελτίωση των αθλητικών
τους υποδομών, είναι φυσικά και ο Δήμος
Μετεώρων, ο οποίος είναι αλήθεια ότι
αναζητούσε χρήματα για τον εξωραϊσμό

των αποδυτήριων στο στάδιο «Βασίλης
Καρακίτσιος», τα οποία σημειωτέον βρίσκονται σε αθλία κατάσταση!
Μάλιστα ο κ. Μιχαλάκης είχε υποσχεθεί
το κονδύλι για τα αποδυτήρια από το
2015! Τελικά, έστω και το 2019 στην
Καλαμπάκα θα φτάσουν ορισμένα χρήματα και μ’ αυτά θα βελτιωθούν οι συνθήκες για όλους τους αθλούμενους.
Να τονίσουμε ότι για την ώρα, σε εκκρεμότητα, παραμένει η τοποθέτηση
ταρτάν στο στάδιο Καλαμπάκας. Είδη
τα υλικά βρίσκονται στο γήπεδο και είναι
θέμα χρόνου να ξεκινήσουν οι εργασίες.

Αναλυτικότερα, οι εργασίες προς εκτέλεση είναι σύμφωνα με την ΠΕ είναι:
Περιφράξεις γηπέδων, επίστρωση γηπέδου μπάσκετ με συνθετικό ελαστικό
τάπητα, μόνωση δώματος, βελτίωση κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων αποδυτηρίων, τοποθέτηση
μπασκετών καλαθοσφαίρισης, τοποθέτηση εστιών ποδοσφαίρου, τοποθέτηση
ορθοστατών βόλεϊ (με δίχτυ), Επιστρώσεις αθλητικών γηπέδων εσωτ. και εξωτερ χώρων, Εγκατάσταση προπαρασκευασμένου και με σπορά χλοοτάπητα,
ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες λοιπές
εργασίες.

Προστασία Πρώτης Κατοικίας
(αφορά και Αγροτικά/Επιχειρηματικά Δάνεια)

Α

πό την πρώτη στιγμή διακυβέρνησης του ΣΥ.ΡΙΖ.Α αποτελούσε στόχο και δέσμευση
η προστασία της πρώτης κατοικίας.
Αυτό έγινε με άμεσα μέτρα που δημιούργησαν ανάχωμα στις εξώσεις και
στήριξαν τους πιο αδύναμους αντιμετωπίζοντας την ανθρωπιστική κρίση.
Με τη ρύθμιση που ψηφίστηκε στη
Βουλή επιτυγχάνεται ο στόχος που είχαμε θέσει εξαρχής να προστατευθεί
δηλαδή η λαϊκή κατοικία, και συγχρόνως
οι τράπεζες να καταφέρουν να εξυγιάνουν ταχύτερα τα χαρτοφυλάκιά
τους από τα κόκκινα δάνεια.
Το νέο θεσμικό πλαίσιο αποτελεί ρύθμιση-ανάσα για εκατοντάδες χιλιάδες
δανειολήπτες. Προστατεύεται η πρώτη
κατοικία όχι μόνο για τους ευάλωτους
οφειλέτες που έχουν πάρει στεγαστικό
δάνειο αλλά και για πολλούς επαγγελματίες που έχουν πάρει επιχειρηματικό
δάνειο. Έτσι γινόμαστε η πρώτη χώρα
στην Ευρώπη με προστασία της πρώτης
κατοικίας για τα επιχειρηματικά δάνεια,
αφού ο Νόμος Κατσέλη δεν προστάτευε
τους εμπόρους, τους επιχειρηματίες,
τους ελεύθερους επαγγελματίες. Αυτό
σημαίνει ο μικροεπαγγελματίας, ο αγρότης, ο κτηνοτρόφος που αναγκάστηκε
να βάλει υποθήκη το σπίτι του για να
φτιάξει το μαγαζί του, για να αναπτύξει
το χωράφι ή τη μονάδα του έχει προστασία. Η κάλυψη αφορά την πρώτη
κατοικία αντικειμενικής αξίας έως 250.000
ευρώ για στεγαστικά, επισκευαστικά ή
καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες, ενώ αντίστοιχα για τα επιχειρηματικά
δάνεια με προσημείωση πρώτης κατοικίας η αντικειμενική αξία του ακινήτου
πρέπει να είναι μέχρι και 175.000 ευρώ.
Μια ακόμη τομή της συγκεκριμένης
ρύθμισης είναι ότι δίνεται κρατική επιχορήγηση, ανάλογα με τα εισοδηματικά
δεδομένα, διευκολύνοντας τους δανειολήπτες. Πρόκειται ουσιαστικά για επίδομα δόσης δανείου που αφορά το σύ-

νολο των ρυθμιζόμενων ετών του δανείου. Επιπλέον επιμηκύνεται μέχρι 25 χρόνια η εξόφληση του δανείου, μειώνεται
το ύψος του επιτοκίου πέφτοντας στο
2% και υπάρχει δυνατότητα διαγραφής
υπό προϋποθέσεις του χρέους. Τα όρια
του οικογενειακού εισοδήματος διαμορφώθηκαν κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να
αντιστοιχούν στις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, όπως αυτές καθορίστηκαν από
την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, προσαυξημένες κατά 70%. Σε κάθε περίπτωση το ύψος των ληξιπρόθεσμων
οφειλών, δεν θα πρέπει να είναι ανώτερο
από τις 130.000 ευρώ ανά πιστωτή και
100.000 ανά πιστωτή στα επιχειρηματικά
δάνεια. Η διαδικασία της ρύθμισης θα
διεξάγεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας η οποία θα λειτουργήσει άμεσα,
ενώ αν δεν επιτευχθεί συναινετική ρύθμιση, ο οφειλέτης δικαιούται να ζητήσει
τη ρύθμιση των οφειλών του με απόφαση
δικαστηρίου.
Με τη ρύθμιση αυτή ωφελούνται περίπου 150.000 δανειολήπτες, ευνοείται
περίπου το 70% των ενδιαφερόμενων
δανειοληπτών και ρυθμίζονται δάνεια
10-11 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η κυβέρνηση εκπροσώπησε με συνέπεια τις
ανάγκες των δανειοληπτών στην πολύμηνη διαπραγμάτευση που έγινε με τις
τράπεζες και τους θεσμούς ώστε να
βοηθήσει εκείνα τα νοικοκυριά που πήραν

δάνεια, αλλά λόγω ειδικών συνθηκών
είναι σε δυσκολία να τα εξυπηρετήσουν
και όχι τους στρατηγικούς κακοπληρωτές.
Έτσι και αλλιώς, εμείς δεν έχουμε
στενούς συνεργάτες- τραπεζικά στελέχη,
όπως ο κ. Στουρνάρας, που να τους
ασκούνται κακουργηματικές ποινικές
διώξεις για «θαλασσοδάνεια» 800.000
ευρώ. Πρόκειται για μέγιστο ηθικό και
πολιτικό ζήτημα που αφορά και τον κεντρικό τραπεζίτη ο οποίος σε άλλες περιπτώσεις έχει δείξει ακαριαία αντανακλαστικά. Δεν είναι δυνατό να υπάρχουν
δύο μετρά και δύο σταθμά, όλα στο
φως.
Είναι εμφανές ότι τα αποτελέσματα
και οι πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης
διαψεύδουν συνεχώς τις Κασσάνδρες,
αφήνοντας τη Ν.Δ χωρίς αφήγημα. Η
αξιωματική αντιπολίτευση επένδυσε, για
μια ακόμη φορά, στην καταστροφολογία
και στην αποτυχία της διαπραγμάτευσης,
στην αδιαλλαξία των δανειστών και στο
ναυάγιο με τις τράπεζες. Η Ν.Δ σύρθηκε
πίσω από τη ρύθμιση για την πρώτη κατοικία. Ο ελληνικός λαός ωστόσο γνωρίζει καλά ποιοι είναι υπαίτιοι της έκρηξης
του ιδιωτικού χρέους στη χώρα την περίοδο 2010-2014. Ο πολίτες ξέρουν ότι
η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ άφησαν χωρίς καμία
προστασία πρώτης κατοικίας χιλιάδες
δανειολήπτες.
Είναι στρατηγική επιλογή, για εμάς
στο ΣΥ.ΡΙΖ.Α, η προστασία του αδύναμου
και του ευάλωτου, της κοινωνικής πλειοψηφίας και όχι των διαπλεκόμενων οικονομικών ελίτ. Θέτουμε τις βάσεις ώστε
για η χώρα μας να αποκτήσει, μόνιμα
πλέον, μια αξιόπιστη και αποτελεσματική
προστασία πρώτης κατοικίας. Αυξάνουμε
την κοινωνική προστασία για όσους το
έχουν πραγματικά ανάγκη, με όρους
διαφάνειας και κριτήρια αντικειμενικότητας.
Σιμορέλης Χρήστος
Βουλευτής Τρικάλων με το ΣΥ.ΡΙΖ.Α

Στη διαδικασία εκπόνησης της τελικής κατάρτισης του
προγράμματος για το Δήμο Μετεώρων βρίσκεται η ομάδα
εργασίας του Συνδυασμού «ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΗΜΟΣ» με υποψήφιο Δήμαρχο τον κ. Θοδωρή
Αλέκο. Με το πρόγραμμα να ολοκληρώνεται, ο κ. Αλέκος
απευθυνόμενος στους δημότες Μετεώρων, υπογραμμίζει
πως στηρίζεται στη συνδρομή τους μέσω ιδεών και προτάσεων για οτιδήποτε αφορά την κοινή πρόοδο. Συγκεκριμένα
στο μήνυμά του ο κ. Αλέκος υπογραμμίζει:
Αγαπητές συνδημότισσες,
Αγαπητοί συνδημότες,
Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουμε ότι η ομάδα εργασίας μας βρίσκεται στη διαδικασία εκπόνησης του τελικού προγράμματος των προτάσεων του συνδυασμού
μας.
Αυτές οι προτάσεις συνθέτουν το όραμα και τους στόχους
που έχω θέσει προσωπικά ως υποψήφιος Δήμαρχος, αλλά
και των δραστήριων υποψήφιων συμβούλων μου. Όλοι μαζί,
ως νεοσύστατη ομάδα, ενώνουμε τις σκέψεις μας και συζητάμε για το αύριο του Δήμου μας.
Αυτή μας η προσπάθεια δεν μπορεί να θεωρηθεί ολοκληρωμένη, χωρίς τη συμβολή του λαού, χωρίς τη δική
σας συμμετοχή.
Με τη ανακοίνωση αυτή, θα θέλαμε να σας ζητήσουμε να
μας ενημερώσετε για τις δικές σας ιδέες που θα έχουν ως
στόχο να βελτιώσουν την καθημερινότητα σας, των συμπολιτών και των συγχωριανών σας. Χρειαζόμαστε και τις δικές
σας σκέψεις για να σχεδιάσουμε μαζί την βελτίωση των
υποδομών μας και την ουσιαστική ανάπτυξη του τόπου μας.
Το εκλογικό μας γραφείο, που θα ανοίξει τη πόρτα του
σε λίγες μέρες, είναι ένας θαυμάσιος τρόπος να συζητήσετε
με φυσικό και άμεσο τρόπο με τους συνεργάτες μας για τα
κοινά του τόπου μας. Θα θέλαμε όμως να τονίσουμε και την
βαρύτητα της έγγραφης μορφής των προτάσεων και σκέψεων
που έχετε, με αυτό το τρόπο μας βοηθάτε να τις συγκεντρώσουμε πιο οργανωμένα.
Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να στέλνετε προτάσεις,
σκέψεις, προβλήματα, για οτιδήποτε σας απασχολεί
σχετικό με τα κοινά του τόπου μας στο info@meteoranewstart.gr και στη σελίδα μας στο Facebook ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ
–ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΗΜΟΣ.
Οι θεματικές ενότητες στις οποίες μπορείτε να κινηθείτε
επιλεκτικά, μα όχι και αποκλειστικά, είναι οι παρακάτω:
πρωτογενής παραγωγή, τουρισμός, κοινωνική μέριμνα και
εξυπηρέτηση του πολίτη, περιβάλλον και πράσινο, επιχειρηματικότητα και ανάπτυξη, πολιτισμός και αθλητισμός.

ΓΙΑΤΙ ΕIΜΑΣΤΕ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ!!!
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΛΕΚΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ
«ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΗΜΟΣ»

6 σελίδα
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«Οι Γλυκές Αλχημείες» ταξίδεψαν στα Τρίκαλα

Έ

να από τα πιο
διάσημα τρικαλινά κεράσματα… η σπάτουλα είχε την τιμητική της, στην εκπομπή
«Γλυκές Αλχημείες» που παρουσιάζει ο γνωστός ζαχαροπλάστης Στέλιος Παρλιάρος και προβλήθηκε χθες
το μεσημέρι από τον ΣΚΑΪ.
Ο διάσημος ζαχαροπλάστης επισκέφθηκε την περιοχή, όπου είχε την ευκαιρία
να έρθει σε επαφή με την
ιστορία των Τρικάλων μέσα
από τα όσα του διηγήθηκε η
συγγραφέας κα. Μαρούλα

Κλιάφα, ενώ ανακάλυψε και
ένα από τα πιο γνωστά θεσσαλικά κεράσματα: τη σπάτουλα.
Κέρασμα που δημιούργησε
ο γνωστός ζαχαροπλάστης
κ. Βασίλης Τριζώνης, δίνοντας στον Στέλιο Παρλιάρο
και το έναυσμα στο να τη
μεταμορφώσει σε μια υπέροχη καρυδόπιτα χωρίς σιρόπι, που διατηρεί την υγρή
υφή της για μέρες.
Βέβαια, από την εκπομπή
δε θα μπορούσε να απουσιάζει η παρασκευή μιας αιωνόβιας συνταγής, αυτής του
σαπουνέ χαλβά ή αλλιώς χαλ-

βά Φαρσάλων, με τις «Γλυκές
Αλχημείες» να επισκέπτονται
την Χαλβαδοποιΐα & Ζαχαροπλαστική «Ρόμπος».

ΤΩΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ 5

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΕΝΣΗΜΩΝ
ΤΗΛ. ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ 24310 77050, 24310 31616
CMYK
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Αναξιοποίητοι παραμένουν δημοτικοί
χώροι στην οδό Μετεώρων
νας από τους
μεγαλύτερους
δημοτικούς
χώρους στην
Καλαμπάκα, ο οποίος
παραμένει αναξιοποίητος
εδώ και χρόνια, βρίσκεται
στην επέκταση της οδού
Μετεώρων, στην περιοχή
του ΟΑΕΔ και της ΔΕΗ
Καλαμπάκας!

Έ

Ο συγκεκριμένος χώρος
χρησιμοποιείται τα τελευταία
χρόνια ως ελεύθερος χώρος
στάθμευσης οχημάτων, όπου
σε ώρα αιχμής πραγματικά
δημιουργείται κυκλοφοριακό
«κομφούζιο».
Παλαιότερα θυμίζουμε ότι
στην περιοχή υπήρχε μια μονοκατοικία ακριβώς στη μέση
της οδού Μετεώρων, η οποία
τελικά γκρεμίστηκε. Ο χώρος
ανταλλάχτηκε μεταξύ Δήμου
και ιδιοκτητών και τελικά πέ-
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Το μεράκι και η αγάπη
για τα ταξίδια «γέννησαν»
το lovelovegreece.com
•Η σελίδα περιηγητικού
περιεχόμενου με επίκεντρο την
Ελλάδα, ανήκει σε συμπολίτες μας
ε τον τίτλο «5+1 μοναδικοί λόγοι για να
περάσετε με μεγαλοπρέπεια το Πάσχα στο
«πέτρινο δάσος» των Μετεώρων»
υποδέχεται το φετινό Πάσχα που πλησιάζει, η
διαδικτυακή σελίδα lovelovegreece.com και η οποία
διαμηνύει πανελλαδικά, τι μπορεί ο επισκέπτης να
δει στην περιοχή κατά την περίοδο του Πάσχα.

Μ
ρασε στην κατοχή του Δήμου Καλαμπάκας, επί θητείας
του Δημάρχου κ. Μπουτίνα!
Από τότε μέχρι σήμερα, αυτός ο χώρος, παραμένει ίδιος
και απαράλλακτος και όπως
είπαμε χωρίς να χει γίνει η παραμικρή παρέμβαση από τη
μεριά των τελευταίων δημοτι-

κών αρχών.
Επίσης, ένα ακόμη αναξιοποίητο σημείο κοντά στον
προαναφερθέντα χώρο, είναι
κι αυτό πλησίον της ΔΕΗ Καλαμπάκας (κάτω από την οδό
Πίνδου), όπου παλαιοτέρα
υπήρχε μία μάνδρα οικοδομικών υλικών. Κι αυτό το μέρος

δεν έχει αξιοποιηθεί!
Εάν στα δυο αυτά σημεία,
γίνονταν απλές παρεμβάσεις
από τις δημοτικές αρχές, είναι
βέβαιο πως η εικόνα στην περιοχή θα άλλαζε άρδην, προς
ικανοποίηση και εξυπηρέτηση
των κατοίκων.
Γιώργος Χρ. Σιαμουρέλης

Open Mall: Την έγκριση αναμένουν
οι έμποροι της Καλαμπάκας
•Tέλος του μήνα ή αρχές του επόμενου θα γίνει γνωστό,
εαν θα εγκριθεί ή όχι ο φάκελος
ε αναμονή
βρίσκεται ο
εμπορικός κόσμος
της Καλαμπάκας
αναφορικά με την
έγκριση ή όχι του
προγράμματος «Open
Mall» ή Ανοικτά Κέντρα
Εμπορίου.

Σ

Η απόφαση θα οριστικοποιηθεί σύμφωνα με το ΔΣ του
καλαμπακιώτικου Εμπορικού
συλλόγου, περί τα τέλη του
Απρίλη ή στις αρχές του Μάη
και έχει μεγάλες πιθανότητες
να λάβει έγκριση, καθώς η
Καλαμπάκα είναι από τις πρώτες πόλεις που κατέθεσαν φάκελο, προς έγκριση. Εφόσον
ο φάκελος λάβει την πολυπόθητη έγκριση, από εκεί και
πέρα, η εικόνα των εμπορικών
καταστημάτων της Καλαμπάκας, θα αλλάξει και ο χώρος
του εμπορίου αναμένεται να
τονωθεί σημαντικά. Η πρόταση κατατέθηκε στη δράση
«Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου»
του ΕΠΑνΕΚ (ΕΠΑνΕΚ – ΕΣΠΑ
2014-2020 – Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία»)

ΚΥΡΙΑΚΗ

Το πρόγραμμα σύμφωνα με
τις ενημερώσεις που έγιναν
στην Καλαμπάκα, από την
εταιρεία που τρέχει τον φάκελο, είναι η ενίσχυση και τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας στην περιοχή.
Θα βοηθήσει σημαντικά τους
επιχειρηματίες και η εμπορική
εικόνα της πόλης θα αλλάξει,

αφού θα γίνουν παρεμβάσεις
αρχιτεκτονικού περιεχομένου
και όχι μόνο.
Οι καταστηματάρχες θα
λάβουν για τις όποιες αλλαγές
στις όψεις των καταστημάτων τους, περί τα 2.000 ευρώ,
έκαστος.
Για την εν λόγω δράση οφείλουμε ν’ αναφέρουμε πως

έχουν γίνει συναντήσεις και
ενημερώσεις για τους εμπόρους της Καλαμπάκας και η
ανταπόκριση για εφαρμογή
του προγράμματος το οποίο
ανέρχεται στο 1.9 εκ. ευρώ,
ήταν πραγματικά μεγάλη. Μένει να μάθουμε πλέον για την
τελική έκβαση του φακέλου.
Γιώργος Χρ. Σιαμουρέλης

Το κείμενο το υπογράφει η κ Γιώτα Μαγκούρα η οποία
στον πρόλογό της αναφέρει:
“Η ζωή εν τάφω υπό το φως των κεριών…Kατάνυξη και
ευλάβεια διάχυτη παντού… Kαι όλα αυτά με θέα ένα επιβλητικό εξωπραγματικό σκηνικό, που θα κλέψει την καρδιά
σας! Λοιπόν, πάρτε μαζί τα σύνεργα σας… Όραση, ακοή,
γεύση και ξεκινήστε για το κέντρο της Ελλάδας, για τα Άγια
Μετέωρα και την Καλαμπάκα για ένα Πάσχα που θα σας μείνει αξέχαστο για πολλούς και διαφορετικούς λόγους! Και
μην ξεχάσετε το μυαλό σας γιατί είναι σίγουρο ότι θα το χάσετε εκεί”!
Η σελίδα “lovelovegreece.com», παρουσιάζει και προβάλει
με αγάπη και μεράκι τα πανέμορφα μέρη της χώρας μας και
θα την χαρακτήριζα ως ολοκληρωμένη σελίδα περιηγητικού
περιεχομένου, με βιωματική θεματολογία η οποία προέρχεται
από τους ιδιοκτήτες.
Γνωρίζεται όμως ότι η σελίδα ανήκει και την διαχειρίζονται άνθρωποι που ζουν στην Καλαμπάκα και στα Τρίκαλα;
Ούτε εμείς το γνωρίζαμε ώσπου το ανακαλύψαμε λιγάκι τυχαία, μέσω των κοινοποιήσεων του “lovelovegreece.com” στα
social media. Το ανακαλύψαμε και σας το συστήνουμε, γιατί πραγματικά το αξίζει, αφού πρόκειται για μια εξαιρετική
δράση με εικόνες και κείμενα που ευωδιάζουν Ελλάδα!
Ποιοι είναι οι άνθρωποι του “lovelovegreece.com” και τι
λένε για την προσπάθεια τους;
Οι άνθρωποι του “lovelovegrecce.gr” αυτοσυστήνονται
μέσα από την σελίδα τους και αναφέρονται στο συναρπαστικό διαδικτυακό ταξίδι που ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2017.
«Τον Αύγουστο του 2017 ένα μεγάλο project, μια ιδέα που
γεννήθηκε και αγαπήθηκε αμέσως από τους συντελεστές
της και τον κόσμο έγινε πραγματικότητα!
Μια ιστοσελίδα για όλη την Ελλάδα δημιουργήθηκε με μεράκι, άφθονη αγάπη και γνώμονα την ανάδειξη γνωστών και
άγνωστων πτυχών της όμορφης χώρας μας!
Το lovelovegreece.com είναι μια ομάδα ανθρώπων, με
γερά θεμέλια την πίστη στη δύναμη της παρέας και με κοινή αγάπη τα ταξίδια. Το site αυτό είναι οι αποσκευές των αναμνήσεων μας μετά από κάθε μας ταξίδι, είναι ένας τρόπος
επικοινωνίας και ανταλλαγής ιδεών, είναι ένα καθημερινό συναρπαστικό ταξίδι που το κάνουμε παρέα όλοι μαζί, καθώς
ήδη από το ξεκίνημά του, ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα μας
πάρα πολύς κόσμος.
Αφετηρία μας η αγάπη για την Ελλάδα, το δέος μπροστά
στις αναρίθμητες ομορφιές της, ο σεβασμός για τη μακραίωνη ιστορία της και τον πολιτισμό της.
Μέσα στο lovelovegreece.com ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να περιηγηθεί σε όλες τις περιφέρειες, τους νομούς, τα νησιά, τις πόλεις και τα χωριά της Ελλάδας. Επίσης μπορεί να δει τα best of, φωτογραφικό υλικό, βίντεο,
ιστορίες ανθρώπων, ελληνικές συνταγές, καθώς και υλικό
για τους Έλληνες του εξωτερικού!
Στόχος μας να αναδείξουμε όλες αυτές τις ομορφιές που
ανακαλύπτουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και να τις μοιραστούμε με όσο περισσότερους ανθρώπους σε όλα τα
μήκη και πλάτη της γης. Ελάτε μαζί μας, μπείτε στη μεγάλη ομάδα μας, μοιραστείτε με όλους τις φωτογραφίες σας,
τις εμπειρίες και τις αναμνήσεις σας, προωθήστε τη δική σας
επιχείρηση, αφήστε κριτικές για κάθε μέρος της Ελλάδας
και κάντε τις διακοπές του καθενός μοναδικότερες!
Ανακαλύψτε μαζί μας την Ελλάδα»!
Και η αλήθεια είναι ότι μπορούμε να ανακαλύψουμε πολλές και ξεχωριστές γωνιές της πανέμορφης Ελλάδας και φυσικά του τόπου μας.
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Ένας στρατιωτικός που του αξίζει κάθε τιμή!
•Στον απόηχο της δήλωσης του προέδρου της «Νέας Δεξιάς» Φαήλου Κρανιδιώτη
στον «Πρωινό Λόγο», ότι το στρατόπεδο πρέπει να πάρει το όνομα του Δημητρίου Κασλά, ας
ανατρέξουμε στην λαμπρή του στρατιωτική ιστορία και στις… περιπέτειες που πέρασε

Σ

ίγουρα προκάλεσε
μεγάλη αίσθηση η
δήλωση στον
«Πρωινό Λόγο» του
Φαήλου Κρανιδιώτη ότι
θα πρέπει το στρατόπεδο
της ΣΜΥ να πάρει το
όνομα του Δημητρίου
Κασλά! Όχι επειδή δεν το
αξίζει, αλλά επειδή η
πρόταση αυτή έρχεται
από έναν «καθαρόαιμο»
δεξιό πολιτικό όπως είναι
ο πρόεδρος της «Νέας
Δεξιάς».

του Χριστόφορου

Παπαθανασίου
Ο κ. Κρανιδιώτης πάντως
επέμενε στη θέση του και με
νέες δηλώσεις στην «Λέσχη
97,6», λέγοντας ότι πρώτα
κοιτάζει τον ηρωισμό ενός
στρατιωτικού και στην συνέχεια τα πολιτικά του φρονήματα. Αλλά αξίζει να δούμε
την σπουδαία ζωή του Δημήτρη Κασλά, τις περιπέτειες
της ζωής του και όσο οφείλει
σ’ αυτόν η Πατρίδα.
Ο Δημήτριος Γ. Κασλάς
(1901- 1966) υπήρξε Έλληνας
στρατιωτικός και αντιστασιακός. Πήρε μέρος στη Μικρασιατική εκστρατεία, στον Ελληνοϊταλικο πόλεμο, στην
Εθνική Αντίσταση και στα Δεκεμβριανά. Κυρίως έμεινε
γνωστός μετά θάνατον για
την συνεισφορά του ως διοικητής στο ΙΙ/5 τάγμα πεζικού
στην απόκρουση της Ιταλικής
επίθεσης στο 731 ύψωμα.

Νεανικά χρόνια
Σε ηλικία 15 ετών κατέβηκε
στον Βόλο από το Πουρί και
εργαζόμενος σε φούρνο στην
αρχή και σε ταβέρνα αργότερα, τελείωσε τη νυκτερινή Εμπορική Σχολή Βόλου.

Η Στρατιωτική
Διαδρομή
Η στρατιωτική διαδρομή
του Δημητρίου Καζήλα (Κασλά) ξεκινά στις 24 Ιουνίου του
1920 όπου και κατετάγη κλη-

Σ

ε ισόβια
κάθειρξη
καταδικάστηκε
προχθές Παρασκευή
άνδρας 50 ετών, που
κατηγορείται για την
δολοφονία της
συζύγου του στο
Μεγαλοχώρι του
Δήμου Τρικκαίων, τον
περασμένο Μάϊο.

Δεν του αναγνωρίστηκε
κανένα ελαφρυντικό για
τη δολοφονία της Βάιας
Γκανιά, στο σπίτι τους
και ενώ στο διπλανό δωμάτιο βρίσκονταν δυο μικρά παιδιά, ο γιος τους

ρωτός στη Λάρισα με αριθμό
μητρώου 16251. Από την Ι
Μεραρχία πεζικού στη Λάρισα
μεταβαίνει την 1η Αυγούστου
1920 στην Σμύρνη, και ειδικότερα στην ΙΙ Μεραρχία
Σμύρνης.
Τον Ιανουάριο του 1922
συμμετέχει σε στρατιωτικές
εξετάσεις καταφέρνοντας να
εισαχθεί στον Ουλαμό Εφέδρων Αξιωματικών του Αφιόν
Καραχισάρ. Σ’ αυτές τις εξετάσεις έδωσαν εξετάσεις 1200
άτομα, πέτυχαν 225 και ο Δημήτριος Κασλάς κατέλαβε την
θέση 97.
Στις 10 Αυγούστου του
1922, μετά την κατάρρευση
του Μετώπου, συλλαμβάνεται
αιχμάλωτος και κρατείται έως
τον Απρίλιο του 1923. Αμέσως
μετά την επιστροφή του από
την αιχμαλωσία, στις 3 Ιουνίου
1923, σε ηλικία 22 ετών, ονομάζεται Έφεδρος Ανθυπολοχαγός.
Η στρατιωτική εξέλιξη στην
ανώτερη στρατιωτική βαθμίδα
δεν άργησε, και στις 24 Ιουνίου του 1931 προάγεται σε
Υπολοχαγό. Ο βαθμός του
Λοχαγού έρχεται τρία χρόνια
αργότερα, στις 9 Νοεμβρίου
του 1934. Η 1η Απριλίου του
1936 βρίσκει τον Δημήτριο
Κασλά στο 2ο Σύνταγμα Πεζικού ενώ δύο χρόνια αργότερα, στις 11 Απριλίου του
1938 υπηρετεί στο 5ο Σύνταγμα Πεζικού στα Τρίκαλα.
Στη συνέχεια ακολουθεί μια
εξαιρετική πορεία με αποκορύφωμα την περίοδο 19401945. Ο Δημήτριος Κασλάς
στις 22 Δεκεμβρίου του 1940
προάγεται σε Ταγματάρχη με
την απόφαση, ΕΔΥ 423/1940.
Στις 9 Σεπτεμβρίου του
1941 ο Υπουργός Εθνικής
Αμύνης Γ. Μπάκος απονέμει
στον Λοχαγό του 3ου Συντάγματος Ιππικού «Πολεμικόν
Σταυρόν Γ’ Τάξεως» για την
συμμετοχή του στις επιχειρήσεις του Αλβανικού Μετώπου,
επιδεικνύοντας ηρωισμό και
αυτοθυσία. Αντίστοιχα στις
12 Φεβρουαρίου του 1942
απονέμεται στον Ταγματάρχη

Δημήτριο Κασλά το «Χρυσούν
Αριστείον Ανδρείας».
Ακολούθως επιστρέφει στο
Πουρί και κατά την Γερμανοϊταλική Κατοχή λαμβάνει
μέρος στην Εθνική Αντίσταση
εντασσόμενος στην XVI Μεραρχία του ΕΛΑΣ ως Διοικητής του 52oυ Συντάγματος.
Ο Δημήτριος Κασλάς ως
στρατιωτικός νους είχε μεγάλες επιτυχίες στον ΕΛΑΣ και
ειδικότερα στις περιοχές όπου
δραστηριοποιήθηκε (Λαμία –
Καρπενήσι – Καρδίτσα).
Μετά την απελευθέρωση
εξορίστηκε από το 1945 έως
το 1948 στα νησιά Σέριφο –
Ικαρία – Σαντορίνη.
Η ενεργός στρατιωτική πορεία του Δ. Γ. Κασλά ολοκληρώνεται στις 12 Ιανουαρίου
του 1948 όταν αποστρατεύεται αυτεπαγγέλτως με τον
βαθμό του Αντισυνταγματάρχη, ΕΔΥΣ 435/1948. Μετά την
αναγνώριση της Εθνικής Αντίστασης το 1985 ο Δημήτριος
Κασλάς, μετά θάνατον προήχθη σε Ταξίαρχο.

Η συμμετοχή του στο
πόλεμο του 1940-41
Κατά την έκρηξη του πολέμου το 1940 υπηρετούσε στο
5ο Σύνταγμα Πεζικού Τρικάλων. Ξεκίνησε ως λοχαγός,
αναλαβών κατά την διάρκεια
των μαχών τη Διοίκηση του
ΙΙ/5 Tάγματος, προαχθείς επ’

ανδραγαθία στο πεδίο της
μάχης σε ταγματάρχη. Το
αποκορύφωμα της ένδοξης
πορείας του Tάγματος είναι
η απόκρουση της σχεδιαθείσης με την παρουσία του ίδιου
του Μουσολίνι μεγάλης Ιταλικής Επιθέσεως από 9-25
Μαρτίου 1941. Η επίθεση εκδηλώθηκε κυρίως εναντίον
του υψώματος 731 το οποίο
υπεράσπιζε το ΙΙ/5 τάγμα. Εκεί
συνετρίβησαν οι πάνοπλες
Μεραρχίες των Ιταλών. Για
το ύψωμα 731 και τις μάχες
που έγιναν από 9-24 Μαρτίου
έχουν γράψει πολλοί Έλληνες
και ξένοι, στρατιωτικοί και μη,
εχθροί και φίλοι, και εκφράζουν τον θαυμασμό τους. Η
νεότερη ιστορία το ονομάζει
«Νέες Θερμοπύλες», εγράφη
δε και ειδικός Θούριος ως
εμβατήριο του Στρατού. Έγινε
θρυλικό και είναι γραμμένο
στο Μνημείο του Άγνωστου
Στρατιώτη στην Αθήνα. Οι
στρατιώτες το ονόμασαν
«Γολγοθά», γιατί, ενώ με την
έναρξη των εχθροπραξιών
ήταν δεντροσκεπασμένο, στο
τέλος δεν έμεινε κανένα δέντρο και είχε τροποποιηθεί η
γεωλογική μορφή του. Το

ύψος του μειώθηκε κατά 5
μέτρα.

Η συμμετοχή του
στην Εθνική
Αντίσταση
Μετά την κατάρρευση του
μετώπου ο Δ. Κασλάς επέστρεψε στο Πουρί .Κατά την
τριπλή κατοχή της Ελλάδας
από την Γερμανία, Ιταλία και
Βουλγαρία λαμβάνει μέρος
στην Εθνική Αντίσταση με τον
ΕΔΕΣ με την ομάδα του συνταγματάρχη Χατζηαναγνώστου αλλά θα συλληφθεί στη
περιοχή των Φαρσάλων από
τον ΕΛΑΣ στον οποίο και θα
προσχωρήσει.Στον ΕΛΑΣ θα
δράσει κυρίως ως Διοικητής
του 52ου Συντάγματος Πεζικού, με καπετάνιο τον Γιάννη
Μπάρδα (Φωτεινός).
Στις 30 Νοεμβρίου 1944 το
52ο Σύνταγμα πήρε εντολή
να κατευθυνθεί στην Αττική.
Όταν ξέσπασαν οι μάχες των
Δεκεμβριανών,το 52ο σύνταγμα βρισκόταν στη Χασιά Αττικής όπου λόγω της Βρετανικής υπεροπλίας σε οχήματα
μάχης κινδύνεψε με διάλυση.
Μετά την συμφωνία της Βάρκιζας ο ταγματάρχης Δημή-

τρης Κασλάς υπάχθηκε στο
β' πίνακα των αξιωματικών
χαρακτηρισμένος ως επικίνδυνος με υποψία ότι θα στελέχωνε τον ΔΣΕ και εξορίστηκε από το 1945 έως το
1948 στα νησιά Σέριφο – Ικαρία - Σαντορίνη όπου και αποστρατεύθηκε αυτεπαγγέλτως
με τον βαθμό του αντισυνταγματάρχη.

Τέλος της ζωής του
Αφού αποστρατεύθηκε
αναγκάστηκε να κάνει άλλες
δουλειές,ενώ αρνιόταν πικραμένος την προγενέστερη ιδιότητα του σε άτομα που υπηρέτησαν κάτω από τις διαταγές του. Απεβίωσε στις 22-21966 από καρδιακό επεισόδιο
ενώ είχε προηγηθεί και εγκεφαλικό.

Τιμητικές διακρίσεις
Του είχαν απονεμηθεί: Χρυσούν Αριστείο Ανδρείας, Πολεμικός Σταυρός Γ’ Τάξεως,
Αργυρούς Σταυρός του Β’
Τάγματος, Μετάλλιον στρατιωτικής αξίας Δ’ Τάξεως. Με
την αναγνώριση της Εθνικής
Αντίστασης το 1985 προήχθη,
μετά θάνατον, σε ταξίαρχο.

Ισόβια στον συζυγοκτόνο των Τρικάλων
•Η υπόθεση είχε συγκλονίσει τα Τρίκαλα –και όχι μόνο – τον περασμένο Μάιο
και το εγγόνι τους.
Ο φερόμενος ως δράστης στην απολογία του
ισχυρίστηκε ότι αγαπούσε τη γυναίκα του. Θόλωσε και έγινε το κακό.
Μετάνιωσε όπως είπε για
την πράξη του.

Το σπίτι στο οποίο
έγινε η δολοφονία
της άτυχης γυναίκας

Η άτυχη γυναίκα πριν
την μαχαιρώσει θανάσιμα
τον είχε καταγγείλει τρεις
φορές στο αστυνομικό
τμήμα για βίαιη συμπεριφορά.
Εκτός από τα ισόβια
του επιβλήθηκαν και τρία
χρόνια για παράνομη
οπλοφορία και οπλοχρησία αλλά και στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων.
ΧΡ. ΠΑΠ.

τοπικά
ια ακόμα μια εξόρμηση
προετοιμάζονται το
επόμενο χρονικό
διάστημα τα μέλη των
οργανώσεων του ΚΚΕ και της
ΚΝΕ στα Τρίκαλα ενόψει των
ευρωεκλογών, σε συνέχεια του
πετυχημένου ανοίγματος που
πραγματοποίησαν με το
κάλεσμα για τις τοπικές και
περιφερειακές εκλογές.

Γ

Εξόρμηση που θα γίνει με τη διακίνηση του «Ριζοσπάστη του Σαββατοκύριακου» χθες και σήμερα που
κυκλοφορεί με το κάλεσμα της ΚΕ
του Κόμματος για τις Ευρωεκλογές
του ερχόμενου Μαΐου.
Στόχος είναι να επιτευχθεί ακόμα
μεγαλύτερη διακίνηση, σε σχέση με
εκείνη στις αρχές Μαρτίου (σε αυτή
την εξόρμηση διακινήθηκαν συνολικά 41.033 φύλλα σε όλη την Ελλάδα
(20.192 στην Αττική και 20.841 στην
υπόλοιπη χώρα).
Όπως σημειώνουν τα μέλη του
ΚΚΕ «χρειάζεται ένα ισχυρό ΚΚΕ
στη Βουλή και τον λαό. Γι' αυτό
χρειάζεται επίσης ισχυρό ΚΚΕ απέναντι στην ΕΕ, με μια ισχυρή παρουσία στο Ευρωκοινοβούλιο. Για να
γίνει πιο δυνατό το ΟΧΙ του λαού
στην ΕΕ του κεφαλαίου. Θα είναι μήνυμα μέσα κι έξω από την ΕΕ, μήνυμα σε όλους τους λαούς, στα Κομμουνιστικά και Εργατικά Κόμματα
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Προγραμματίζουν το επόμενο διάστημα τα μέλη του ΚΚΕ

Εξορμήσεις ενόψει ευρωεκλογών
Εξόρμηση που θα γίνει με τη διακίνηση του «Ριζοσπάστη του Σαββατοκύριακου»

που δίνουν τη δική τους μάχη στις
χώρες τους. Γι' αυτό επίσης χρειάζεται ισχυρό ΚΚΕ στους δήμους και
τις Περιφέρειες απέναντι στο αντιλαϊκό πλαίσιο της Τοπικής Διοίκησης.
Με περισσότερους εκλεγμένους δημάρχους, δημοτικούς και περιφερειακούς συμβούλους της «Λαϊκής
Συσπείρωσης», οι οποίοι δεν θα είναι
οι υπηρέτες της κεντρικής εξου-

σίας. Κάτι το οποίο αποδείξουμε
περίτρανα στους δήμους όπου οι
κομμουνιστές βρεθήκαμε πλειοψηφία στη διοίκηση» και τονίζουν «ισχυρό ΚΚΕ παντού, σε όλες τις κάλπες,
σε όλες τις μάχες που έχουμε μπροστά μας. Για να πάρουμε πίσω όλα
όσα χάσαμε τα προηγούμενα χρόνια,
αλλά και να βάλουμε στο επίκεντρο
τις σύγχρονες ανάγκες μας».

Διακρατική
καπιταλιστική ένωση
Και προσθέτουν: «Στις «δυνάμεις
της προόδου» ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κατατάξει και την ΕΕ, αυτήν τη διακρατική καπιταλιστική ένωση, που μόνο τα
χρόνια της καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης να πάρει κανείς, θα δει
ότι: Στο όνομα της προόδου, η ΕΕ

έχει επιβάλει τα μνημόνια διαρκείας
για όλα τα κράτη - μέλη της, γιατί
αυτό είναι το Σύμφωνο Σταθερότητας, η Ενισχυμένη Οικονομική Διακυβέρνηση, τα Ευρωπαϊκά Εξάμηνα
και όλοι οι μηχανισμοί της, που στόχο έχουν να θωρακίσουν τα κέρδη
και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρηματικών ομίλων.
Στο όνομα της προόδου, η ΕΕ
ενισχύει την επιθετικότητα και στρατιωτικοποίησή της, δημιουργεί δυνάμεις ταχείας αντίδρασης για πολεμικές επιχειρήσεις, ενισχύει τους
μηχανισμούς καταστολής και φακελώματος. Στο όνομα της προόδου,
έχει εγκλωβίσει χιλιάδες πρόσφυγες
και μετανάστες, θύματα των ιμπεριαλιστικών πολέμων, οι οποίοι ζουν
σε άθλιες συνθήκες και στη χώρα
μας. Αυτή η πολιτική οδήγησε στο
θάνατο 2.000 προσφύγων μόνο το
2018, στη θάλασσα της Μεσογείου,
σε απαράδεκτους φράκτες που
έχουν υψώσει οι κυβερνήσεις της».
Ε.Κ.

4th Meteora MTB Race "Vasilis Efstathiou "
Ποδηλατικός Αθλητικός
Σύλλογος Πηνειός, η
Περιφέρεια Θεσσαλίας
και ο Δήμος Μετεώρων (Καλαμπάκας) και η Cycling Hellas,
συνδιοργανώνουν στην γραφική
περιοχή των Μετεώρων κάθε
χρόνο τον καθιερωμένο Ποδηλατικό αγώνα MTB που φέτος
θα γίνει στις 21 Απριλίου, με την
επωνυμία “Meteora MTB race Βασίλης Ευσταθίου” 2019 με μεγάλη Πανελλήνια συμμετοχή
στην πανέμορφη περιοχή των
Μετεώρων.
Κάθε χρόνο ο αγώνας είναι
αφιερωμένος στην μνήμη του
Αθλητή και φίλου Βασίλη Ευσταθίου ως ελάχιστο φόρο τιμής στον Βασίλη και την οικογένεια του. Στόχος των διοργανωτών η καθιέρωση του αγώνα
ως θεσμό για την περιοχή με
Διεθνής συμμετοχές. Σκοπός
της διοργάνωσης είναι αφενός
η ανάδειξη του αισθητικού κάλλους της περιοχής των Μετεώρων, αφετέρου η ενίσχυση της
ποδηλατικής κουλτούρας, η
ανάδειξη του ποδηλάτου και η
προώθηση του αθλήματος της
ορεινής ποδηλασίας.
Ο αγώνας διεξάγεται σύμφωνα με τους κανονισμούς της
Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας και της UCI.
Διεξάγονται κάθε χρονιά 2
ΟΡΕΝ αγώνες:

Ο

ΟΡΕΝ 1: μικρή διαδρομή 18
χιλιομέτρων
ΟΡΕΝ 2: μεγάλη διαδρομή 33
χιλιομέτρων
Η εκκίνηση δίνεται από το
Καστράκι Καλαμπάκας και μετά
από συνεχή πέρασμα μονοπατιών γύρω από τα Ιερά βράχια
των Μετεώρων η διαδρομή ολοκληρώνεται στο αρχικό σημείο.
Ο αγώνας σε ποσοστό μεγαλύτερο από 80% διεξάγεται σε
τεχνικά μονοπάτια, αλλά περιλαμβάνει χωμάτινο και οδοστρωμένο τερέν. Στον αγώνα
συμμετέχουν ΟΡΕΝ αθλητές σε
πολλές κατηγορίες από 15 ετών
και άνω καθώς και ηλεκτρικά ποδήλατα.
Η διοργάνωση των αγώνων
εμπνεύστηκε και στηρίζεται από
έμπειρους αθλητές και διοργα-

νωτές του χώρου που έχουν
άμεση σχέση με τον αθλητισμό
και τη φύση.

Περισσότερες λεπτομέρειες
για τον αγώνα συνεχή και έγκαιρη ενημέρωση των αθλητών
υπάρχει από την ιστοσελίδα
www.cyclinghellas.gr.
Τηλέφωνα επικοινωνίας τηλ
6940759250 Μπαταλογιάννης
Χρήστος,6983472736 Λαγούδης Παναγιώτης, 6944226876
Δαλαβίκας Κώστας- Τεχνικοί
του αγώνα, 6944255177 Τσεσμετζίδου Δαλαβίκα Δέσποινα Υπεύθυνη Γραμματείας.
Δηλώστε έγκαιρα συμμετοχή
έως 1 Απριλίου για να πάρετε
δώρο το αναμνηστικό μπλουζάκι
με το λογότυπο του αγώνα!
Οι δηλώσεις συμμετοχής κλείνουν 14 Απριλίου.

10 σελίδα
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Βραβείο συμμετοχής για την Περιφέρεια
Θεσσαλίας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα O City
Κ. Αγοραστός: «Ακόμη ένα σημαντικό βήμα προς το Digital Thessaly»

Α

κόμη μια ευρωπαϊκή διάκριση για
την Περιφέρεια Θεσσαλίας,
καθώς ο Περιφερειάρχης Κ.
Αγοραστός παρέλαβε το βραβείο
συμμετοχής στο πρόγραμμα Ο City για
την ψηφιοποίηση της πολιτιστικής
κληρονομιάς.
Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα O City με επικε-

φαλής εταίρο το Πανεπιστήμιο της Valencia
στην Ισπανία, έχει σαν στόχο την ανάδειξη
μνημείων υψηλής πολιτιστικής και τουριστικής
αξίας, μέσα από εικονικές περιηγήσεις και
ψηφιακές πλατφόρμες που αξιοποιούν τις
δυνατότητες των νέων τεχνολογιών. «Με
σχέδιο και ολοκληρωμένη στρατηγική κάνουμε
όλα τα απαραίτητα βήματα ώστε να οδηγήσουμε τη Θεσσαλία στη νέα εποχή του Digital

Thessaly» δήλωσε ο κ. Αγοραστός, παραλαμβάνοντας το βραβείο από τον εκπρόσωπο
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Χαράλαμπο
Σαμαντζή.
Στο πλαίσιο αυτό, συμπλήρωσε ο κ. Αγοραστός εντάσσεται μια σειρά δράσεων όπως:
-η συμμετοχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας
στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού,
μια σημαντική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής των Περιφερειών που στόχο έχει
να εξασφαλίσει ότι όλοι οι μαθητές θα αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις για να γίνουν δημιουργοί ψηφιακού περιεχομένου και
όχι απλώς παθητικοί καταναλωτές των ψηφιακών υπηρεσιών
-η νέα συνεργασία της Google με την Περι-

φέρεια Θεσσαλίας προκειμένου να ενισχυθούν
οι ψηφιακές δεξιότητες νέων επιχειρηματιών
στον τομέα του τουρισμού, μέσα από το σεμινάριο ψηφιακών δεξιοτήτων Grow Greek
Tourism Online
- η δημιουργία του Κέντρου Νεανικής Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας, βασικός άξονας
του οποίου είναι η εκπαίδευση νέων επιχειρηματιών στην ψηφιακή ανταγωνιστικότητα
στην οικονομία και την κοινωνία
-και η εκπαιδευτική δράση Thessaly Loading- Digital marketing σε συνεργασία με τον
ΣΕΤΕ, για την εκπαίδευση των επαγγελματιών
του τουρισμού της Θεσσαλίας στο ψηφιακό
μάρκετινγκ πωλήσεων.

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

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

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

Κέντρο Διάγνωσης &
Θεραπείας Διαταραχών

“ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ”

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

Σκυλοτροφή συντήρησης 20kg

από

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ "ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ"

Σκυλοτροφή ενέργειας 20kg

από

Γατοτροφή Premium από 24,99

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

μόνο

Αλεύρι τύπου πολυτελείας 5kg

από

Αλεύρι τύπου 70% 25kg

από

Hλιέλαιο 10λίτρα

από

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

τοπικά
ι’αυτό λοιπόν κι
εμείς,η
‘’οικογένεια’’του
Ε.Μ.Ο.Τ. δηλαδή,
αποφάσισε το 4/ήμερο

Γ

της 25ης Μαρτίου να ταρακουνήσει τα λιμνάζοντα ύδατα
της καθημερινότητας ταξιδεύοντας αυτή τη φορά στη
Σερβία.Με σύμμαχο τον καιρό,την άριστη παρέα,το ομαδικό πνεύμα,έναν ξεναγό με
πλούσια γνώση του αντικειμένου,ένα μελετημένο καλά πρόγραμμα και έναν ικανότατο οδηγό με ‘’αναπαυτικό’’ λεωφορείο,
τα καταφέραμε ώστε η εκδρομή μας αυτή στο εξωτερικό
να στεφτεί από απόλυτη επιτυχία.
Πρώτος σταθμός μας η πόλη
Νις.Μια πόλη που πήρε το όνομά της από τον ποταμό
Νισάβα που τη διαρρέει.Ονομάζεται και πόλη του αυτοκράτορα γιατί το 272μ.χ. γεννήθηκε στην περιοχή αυτή ο Μ.
Κωνσταντίνος.Οι Ρωμαίοι είχαν
ήδη καταλάβει την πόλη από το
75-73 π.χ.και ακολούθησαν οι
Οθωμανοί το 1385.Σταθήκαμε
για λίγο στη γέφυρα του Νισάβα για να θαυμάσουμε το γύρω
τοπίο και τις πανέμορφες πεντακάθαρες όχθες του με τα
περιπατητικά πλακόστρωτα.Είδαμε τον πύργο των κρανίων,μνημείο που θυμίζει την
εξέγερση των Σέρβων κατά των
Οθωμανών.Το μνημείο του Μ.
Κωνσταντίνου στο κέντρο της
πόλης,το στρατόπεδο συγκέντρωσης των ναζί,το κάστρο και
το παρεκκλήσι μνήμης των νατοικών βομβαρδισμών.Βιβλιο-
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Ο Ε.Μ.Ο.Τ. στη Σερβία
Ότι δεν ανεβαίνει πέφτει και ότι δεν εξελίσσεται πεθαίνει >>,έλεγε ο Δαρβίνος

θήκη,τράπεζα,γυμνάσιο,παιδαγωγική σχολή, το πρώτο τυπο-

γραφείο,η πρώτη εφημερίδα,τερματικός σταθμός του

Όριαν Εξπρές στα
χρόνια της ανεξάρτητης Σερβίας.Επόμενος σταθμός μας
το Βελιγράδι μια από τις παλαιότερες ευρωπαικές πόλεις
χτισμένη από τους Κέλτες τον
3ο αιώνα π.Χ.Μια πανέμορφη
πρωτεύουσα που βρίσκεται
στις όχθες του Σάββα,παραποτάμου του Δούναβη.Η παλιά
πόλη ένα έργο τέχνης με κτίρια
απείρου κάλλους και αρχιτεκτονικής από το 1870.Περπατήσαμε στο δρόμο του πρίγκιπα Μιχαήλ τον πιο πολυσύχναστο εμπορικό δρόμο της πόλης,στην πλατεία της Δημοκρατίας με το άγαλμα του Μιχαήλ, σήμα κατατεθέν για τα
ραντεβού.Είδαμε το Εθνικό
Μουσείο,το θέατρο,το Κοινο-

Θεόδωρος Χήρας
Υποψήφιος Δήμαρχος Δήμου Πύλης

Για να έχει μέλλον πραγματικά
ο Δήμος Πύλης, ο τόπος μας!

CMYK

βούλιο,το άγαλμα του Ρήγα,τον
Άγιο-Σάββα,τον μεγαλύτερο ορθόδοξο ναό των Βαλκανίων.
Απολαύσαμε τον καπουτσίνο
στο Hotel Moskva κάτω από
τους ήχους του πιάνου σε ένα
κτίριο ανυπέρβλητης αρχιτεκτονικής και ομορφιάς με τιμές...Τρικάλων.Περπατήσαμε
ως το kalemegdan το οχυρό
στην κορυφή του λόφου στη
συμβολή των ποταμών Δούναβη και Σάββα.Τόπος γεμάτος
μυστήριο και ιστορία με κανόνια μιας άλλης εποχής.Προσκυνήσαμε στο ναό της Αγίας
-Παρασκευής με τα ψηφιδωτά.Αντικρίσαμε από ψηλά τη
φυλακή του Ρήγα Φεραίου πλάι
στα νερά του Σάββα,κάτι σαν
τον Λευκό Πύργο.Θυμηθήκαμε

τον Εφιάλτη-προδότη πατριώτη
μας και ...κοντοχωριανό
μας.Ακούσαμε τοπική βαλκανική μουσική στη skadarlija στη
‘’Μονμάρτη’’ του Βελιγραδίου.Δεν ξέφυγε της προσοχής
μας ούτε το μαυσωλείο του
Τίτο, '’φορτωμένο’’με ιστορία.Επόμενος σταθμός μας το
Νόβισαντ,με ενδιάμεση στάση
την πόλη Καρλόβτσι με το Πατριαρχείο,την Αγία-Ειρήνη με τη
''θεική'' χορωδία,το πρώτο σχολείο Μ.Εκπ/σης. Νόβισαντ:Πρωτεύουσα της Βοιβοντίνας.Μεγάλη εντύπωση προκάλεσαν
τα πανέμορφα κτίρια ελλήνων
εμπόρων.Μεταξύ αυτών το ελληνικό σχολειό με την επιγραφή
του να θυμίζει παλιά μεγαλεία...
και διηγώντας τα να κλαις.Εκείνοι οι έμποροι, όπως λένε,είχαν
Εθνική συνείδηση γιατί όπου
πήγαιναν στα ξένα πρώτο τους
μέλλημμα ήταν να χτίσουν εκκλησιά και σχολειό! Να όπως
κι... εμείς σήμερα...Πόλη γνωστή για το πανεπιστήμιό της και
τα κτίρια διαφόρων αρχιτεκτονικών ρυθμών.Περπατήσαμε
στην πλατεία Slobode και θαυμάσαμε το Δημαρχείο ,
τον καθεδρικό ναό.Ο Δούναβης διασχίζει την πόλη δίνοντάς της μια ανυπέρβλητη
ομορφιά.Τελικά ναι, ήταν ένα
ονειρεμένο ταξίδι που θα μείνει...
Θανάσης Καρατζούνης.

12 σελίδα
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Μέσα από δημοσιεύματα των παλιών τοπικών εφημερίδων

Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΙΑΣ
Μία επιλογή από δρώμενα και σχόλια απ’ τον ΘΥΜΙΟ ΓΡ. ΛΩΛΗ
Πολλά θέματα μεγάλου ή μικρότερου ενδιαφέροντος, αποτελούν αντικείμενο πληροφοριών και σχολιασμού της εφημερίδας
«Θάρρος» της Κυριακής 31 Μαρτίου 1919εκατό δηλαδή χρόνια πρίν σαν σήμερα.

ΤΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ

ΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ
Και πρώτα-πρώτα η εφημερίδα εκείνη σχολιάζει μία επιστολή, η οποία αναφέρεται στο
διαχρονικό και άλυτο πρόβλημα της ένωσης
των ορθόδοξων Χριστιανικών εκκλησιών.

Ο πρώτος μηχανοκίνητος καταβρεκτήρας μάρκας
Ρενώ, που Δήμου μας, η αγορά του οποίου έγινε
το 1926 και έπειτα από πολλά χρόνια,
απομακρύνθηκε στο γκαράζ, της οδού Ομήρου,
απ’ όπου και η φωτογραφία του Ν. Κατσόγιαννου

Ένα πολύ σημαντικό χρηματικό ποσό, ξοδεύεται τώρα, για την αγορά των διάφορων
απορρυπαντικών, αφού η καθαριότητα θεωρούνταν ανέκαθεν μισή αρχοντιά. Τό 1919, το
πρόβλημα θύμιζε και η είδηση για τις νέες τιμές χημκών που χρησιμοποιούνταν για την καθαριότητα και το άσπρισμα και λαμπρότητα
ιδιαίτερα ρούχων, από τις παλιές νοικοκυρές.
Που παράλλα χρησιμοποιούσαν για την σκάφη και την αλυσίβα, που δεν ήταν άλλη από
το ίζημα(κατακάθι της στάχτης τοιτ τζακιού
ή της ξυλόσομπας.

φικό οδοκαθαριστή της Ασκληπιού, που ντυμένος φουστανελλοφόρος σκούπιζεκαι τραγουδούσε δημοτικά τραγούδια.

ΚΑΙ Ο…ΑΧΡΗΣΤΟΣ «ΚΩΣΤΑΡΑΣ»
Για τις ανάγκες τροφοδοσίας των βυτίων
των καταβρεκτήρων, αλλά και των αυτοσχέδιων πυροσβεστικών οχημάτων-πρίν, πολύ
αργότερα- ιδρυθεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία
της πόλης μας, επί υπουργίας του Νικολάου
Εξάρχου-η Δημοτική Αρχή, ανήγειρε οίκημα
στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης, το γωστό
επί χρόνια ως ψησταριά «Κωστάρα», που κακώς καταδαφίστηκε προ διετίας, αφαιρώντας
ένα ακόμα δείγμα της τοπικής μας οικιστικής
ιστορίας. Από την τεράστια χαλύβδινη δεξαμενή της οροφής της, που γέμιζε με καθαρό νερό αρτεσιανού που υπήρχε στην όχθη
του Ληθαίου, κοντά στην κεντρική γέφυρα,
προμηθεύονταν νερό όλα τα βυτία του Δήμου
και γενικά ήταν το επίκεντρο της ύδρευσης
των Τρικάλων.

Και ποιός ηλικιωμένος σήμερα Τρικαλινός,
δεν θυμάται την μεγάλη διαφήμισι με την λέξη
«Λουλάκι» στον τοίχο της οικοδομής, όπου
τώρα το πολυώροφο κατάστημα Μπλουγούρα, με θέα από την κεντρική πλατεία.

Ο πιό γραφικός και χαρούμενος οδοκαθαριστής
της οδού Ασκληπιού, που σκούπιζε και
τραγουδούσε δημοττικά τραγούδια

ΤΑ …ΑΔΙΑΒΑΤΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ

Είναι λίγο-πολύ γνωστό ότι, η διαίρεση των
εκκλησιών-και μαζί της του Χριστιανικού κόσμου με αφορμή την προσθήκη στο Σύμβολο της Πίστεως και το περιβόητο «Φιλιόγκβε»δηλαδή ότι το Άγιον Πνεύμα της Αγίας Τριάδος, αποστέλλεται, όχι μόνο από τον πατέρα
Θεόν, αλλά και τον Υιόν του, τον Χριστόν.

ΤΟ ΚΑΤΑΒΡΕΓΜΑ
Αφίνοντα όμως τα της Πίστεως, περνάμε σε
προβλήματα της καθημερινότητας. Με πρώτο το κατάβρεγμα των δρόμων της πόλης
μας, που τα χρόνια, κατά τα οποία και οι κεντρικοί δρόμοι, ιδιαίτερα το Καλοκαίρι ήταν
πηγή κορνιαχτού, που έπνιγε τους ανθρώπους κι’ έκανε γκριζα ατμόσφαιρα κι’ οικήματα. Μέλημα λοιπόν, του Δήμου ήταν η προμήθεια των βυτιοφόρων καταβρεκτήρων,
που όλη την μέρα προσπαθούσαν να καθηλώσουν την σκόνη στους σκυροστρωμένους, αμμοχαλικόστρωτους και χωματόδρομους. Κι’ ήταν πολύ συχνό το παράπονο πολλών καταστηματαρχών και κατοίκων κεντρικών σπιτιών ότι, ο δρόμος τους δεν καταβρέχεται. Θέμα που απασχολούσε και το Δημοτικό Συμβούλιο.

Σχετικό διαχρονικό πρόβλημα ήταν και είναι και σήμερα η κατάσταση των πεζοδρομίων. Και ενώ σήμερα πολλά καταλαμβάνονται από διάφορα αντικείμενα, εκθέματα
μαγαζιών η και ποδήλατα και μοτοσυκλέττες,
που αναγκάζουν τους πεζούς να κατέρχονται στους δρόμους, με όσους κινδύνους συνεπάγεται το βάδισμα σ’ αυτούς, το 1919, το
αίτημα των κατοίκων της συνοικίας Αγίου
Αθανασίου Μπάρας, ήταν η επιδιόρθωση
των πεζοδρομίων, για την κυκλοφορία τους
μεταξύ κατοικίας και του κέντρου της αγορά,
επικαλούμενοι μάλιστα και κινδύνους για
την υγεία τους από μικρόβια που ενδημονούν
σε μικρά έλη. Προσωπά θυμάμαι ότι, ο δρόμος Κονδύλη, απ’ το ύψος της διασταύρωσης
προς την Εξάρχου ή Μακεδονίας η Ζαβλα
νίων και σήμερα Παλαιοπύργου, απ’ το ύψος
της διώροφης λευκής κατοικίας του Δημάρχου Θεοδοσίου Θεοδοσοπούλου ήταν κάποτε
πνιγμένη στα νερά και τις λάσπες και η κυκλοφορία μέχρι το τέρμα, όπου σήμερα τα
Γυμνάσια, γίνονταν χάρη στα μπάζα παλιών
κατοικιών (κεραμίδια, τούβλα και ξύλα), που
απέρριπταν τα κάρρα.

Η διαφήμιση του απορρυπαντικού και λευκαντικού ρούχων «Λουλάκι»-Μαράβας, στον τοίχο
της οικοδομής παρά την κεντρική πλατεία, όπου σήμερα το πολυώροφο κατάστημα Μπλουγούρα
Σχετική και μία άλλη είδηση για τα πλυντικά των φυλικών.

Μία φωτογραφία των παλιών ποινικών φυλακών
στο κέντρο των Τρικάλων, πρίν γίνουν οι
σύγχρονες στην θέση «Μπαλκούρα» της Μπάρας»

Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
Πρωταρχικό μέλημα της Δημοτικής Αρχής
διαχρονικά η καθαριότητα της πόλης. Και
όταν α αναφερόμαστε σ’αυτό το θέμα, οι παλιότεροι Τρικαλινοί, θυμούνται τον πιό γρα-

ΤΑ ΚΑΠΕΛΛΑ
Καθώς μπήκε η Άνοιξη και πλησίαζε και το
Πάσχα του 1919 άρχισαν κι’ οι διαφημίσεις γιά
την νέα μόδα στα καπέλα των γυναικών.

Τα
γυναικεία
καπέλλα
της Άνοιξης
του 1919

CMYK

στη σέντρα των
ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ

ΜΠΑΣΚΕΤ

ΚΑΘΑΡΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΘΕΛΕΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Το καλό του πρόσωπο πρέπει να δείξει
ο ΑΟΤ για να αποδράσει
από την έδρα του Αιγινιακού (σελ 5)

Σπουδαίο μπάσκετ με σωστή
κατανομή δυνάμεων πρέπει να παίξουν
σήμερα ΑΟΚ και Ικαροι (σελ 3)

ΣΠΟΡ
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Γ’ ΕΘΝΙΚΗ

ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΒΑΣΜΕΝΑ
Με καλή ψυχολογία τα Μετέωρα
θα προσπαθήσουν να ξεπεράσουν
το εμπόδιο της Στυλίδας (σελ 8)

4 Το Νεοχώρι πέρασε νικηφόρα (0-2) από τα Καλύβια
4 Σήμερα παίζει η Πηγή με την Κρύα Βρύση (σελ 4,6,7)
CMYK
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Kοιτάζει
συσχετισμούς
Ο Ολυμπιακός έχασε από την Ζαλγκίρις και κάνει
τους υπολογισμούς του για την πρόκριση
Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από την Ζαλγκίρις στο ΣΕΦ
με 68-72 και πλέον δεν ορίζει την τύχη του όσον αφορά
στην υπόθεση πρόκριση στα πλέι οφ της Ευρωλίγκας.
Το basketblog είχε την ανάλυση.
Οι ''ερυθρόλευκοι'' εκτός από τη νίκη με τη Νταρουσάφακα την τελευταία αγωνιστική, θέλουν την ίδια στιγμή
η Αρμάνι Μιλάνο να ηττηθεί στην έδρα της Αναντολού
Εφές και η Ζαλγκίρις Κάουνας να μην κερδίζει στη
Μαδρίτη την αδιάφορη Ρεάλ.
Με καλή άμυνα και επιθετικό οδηγό τον Μπριάντε
Γουέμπερ οι "ερυθρόλευκοι" βρέθηκαν στο +7 (15-8),
αλλά δεν μπόρεσαν να διατηρήσουν τον έλεγχο. Οι φιλοξενούμενοι πίεσαν στο μεγαλύτερο μέρος του γηπέδου,
οδήγησαν τους παίκτες του Ντέιβιντ Μπλατ σε κακές
επιθετικές επιλογές και λάθη, πέρασαν την μπάλα στην
ρακέτα με αποτέλεσμα να μειώσουν σε 18-16 (10').
Με τους Μιλάνκις, Βέστερμαν να πετυχαίνουν τα πρώτα
τρίποντα της Ζαλγκίρις στο παιχνίδι το σκορ έγινε 18-24.
Μέχρι και το 15' οι φιλοξενούμενοι είχαν το προβάδισμα
χάρη σε νέο τρίποντο του Βέστερμαν (22-27) αλλά στη
συνέχεια ακολούθησε η αντεπίθεση του Ολυμπιακού που
έχοντας τον Μιλουτίνοφ να κυριαρχεί στις δύο ρακέτες
προηγήθηκε με 38-34 στο ημίχρονο.
Στην επανάληψη ήταν η σειρά του Μπριάντε Γουέμπερ
να "λάμψει" ξανά.
Ο Αμερικανός γκαρντ τα έκανε όλα, έπαιξε σκυλίσια
άμυνα, έκλεψε, δημιούργησε, σκόραρε και συνέβαλε τα
μέγιστα ώστε να βρεθεί ο Ολυμπιακός στη μέγιστη διαφορά του στο παιχνίδι (51-39 στο 27'). Ένα σερί 0-14
μέχρι το 32', έδωσε μετά από ώρα το προβάδισμα στους
Λιθουανούς, οι οποίοι είχαν πάρει ψυχολογία και διατήρησαν στα επόμενα λεπτά το προβάδισμα (57-62, 35').
Με πιεστική άμυνα και επιθετική τριπλέτα τους Γουίλιαμς
Γκος - Γουέμπερ και Μιλουτίνοφ ο Ολυμπιακός προσπέρασε με 65-64 στο 38'. Γρήγορα βρέθηκε να κυνηγάει το
σκορ και πάλι, χωρίς να καταφέρει να ολοκληρώσει την
ανατροπή στο τέλος.
Πάντως ο κόουτς Μπλατ ευχαρίστησε τον κόσμο για
την ώθηση που έδωσε στην ομάδα.
Εξάλλου πολύ σοβαρός αποδείχθηκε τελικά ο τραυματισμός του Βασίλη Σπανούλη, καθώς θα χρειαστεί να
περάσει την πόρτα του χειρουργείο και θα χάσει το υπόλοιπο της φετινής σεζόν.
Όπως ενημέρωσαν οι Πειραιώτες, ο αρχηγός της ομάδας έχει υποστεί ρήξη περονιαίων τενόντων και θα υποβληθεί σε επέμβαση, ούτως ώστε να αποκαταστήσει το
πρόβλημα. Κάτι που σημαίνει πως η φετινή σεζόν λήγει
εδώ για εκείνον.

Συμβολή
στην ανάπτυξη
Δεν είναι δυνατόν να περάσει ημέρα χωρίς να προκύψουν νέα για ένα από τα πιο χαρισματικά νέα πρόσωπα
του χώρου, που εξελίσσεται σε πρεσβευτή.
Οι Μπακς θα αναμετρηθούν με τους Χόρνετς στο
Παρίσι στις αρχές του επόμενου έτους (24/1/2020) και ο
Γιάννης Αντετοκούνμπο δήλωσε ενθουσιασμένος για την
ευκαιρία που του δίνεται.
«Εκ μέρους των συμπαικτών μου, είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι για την ευκαιρία να εκπροσωπήσουμε το Μιλγουόκι και τους Μπακς στο παγκόσμιο επίπεδο. Η ευκαιρία
να παίξουμε στο πρώτο παιχνίδι του NBA που γίνεται
στο Παρίσι είναι πραγματικά μεγάλη τιμή και, ως διεθνής
παίκτης, είμαι ευγνώμων στο NBA που συνεχίζει να αναπτύσσει το μπάσκετ σε όλη την Υφήλιο».
Επίσης μιλώντας για τον τραυματισμό του «Greek
Freak» ο Μάικ Μπουντενχόλζερ τόνισε: «Πρώτα θα δούμε
πώς αισθάνεται…
Θέλουμε να ισορροπήσουμε την υγεία της ομάδας,
την υγεία του (Γιάννη) με το να αγωνίζεται ο ίδιος καλά
και να αισθάνεται ακόμα καλύτερα στα πλέι οφ. Είναι δύσκολο να έχουμε και τα δύο αλλά θα προσπαθήσουμε
να φτάσουμε να το έχουμε αυτό».

Μέσα στην καρδιά
Φίλιππος Καλογιαννίδης και Μιχάλης Λούντζης επέστρεψαν
πρόσφατα στα Τρίκαλα βιώνοντας ζεστές στιγμές

Κ

άτι το μαγικό
διαθέτουν τα
Τρίκαλα που
κάνουν όλους
τους ξένους αθλητές που
αγωνίζονται στα μέρη
μας να επιστρέφουν σε
πρώτη ευκαιρία στην
περιοχή.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Ασφαλώς τα αισθήματα είναι αμοιβαία με τους συμπολίτες φιλάθλους να κρατούν
σε καρδιά και μυαλό την εικόνα των αθλητών εκείνων,
που και χαμηλών τόνων ήταν
και σημαντικά πράγματα πρόσφεραν στην ομάδα.
Ετσι στο πρόσφατο τριήμερο αρκετοί μπασκετικοί της
πόλης δεν είχαν πρόβλημα
να εντοπίσουν δυο αγαπητά
πρόσωπα.
Ο Φίλιππος Καλογιαννίδης
και ο Μιχάλης Λούντζης έκαναν την ίδια σκέψη και έσπευσαν να περάσουν λίγες ξεκούραστες και όμορφες ώρες
σε μια πόλη, που άφησαν ένα
μεγάλο κομμάτι του είναι
τους.
Το σήμα έπεσε και οι φίλοι
τους έσπευσαν να τους συναντήσουν.
Είχαν λοιπόν την ευκαιρία
να θυμηθούν τα παλιά, ενώ
πληροφορήθηκαν και λεπτομέρειες για την φετινή προσπάθεια του διδύμου.
Εννοείται ότι ευχήθηκαν τα
καλύτερα στους αθλητές και
τους ζήτησαν να επιστρέψουν
σε πρώτη ευκαιρία στην περιοχή.
Με την ευκαιρία να θυμηθούμε ορισμένα στιγμιότυπα
από τα έργα και τις ημέρες
τους στα Τρίκαλα και όχι μόνον.
Ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι
για τον εκπρόσωπό μας έκανε
ο Λούντζης κόντρα στον
ΠΑΟΚ.
Με το "καλημέρα", οι γηπεδούχοι έδειξαν πως θέλουν
πολύ τη νίκη.
Ο Μιχάλης Λούντζης ήταν
αυτός που έδωσε το έναυσμα,
με τους ψηλούς της ομάδας
του να προστατεύουν με συνέπεια τη ρακέτα και να προσφέρουν ασφάλεια στο πίσω
μέρος του παρκέ.
Σταδιακά, οι παίκτες του
Κώστα Μέξα "έχτιζαν" την αυτοπεποίθησή τους, κατά βάση
επειδή έβλεπαν πως οι αντίπαλοί τους ήταν επί μονίμου
βάσεως ένα "κλικ" πιο πίσω,
σε προσωπικές μονομαχίες
και ριμπάουντ.
Γι αυτό το διψήφιο προβάδισμα που δημιούργησαν τα
Τρίκαλα BC δεν ήταν κάτι παράλογο.
Ο Λαμόντ Μάρεϊ άρχισε να
μπαίνει σταδιακά στην εξίσωση, ο Μάρκο Τέγιτς έκανε ό,τι
ήθελε απέναντι στους προ-

Μπορεί φέτος να παίζει στο Ρέθυμνο αλλά ο Φίλιππος
Καλογιαννίδης δεν ξεχνάει τα Τρίκαλα
σωπικούς του αντιπάλους, κι
όσο τα περιφερειακά σουτ
των φιλοξενούμενων έβρισκαν
το σίδερο, τόσο πιο απλή γινόταν η δουλειά.
Η μοναδική περίπτωση κατά
την οποία ο ΠΑΟΚ έδειξε απειλητικός ήταν ένα δίλεπτο στη
γ' περίοδο, που έφερε το -6
(62-56), πριν προκύψει το τάιμ
άουτ του Κώστα Μέξα και το
σερί που μεγάλωσε ξανά τη
διαφορά (69-56 στο 29').
Αυτό ήταν το τελειωτικό
χτύπημα στον "δικέφαλο", ο
οποίος είδε τους γηπεδούχους να ξεμακραίνουν ακόμη
περισσότερο (78-63 στο 34'),
στη συνέχεια του αγώνα.
Το μόνο που κατάφερε η
ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου ήταν να περιορίσει την
έκταση της ήττας της, με τα
Τρίκαλα BC να πανηγυρίζουν
μία σπουδαία εντός έδρας
νίκη, τη δεύτερη διαδοχική
τους σε βάρος του "δικεφάλου" και τρίτη σε σύνολο πέντε
αναμετρήσεων -από την στιγμή δηλαδή που η θεσσαλική
ομάδα προβιβάστηκε στη μεγάλη κατηγορία.
Δεν είναι εύκολο να ξεχωρίσεις κάποιον εκ των Μιχάλη
Λούντζη, Λαμόντ Μάρεϊ και
Μάρκο Τέγιτς, δεδομένου ότι
κι οι τρεις έκαναν εξαιρετική
δουλειά. Θα βάζαμε όμως +1
στον πρώτο, επειδή έκανε το
πρώτο του μεγάλο παιχνίδι
στη μεγάλη κατηγορία, αποτελώντας μόνιμη απειλή κινδύνων για την άμυνα του
ΠΑΟΚ.
Ήταν ο παίκτης που έδωσε
ρυθμό και αυτοπεποίθηση
στην ομάδα του, με όσα έκανε
στο α' δεκάλεπτο, για να τελειώσει τον αγώνα με 17 πόντους (με 1/3 δίποντα, 3/7 τρίποντα και 6/6 βολές), 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 λάθος και
1 κλέψιμο σε 28'56'' παρουσίας στο παρκέ.

Ηθος και σημαία
Σε άλλο ματς ο Μιχάλης
Λούντζης έδειξε το ήθος του.
Εκανε επίτηδες φάουλ για να
δώσει την ευκαιρία στον νεα-

ρό Δημήτρη Καραΐσκο του
Προμηθέα να σκοράρει.
Με τη διαφορά στους 15
πόντους ο διεθνής γκαρντ
των Τρικάλων έκανε επίτηδες
φάουλ στον Δημήτρη Καραΐσκο.
Σκοπός του Μιχάλη Λούντζη
ήταν να δώσει την ευκαιρία
στον 16άχρονο παίκτη του
Προμηθέα να σκοράρει σε
αγώνα της Basket League κάτι
το όποιο έγινε αφού ευστόχησε και στις δύο.
Παράλληλα ο πρώην παίκτης των Τρικάλων φόρεσε
και την φανέλα της Εθνικής
Ανδρών στην οποία έδωσε
τον καλύτερο εαυτό του.
Αλλωστε για μεγάλο χρονικό διάστημα αποτέλεσε επίλεκτο στέλεχος των μικρών
Εθνικών.
H KAE Τρίκαλα BC συνεχάρη τον καλαθοσφαιριστή
της Μιχάλη Λούντζη για την
κλήση του στην Εθνική Ανδρών. Είναι η πρώτη φορά
στην ιστορία της ομάδας που
καλαθοσφαιριστής μας καλείται
στο
αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας και αυτό είναι κάτι που χαροποιεί ιδιαίτερα όλη την Τρικαλινή οικογένεια του μπάσκετ.
Είμαστε βέβαιοι ότι ο Μιχάλης θα ανταποκριθεί επάξια και σε αυτό το κάλεσμα
όπως κάνει χρόνια τώρα με
την συμμετοχή του σε όλες
τις μικρές εθνικές ομάδες
κατακτώντας ευρωπαϊκές και
παγκόσμιες διακρίσεις”.
Να μην ξεχάσουμε φυσικά
και τις συμμετοχές του στα
all star.
Φέτος συνεχίζει στην Αθήνα
και μάλιστα στο ματς με το
Περιστέρι έστρεψε τα φώτα
της επικαιρότητας πάνω του.
Στις προγραμματικές του
δηλώσεις για την τωρινή του
ομάδα είχε αναφέρει:
Το Λαύριο κάνει διαρκώς
βήματα προόδου. Έχει οικογενειακό κλίμα, φιλάθλους
που το ακολουθούν παντού,
συνεπέστατη διοίκηση και

πολύ καλό προπονητικό πρόγραμμα που δίνει το δικαίωμα
στους νέους παίκτες να ξεδιπλώσουν το ταλέντο τους και
να γίνουν καλύτεροι μέσα από
το παιχνίδι του Λαυρίου.
Όλα αυτά με έκαναν να
βάλω από την πρώτη στιγμή
σε πρώτη προτεραιότητα το
Λαύριο και είμαι πολύ χαρούμενος που η επιθυμία μου έγινε πραγματικότητα.
Πόσω μάλλον δε από τη
στιγμή που είχα στα χέρια
μου και άλλες προτάσεις ακόμη και καλύτερες οικονομικά”.
Όπως εξηγεί ο Λούντζης
αυτό που έχει ως προτεραιότητα είναι η ατομική του βελτίωση μέσα από την ομάδα κι
αυτό επίσης έπαιξε το ρόλο
στην απόφασή του να συνεχίζει στο Λαύριο.
“Αυτή τη στιγμή για μένα
προέχει το μπάσκετ και ήθελα
να είμαι σίγουρος για τις συνθήκες που θα δουλέψω.
Είναι πρόκληση για όλη την
ομάδα η διπλή υποχρέωση
σε Ελλάδα και Ευρώπη.
Είμαι όμως σίγουρος ότι η
διοίκηση θα κάνει το παν ώστε
ο κόουτς Σερέλης και εμείς,
δουλεύοντας σκληρά, να κάνουμε περήφανο τον κόσμο
του Λαυρίου και φέτος.
Στο τέλος της σεζόν είμαι
100% βέβαιος ότι τόσο το
Λαύριο όσο και εγώ θα νιώθουμε δικαιωμένοι για την
απόφαση αλλά και την επιμονή μας να συνεργαστούμε…”
Από την πλευρά του ο Φίλιππος Καλογιαννίδης που και
αυτός βρέθηκε σε οικεία μέρη
το περασμένο τριήμερο είχε
δώσει και την τελευταία του
ικμάδα όσο ήταν στα Τρίκαλα.
Μάλιστα μια δήλωσή του
είχε σχολιαστεί θετικά δείχνοντας άνθρωπο που αναλαμβάνει ευθύνες.
Βέβαια τότε ούτε ο ίδιος
θα μπορούσε να φανταστεί
ότι αργότερα θα έπαιρνε τον
δρόμο προς το Ρέθυμνο:
Δεν μου αρέσει να κρύβομαι
πίσω από το δάχτυλό μου και
να βρίσκω δικαιολογίες.
Δεν θέλω να πω πολλά λόγια για το παιχνίδι. Το Ρέθυμνο
είναι μια ομάδα που άμα βρει
ρυθμό μπορεί να κάνει ζημιές
παντού.
Πρέπει να σταματήσουμε
τα επιθετικά όπλα του αντιπάλου και να καταφέρουμε
να μείνουμε στο πλάνο του
προπονητή μας.
Θα μπούμε από το πρώτο
λεπτό και θα δείξουμε ότι δεν
υπάρχει άλλο αποτέλεσμα γι
εμάς παρά μόνο η νίκη.
Ωστόσο το σκηνικό δεν άλλαξε και η μοίρα των κυανέρυθρων είναι πια γνωστή.

τΟπιΚΑ

Ο

ι λάτρεις των
μαθηματικών
τρελαίνονται για
εξισώσεις και
όταν τις παίρνουν στα
χέρια τους καταφέρνουν
να τις επιλύσουν με τον
πλέον ιδανικό τρόπο.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Με εξισώσεις και μάλιστα σύνθετες μοιάζουν όμως οι σημερινοί αγώνες των εκπροσώπων
μας στην Γ’ Εθνική.
Για πολλούς και διαφορετικούς λόγους οι συναντήσεις είτε
είναι δύσκολες, είτε κρύβουν
πολλές παγίδες, οπότε το τοπικό
δίδυμο οφείλει να είναι σαν έτοιμο από καιρό και να ενεργήσει
με αξιοθαύμαστη αποτελεσματικότητα.
Εντός έδρας αγωνίζεται η Καλαμπάκα που φιλοξενεί στις
17.00 τον Πρωτέα Γρεβενών.
Την ίδια ώρα οι Ικαροι δοκιμάζονται στην έδρα του ΑΟΚ.
Βέροιας.
Ασφαλώς οι φίλοι των δυο
ομάδων θα διατηρήσουν ανοιχτή
γραμμή για να μάθουν από πρώτο χέρι όλα τα δεδομένα.
Ο ΑΟΚ λοιπόν φιλοξενεί την
κατά τεκμήριο και με βάση τους
αριθμούς ομάδα του φετινού
ομίλου.
Τα Γρεβενά έδειξαν με το καλημέρα τις προθέσεις τους και
φρόντισαν να δώσουν τα λιγότερα δυνατά δικαιώματα. Ακόμη
και όταν κάτι στράβωσε δεν άργησαν να διορθώσουν την κατάσταση.
Γενικά ο αντίπαλος δεν συνηθίζει να κάνει μαζεμένα λάθη
και να δίνει δεύτερες ευκαιρίες.
Συνεπώς οι κιτρινομπλέ οφείλουν να πραγματοποιήσουν μια
εμφάνιση βγαλμένη από τα καλύτερά τους για να στρέψουν
πάνω τους τα φώτα της δημοσιότητας.
Το κίνητρο είναι εκ των πραγμάτων μεγάλων αφού τις ομάδες
που οδηγούν την κούρσα όλοι
θέλουν να τις κερδίσουν.
Σίγουρα οι κιτρινομπλέ θα
έχουν μπόλική δουλειά και στις
δυο πλευρές του παρκέ. Οι περιφερειακοί θα πρέπει να διαβάσουν άψογα τις καταστάσεις,
ενώ οι ψηλοί να επιβεβαιώσουν
την φήμη τους.
Με την βοήθεια και του κόσμου θα γίνει ότι είναι ανθρωπίνως δυνατό.
Ο κόουτς Κωνσταντινίδης ανέφερε: Πιστεύω ότι δεν τελείωσε
τίποτα. Εμείς θέλουμε 4 νίκες
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Σύνθετες εξισώσεις
Τον καλύτερο εαυτό πρέπει να δώσει σήμερα ο ΑΟΚ που φιλοξενεί
τα Γρεβενά, ενώ οι Ικαροι παίζουν στον ΑΟΚ Βέροιας

Καλαμπάκα και Ικαροι καλούνται να δουλέψουν
σε υψηλές στροφές στα σημερινά παιχνίδια
για να έχουμε ελπίδες και τον
συγκεκριμένο στόχο θα τον υπηρετήσουμε όσο πιο σωστά γίνεται.
Απέναντί μας έχουμε τα Γρεβενά, που διαθέτουν εξαιρετική
ομάδα και δικαίως οδηγούν την
κούρσα. Οι αντίπαλοι μας στηρίζονται σε έμπειρους παίκτες,
που είναι μαζί για πολλά χρόνια
αλλά εμείς θα το παλέψουμε
στον μέγιστο βαθμό εξαντλώντας τις πιθανότητες που μας
αναλογούν».
Από την πλευρά τους οι Ικαροι
καλούνται να πετύχουν την καλύτερη προσαρμογή σε εκτός
έδρας παιχνίδι.
Γιατί πολλές φορές έφτασαν
στην βρύση αλλά δεν ήπιαν
νερό. Οδηγό θα έχουν συγκεκριμένα ματς μακριά από την
Μπάρα στην οποία έβαλαν θετικό πρόσημο.
Πολύ σωστά οι κιτρινόμαυροι
υπολογίζουν ιδιαίτερα τον ΑΟΚ
Βέροιας που μέσα στο σπίτι του
δείχνει άλλο πρόσωπο.
Εχουμε την αίσθηση όμως ότι
η έκβαση της συνάντησης θα
εξαρτηθεί από την Τρικαλινή εικόνα. Αν λοιπόν οι φιλοξενούμενοι επιβεβαιώσουν την ποιότητά τους, πάνε σε ορθολογικές επιλογές και έχουν καλά ποσοστά θα μεταφέρουν την πίεση
στο αντίπαλο στρατόπεδο.
Από εκεί και πέρα με σφιχτή
άμυνα θα χτίσουν την διαφορά

Δ

εν μπορούν να
μείνουν μακριά από
τις επιτυχίες και αυτό
θα σπεύσουν να το
αποδείξουν άμεσα.

Ασφαλώς ο εκπρόσωπός μας ξέρει τις ιδιαιτερότητες της Θεσσαλικής αναμέτρησης και σέβεται απεριόριστα τον αντίπαλο.
Ωστόσο θα επιδιώξει να παίξει
την μπάλα που ξέρει για να χαρίσει
νέες συγκινήσεις στους συμπολίτες
φιλάθλους.
Να επιστρέψει λοιπόν στις νίκες
θέλει η γυναικεία ομάδα των Τρικάλων μετά την ήττα από τον Άρη ,
υποδεχόμενη την ΑΕΛ στην 18η
αγωνιστική του πρωταθλήματος της
Α Εθνικής.
Ο αγώνας θα γίνει στο Δημοτικό
στάδιο Τρικάλων, σήμερα Κυριακή
31 Μαρτίου στις 15.30.
Ασφαλώς η ανάλυση γειτονικών
ντέρμπι δείχνουν ότι χρειάζεται υπο-

που θέλουν για να πουν έτσι
τον πρώτο και τελευταίο λόγο.
Ξεδιπλώνοντας σκέψεις ο
κόουτς Κώστας Σδράκας τόνισε:
«Μέλημά μας είναι να γινόμαστε
όλο και καλύτεροι από παιχνίδι
σε παιχνίδι για να φτάσουμε
όσο πιο ψηλά γίνεται.
Εννοείται ότι δίνουμε την απαραίτητη βαρύτητα στον ΑΟΚ Βέροιας, που ορισμένες ελλείψεις
δεν του επέτρεψαν να αναρριχηθεί βαθμολογικά.
Ωστόσο μέσα στην έδρα του
ξέρει να παλεύει και περιμένουμε
ότι θα δεχθούμε ιδιαίτερη πίεση.
Το λεπτό σημείο λοιπόν βρίσκεται στην διάρκεια της απόδοσης και στην συγκέντρωση.
Αυτό είναι το κομμάτι που
δουλεύουμε για να φέρουμε την
υπόθεση στα μέτρα μας και να
πάμε μέχρι τέλους με διάθεση
και αυτοπεποίθηση».

το πρώτο ταμείο
Πλούσιο υλικό πρόσφεραν οι
συναντήσεις του πρώτου γύρου.
Για τους Ικάρους η νίκη αποτελούσε μονόδρομο.
Απαντες έκαναν αυτοκριτική
τους και επέστρεψαν δριμύτεροι
στον Κυριακάτικο αγώνα(9 Δεκέμβρη 2018) με τον ΑΟΚ. Βέροιας.
Ετσι πήραν το ροζ φύλλο που
ήθελαν και στην ούγια έγραφε
86-64.
Από τις πρώτες προσπάθειες

το μάτι των κιτρινόμαυρων παικτών γυάλιζε.
Οι ίδιοι ένιωσαν ότι αδίκησαν
τον εαυτό τους και έψαξαν με
όλες τις δυνάμεις τους ένα ξέσπασμα.
Ο εκπρόσωπός μας ξεκίνησε
με Στάνκοβιτς, Κολότσιο, Φούντα, Μέξη και Χατζή και ήταν φανερό ότι μπήκε με διάθεση να
ξοδέψει ενέργεια.
Αυτό φάνηκε από την πρώτη
φάση του αγώνα.
Ο Αλ. Κολότσιος πίεσε ασφυκτικά και έκλεψε την μπάλα από
αντίπαλο, οπότε άνοιξε εύκολα
το σκορ δίνοντας το σύνθημα.
Από την πλευρά του ο Μέξης
επανεμφανίστηκε με όρεξη και
γρήγορα- γρήγορα έκανε το 62. Στην εξίσωση μπήκε και ο
Στάνκοβις ο οποίος με δυο τρίποντα και ένα δίποντο άνοιξε
την ψαλίδα στο 16-6, 6.20 πριν
την λήξη του διαστήματος αυτού.
Οι Ικαροι φώναζαν και ήταν
το αφεντικό του αγώνα, ενώ στα
4.40 μετά από αντιθλητικό, βολές
του Α. Κολότσιου και καλάθι του
Στάνκοβιτς το σκορ έγινε 22-8.
Οι φιλοξενούμενοι μείωσαν
25-17 στα 37’’ αλλά η πρώτη
περίοδος έκλεισε με ένα καταπληκτικό τρίποντου του μόνιμα
καυτού Γιώργου Φούντα λίγα
μέτρα μετά την σέντρα.
Στην δεύτερη περίοδο ανακατεύτηκε η τράπουλα και μπήκαν όλοι σχεδόν οι παίκτες στο
παρκέ με δοκιμές σχημάτων.
Οι κιτρινόμαυροι είχαν βρει
για τα καλά ρυθμό με την διαφορά να παίζει κοντά στους 16
πόντους.
Το 44-27 του πρώτου μέρους
έκανε ο Β. Κολότσιος
Ηταν φανερό ότι το ποτάμι
δεν γύριζε πίσω και με την απαραίτητη ισορροπία οι Ικαροι στην
επανάληψη πήραν μια πανάξια
νίκη, που δείχνει να γιατρεύει
τα προηγούμενα φρεναρίσματα.
Τα δεκάλεπτα: 28-17, 44-27,
68-45, 86-64
Ικαροι: Κολότσιος Α. 5, Βλάχος 19, Κολότσιος Β. 2, Αργύρης
12, Χατζής, Ντούρβας, Τσορμπατζάκης, Μούμογλου 8, Φούντας 16, Μπαρμπαρούσης, Στάν-

κοβιτς 14, Μέξης 10.
ΑΟΚ Βέροιας: Τρομπούκης
2, Ουσουλτζόγλου 4, Καραθανάσης, Γκανάς 3(1), Βλάχος 4,
Μαυρίδης 16, Ιωαννίδης 3(1),
Κασαμπαλής 10, Καραδήσογλου
3, Χατζηλαμπρινός 6, Χαραλαμπίδης 11(1).
Εκ των πραγμάτων ο ΑΟΚ είχε
πολύ δύσκολη αποστολή στα
Γρεβενά που επικράτησαν με
67-60.
Ηταν φανερό ότι για να πετύχαινε κάτι καλό ο εκπρόσωπός
μας έπρεπε να κάνει το τέλειο
παιχνίδι και κυρίως να βρει αντίδοτο για την Γρεβενιώτικη πίεση. Ωστόσο για μια ακόμη φορά
είχε νεκρά διαστήματα στην απόδοση, που τα τιμώρησαν οι έμπειροι γηπεδούχοι.
Αμυντικά οι κιτρινομπλέ στάθηκαν αξιοπρεπώς σε γενικές
γραμμές αλλά σε τέτοια ματς
χρειάζεται και επιθετική υπέρβαση.
Τα Γρεβενά ξεκίνησαν δυνατά
και προηγήθηκαν 7-2 και 14-4.
Αυτή η διψήφια διαφορά μετέφερε την πίεση στην πλευρά
του ΑΟΚ.
Το σκηνικό παρέμεινε ίδιο σε
γενικές γραμμές και στην β’ περίοδο.
Στην γ’ περίοδο η Καλαμπάκα
έδειξε μέρος των αρετών της
κάνοντας καταπληκτική δουλειά
και στις δυο πλευρές του παρκέ.
Το επιμέρους 9-21 μιλάει από
μόνο του.

το πρόγραμμα
15.30 Τρίκαλα-ΑΕΛ
13.00 Πανσερραϊκή-Ελπίδες
11.00 Άρης-Αγ. Παρασκευή
15.30 Γλυφάδα-Εργοτέλης
15.30 Προοδευτική-ΠΑΟΚ
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(Φθιώτιδας)-Παπαλίτσας (Καρδίτσας)-Κανιούρας(Καρδίτσας).
Στην Εθνική νεανίδων κλήθηκε η
Σ. Σακελλάρη.

Ωστόσο ο εκπρόσωπος μας
δεν είχε ανάλογη συνέχεια, ενώ
τα Γρεβενά συνήλθαν γρήγορα.
Πέρασαν μπροστά 49-45 και
53-47. Ο ΑΟΚ έπαιξε το τελευταίο του χαρτί πλησιάζοντας 5855 3.02 πριν την λήξη.
Όμως και πάλι ο Πρωτέας
κράτησε απόσταση ασφαλείας
φτάνοντας στο τελικό αποτέλεσμα.
Τα δεκάλεπτα: 19-10, 34-24,
43-45, 67-60
Γρεβενά (Μουρουζίδης): Τζήμου 3(1), Κυρατζής Χρήστος
Junior , Μητρόπουλος Βαγγέλης,
Μαλούτας 10(1), Μιχαηλίδης
13(4), Συλλάκος , Τακίδης 10,
Μπόζιαρης 4, , Μακρής 18(4),
Μαλιούρας 9 (1), Κολοβός
Καλαμπάκα: Γετερίδης, Μασάδης 12(2), Μπαλωμένος, Ούτος, Σπανός 3(1), Γαϊτανίδης
3(1) , Παουλεάνου 5(1), Σούλκο
8, Τούλας , Γκαντιάς 9, Παπακώστας 18, Κιουρτζίδης 2.

το πρόγραμμα
Βικέλας 17.00 ΑΟΚ ΒέροιαςΊκαροι
Πράττος-Σελεβός (Καλότσης)
Βλαχάβειο 17.00 ΑΟ Καλαμπάκας-Πρωτέας Γρεβενών
Σαρακενίδης-Χατζημπαλίδης
(Χλωρός)
17.00 Μελίκη-Τιτάνες Παλαμά
Τζιοπάνος Γ.-Τσαρδούλιας
(Παπαπέτρου)
17.00 Δόξα Λευκάδας-Ολυμπιακός Βόλου
Παπανικολάου-Λυγούρας
17.00 Νικόπολη -Μαντουλίδης
Γκέκας-Γεωργούλης
17.00 ΠΑΣ Γιάννινα-Εύαθλος
Χατζηχαρίσης-Χρυσάφης
Ρεπό: ΑΓΣΙ
*ΑΓΣ Ιωαννίνων, Εύαθλος Πολυκάστρου, Μαντουλίδης, Ολυμπιακός Βόλου, ΓΑΣ Μελίκης και
ΑΟ Καλαμπάκας έχουν ένα παιχνίδι περισσότερο.

1) Πρωτέας Γρεβενών -------------35 --------1348-1141 ---------207
2) ΠΑΣ Γιάννινα ----------------------33 --------1406-1108 ---------298
3) Δόξα Λευκάδας ------------------32 --------1419-1156 ---------263
4) ΑΓΣ Ιωαννίνων --------------------32 --------1410-1310 ---------100
5) Εύαθλος Πολυκάστρου -------28 --------1296-1272 ---------24
6) Ικαροι Τρικάλων ------------------27 --------1243-1256 ----------13
7) Τιτάνες Παλαμά ------------------27 --------1290-1366---------- -76
8) Μαντουλίδης----------------------- 27 -------1455-1449 --------- 6
9) Ολυμπιακός Βόλου -------------27 --------1401-1443 ----------42
10) ΓΑΣ Μελίκης ---------------------25 --------1281-1417 ----------136
11) ΑΟ Καλαμπάκας ---------------24 --------1212-1323---------- -111
12) ΑΟΚ Βέροιας --------------------23 --------1121-1273---------- -152
13) Νικόπολη Πρέβεζας 2---------0 ----------1134-1502 ----------368

Οι γυναίκες των Τρικάλων έχουν ξεκάθαρο στόχο απέναντι στην αξιόμαχη ΑΕΛ

μονή και ο εκπρόσωπός μας θέλει
να πάει με καθαρό μυαλό μέχρι τέλους. Αμφίβολη είναι η Μαρλέν, ενώ
αγώνα δρόμου θα κάνει η Κένταλ.
Διαιτητές ορίστηκαν οι Λαθύρης

_3

Η βαθμολογία

Ξανά γερό τιμόνι

Γεμάτα παιχνίδια έχουν μπροστά τους οι γυναίκες και οι νέες των Τρικάλων

15

1 ΠΑΟΚ .........................78-5 .....45
2 ΑΡΗΣ ..........................44-7 .....39
3 ΤΡΙΚΑΛΑ ....................25-9 .....37
4 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
......................................22-16..... 24
5 ΓΛΥΦΑΔΑ ..................15-11 ....20
6 ΑΕΛ ...........................17-26 ....22
7 ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
......................................11-31 ....16
8 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
......................................14-27 ....15

9 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
......................................20-33 ....15
10 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ ...........12-42...... 9
11 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΗ .......11-62 .....3

Δύσκολη έξοδος
Με την αγωνιστική τους συμπεριφορά οι μικρές κυανέρυθρες κέρδισαν μαζεμένα εύσημα. Φυσικά δεν
θέλουν να αλλάξουν γραμμή πλεύσης και στην σημερινή δύσκολη
έξοδο, όπου θα δώσουν ντέρμπι κορυφής.
Οι πρωτοπόρες Νέες Τρικάλων
για την 11η αγωνιστική στον 3ο
όμιλο της Γ Εθνικής θα αγωνιστούν
σήμερα Κυριακή 31/3 στο γήπεδο
ΕΠΣ Πιερίας στις 15.30 με τις Πιερίδες Μούσες ομάδα που είναι στην
2η θέση.
Από αυτό τον όμιλο ανεβαίνουν
στην Β Εθνική, οι δύο πρώτες ομάδες. Με ομαδικό πνεύμα και πιστή
εφαρμογή πλάνου θα έρθουν καλές
ειδήσεις. Διαιτητές οι Γάτσιου-Πανυτσίδου-Αρσενίδου (Κοζάνης).

CMYK
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«Κλικ» στα Καλύβια

Πέρασε και αυτό…
Α

Ο πάγκος των Καλυβίων παρακολουθεί την φιλότιμη προσπάθεια
της ομάδας τους απέναντι στους πρωτοπόρους

πό νίκη σε νίκη
βαδίζει το
Νεοχώρι κι ενώ οι
βαθμοί αυξάνονται
στη συγκομιδή του «Διγενή»,
η απόσταση από τον στόχο
μειώνεται. Θέμα χρόνου
είναι λοιπόν η κατάκτηση
του πρωταθλήματος από την
ομάδα του Στέφανου Ψύχου
η οποία χθες πέρασε
νικηφόρα από τα Καλύβια
κερδίζοντας την τοπική
ομάδα με 2-0.

•Κέρδισε και στα Καλύβια το Νεοχώρι με 2-0

Του ΠANOΥ
ΓIΔOΠOYΛOΥ
gidopoulosp@yahoo.gr

Πανηγυρισμοί από τον «Διγενή»
για το γκολ που πέτυχε ο Λαγκαδινός

Ένα παιχνίδι που δεν διεκδικεί
δάφνες ποιότητας – και ποιο διεκδικεί τέτοια εποχή και μ’ αυτές
τις βαθμολογικές συνθήκες- το
οποίο όμως χαρακτηρίστηκε από
τη φιλότιμη προσπάθεια που έκαναν οι παίκτες παίζοντας με μοναδικό κίνητρο το γόητρό τους.
Αν και οι φιλοξενούμενοι είχαν
την πρωτοβουλία των κινήσεων,
η φλύαρη υπεροχή του πρώτου
ημιχρόνου δεν έφερε γκολ. Ούτε
όμως και οι γηπεδούχοι κατάφεραν κάτι αξιόλογο.
Στην επανάληψη ο «Διγενής»
είχε την ουσία και αφού «άνοιξε»
το σκορ στο 65’ κι έχασε διπλή
ευκαιρία να «τελειώσει» το παιχνίδι, οι γηπεδούχοι απείλησαν
να ισοφαρίσουν αλλά το σουτ του
Γ. Πατρίκαλο βρήκε σε αμυντικό.
Από κει και πέρα, το Νεοχώρι
πέτυχε το 0-2 στο 82’, έπαιξε και
με παίκτη παραπάνω από το συγκεκριμένο λεπτό, οπότε όλα πήραν
το δρόμο τους.

Ο αγώνας

Με άνεση το Νεοχώρι προχωράει για την κατάκτηση του τίτλου

Η ομάδα του Νεοχωρίου απέκτησε πρωτοβουλία από τα πρώτα
λεπτά της αναμέτρησης χάνοντας
την πρώτη ευκαιρία στο 2’ με ένα
τεχνικό σουτ του Γκαντιά το οποίο
κατέληξε ελάχιστα άουτ, πάνω
από την αντίπαλη εστία, ενώ το
δεύτερο έγινε στο 18’ από τον
Τσιγαρίδα, υπό πίεση, το οποίο
και αυτό κατέληξε άουτ.
Τα Καλύβια προσπάθησαν να
αιφνιδιάσουν στο 37’ με τον Κάβουρα να βρίσκει με μακρινή πάσα

Ο Γκάτης προσπαθεί να αποφύγει την έξοδο του Μαροχαλάκη
σούταρε από κοντά και σημάδεψε
το δοκάρι των Καλυβίων. Φάση
στην οποία υπήρξαν διαμαρτυρίες
για οφσάϊτ αλλά ο βοηθός διαιτητή κ. Κωτούλας είχε αντίθετη
άποψη.
Στο 71’ ο Γιώργος Πατρίκαλος
από πλάγια δεξιά σούταρε, η μπάλα κόντραρε στον Γκάτη και κατέληξε κόρνερ.
Η προσπάθεια των Καλυβίων
έγινε πιο δύσκολη αφού στο 80’
αποβλήθηκε ο Καραλής με δεύτερη κίτρινη όταν «τράβηξε» παίκτη του Νεοχωρίου. Το φάουλ
που κέρδισε ο «Διγενής», λίγο
έξω από την περιοχή το μετέτρεψε
σε γκολ ο Καραστέργιος, παρά
την προσπάθεια του Μαρολαχάκη
να διώξει τη μπάλα, αυτή «αναπαύτηκε» στα δίκτυα του κάνοντας
το 0-2.

Ο Καλαμαράς ίπταται
για να κερδίσει τη μπάλα
τον Φ. Πατρίκαλο, ο οποίος αν
και ήταν σε θέση βολής η προσπάθειά του σταμάτησε από τους
αμυντικούς του Νεοχωρίου.
Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε
με χαμένη προσπάθεια των φιλοξενούμενων στο 50’ όταν ο
Γούτσιος πέρασε τη μπάλα στη
πλάτη της άμυνας των Καλυβίων
και ο Μακρυγιάννης που ξέφυγε
από πλάγια αριστερά σούταρε

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
άστοχα.
Το Νεοχώρι στο 65’ εκμεταλλεύτηκε αδράνεια στην άμυνα
των γηπεδούχων και ο Λαγκαδινός
με σουτ ανάμεσα από την περιοχή
και το πέναλτι «άνοιξε» το σκορ
κι έκανε το 1-0.
Στο 69’ λίγο έλλειψε να γίνει
το 0-2 αλλά το σκορ δεν άλλαξε.
Ο Καλαμαράς σούταρε, απέκρουσε ο Μαρολαχάκης, ο Γκάτης

ΚΑΛΥΒΙΑ: Μαρολαχάκης, Πατρίκαλος Φ., Κάβουρας, Κάβρας,
Καραλής, Μπίχτας, Καρανίκας,
Πατρίκαλος Γ. (85’ Παπαευθυμίου), Οικονόμου, Νουνός, Κωστόπουλος.
ΝΕΟΧΩΡΙ: Ράπτης, Τσιγαρίδας,
Σταμέκος, Γούτσιος, Καραστέργιος, Διβανές, Μακρυγιάννης (80’
Παπαθανασίου), Γκάτης (71’ Αλεξίου), Γιαννούλας, Λαγκαδινός,
Γκαντιάς (55’ Καλαμαράς).

Ο Βασίλης Ρακοβίτης πρόσφερε τις πρώτες βοήθειες
στο χθεσινό παιχνίδι των Καλυβίων

Προσπάθεια του Οικονόμου να αποφύγει τον Καραστέργιο

Ο Μακρυγιάννης δοκιμάζει να περάσει τη μπάλα
στην περιοχή των Καλυβίων

ΜΠΑΚΩΣΗΣ
EΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

Ο προπονητής της Πηγής Σπύρος Ευαγγέλου,
είχε ρεπό και παρακολούθησε το παιχνίδι του Νεοχωρίου
στα Καλύβια με την «συναδελφική» του παρέα…

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ

3ο χλμ. Τρικάλων-Πύλης • Τηλ. 24310 24735
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Νίκη, δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα!
Ο ΑΟ Τρίκαλα σήμερα στις 4 μ.μ. δοκιμάζεται στο Αιγίνιο
από τον Αιγινιακό και η νίκη είναι κάτι το αυτονόητο

Τ

α πράγματα είναι
απλά. Πέρα από τα
οικονομικά
προβλήματα που
έχουν οι παίκτες του ΑΟ
Τρίκαλα, σήμερα θα
πρέπει να αφήσουν τους
προβληματισμούς τους
στην άκρη και να πάρουν
τη νίκη! Στις 4 μ.μ. στο
Αίγινιο φιλοξενούνται από
τον ουραγό Αιγινιακό και
αν για την ομάδα της
Πιερίας το παιχνίδι
αποτελεί μια υπόθεση
γοήτρου για τον ΑΟΤ δεν
αποκλείεται να χαρίσει την
παραμονή στην κατηγορία.

Του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
xristoforospap@gmail.com

Έτσι θα πρέπει οι παίκτες να
μπουν αποφασισμένοι στον
αγωνιστικό χώρο, να πάρουν
τη νίκη και να κοιτάξουν την
δύσκολη συνέχεια. Αυτή είναι
μια πραγματικότητα που την
γνωρίζουν, αλλά δεν είναι η
ώρα για λόγια αλλά για πράξεις
μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ο
αντίπαλος θα παίξει χωρίς άγχος και αυτό σίγουρα βάζει ένα
επιπλέον εμπόδιο στην προσπάθεια, που θα πρέπει όμως
να ξεπεραστεί.

Υπάρχουν απουσίες
Εκτός απο τον Τσιάρα, δεν
θα αγωνιστούν στο Αιγίνιο και
οι Μαρκόφσκι, Λάσκαρης που
θα εκτίσουν την μία απο τις
δύο αγωνιστικές της ποινής
τους κόντρα στον Αιγινιακό. Οι

Η τροπολογία
για τη Super
League 2
Προχωρά το σχέδιο της
αναδιάρθρωσης των εθνικών κατηγοριών από τον
υφυπουργό Αθλητισμού
Γιώργο Βασιλειάδη. Ο
υφυπουργός κατέθεσε την
τροπολογία για τη δημιουργία της κατηγορίας Super League 2, όπως είχε
συμφωνηθεί το περασμένο
καλοκαίρι από τον Βασιλειάδη, τη Super League,
την ΕΠΟ και τη Football
League.
Το κείμενο της τροπολογίας έφερε στο φως το
ιστολόγιο dikografies της
Μαίρης Μπενέα. Στην τροπολογία αναφέρεται πως
η Super League 2 θα διοργανωθεί από ξεχωριστό
φορέα και όχι από τη Super League ή τη Football
League.
Σημαντική παράμετρος
αποτελεί η μείωση του ποσοστού στα μετοχικά κεφάλαια, το οποίο για τη
φετινή Football League
ήταν κατ’ ελάχιστον
300.000 ευρώ, ενώ για τη
νέα κατηγορία ορίζεται
στα 100.000 ευρώ και για
τις ομάδες στη νέα Football League από τη Γ’ Εθνική, πέφτει 30.000 ευρώ.

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:
1. Βόλος .............................52
2. Απόλλων Λάρισας ..........43
3. Πλατανιάς ......................43
4. Παναχαϊκή ......................40
5. Απόλλων Πόντου ...........40
6. Κέρκυρα .........................37
7. Εργοτέλης ......................37
8. Κισσαμικός .....................37
9. ΑΕ Καραϊσκάκης ............34
10. Δόξα Δράμας ...............32
11. Ηρακλής .......................31
12. Τρίκαλα ........................28
13. Ηρόδοτος .....................25
14. Αήττητος ......................22
15. Σπάρτη .........................18
16. Αιγινιακός .....................13

Ο ΑΟ Τρίκαλα παρά το βαρύ κλίμα θα πρέπει σήμερα
να παλέψει με κάθε τρόπο για τη νίκη επί του Αιγινιακού
Τσιάρας, Μαρκόφσκι αλλά και
ο Τσιμίκας δεν θα αγωνιστούν
και στο εκτός έδρας παιχνίδι
με τον Απόλλωνα ενώ ο Λάσκαρης την δεύτερη αγωνιστική
της ποινής του θα την εκτίσει
κόντρα στον Ηρακλή. Όπως γίνεται αντιληπτό στόχος είναι
να είναι άπαντες παρόντες στο
παιχνίδι με την Παναχαϊκή την
μεθεπόμενη αγωνιστική.

Τα παιχνίδια
της 25ης αγωνιστικής
Ξεκίνησε χθες και ολοκληρώνεται σήμερα η δράση για
την 25η αγωνιστική της Φούτμπολ Λιγκ. Αναλυτικά:
Ηρόδοτος - Πλατανιάς
0-4
Δόξα Δράμας-Αήττητος 3-0α.α.
Κυριακή 31 Μαρτίου
Σπάρτη - Καραϊσκάκης Άρτας
(16:00, Δημ. Στάδιο Σπάρτης)
Διαιτητής: Ντάουλας (Δυτ.
Αττικής)
Βοηθοί: Κακαφώνης (Αχαΐας), Κοττορός (Δωδ/νήσου)
4ος: Τσουκαλάς (Αθήνας)
Κέρκυρα - Βόλος (15:00
ΕΡΤ3, ΕΑΚ Κέρκυρας)
Διαιτητής: Βάτσιος (Δυτ. Αττικής)
Βοηθοί: Κωτούλας (Κιλκίς),
Τοροσιάδης (Μακεδονίας)

4ος: Δραγούσης (Κιλκίς)
Απόλλων Πόντου - Ηρακλής
(16:00, Γήπεδο Καλαμαριάς)
Διαιτητής: Αγγελάκης (Μακεδονίας)
Βοηθοί: Παπαδόπουλος,
Ντάβελας (Μακεδονίας)
4ος: Βουρνέλης (Μακεδονίας)
Αιγινιακός - Τρίκαλα (16:00,
Δημ. «Γ. Παραλυκίδης»)
Διαιτητής: Πανυτσίδης (Κοζάνης)
Βοηθοί: Πετρίδης (Χίου), Τζιουβάρας (Κοζάνης)
4ος: Θεοδωρόπουλος (Φλώρινας)
ΑΟΧ Κισσαμικός - Απόλλων
Λάρισας (16:00, Γήπεδο Περιβολίων)
Διαιτητής: Σωτηριάδης (Λασιθίου)
Βοηθοί: Πριόνας (Εύβοιας),
Παγουρτζής (Πειραιά)
4ος: Γκάμαρης (Αθήνας)
Παναχαϊκή - Εργοτέλης
(16:00, Γήπεδο Αγυιάς)
Διαιτητής: Περράκης (Αθήνας)
Βοηθοί: Βεργέτης (Αρκαδίας), Αδαμόπουλος (Μεσσηνίας)
4ος: Μπαΐλης (Πρέβεζας)

Κύριοι του ΑΟ Τρίκαλα,
οι εργαζόμενοι πρέπει
να πληρώνονται!
Άρχισαν τα όργανα στον ΑΟ Τρίκαλα! Διότι καλές οι…
ευχές για τα γενέθλια και τα παχιά λόγια για αγάπη και
στήριξη στην ομάδα, αλλά θα πρέπει και όσοι έχουν την
ευθύνη της διοίκησης στην ιστορική ομάδα να κάνουν
σωστά την δουλειά τους.
Έτσι σήμερα το απόγευμα είχαμε μια εξαιρετική αρνητική
κίνηση για το πρεστίζ, αλλά και την ουσία της ομάδας. Οι
ποδοσφαιριστές μη αντέχοντας άλλο τις υποσχέσεις της
διοίκησης προχώρησαν σε αποχή από την προπόνηση
της Παρασκευής, λίγο πριν το καθοριστικό αγώνα με τον
Αιγινιακό.
Άλλωστε σε όλο τον κόσμο οι εργαζόμενοι πρέπει να
πληρώνονται! Αλλά έχουμε ξεχάσει, εδώ είναι Ελλάδα!
Η προπόνηση ήταν προγραμματισμένη για το απόγευμα
της Παρασκευής στο βοηθητικό του σταδίου , όμως οι
παίκτες δεν βγήκαν ποτέ, αφού ενημερώθηκαν από τους
αρχηγούς πως η συζήτηση με τον Νίκο Νικογλου δεν
εβγαλε ουσιαστικά αποτελέσματα και κατέληξε σε αοριστες
υποσχέσεις για καταβολή μέρους των χρωστούμενων
και υπό προϋποθέσεις !
Ολα αυτά παραμονές ενός ακόμα κρίσιμου αγώνα (σήμερα Κυριακή στο Αιγίνιο) και ενώ ήδη έφερε πολλά
“σύννεφα” και η παραίτηση του Κώστα Παρδάλη από το
ΔΣ της ΠΑΕ …
Πάντως να σημειώσουμε ότι χθες η προπόνηση έγινε
κανονικά, αλλά το κλίμα παρέμενε βαρύ και ασήκωτο…
CMYK

* 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 1112, απλά οι 4 τελευταίοι πέφτουν
2 κατηγορίες.
**** Ο Αήττητος Σπάτων αποβλήθηκε από τοπ πρωτάθλημα
λόγω αδυναμίας κάλυψης του
μετοχικού κεφαλαίου.
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Σύμφωνα με τον
Αϊβάζογλου, φταίει το…
σύμπαν πλην αυτού!
Με… εντυπωσιακό τρόπο αντέδρασε ο πρόεδρος της ΠΑΕ
ΑΟ Τρίκαλα στην αποχή των παικτών του ΑΟ Τρίκαλα, αφού
στο στόχαστρο του βρέθηκαν ποδοσφαιριστές, δημοσιογράφοι,
παράγοντες και… φίλαθλοι του ΑΟΤ! Βέβαια ξεχνά ότι ο ίδιος
πήρε τα ηνία της ομάδας από τον Μπαταγιάννη (έχει τεράστια
ευθύνη για τις επιλογές του), χωρίς να τον «παρακαλέσει» κανένας, όταν μάλιστα εκείνη την εποχή υπήρχε και άλλη πρόταση
για την ΠΑΕ.
Αναλυτικά στην ανακοίνωση που απέστειλε σε συγκεκριμένα
messenger αναφέρει:
ΝΤΡΟΠΗ….
ΝΤΡΟΠΗ για τους συνδικαλισταράδες της πλάκας, κάποια
καλοπληρωμένα και πριμοδοτημένα μικρόψυχα ανθρωπάκια,
που υποκίνησαν τα χθεσινά αίσχη, κάποια παλιοσείρια που μας
παρέδωσαν την ομάδα με 3 βαθμούς σε 7 αγωνιστικές και που
ήταν ουσιαστικά εξοφλημένοι, όταν παρέσυραν και τους υπόλοιπους, για να εξυπηρετήσουν άλλες σκοπιμότητες. Ο καθένας
να αναλάβει τις ευθύνες του.
ΝΤΡΟΠΗ για κάποιες δημοσιογραφάρες της πλάκας που
έχουν ξεχάσει τι θα πει ρεπορτάζ, που δεν ξέρουν να μας πουν
μέχρι ποιο σημείο είναι εξοφλημένοι οι παίκτες, που για αυτόν
το λόγο δικαιολογούν το χθεσινό τσίρκο, που αγνοούν ότι ο
ΑΟΤ είναι κρυστάλινος έναντι Εφορίας, ΕΦΚΑ και τραπεζών
(αδειοδότηση λέγεται), και σχολιάζουν τη δική μου συνεισφορά,
τη στιγμή που οι επιχειρήσεις τους χρωστούν καραβιές με μαρούλια.
ΝΤΡΟΠΗ για κάποιους παράγοντες τζάμπα μάγκες, που ξέρουν, αλλά παριστάνουν τους ενοχλημένους και, αντί να βάλουν
πλάτη στο βαθμό των δυνατοτήτων τους, κατασκευάζουν σενάρια.
ΝΤΡΟΠΗ για τον κόσμο των 200 εισιτηρίων, κάποιους που
φέρεται να έχουν ξενερώσει και ονειρεύονται μεγαλεία από
τον καναπέ τους.
Όποιος ντρέπεται μαζί μου, είναι ευπρόσδεκτος να συνεχίσουμε τον καθαρό αγώνα μας.
ΥΓ. Το τηλέφωνό μου παραμένει ενεργό και η πόρτα του
γραφείου μου πάντα ανοικτή.
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Σημάδεψε σωστά
•Το Μεγαλοχώρι αξιοποίησε τις καλές
στιγμές του και επικράτησε 2-0 των Σαραγίων
Μια ακόμη καλή εμφάνιση
πρόσθεσε στο ποδοσφαιρικό του
χαρτοφυλάκιο χθες το Μεγαλοχώρι, που έδειξε ότι ήθελε τη νίκη
και κυρίως είχε την συνταγή για
να την κατακτήσει.
Ετσι η ιστορία έγραψε 2-0 για
τους μελανόλευκους, που αξιοποίησαν τις αρετές τους και την
έδρα τους. Σε γενικές γραμμές
έγινε ένα ανοιχτό και ενδιαφέρον
παιχνίδι, αφού και οι φιλοξενούμενοι πράσινοι προσπάθησαν
για το καλύτερο.
Η Θύελλα άνοιξε το σκορ στο
8’ όταν ο Νταής έβγαλε ωραία
πάσα για τον Τσαρτόλια και αυτός με ψύχραιμο σουτ στην απέναντι γωνιά έκανε το 1-0.
Στο 43’ οι γηπεδούχοι είχαν
οριζόντιο δοκάρι με τον Φλώρο.
Στο 70’ κατάφεραν να ζευγαρώσουν τα τέρματά τους όταν
μετά από έξοχη ενέργεια του

Φλώρου πάσαρε στον Σταματόπουλο και αυτός σε κενή εστία
δεν είχε πρόβλημα να γράψει το
2-0.
Οι νικητές είχαν και άλλες καλές στιγμές με Τσαρτόλια, Φλώρο,Νταή, ενώ στο 85 ακυρώθηκε
ως οφσάϊντ τέρμα του Φλώρου.
Τα Σαράγια έφτιαξαν φάσεις
με: Καλιακούδα, Ζώη, ενώ ζήτησαν πέναλτι στο 70’.
Μεγαλοχώρι: Πανέτσος, Ανδρέου (53’ Φώτος), Βιολάρης,
Ράκος, Κόλλιας (75’ Χαρίσης),
Αθανασόπουλος, Τσαβαλάς,
Τσαρτόλιας (46’ Μπορμπότης),
Φλώρος, Σταματόπουλος, Νταής
(70’ Μουρελάτος)
Σαράγια: Ντάσκας, Σωτηρίου, Σίμος, Γκίκας, Τάσιος, Κατσαρός, Καμπέρης, Γκένας, Καλιακούδας, Ζώης, Τζέγκας.
Επαιξαν: Κεφαλάς, Κοντοβουνήσιος, Τζέτζιας.

Τμήματα υποδομής

Οι σημερινοί αγώνες
Για τα τμήματα υποδομής της ΕΠΣΤ θα γίνουν σήμερα οι παρακάτω αγώνες:

Κ 12 - 1ος Ομιλος
ΩΡΑ 16:00
Γηπ. Βοηθ Πυργου: Πυργος α – ΑΟΤ
Διαιτ. Αργυροπουλος
Γηπ. Μπαλκουρας: Δημητρα α – Μεγαλ/ρι
Διαιτ. Μαρκοπουλος
Γηπ. Ακαδημιας: Ακαδημια
1 α – Αχιλλέας
Διαιτ. Σινδρος
Γηπ. Football Factory: Καρυες – Νεοχωρι
Διαιτ. Σακκας
Μετεωρα α – Αγ. Μονη 0-3α.α.

2ος Ομιλος - ΩΡΑ 16:00
Γηπ. Οικουμενιου: Οικουμενιος – Πύργος β
Διαιτ. Κουτσαγιας
Γηπ. Σαραγιων: Σαραγια
2017 – Πηγη
Διαιτ. Αβρααμ Β
Γηπ. Ακαδημιας: Ακαδημια
1 β – Δημητρα β
Διαιτ. Μουστακας
Γηπ. Αγ. Βησ/να: Πορταικός
– Βαλτινό
Διαιτ. Κωστηρας

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πύργος - Φήκη ...................................................................0-2
Πυργετός - Πορταϊκός .......................................................1-2
Μεγαλοχώρι - Σαράγια .......................................................2-0
Αχιλλέας - Κεφαλόβρυσο ...................................................1-7
Καλύβια - Νεοχώρι .............................................................0-2
Δήμητρα Απόλλων - Ταξιάρχες .........................................3-1
Καστράκι - Αγία Μονή ........................................................5-0
Γλίνος - ΑΕΤ ........................................................................α.α
Πηγή - Κρύα Βρύση .....................................(σήμερα 4 μ.μ)

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
Πορταϊκός
Ταξιάρχες
Αγία Μονή
Κρύα Βρύση
Πύργος
Αχιλλέας
ΑΕΤ
Γλίνος

•Η Δήμητρα νίκησε με 3-1 τους Ταξιάρχες,
σ’ ένα ενδιαφέρον παιχνίδι με καλό θέαμα

να παιχνίδι με
ωραίο θέαμα
βγήκε στο
γήπεδο της
Μπαλκούρας, όπου η
Δήμητρα νίκησε με 3-1
τους Ταξιάρχες.

Έ

Γκοβίνας έγραψε το τελικό 3-1.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Στο 33’ ο Τσιαμάντας με
δυνατό σουτ βρήκε το οριζόντιο δοκάρι. Ενώ στο 38’ ο
Τσιγαρίδας κέρδισε την μπάλα για να κάνει το 1-0.
Στο 42’ με ωραίο σουτ ο
Πλακιάς έκανε το 2-0.
Στο δεύτερο ημίχρονο στο
54’ ο Παπανδρέου κέρδισε
πέναλτι, το εκτέλεσε ο Μπλέτσας και έκανε το 2-1.
Στο 61’ σουτ του Καρακώστα σταμάτησε στο δοκάρι.
Ενώ στο 73’ οι δυο ομάδες
έμειναν με δέκα παίκτες μετά
την αποβολή των Γριζανίτη
και Παπανδρέου.
Στο 90’ με ωραίο σουτ ο

εν δυσκολεύτηκε το
Καστράκι να ξεπεράσει το εμπόδιο της
Αγίας Μονής η οποία είχε αισθητές απουσίες στο χθεσινό
παιχνίδι. Η νίκη με 5-0 δείχνει
την εικόνα του παιχνιδιού με
τους γηπεδούχους να προσθέτουν βαθμούς γοήτρου.
Αρκετές φάσεις δημιούργησε
και η Αγία Μονή αλλά οι παίκτες της ήταν άστοχοι στην τελική προσπάθεια.
Στο σκορ άνοιξε στο 11’ ύστερα από αυτογκόλ του Φθενάκη.
Στο 25’ ο Τσιαντούλας με σουτ
πέτυχε το 2-0, ενώ στο 42’ ο Σικόλας με ωραίο πλασέ από
πλάγια θέση σημείωσε το 3-0
που ήταν και το σκορ με το
οποίο τελείωσε το πρώτο ημίχρονο.
Στο δεύτερο μέρος το Καστράκι πέτυχε και 4ο τέρμα με
τον Τσιαντούλα στο 68’, ενώ το

Δ

Στιγμιότυπο από τον χθεσινό αγώνα
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64
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27
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0
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ΤΕΡΜ.
91-6
51-14
59-18
57-23
56-29
61-37
59-22
44-40
37-35
31-30
32-49
35-40
33-41
28-48
33-45
23-97
0-75
3-84

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

ΔΗΜΗΤΡΑ: Μήτσιος, Πλακιάς (69’ Γαλάνης), Γριζανίτης,
Τσιαμάντας, Γκοβίνας, Τσιούφης, Καρακώστας (76’ Κωστόπουλος), Τάμπος (83’ Νταϊλιάννης), Τσιγαρίδας, Καραγκούνης, Β. Τσιαντούλας (92’ Κ.
Τσιαντούλας).
ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ: Καλατζής, Πάτσος (74’ Κ. Γιώτας), Μοσχόπουλος, Τσιώλης, Κοτρώτσιος
(4’ λ.τ. Γεωργιάδης), Γιουβρής, Γούλας (53’ Αλεξούλης), Τασούλας, Μπαλάφας
(89’ Δ. Γιώτας), Μπλέτσας,
Παπανδρέου.
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Κουτσάγιας,
Μ. Μανασής – Μπαλάς.

Εύκολη… υπόθεση
•Το Καστράκι κέρδισε 5-0 την Αγία Μονή
τελικό 5-0 έγινε στο 86’ από
ασίστ του Τσιαντούλα και εύστοχο πλασέ του Νταλούκα.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Φάση από το χθεσινό παιχνίδι στο Καστράκι
με πρωταγωνιστές τους Ρόμπο και Ράπτη

Πέρασε με… διπλό
Ο Πορταϊκός κέρδισε 2-1 στον Πυργετό

Η ΒΑθΜoΛoΓΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ

Πήρε τους βαθμούς

Από το καλό στο καλύτερο ο Πορταϊκός ο οποίος πέρασε νικηφόρα από τον Πυργετό κερδίζοντας
2-1. Η νέα επιτυχημένη παρουσία της ομάδας του
Δημήτρη Σαργιώτη, όχι μόνο βελτιώνει την συγκομιδή της αλλά της προσφέρει και ψυχολογική
στήριξη για τη συνέχεια κυνηγώντας τον στόχο που
δεν είναι άλλος από την κατάκτηση μιας ικανοποιητικής θέσης στην τελική βαθμολογία.
Ο Κλιάφας στο 38’ κεφαλιά από σέντρα του Κατζίη από αριστερά, πέτυχε ένα υπέροχο γκολ. Εξαιρετικό σε δημιουργία και εκτέλεση ήταν και το 0-2.
Ο Ιωάννου με σουτ μετά από ατομική προσπάθεια
στο 80’ πέτυχε το δεύτερο γκολ του Πορταϊκού το
οποίο έφερε την ομάδα του πιο κοντά στη νίκη.
Στις καθυστερήσεις ο Νικολούσιος με εύστοχο
πέναλτι που κέρδισε ο Μπουλογεώργος όταν η προσπάθειά του βρήκε σε χέρι αντιπάλου, διαμόρφωσε το τελικό 1-2.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΠΥΡΓΕΤΟΣ: Τεντολούρης, Ντόκος (77’ Δημητρόπουλος), Παπαχρήστος (72’ Ψωμίδης), Μπουλογεώργος, Τσάκαλος, Παπαδοπουλος (60’ Πισκόϊας), Μπαλάφας, Δερμάνης (85’ Χρήστου), Φασούλας, Πάτρας, Νικολούσιος
ΠΟΡΤΑΪΚΟΣ: Γκαραγκάνης, Τζουβάρας, Βαγενάς, Μάστορας, Κατζίη, Ταμπάκου (72’ Κουβέλας),
Κλιάφας, Πανάγος (65’ Πατσιατζής), Ραμιώτης
(55’ Τσαρούχας), Αντωνίου, Ιωάννου.

ΚΑΣΤΡΑΚΙ: Μπόμπολας, Αλμπάνης, Γιάννης (46’ Κρίτσας), Σιούτας, Τσιαντούλας, Μπαούτης Ε., Γραβάνης (46’ Νταλούκας), Σικόλας (68’ Μπλούτσος),
Μυλωνάς, Ρόμπος, Μπαλογιάννης (46’ Μπαούτης Ανδρ.).
ΑΓΙΑ ΜΟΝΗ: Καραλής, Μουρίτσας (75’ Σφήκας), Κύρου,
Λάλος, Φθενάκης, Νύστας, Ντακούλας, Κρούπης, Ράπτης, Καραϊσκος, Κερασοβίτης (75’ Μουλαλί).

Μέτρησε η εμπειρία
Η Φήκη που είχε σε καλή μέρα τον Βερβέρα αξιοποίησε
τις αρετές της και πέρασε με 0-2 από τον Πύργο
Κάθε παιχνίδι θέλει προσοχή και αυτό έκανε η Φήκη, που σεβάστηκε ιδιαίτερα τον Πύργο.
Αξιοποιώντας λοιπόν τις αρετές της απέδρασε από την συγκεκριμένη έδρα με 0-2.
Οι φιλοξενούμενοι ευτύχησαν να έχουν σε σπουδαία μέρα τους
ποιοτικούς άσους με τον Βερβέρα να βάζει την υπογραφή του.
Βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το ποδόσφαιρο είναι βαθιά
ομαδικό άθλημα και στην επιτυχία αυτή έβαλαν όλοι πλάτη.
Από την πλευρά του ο φιλοξενούμενος Πύργος έκανε φιλότιμη προσπάθεια για να κοιτάξει στα μάτια τον έμπειρο αντίπαλο
και να πάρει ότι καλύτερο μπορούσε από την συγκεκριμένη αναμέτρηση.
Το 0-1 σημειώθηκε στο 8’ όταν οι παίκτες της Φήκης έκαναν
συνδυασμένη προσπάθεια, η μπάλα έφτασε στον Βερβέρα και
αυτός με σκαφτό σουτ βρήκε δίχτυα.
Το 0-2 σημειώθηκε στο 80’ και πάλι με τον Βερβέρα, που σούταρε ψύχραιμα μέσα από την περιοχή.
Οι νικητές είχαν δοκάρι με τον Τσιάγκα και καλές φάσεις με τον
ίδιο αλλά και με: Ντούβλη, Βερβέρα, Μπασιάκα.
Από την πλευρά τους οι γηπεδούχοι είχαν δυο αξιόλογες στιγμές με τον Αγγέλη.
Πύργος: Πατσιαλής, Μπαμπατσιάς, Ιατρού, Σκαρλέας, Νταούλας (55’ Κάκιας), Τσόλας (70’ Νίντος), Ρίζος, Τζαχρήστος (75’
Χατζηγεωργίου), Οικονόμου, Αγγέλης, Ζέρβας.
Φήκη: Παπαγεωργίου, Σκρέκας Γ., Σκρέκας. Αθ, Τσερέπη (75’
Κουτής), Χασιώτης, Μέξη (55’ Αλεξόπουλος),Ψαρράς, Ντούβλης,
Τσιάγκας, Βερβέρας, Μπασιάκας.

Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ-ΤΟΠΙΚΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

Τυπική διαδικασία
•Όταν το Κεφαλόβρυσο βρήκε ρυθμό δεν είχε πρόβλημα
να περάσει με το εντυπωσιακό 1-7 από τον Αχιλλέα Μπάρας
κ διαμέτρου
αντίθετη πορεία
διαγράφουν φέτος
Αχιλλέας Μπάρας
και Κεφαλόβρυσο.

E

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Οι γαλάζιοι δεν μπόρεσαν να
βρουν την περπατησιά που ήθελαν και έτσι κάθε παιχνίδι είναι δύσκολο γι’αυτούς ειδικά με τους
αντιπάλους από το πάνω ράφι.
Οσο για το Κεφαλόβρυσο ρίχτηκε στην μάχη με αγωνιστικό
θράσος και εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του.
Με συνοπτικές διαδικασίες γέμισε το σακούλι του και το γεγονός αυτό επέτρεψε στην ομάδα να
κινηθεί πιο άνετα κερδίζοντας
πολλά εύσημα.
Ως εκ τούτου στον χθεσινό
αγώνα της Μπάρας υπήρχε ξεκάθαρο φαβορί.
Οι φιλοξενούμενοι του Γ. Παπαζήση φρόντισαν να επιβεβαιώσουν τα προγνωστικά φτάνοντας στο εμφαντικό 1-7.
Από ένα διάστημα και μετά το
παιχνίδι που έγινε σε φιλική ατμόσφαιρα δεν αντέχει σε κριτική,
αφού η ποιότητα του Κεφαλοβρύσου ήταν εμφανής.
Πάντως για 30 λεπτά οι γηπεδούχοι στάθηκαν πολύ καλά και
δυσκόλεψαν τους φιλοξενούμενους.
Στο διάστημα αυτό φρόντισαν
να κλείσουν καλά τους διαδρόμους και γενικά είχαν θετική αμυντική συμπεριφορά.
Και στο κομμάτι της δημιουργίας όμως κατάφεραν να βγάλουν κάποιες φάσεις που προβλημάτισαν τον αντίπαλο.
Μετά το ημίωρο όμως το Κεφαλόβρυσο άρχισε να ανεβάζει
στροφές και πέρασε για τα καλά
στην θέση του οδηγού.
Η εικόνα του ήταν αναμενόμενη αφού στο δυναμικό του διαθέτει παίκτες που δεν χρειάζονται
συστάσεις. Πραγματικά έχουν
γράψει ατέλειωτα χιλιόμετρα και
αρκεί μια έμπνευση της στιγμής

Πολλά κέφια είχε ο Γκουζιώτης
στο χθεσινό παιχνίδι Αχιλλέα- Κεφαλοβρύσου
για να φτάσουν στην πεμπτουσία
του ποδοσφαίρου.
Μαζί τους αισθάνονται οικεία
και οι υπόλοιποι συμπαίκτες τους
που ξεδιπλώνουν το σύνολο των
αρετών τους.
Γενικά διαθέτουν μια καλή παρέα που ξέρει να συνεργάζεται
καλά μέσα στον αγωνιστικό χώρο,
οπότε φτάνει εύκολα σε θέση βολής και αυξάνει τις πιθανότητες
επιτυχίας.
Επιπρόσθετα είναι σε θέση να
αναδεικνύει διαφορετικούς πρωταγωνιστές, αφού οι περισσότεροι
είναι σε θέση να βάλουν το όνομά τους στην λίστα των σκόρερ.
Συμπερασματικά από ένα διάστημα και μετά όσοι βρέθηκαν
στην Μπάρα παρακολούθησαν
έναν μονόλογο του Κεφαλοβρύσου.

Το φιλμ του αγώνα
Η πρώτη καλή στιγμή του αγώνα σημειώθηκε στο 6’ όταν ο
Γκουζιώτης σούταρε με καλές
προϋποθέσεις και η μπάλα αφού
βρήκε σώματα κατέληξε κόρνερ.
Στο 12’ όμορφα εκτελεσμένο
φάουλ από τον Παπαστεριάδη
βρήκε το δεξί κάθετο δοκάρι.

Στο 23’ σουτ στην κίνηση του
Γκουζιώτη πέρασε λίγο άουτ από
το αριστερό δοκάρι.
Η απάντηση του Αχιλλέα ήρθε
στο 25’ όταν ο Σεφέρης εκτέλεσε
έξυπνα φάουλ από πλάγια δεξιά
και η μπάλα σταμάτησε στο δεξί
κάθετο δοκάρι.
Ακολούθως οι φιλοξενούμενοι
πήραν για τα καλά τα ηνία και
έδειξαν ότι ήταν θέμα χρόνου να
βρουν δίχτυα.
Ετσι στο 30’ ο Χρυσοστόμου με
ατομική προσπάθεια και καλοζυγισμένο σουτ έστειλε την μπάλα
στην δεξιά γωνία για το 0-1.
Στο 31’ φάση διαρκείας και ο
Παπαστεριάδης από πλεονεκτική
θέση σούταρε πάνω από το δοκάρι χάνοντας εξαιρετική ευκαιρία.
Στο 33’ βολίδα του Χρ. Σίμου
μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια ο
Γαλανόπουλος.
Στο 34’ ο Παπαστεριάδης πάσαρε για τον Γκουζιώτη. Αυτός με
ωραία λόμπα απέφυγε αμυντικούς και τερματοφύλακα και με
πλασέ σημείωσε το 0-2.
Στο 38’ επικίνδυνο γύρισμα του
Θέμελη πρόλαβαν και απομά-

κρυναν οι αμυντικοί των φιλοξενούμενων πριν η μπάλα περάσει
την γραμμή.
Ανοιχτό ματς έγινε στην επανάληψη. Στο 47’ ο Μπζάκος με
σέντρα σουτ από πλάγια δεξιά
αιφνιδίασε τον Γαλανόπουλο κάνοντας το 0-3.
Το γκολ της τιμής για την Μπάρα ήρθε στο 54’ όταν ο Ιωάννου
πήρε την απόκρουση και με ψύχραιμο σουτ πέτυχε το 1-3.
Στο καπάκι 55’ ο Τσανεκλίδης
απέκρουσε ασταθώς και ο ορεξάτος χθες Γκουζιώτης που καιροφυλακτούσε έκανε με πλασέ το
1-4.
Η συνάντηση είχε ανοίξει για τα
καλά και ο Γκουζιώτης χτύπησε
για 3η φορά κάνοντας πάλι με
πλασέ το 1-5 στο 59’.
Ακολούθως την σκυτάλη πήρε
ο πολύπειρος Μαυρίκος, που είχε
περάσει αλλαγή στο παιχνίδι και
έδειξε τον ρόλο που παίζει η εμπειρία.
Ετσι στο 62’ ο συγκεκριμένος
παίκτης δοκίμασε το πόδι του
και η μπάλα αφού βρήκε το δεξί
δοκάρι κατέληξε στα δίχτυα για
το 1-6.
Στο 64’ και πάλι ο Μαυρίκος με
συρτό σουτ διαμόρφωσε το τελικό 1-7.
Η τελευταία καλή στιγμή στον
αγώνα ήταν για λογαριασμό της
Μπάρας.
Το χρονόμετρο έδειξε το 70’
όταν ο Κορωναίος σε πρώτο χρόνο σούταρε για να αποκρούσει με
τα πόδια ο Τεντολούρης, ενώ
στην συνέχεια δεν βρήκε στόχο
και ο Ιωάννου.
Διαιτητής: Πέτσας, Βοηθοί:
Λεωνίδας. Κ, Μαργιώλης
Αχιλλέας: Γαλανόπουλος, Καλτσής (67’ Παππάς), Τσανεκλίδης,
Μαυραδάς (57’ Κωστομητσόπουλος), Μπαούσης, Παπαγεωργίου, Τζούκας, Θέμελης, Κορωναίος, Ιωάννου, Σεφέρης
Κεφαλόβρυσο: Τεντολούρης,
Χρυσοστόμου (46’ Μαυρίκος),
Μπζάκος, Σίμος. Χρ, Μητσιάδης
(46’ Μπούκας), Ζαροκωστας,
Γκουζιώτης, Χουλιάρας (75’ Γκίτσας),Μανώλης (46’ Αγγελόπουλος), Παπαστεριάδης, Σαχίνι.

Eδωσαν τα φώτα
ριν λίγες μέρες είχαμε
μεταφέρει την είδηση για την
μετάβαση του μέλους του
κεντρικού ΣΕΓΑΣ Τάκη Χαχάμη
στην Κίνα. Εκεί προέκυψαν όμορφες
στιγμές.

Π

Ο ίδιος βρέθηκε στην Σαγκάη όπου
πραγματοποιείται ο φημισμένος μαραθώνιος προσκεκλημένος των διοργανωτών
συνοδεύοντας και δύο Ελληνίδες αθλήτριες, την Ανθή Κυριακοπούλου και την
Ζωή Ανδρικοπούλου οι οποίες μάλιστα κατέλαβαν την 1η και την 2η θέση στον
αγώνα των 3 χιλιομέτρων.
Κατά την διάρκεια της παραμονής του
στην Σαγκάη προσκλήθηκε σε δείπνο που
διοργάνωσε ο Πρέσβης της Ελλάδας στο
Πεκίνο κ. Λεωνίδας Ροκανάς μαζί με τον
Πρόξενο της Ελλάδας στην Σαγκάη κ.
Βασίλη Ξηρό όπου ο Δημήτρης Χαχάμης
τους βράβευσε με το ασημένιο μετάλλιο
του ΣΕΓΑΣ.
Επίσημο γεύμα παρέθεσε και ο Δήμος
της Σαγκάης με τον Δήμαρχο κ. Μένγκ να

Ο Τάκης Χαχάμης και η Ελληνική αντιπροσωπεία είχαν πολλά να πουν στην Σαγκάη
τιμά τον Δημήτρη Χαχάμη ο οποίος τον κάλεσε να επισκεφτεί τα Τρίκαλα και ο οποίος έμεινε εντυπωσιασμένος απο τα στοιχεία για την πόλη μας και ειδικά για την

αθρόα χρήση του ποδηλάτου αλλά και για
την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών.
H αποστολή επισκέφτηκε ακόμη το νοσοκομείο και το Hellas house.
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Μαζική προσέλευση
•Πληθώρα Τρικαλινών στον σημερινό
αγώνα Run Greece της Λάρισας
Δεν χάνουν ευκαιρία για τρέξιμο οι Τρικαλινοί που θα μετακομίσουν μαζικά σήμερα στην Λάρισα.
Το κείμενο του ΣΕΓΑΣ αναφέρει: Από την πόλη των ρεκόρ
του Run Greece αρχίζει το ταξίδι για έβδομη χρονιά, η σειρά αγώνων δρόμου που καθιέρωσε ο ΣΕΓΑΣ από το 2013 και
διεξάγεται σε επτά πόλεις της χώρας.
Στην πρωτεύουσα της Θεσσαλίας έχουν σημειωθεί σημαντικά ρεκόρ την προηγούμενη χρονιά. Το πρώτο αφορά
στο σύνολο των δρομέων που τερμάτισαν σε σχέση με τις
άλλες πόλεις που φιλοξένησαν τους αγώνες από την έναρξη του θεσμού το 2013. Συνολικά τερμάτισαν σε όλους τους
αγώνες της Λάρισας 3.900 δρομείς. Η Αναστασία Καρακατσάνη με επίδοση 34.33 στα 10χλμ πέτυχε την καλύτερη επίδοση στο αγώνισμα του θεσμού και παράλληλα του αγώνα
της Λάρισας ενώ η Ανθή Κυριακοπούλου στα 5χλμ με 17.16
πέτυχε την καλύτερη επίδοση στον θεσμό και του αγώνα της
Λάρισας. Να σημειώσουμε ότι και το ρεκόρ στα 10χλμ ανδρών ο Χρήστος Καλλίας το σημείωσε στη Λάρισα το 2017
με επίδοση 31.09 ενώ κλείνοντας με τα ρεκόρ του θεσμού
να αναφέρουμε ότι στα 5χλμ το ρεκόρ με 15.27 κατέχει επίσης ο Χρήστος Καλλίας ο οποίος το πέτυχε στον αγώνα του
2017 στα Γιάννενα.
Ένα νέο ρεκόρ «απειλείται» και για φέτος στη Λάρισα! Πρόκειται για το ρεκόρ εγγραφών αφού μέχρι στιγμής έχουν εγγραφεί για να πάρουν μέρος 4.100 δρομείς σε όλους του
αγώνες (2.700 στα 5χλμ, 900 παιδιά, 500 στα 10χλμ) και με
το όριο εγγραφών να βρίσκεται στις 5.050.
Ο αγώνας της Λάρισας θα διεξαχθεί σήμερα Κυριακή 31
Μαρτίου με ώρα εκκίνησης στις 10.00 για τα 10χλμ και 11.30
για τα 5χλμ από την καρδιά της πόλης, την κεντρική πλατεία
όπου και θα τερματίσουν οι δρομείς. Ο αγώνας των παιδιών
είναι περίπου 900μ θα ξεκινήσει μπροστά από τον Άγιο Χαράλαμπο στις 11.35 και τα παιδιά θα τερματίσουν επίσης στην
κεντρική πλατεία.
Το φετινό Run Greece εγκαινιάζει μια νέα εποχή για τον
θεσμό και παρουσιάζεται με νέο λειτουργικό σχεδιασμό, ανανέωση της σήμανσης και της παρουσίασης των αγώνων.

Δυνατές πεταλιές
•Μια ακόμη σύναξη σήμερα
από τον Ποδηλατικό σύλλογο
Μετά τον Προφήτη Ηλία η σειρά ποδηλατικών εκδηλώσεων
μεταφέρεται σε άλλη γωνιά της πόλης.
Το ενημερωτικό κείμενο αναφέρει: Σήμερα Κυριακή 31
Μαρτίου 2019 ο Π.Σ. Τρικάλων διοργανώνει διασυλλογικό
αγώνα δρόμου σιρκουί με αποκλεισμό, με την ονομασία «GP
ΤΡΙΚΑΛΩΝ», για τις 6 παρακάτω κατηγορίες: Εφήβων – Παίδων – Κορασίδων – Παμπαίδων – Παγκορασίδων και Μίνι (μικρά – μεγάλα).
Η διοργάνωση θα γίνει την οδό Σκοπέλου, (είναι ο δρόμος
προς Καρυές όπου γίνεται κάθε χρόνο το παζάρι των Τρικάλων). Η διαδρομή θα είναι κυκλική απόστασης 2km η στροφή. Ο αγώνας είναι τύπου πίστας και απαιτεί πολύ ταχύτητα από τους ποδηλάτες, αφού με το κλείσιμο κάθε στροφής
θα γίνεται σπριντ και ο τελευταίος ποδηλάτης θα βγαίνει
εκτός αγώνα μέχρι να παραμείνουν οι δύο τελευταίοι που θα
διεκδικήσουν την νίκη.
Πρόγραμμα αγώνων :
10:15’ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: Στον χώρο της γραμματείας
11:00’ Μίνι μικρά 4 στροφές (αγώνας χωρίς αποκλεισμό)
11:20’ Μίνι μεγάλα 5 στροφές (αγώνας χωρίς αποκλεισμό)
Αγώνες με αποκλεισμό:
11:45’Παγκορασίδες-Κορασίδες(κοινή κατάταξη απόσταση έως 12km)
12:00’ Παμπαίδες (απόσταση έως 12km)
12:40’ Παίδες (απόσταση έως 20 km)
13:15’ Έφηβοι (απόσταση έως 24km)
14:30’ Απονομές
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι
αθλητές – ποδηλάτες που ανήκουν στην δύναμη της Ε.Ο.Π.
και έχουν Κάρτα υγείας και αγωνιστικό δελτίο για το 2019.
Οι αριθμοί των αθλητών και όλο το διαφημιστικό υλικό του
αγώνα είναι προσφορά της 3GΕκτυπώσεις (3ο χιλ. Τρικάλων
Καλαμπάκας), επίσης το cafe GRANELLO θα εξυπηρετεί τους
θεατές του αγώνα που επιθυμούν καφέ κ.λ.π. Ευχαριστούμε τους χορηγούς για την προσφορά στον αγώνα. Επίσης
ευχαριστούμε όλους τους χορηγούς μας που ο κάθε ένας
με τον τρόπο του στηρίζει την ομάδα μας.

Δράση στην ΕΣΚΑΘ
Σε χθεσινά παιχνίδια μέχρι την ώρα που έκλεινε η ύλη είχαμε: Δαναοί- Σοφάδες 70-85, Νίκαια- Γόμφοι 75-80, Φαλώρεια- Αστέρας 45-76.
Για το μπαράζ της ΑΕΤ λεπτομέρειες σε επόμενο φύλλο.

CMYK
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Με την ορμή του κυπέλλου
Σήμερα στις 4 μ.μ. τα Μετέωρα φιλοξενούν
την Στυλίδα και επιδιώκουν ένα ποδοσφαιρικό πάρτι!

Μ

ε το καλύτερο τρόπο
θέλουν σήμερα να
κλείσουν αγωνιστικά την
εβδομάδα στα Μετέωρα.
Μετά την κατάκτηση του κυπέλλου
της ΕΠΣ Τρικάλων, στο τελικό με
την Πηγή, σήμερα θέλουν να το
πανηγυρίσουν στην Καλαμπάκα, σ’
ένα αγώνα πρωταθλήματος.

Στις 4 μ.μ. θα φιλοξενήσουν την Στυλίδα και ο κ. Τσουκαλίδης περιμένει από
τους παίκτες του να δείξουν διάθεση,
ώστε να φτάσουν στη νίκη και να σφραγίσουν με χαρά την επιτυχία της κατάκτησης του κυπέλλου.
Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, αφού τα
Μετέωρα για το γόητρο θέλουν να φτάσουν και στην 3η θέση του 4ου ομίλου
της Γ’ Εθνικής, όπου εκεί τώρα είναι η
Ιτέα με 3 βαθμούς περισσότερους. Έτσι
το σημερινό παιχνίδι με την Στυλίδα σίγουρα έχει το δικό του ξεχωριστό χρώμα
πάνω στην λογική αυτή.

Η δράση της 24ης αγωνιστικής
έχει ως εξής:

4ος όμιλος
Πιερικός – Θησέας Αγριάς
Μιχούλιας, Φραγιός, Σιανίδης (Μακεδονίας)
Ολυμπιακός Βόλου – Φωκικός
Μπουρουζίκας, Καραγιάννης, Δεδικούσης (Λάρισας)
Μετέωρα – Στυλίδα
Νέος, Τσαντάς, Πάνος (Ηπείρου)
Αστέρας Ιτέας – Αχιλλέας Νεοκαισάρειας
Αθανασίου, Παπαδημητρίου, Μάνος
(Άρτας)
Οικονόμος Τσαριτσάνης – Νίκη Βό-

Τα Μετέωρα θα προσπαθήσουν σήμερα για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα
λου
Μαρόπουλος, Αϊναλής, Τυριακίδης
(Μακεδονίας)
Αλμυρός – Απόλλων Μακρυχωρίου
Παπακωνσταντίνου, Καλύβας (Φθιώτιδας), Παραφέστας (Λάρισας)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ ----56-11
2 ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ -----------------61-10
3 ΙΤΕΑ ------------------------------32-22
4 Α Σ ΜΕΤΕΩΡΑ ----------------35-23
5 ΑΓΡΙΑ ----------------------------27-30

----62
----62
----39
----36
----32

6 ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗ -----------------26-29 ----32
7 ΑΛΜΥΡΟΣ ---------------------29-19 ----31
8 ΣΕΛΛΑΝΑ ----------------------26-27 ----29
9 ΠΙΕΡΙΚΟΣ ----------------------29-29 ----29
10 ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑ ------------29-34 ----27
11 ΣΤΥΛΙΔΑ ----------------------22-50 ----24
12 ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ -----------------22-32 ----24
13 ΦΩΚΙΚΟΣ ---------------------17-35 ----17
14 ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ---------7-67 ----- -8
Στην Αναγέννηση Καρδίτσας έχει επιβληθεί ποινή αφαίρεσης 9 βαθμών από
το τρέχον πρωτάθλημα και 6 βαθμών
από τη νέα σεζόν.

Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

* Τρίβουν τα χέρια τους οι Τρικαλινοί φίλαθλοι για μια ακόμη φορά,
αφού έχουν μπροστά τους μια πραγματικά γεμάτη αθλητικά ημέρα.
Στην λίστα υπάρχουν εκδηλώσεις για τα ομαδικά και τα ατομικά
σπορ, οπότε με μαθηματική ακρίβεια ο χρόνος θα περάσει σαν
νεράκι. Λίγο βέβαια το πρωινό ξύπνημα θέλει προσοχή με την
αλλαγή της ώρας αλλά γρήγορα θα βρουν άπαντες τον γνωστό
ρυθμό.
* Για τις λεπτομέρειες των πεπραγμένων στον ΑΟΤ θα διαβάσετε σε
άλλη σελίδα. Ασφαλώς η συγκέντρωση και η ηρεμία αποτελούν
ιδιαίτερα χρήσιμα στοιχεία σ’ αυτή την καμπή του πρωταθλήματος,
όπου τα λάθη απαγορεύονται δια ροπάλου.
* Από την πλευρά τους τα Μετέωρα με ανεβασμένη ψυχολογία
μετά την κατάκτηση του κυπέλλου ΕΠΣΤ θα σπεύσουν να γεμίσουν
κι άλλο το βαθμολογικό βαλιτσάκι. Είναι φανερό ότι ο εκπρόσωπός
μας πήρε τον αέρα της κατηγορίας και αξίζει να συνεχίσει να αγωνίζεται με την γνωστή αυτοπεποίθηση.
* Οι κιτρινομπλέ διάγουν περίοδο φόρμας, ενώ φωνάζει από μακριά
ότι είναι καλά δουλεμένοι και διαθέτουν σωστό αγωνιστικό προσανατολισμό. Επιπρόσθετα αρκετοί παίκτες μπορούν να δώσουν
λύσεις και αυτή η πολυφωνία παίζει τον ρόλο της. Πάντως είναι
σημαντικό που ο εκπρόσωπός μας φροντίζει να εξαντλεί τις πιθανότητες.
* Οι συμπολίτες έχουν έφεση στις μαχητικές τέχνες και αυτό καταδεικνύεται τόσο από τις αθρόες επιτυχίες αθλητών μας, όσο και
από την διοργάνωση εκδηλώσεων σε πρώτη ευκαιρία. Ομολογουμένως οι δικοί μας φίλαθλοι τις αγκαλιάζουν με ζέση, αφού ξέρουν
ότι θα βιώσουν όμορφα συναισθήματα.
* Ετσι σήμερα ο «Θεσσαλός» ετοίμασε με μεράκι μια ξεχωριστή
σύναξη, οπότε οι πιστοί του είδους θα πάρουν τον γνωστό δρόμο
για το Δημοτικό κλειστό(11.30, ελεύθερη είσοδος) και αναμένεται
να κατασκηνώσουν σ’αυτό για πολλές ώρες.
* Αξιόλογοι αθλητές λοιπόν θα καταθέσουν τα διαπιστευτήριά τους
και θα αναδείξουν την δυναμική του συγκεκριμένου είδους με σεβασμό πάντα στους κανόνες.
* Οι διοργανωτές της σύναξης διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία
μέσα από παλαιότερες πρωτοβουλίες του είδους, οπότε ξέρουν
που να ρίξουν το βάρος τους και τι να προσέξουν για να τρέξουν
όλα άψογα. Το επιμύθιο είναι ότι όσοι ανταποκριθούν στο κάλεσμα
θα αποχωρήσουν με τις καλύτερες εντυπώσεις.
* Καθαρίζει σιγά- σιγά ο χάρτης στα μπασκετικά πρωταθλήματα
υποδομών. Οι παίδες του Αιόλου έμαθαν τους περισσότερους αντιπάλους από τις άλλες Θεσσαλικές περιοχές και έμενε το κλείδωμα
του τελευταίου εισιτηρίου.
* Απ’ όποια πλευρά και να το εξετάσει κανείς τα παιχνίδια με τις
υπόλοιπες Θεσσαλικές παρουσίες δίνει την δυνατότητα στους
κυανέρυθρους να μελετήσουν αρκετά πράγματα και να πατήσουν
ακόμη πιο γερά στα πόδια τους. Ασφαλώς για τους ανθρώπους
του εκπροσώπου μας αποτελεί μεγάλη χαρά να βλέπει δικά της
παιδιά στα κλιμάκια.
* Και το πρωτάθλημα μπάσκετ εργαζομένων προχωράει με ικανοποιητικό ρυθμό. Οι παίκτες καταθέτουν πάθος και εμπνεύσεις.
Φυσικά δεν λείπουν τα ντέρμπι ολκής και γενικά παιχνίδια που κρίνονται στις λεπτομέρειες.
* Η Καλαμπάκα θα φιλοξενήσει (6-7 Απρίλη) τους προκριματικούς
Πανελλήνιου Β. Ελλάδας στο τραμπολίνο.
* Εξαιρετικές είναι οι εικόνες(μακέτες) από το νέο γυμναστήριο του
Γ. Φούντα. Αναλυτική παρουσίαση σε επόμενο φύλλο.

Σε θέση μάχης
Στο γήπεδο θα βρεθούν και σήμερα
οι ομάδες στους δυο ομίλους της Β’
Ερασιτεχνικής. Αναλυτικά:

1ος Ομιλος - ΩΡΑ 11:00
Οι διαιτητές των σημερινών αγώνων
οι οποίοι θα ξεκινήσουν στις 11 π.μ είναι
οι παρακάτω:
Γηπ. Λόγγου: Λόγγος – Κηπάκι
Διαιτ. Ζησης (Παφης – Κωστηρας)
Γηπ. Ακαδημιας: Ακαδημια 1 – Πετρωτό
Διαιτ. Λεωνιδας Κ (Καψουρας – Πλοκας)
Γηπ. Βασιλικής: Βασιλική – Κρήνη
Διαιτ. Κωτουλας (Ντινος – Σινδρος)
Γηπ. Γριζάνου: Γριζάνο – Καρυες
Διαιτ. Μανασης Κ (Ρατζας – Τζιοτζιος)
Γηπ. Ριζώματος: Παραληθαίοι – Κεραμίδι
Διαιτ. Λεωνιδας Σ (Αλεξοπουλος- Παπαγεωργοπουλος)
Γηπ. Καρυων: Ακ Αμπελακιων – Ριζαριο
Διαιτ. Κουτσαγιας (Νταλουκας – Μανασης Μ)
Γηπ. Χρυσαυγής: Αστερας – Αρδάνι
Διαιτ. Κοντινος (Κουτσαγιας – Μαργιωλης)
Γηπ. Ζάρκου: Ζάρκο – Οικουμενιος
Διαιτ. Δουλοπουλος (Καλογριας –
Τουλουμης)
Ρεπό: Αγ. Κυριακή

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

Β
53
52
47
46
38
37
30
30
29
28
26
24
22
21
17
16
4

Ν
17
16
15
14
11
10
9
9
7
8
7
7
6
6
4
5
1

Ι
2
4
2
4
5
7
3
3
8
4
5
3
4
3
5
1
1

Η ΤΕΡΜ.
2 80-20
2 73-18
4 49-24
4 43-24
5 49-33
5 46-30
10 41-39
10 44-44
7 28-31
10 38-45
10 36-45
11 26-39
11 28-36
12 20-38
13 22-59
16 21-51
20 15-83

2ος Ομιλος - ΩΡΑ 16:00
Οι διαιτητές των σημερινών αγώνων
οι οποίοι θα ξεκινήσουν στις 4 μ.μ είναι
οι παρακάτω:
Γηπ. Φωτεινού: Φωτεινό – Βαλτινό
Διαιτ. Ανδριοπουλος (Παφης – Κατσογιαννος)
Γηπ. Δενδροχωριου: Δενδροχωρι –
Παλαιομ/ρο
Διαιτ. Τζιοτζιος (Ντινος – Πλοκας)
Γηπ. Πρίνους: Πρίνος – Πιαλεία
Διαιτ. Λεωνιδας Σ (Αποστολου – Καλογριας)
Γηπ. Παλαιομ/ρου: Ροπωτό – Θεό-

πετρα
Διαιτ. Μανασης Κ (Αλεξοπουλος –
Παπαγεωργοπουλος)
Γηπ. Ασπροβαλτου: Ασπροβαλτος –
Τζουρτζια
Διαιτ. Μανασης Μ (Καψουρας – Τουλουμης)
Γηπ. Μουριας: Δροσερό – Χρυσομηλια
Διαιτ. Κουτσαγιας (Ζησης – Λεωνιδας
Κ)
Λυγαρια – Κεφαλ/κος
3-0 α.α.
Γόμφοι – Φιλύρα
3-0 α.α.
Ρεπό: Βυτουμας

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

Β
58
50
50
46
44
42
39
39
36
27
26
24
21
19
13
0
0

Ν
19
16
16
15
14
12
12
12
11
9
8
7
7
6
4
0
0

Ι
1
2
2
1
2
6
3
3
3
0
2
3
0
1
1
1
1

Η ΤΕΡΜ.
2 79-19
3 71-21
3 60-24
6 55-23
6 54-24
3 41-17
7 47-27
7 52-35
8 52-46
13 35-44
11 36-56
11 28-41
15 28-69
15 36-62
17 23-66
20
0-60
21
0-63

01.00: COSMOTE SPORT 8 HD
Edson Barboza - Justin Gaethje
UFC Fight Night
02:45 COSMOTE SPORT 9 HD
Purdue - Virginia, NCAA
13:00 COSMOTE SPORT 2 HD
Λεβάντε - Έιμπαρ
13:30 Novasports 1HD
Πάρμα - Αταλάντα
14:30 COSMOTE SPORT 9 HD
Κολωνία - Κίελο
15:00 COSMOTE SPORT 2 HD
Ράγιο Βαγιεκάνο - Μπέτις
15:00 ΕΡΤ3
Κέρκυρα - Βόλος
15:30 Novasports 4HD
Ουτρέχτη - Φέγενορντ
16:00 Novasports 24 HD
Φροζινόνε - ΣΠΑΛ
16:00 Novasports 5HD
ΑΪΚ Στοκχόλμης - Έστερσουντ
16:00 Novasports 3HD
Φιορεντίνα - Τορίνο
16:00 Novasports 1HD
Ρόμα - Νάπολι
16:00 ΕΡΤ Sports HD
Άρης - ΟΦΗ
16:05 COSMOTE SPORT 1 HD
Κάρντιφ - Τσέλσι
16:30 COSMOTE SPORT 3 HD
Αννόβερο - Σάλκε
17:00 ΕΡΤ2
Περιστέρι - Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ
17:00 ΕΡΤ3
ΑΕΣΧ Πυλαίας - Δράμα
17:15 Novasports 2HD
ΑΕΚ - Παναιτωλικός

17:15 COSMOTE SPORT 2 HD
Σεβίλλη - Βαλένθια
17:45 Novasports 4HD
Άγιαξ - Αϊντχόφεν
18:00 Novasports 24 HD
Ναντ - Λιλ
18:00 ΕΡΤ Sports HD
Φόρμουλα 1 Γκραν Πρι Μπαχρέιν
18:00 Novasports 5HD
Ζάλτσμπουργκ - Αούστρια Βιέννης
18:30 COSMOTE SPORT 1 HD
Λίβερπουλ - Τότεναμ
19:00 ΕΡΤ1
Ξάνθη - ΠΑΟΚ
19:00 Novasports 3HD
Μπολόνια - Σασσουόλο
19:00 COSMOTE SPORT 3 HD
Άιντραχτ Φρανκφούρτης - Στουτγάρδη
19:30 Novasports 1HD
Ολυμπιακός - Ατρόμητος
19:30 COSMOTE SPORT 4 HD
Atlanta - Milwaukee Bucks
19:30 COSMOTE SPORT 2 HD
Βαγιαδολίδ - Ρεάλ Σοσιεδάδ
20:00 COSMOTE SPORT 8 HD
Φλένσμπουργκ - Μέσκοφ
20:30 COSMOTE SPORT 9 HD
Τενερίφη - Ρεάλ Μαδρίτης
21:30 Novasports 2HD
Ίντερ - Λάτσιο
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD
Ρεάλ Μαδρίτης - Ουέσκα
22:00 Novasports 3HD
Τουλούζ - Παρί Σεν Ζερμέν
22:30 COSMOTE SPORT 4 HD
Oklahoma - Mavericks

τοπικά
ΕΡΩΤΗΣΗ 1η:
Είμαι 58 ετών ανύπαντρη και ασφαλίστηκα την
01/08/1978 έως και σήμερα. Μέχρι το 2018 πραγματοποίησα 10000 απλά
ένσημα. Συνεχίζω και εργάζομαι έως και σήμερα
τρίωρη με μικρές αποδοχές και με απλά ένσημα.
Πότε θα βγω στην σύνταξη
και αν μπορώ να βγω με
μειωμένη;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Δικαιούστε μειωμένη σε
ηλικία 62 ετών εφόσον θα
υπάρχουν 100 ημέρες
ασφάλισης ανά έτος την τελευταία πενταετία πριν από
τα 62.
Εναλλακτικά ενημερώστε
μας πόσα ένσημα είχατε μέχρι 31/12/2012 και αν έχετε
κενά χρονικά διαστήματα
ασφάλισης ή άλλο πλασματικό χρόνο ασφάλισης που
ενδεχομένως θα μπορουσατε να αναγνωρίσετε με
εξαγορά,ώστε να εξετάσουμε και το σενάριο θεμελίωσης δικαιώματος με συμπλήρωση 10000 ενσήμων
το 2012.
ΕΡΩΤΗΣΗ 2η:
Έχω γεννηθεί στις
13/11/1960. Τα πρώτα ένσημά μου ΙΚΑ τα απέκτησα
το 1976. Συνολικά μέχρι τέλος του 2018 τα ένσημά
μου ΙΚΑ είναι 9879 σχεδόν όλα μικτά. Απ’όσο γνωρίζω εχω θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης από το
2013. Ισχύει; Θα ήθελα να
μου πείτε σε ποια ηλικία
μπορώ να πάρω σύνταξη,
μειωμένη και πλήρη. Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Εφόσον με αναγνώριση
πλασματικού χρόνου μπορείτε να συμπληρώσετε συνολικά 10.500 ημέρες ασφάλισης εντός του 2013, τότε
δικαιούστε πλήρη σύνταξη
με βάση τις διατάξεις των
βαρέων, σε ηλικία 60 ετών
και 9 μηνών ή μειωμένη σε
ηλικία 58 ετών και 9 μηνών.
ΕΡΩΤΗΣΗ 3η:
Γεννήθηκα
στις
11/2/1954. Ξεκίνησα να καταβάλλω εισφορές στον
ΟΓΑ απο το 1998. Πότε
βγαίνω σε σύνταξη;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Δικαιούστε σύνταξη σε
ηλικία 67 ετών, δηλαδή στις
11/2/2021.
ΕΡΩΤΗΣΗ 4η:
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Απαντήσεις σε ερωτήματα αναγνωστών
για συνταξιοδοτικά και κοινωνικοασφαλιστικά ζητήματα
Έχω γεννηθεί στις
24/11/1964. Εργάζομαι από
το 1983 και το 2010 είχα
ανήλικη κόρη και 8225 ένσημα. Τέλος του 2018 έχω
10500 και εξακολουθώ βέβαια να εργάζομαι. Μπορώ
να αποχωρήσω με σύνταξη
ως μητέρα ανηλίκου;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Δικαιούστε άμεσα μειωμένη σύνταξη ως μητέρα
ανήλικου τέκνου καθώς είχατε κλείσει τα 50 σας το
2014.
Το δικαίωμα πλήρους σύνταξης (ως μητέρα ανήλικου
τέκνου) σε ηλικία 55 ετών
επι της ουσίας έχει χαθεί καθώς το νέο ηλικιακό όριο
στην περίπτωσή σας διαμορφώνεται στην ηλικία των
62 ετών και 6 μηνών.
Εφόσον συμπληρώσετε
12.000 ημέρες ασφάλισης
θα μπορέσετε να θεμελιώσετε δικαίωμα πλήρους σύνταξης (όχι ως μητέρα ανήλικου) σε ηλικία 62 ετών
επίσης.
ΕΡΩΤΗΣΗ 5η:
Είμαι ασφαλισμένη μετά
το 1993 και ήδη έχω 7.000
ένσημα. Δικαιούμαι μειωμένη στα 62 και κανονική
στα 67;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Ναι πράγματι. Δικαιουστε
πλήρη σύνταξη σε ηλικία 67
ετών ενώ μειωμένη στα 62
εφόσον υπάρχουν 750 ημέρες ασφάλισης την τελευταία πενταετία πριν από τα
62.
ΕΡΩΤΗΣΗ 6η:
Είμαι ασφαλισμένος στο
ΤΕΒΕ και προηγουμένως
στο ΤΑΕ και υπολογίζω ότι
μέχρι 31/12/2016 έχω 35
έτη ασφάλισης και 4 μήνες.
Έχω γεννηθεί τον 2/1958.
Πότε μπορώ να συνταξιοδοτηθώ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Όπως μας αναφέρετε
αφού μέχρι 31/12/2016έχετε 35 έτη και 4 μήνες, συνεπάγεται ότι έως 31/12/2012
έχετε 31 έτη και 4 μήνες. Για
να θεμελιώσετε δικαίωμα το
2012 θα πρέπει μέχρι
31/12/2012 να έχετε 35 έτη

ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
ΑΘΗΝΩΝ, ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΟΙΕΙΔΙΚΟΙ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥ

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

ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ασφάλισης και συνολικά 37
έτη, ώστε να συνταξιοδοτηθείτε σε ηλικία 60 ετών.
Για τη συμπλήρωση των
35 ετών λείπουν 3 έτη και 8
μήνες, τα οποία μπορείτε να
συμπληρώσετε από αναγνώριση πλασματικού χρόνου. Στην ερώτηση σας δεν
διευκρινίζεται τι πλασματικό
χρόνο έχετε, εν γένει μπορείτε να αναγνωρίσετε τέκνα, στρατό, κενά ασφάλισης, σπουδές.
Εάν λοιπόν προβείτε σε
αναγνώριση του ανωτέρω
διαστήματος, συμπληρώνετε την 35ετία μέχρι
31/12/2012 και με συνυπολογισμό της ασφάλισης των
ετών 2013 και έπειτα έχετε
και τα 37 έτη ασφάλισης.
Αναφορικά με την ηλικία,
το προηγούμενο νομοθετικό
καθεστώς προέβλεπε σαν
όριο ηλικίας το 60ο έτος,
όμως εσείς γίνατε 60 ετών
τον 2/2018, μετά δηλαδή
την ψήφιση του Ν.
4336/2015 και συνεπώς θίγεστε από την αύξηση των
ηλικιακών ορίων, οπότε πλέον μπορείτε να αιτηθείτε

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

&

ΣΤΟΥΦΗ
ΕΛΕΝΗ

σύνταξης από την ηλικία
των 61.
ΕΡΩΤΗΣΗ 7η:
Είμαι γεννημένος τον
11/1952. Έχω περί τα 3900
ένσημα στο ΙΚΑ. Έχω εργαστεί και 5 χρόνια στον
Καναδά. Πότε μπορώ να
συνταξιοδοτηθώ με χρήση
του χρόνου της αλλοδαπής;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Μεταξύ των δύο χωρών
υφίσταται Διμερής Σύμβαση, που σας επιτρέπει να
χρησιμοποιήσετε και τα έτη
ασφάλισης στο εξωτερικό
ως συντάξιμα έτη στην Ελλάδα.
Επομένως με συνυπολογισμό των 13 ετών ασφάλισης σας στο ΙΚΑ και των 5
ετών στο εξωτερικό, έχετε
τα απαιτούμενα 15 έτη
ασφάλισης και μπορείτε να
καταθέσετε αίτηση για πλήρη σύνταξη γήρατος από
το ΙΚΑ στην ηλικία των 67
ετών, την οποία ως γεννηθείς τον 11/1952 συμπληρώνετε τον 11/2019.
ΕΡΩΤΗΣΗ 8η:
Είμαι γεννημένη τον

9/1960 και υπολογίζω ότι
έχω στην ασφάλιση του
ΙΚΑ μέχρι 31/12/2015
11.100 ημερομίσθια. Έχω 3
τέκνα και σπουδές 4 έτη.
Εξακολουθώ και εργάζομαι. Πότε μπορώ να βγω σε
σύνταξη;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Εξετάζουμε τη δυνατότητα θεμελίωσης με τις διατάξεις των 10500 ημερομισθίων το 2011. Ο νόμος
προβλέπει ότι για θεμελίωση
το 2011 θα πρέπει έως
31/12/2011 να έχετε 10500
ημερομίσθια ώστε με συνολικό χρόνο ασφάλισης
10800 ημέρες να αιτηθείτε
σύνταξης σε ηλικία 58 ετών.
Εσείς εφόσον έχετε μέχρι
31/12/2015 11100 ένσημα
και με δεδομένο ότι κάθε
έτος επικολλούσατε 300
ημερομίσθια, σημαίνει ότι
έως 31/12/2011 έχετε 9900
ημερομίσθια.
Για τη συμπλήρωση των
10500 υπολείπονται 600
ημερομίσθια. Για θεμελίωση
το 2011 ο νόμος δίνει τη δυνατότητα αναγνώρισης έως
4 έτη, ήτοι 1200 ημέρες.
Εάν αναγνωρίσετε λοιπόν
τις 600 ημέρες που σας λείπουν από τα 2 τέκνα σας, θα
έχετε τις 10500 και με συνυπολογισμό και της ασφάλισης των ετών 2012 και
επόμενα, έχετε υπερβεί τα
απαιτούμενα 10800 ένσημα.
Σχετικά με την ηλικία επειδή, ως γεννηθείσα τον
9/1960, συμπληρώσατε την
ηλικία των 58 ετών τον
9/2018, ήτοι μετά την ψήφιση του Ν. 4336/2015, συνεπώς επηρεάζεστε από την
αύξηση των ηλικιακών ορίων
και πλέον μπορείτε να συνταξιοδοτηθείτε σε ηλικία 60
ετών.
ΕΡΩΤΗΣΗ 9η:
Είμαι γεννημένος τον
7/1957 με ασφάλιση ανελλιπώς στο ΙΚΑ. Μέχρι
31/12/2017 έχω 10310 ένσημα. Έχω υπηρετήσει 24
μήνες στο στρατό, έχω 4
έτη σπουδών και κενά
ασφάλισης. Πότε μπορώ

να συνταξιοδοτηθώ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Ανήκετε στην κατηγορία
των ασφαλισμένων που θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης μετά την 1/1/2013, συνεπώς για πλήρη σύνταξη με
12000 στην ηλικία των 62
ετών ή για μειωμένη στα 62
εφόσον έχετε και 100 ένσημα ανά έτος την τελευταία
πενταετία πριν την υποβολή
του αιτήματος συνταξιοδότησης.
Η διαφορά έγκειται στο
ότι για να συνταξιοδοτηθείτε με πλήρη σύνταξη πρέπει
τα 1690 ημερομίσθια που
σας υπολείπονται των 12000
να τα εξαγοράσετε, γεγονός
που πιθανόν να είναι πολύ
κοστοβόρο σε συνάρτηση
και με τις αποδοχές σας,
ενώ για τη μειωμένη σύνταξη αναμένετε απλώς την
ηλικία των 62.
ΕΡΩΤΗΣΗ 10η:
Είμαι γεννημένη τον
6/1964 και ασφαλισμένη
στο ΙΚΑ έως σήμερα. Μέχρι
τις 31/12/2010 είχα πάνω
από 6200 ένσημα και ανήλικο τέκνο. Μπορώ να καταθέσω αίτηση για σύνταξη
ως μητέρα ανηλίκου;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Σύμφωνα με τα δεδομένα
που μας παραθέτετε, καθώς έως 31/12/2010 είχατε
5500 ημερομίσθια και ανήλικο τέκνο, είχατε κατοχυρώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα ως μητέρα ανηλίκου το 2010 και θα μπορούσατε να συνταξιοδοτηθείτε με μειωμένη σύνταξη
στο 50ό και με πλήρη στο
55ο έτος της ηλικίας σας.
Καθότι είχατε ήδη μέχρι το
2014συμπληρώσει το 50ο
σας έτος, μπορείτε οποτεδήποτε να καταθέσετε αίτηση για μειωμένη σύνταξη.
Για την πλήρη σύνταξη
επειδή θα κλείσετε το 55ο
έτος σας τον 6/2019, το
όριο ηλικίας συνταξιοδότησης αυξάνεται στα 62 έτη
και 6 μήνες.

ΕΛΛΑΣ: ΔΕΝ ΒΛΕΠΩ ΝΑ ΓΕΛΑΣ
Βγάλε πατρίδα μια φωνή
με πόνο να μιλήσεις
και των Ελλήνων τις καρδιές
όλες να τις ραγίσεις.
```
Λυπήθηκα και ένιωσα
τα βάσανα του κόσμου
και ο,τι είχα τα 'δωσα
για τον συνάνθρωπό μου.
```

Νιώθω χαρά που έδωσα
χωρίς ποτέ να πάρω
και πόσα τομάρια έσωσα
κι ας έπρεπε να γράφω.
```
Ειλικρινά τους πρόσφερα
αστείρευτη αγάπη
αντί γι' αγάπη μου 'δωσαν
της λησμονιάς το χάπι.
```

Δανείστηκα και έδωσα
και δάκρυσα για άλλους
κι όταν τους εζήτησα
κάνουν τους μεγάλους.
```
Δεν ήξερα, και άργησα
να δω ποιοι μ' αγαπάνε
λες και τους λύκους άφησα
κοπάδι να φυλάνε.
```

Και τώρα πια που έφυγαν
οι ελπίδες σαν τα τρένα
ένα μονάχα θα τους πω
να μείνει στα γραμμένα.
```
Τους συγχωρώ κι ας έφτασα
αργά να καταλάβω
δεν το περίμενα ποτέ
την μαχαιριά να λάβω.
```

Την τύχη μου ερώτησα
και εκείνη μου είπε εμένα
ό,τι τραβάς, Ελλαδίτσα μου
τα 'χει ο Θεός και ο Λαός γραμμένα.
```
Να είσαι εγγυήτρια
να με δικαιώνεις
αν θα βρεθώ στους νόμους σου
να με αθωώνεις.
Βασίλης Σταυρέκας

30 σελίδα
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Ξεκάθαρο μήνυμα Μητσοτάκη
προς την Αλβανία

Γεννηματά: Το ΚΙΝΑΛ δεν θα συμμετάσχει
σε κυβερνήσεις με πολιτικές ΣΥΡΙΖΑ - Ακροδεξιάς

Η

Για να υπάρξει ένταξη της Αλβανίας στη Ε.Ε. θα πρέπει
να σεβαστεί τα δικαιώματα της ελληνικής μειονότητας

Ξ

εκάθαρο μήνυμα
προς την
Αλβανία, έστειλε
από την Σέρρες ο
πρόεδρος της νέας
Δημοκρατίας,
καλώντας την
Κυβέρνηση της
γειτονικής χώρας, να
σεβαστεί τα ανθρώπινα
και περιουσιακά
δικαιώματα της
ελληνικής εθνικής
μειονότητας, εάν θέλει
να ξεκινήσει διαδικασία
ένταξης στην
ευρωπαϊκή ένωση.

«Θα θέσω το θέμα και στο ΕΛΚ για να υπάρξει
Ο πρόεδρος της Νέας
Δημοκρατίας σε δήλωση
συνολική πίεση», είπε ο πρόεδρος της Ν.Δ.
του στο χωριό Νέο Σουλι,
Προανήγγειλε ότι θα φέρεις το συγκεκριμένο ζή- βλήματα που αντιμετωπίζουν κυρίως με τη φορολογία και την τιμή διαθεσης των προϊόντων
τημα και στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, προκειμέαπό το χωράφι μέχρι το τραπέζι του καταναλωτή,
νου όπως είπε, να υπάρξει συνολική πίεση στην
του παρέδωσαν και μια τιμητική πλακέτα ως ενΑλβανία.
Ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο θύμιο για την επίσκεψη του.
Ο πρόεδρος της ΝΔ, αναφέρθηκε στη σημασία
διακύβευμα των εκλογών της 26 Μαΐου λέγοντας
των συνεταιρισμών και τη νέα μορφή που θα
πως οι πολίτες θα πρέπει να στείλουν ένα διπλό
πρέπει να πάρουν τα συνεταιριστικά σχήματα
μήνυμα στις κάλπες, πρώτον καταψηφίζοντας
τον ΣΥΡΙΖΑ και τον κ. Τσίπρα που τους ξεγέλασε, ώστε οι αγρότες να κερδίζουν από το μόχθο
όπως είπε, και έφερε την συμφωνία των Πρεσπών τους. Αμέσως μετά συναντήθηκε με τους επαγγελματίες οδηγούς στην πιάτσα των ταξί της πόκαι δεύτερον υπερψηφίζοντας τη Νέα Δημοκρατία
ως την μόνη δύναμη που μπορεί να βγάλει τη λης.
«Υποφέρουμε χειρότερα από πέρυσι. Έχουμε
χώρα από την κρίση.
περιοριστεί εδώ γύρω», του είπαν, με τον κ. ΜηΟ ίδιος εκτίμησε πως το μήνυμα για πολιτική
τσοτάκη να ρωτά για την τιμή της ταρίφας για τις
αλλαγή είναι ισχυρό, και θα εκφραστεί με εκκωγύρω περιοχές για τη Θεσσαλονίκη.
φαντικό τρόπο στην κάλπη.
Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο θέμα με
Ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης ξεκίνησε
την δεύτερη μέρα της περιοδείας του στην κεν- τις πλατφόρμες, όπως η Uber, λέγοντας πως
υπάρχει παραπληροφόρηση για τις θέσεις τη
τρική Μακεδονία, από την Νιγρίτα, ενώ στη συΝΔ. «Εμείς είμαστε ξεκάθαροι, θα στηρίξουμε
νέχεια επισκέφθηκε και το χωριό Σκούτερι, αλλά
αδειοδοτημένες πλατφόρμες που πληρώνουν φόκαι αγροτικές μονάδες, καθοδόν προς το νέο
ρους και εισφορές», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.
Σούλι. Αρκετοί από τους κατοίκους του έθεσαν
«Έχουμε μεγάλο ανταγωνισμό» του είπαν από
το αίτημα για εθνικές εκλογές άμεσα, με κάποιους
να του λένε για την κυβέρνηση Τσίπρα «θα πρέπει την πλευρά τους οι οδηγοί ταξί, για να τους
απαντήσει: «ο αθέμιτος ανταγωνισμός είναι κακός.
να φύγουν πρόεδρε, έχουν κάνει μεγάλη ζημιά».
Στο κέντρο της Νιγρίτας τον περίμεναν και οι Η δικη μας θέση είναι ξεκάθαρη. Θα είμαστε
πρόεδροι των λαϊκών αγορών όλου του νομού δίπλα σας. Να μας κρίνετε για αυτά που λένε, όχι
Σερρών, οι οποίοι αφού του παρέθεσαν τα προ- για αυτά που διαδίδουν κάποιοι ότι λέμε».

Φώφη Γεννηματά, από το βήμα του έκτακτου Συνεδρίου του Κινήματος Αλλαγής
που ξεκίνησε στο Στάδιο Ειρήνης και
Φιλίας, προσδιόρισε το στόχο του ενόψει των
κρίσιμων Ευρωεκλογών, Αυτοδιοικητικών Εκλογών
και των Εθνικών Εκλογών.
«Ψήφος Αλλαγής για την Ευρώπη και την Ελλάδα.
Δύναμη στο Κίνημα Αλλαγής για την πολιτική Ανατροπή» υπογράμμισε και συμπλήρωσε απευθυνόμενη στους πολιτικούς της αντιπάλους:
«Η συντήρηση είστε εσείς. Η Πρόοδος είμαστε
εμείς!».
Εξαπολύοντας δριμεία επίθεση στην κυβέρνηση
του ΣΥΡΙΖΑ και τη ΝΔ, η κ. Γεννηματά τόνισε ότι το
δίλημμα των εκλογών δεν είναι: «ΣΥΡΙΖΑ ή ΝΕΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, αλλά ισχυρό Κίνημα Αλλαγής ή διχασμός και νέες περιπέτειες».
Ξεκαθάρισε ότι το Κίνημα Αλλαγής θα έχει αυτόνομη πορεία, λέγοντας ένα βροντερό «ναι» και
ένα βροντερό «όχι».
«Βροντερό "ναι" στην ήττα και την καταδίκη του
ΣΥΡΙΖΑ και ένα βροντερό "όχι" στη δεξιά παλινόρθωση. Επιβεβαιώνουμε και σήμερα στο Συνέδριό
μας την απόφαση αυτή 4.500 Σύνεδροι και θα την
τηρήσουμε απαρέγκλιτα. Οποιαδήποτε αλλαγή θέσης προϋποθέτει απόφαση Συνεδρίου είπε η κ.
Γεννηματά.
Προσδιορίζοντας τον ιδεολογικό και πολιτικό χαρακτήρα του Κινήματος Αλλαγής η κ. Γεννηματά
ανέφερε ότι «είμαστε σοσιαλιστές και σοσιαλδημοκράτες, κινούμαστε στο χώρο της κεντροαριστεράς και έχουμε συγκεκριμένη προγραμματική
πρόταση για την προοδευτική διακυβέρνηση της
χώρας».
Και υπογράμμισε: «Το Κίνημα Αλλαγής δεν πρόκειται να συμμετέχει σε κυβερνήσεις που θα συνεχίσουν τη συντηρητική πολιτική που ασκεί όλο
αυτό το διάστημα Ακροδεξιάς».
Η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής εξήγησε τη
θέση της και υποστήριξε ότι «η προοδευτική αλλαγή
που εμείς προτείνουμε, μόνο με ριζική αλλαγή των
πολιτικών συσχετισμών που θα δημιουργήσει περιβάλλον εθνικής συνεννόησης ευδοκιμεί. Μόνο
έτσι θα μπει οριστικό τέλος στις διχαστικές λογικές,
τις άσκοπες πολώσεις και τις σκιαμαχίες των δυο
δήθεν μονομάχων».
Πρόσθεσε ότι η θέση αυτή δεν αποτελεί ρητορικό
σχήμα και πως έχει τεράστια πρακτική σημασία
γιατί μπορεί να οδηγήσει σε κυβέρνηση της ευρύτερης δυνατής κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης
και λαϊκής νομιμοποίησης με αυξημένο κύρος και
δυνατότητα διαρθρωτικών αλλαγών.
Τόνισε ότι «στην περίπτωση της μη αυτοδύναμης

Η επικεφαλής του ΚΙΝΑΚ Φώφη Γεννηματά
πλειοψηφίας μια τέτοια εξέλιξη δεν είναι δυνατή
παρά μόνο αν πάρουμε εμείς στα χέρια μας διερευνητική εντολή. Θα προτείνουμε με απόλυτη συναίσθηση ευθύνης προγραμματική συμφωνία με
βάση το σχέδιο Ελλάδα. Μόνο έτσι έχει νόημα η
δική μας συμμετοχή. Ας αναλάβουν όλοι τις ευθύνες
τους. Τον πρώτο και τελευταίο λόγο έχει η λαϊκή
ετυμηγορία. Μόνο ο Ελληνικός λαός μπορεί» να
επιβάλλει το πως θα κυβερνηθεί η χώρα. Κανείς
ερήμην του δεν θα αποφασίσει ποια θα είναι η
επόμενη Κυβέρνηση».
Η Φώφη Γεννηματά εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση
στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για τον τρόπο που
χειρίζεται τα εθνικά θέματα με αιχμή τη Συμφωνία
των Πρεσπών και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις:
«Δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη στους χειρισμούς
του κ. Τσίπρα.
Δεν διεκδικούμε τίποτε, δεν παραχωρούμε τίποτα.
Αυτή ήταν και είναι η σταθερή μας θέση», ενώ χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα: «Βαρίδι της αριστεράς.
Βαρίδι για τη χώρα. Με τους ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ τα εθνικά
θέματα υποχωρούν, η Δημοκρατία είναι σε κίνδυνο
».
Κατηγόρησε ακόμη την κυβέρνηση πως προκαλεί
ζημιά στην οικονομία που ξεπερνά τα 200 δισ. με
την ανάπτυξη να καρκινοβατεί, οι φόροι να πνίγουν
νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ενώ η σκληρή επιτροπεία συνεχίζεται.

e-mail: kalliagra.avgeri@gmail.com

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

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

Συσκευασμένες Ζωοτροφές για όλα τα ζώα

Πώληση λιανική και χονδρική
CMYK
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Μαξίμου για ΝΔ-ΠΑΣΟΚ:
Πώς και πότε θα
επιστρέψουν τα κλεμμένα;
Η ανακοίνωση του γραφείου
Τύπου του πρωθυπουργού
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Αυστηρό μήνυμα Τσίπρα στην Αλβανία
Ε
υθεία προειδοποίηση για την ενταξιακή προοπτική της
Αλβανίας στην Ε.Ε. απηύθυνε από το Βουκουρέστι ο
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, τονίζοντας ότι τα
Τίρανα προωθούν αρνητικές ρυθμίσεις για την Ελληνική
Μειονότητα στη γειτονική χώρα. «Σήμερα μαθαίνω ότι υπάρχει
μια αρνητική εξέλιξη σε σχέση με την Ελληνική Μειονότητα
στην Αλβανία», δήλωσε ο κ. Τσίπρας, τονίζοντας ότι «αν ισχύει
αυτό, θα είναι μια πάρα πολύ αρνητική εξέλιξη».

Οι δηλώσεις του πρωθυπουργού σχετίζονται με πληροφορίες που
έφθασαν χθες το βράδυ από τα Τίρανα σχετικά με τη δημοσίευση στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του νόμου που ψήφισε το υπουργικό συμβούλιο της Αλβανίας για τη δήμευση των παραθαλάσσιων περιουσιών
Ελλήνων της Χειμάρρας. «Είναι μια υπόθεση που δυστυχώς αυτή τη
στιγμή δεν μας δίνει την αισιοδοξία σε ό,τι αφορά την κρίσιμη ευρωπαϊκή προοπτική αυτής της χώρας, που αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις και στις οποίες πρέπει να ανταποκριθεί.
Οι προϋποθέσεις να κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση όμως, αν
επαληθευτούν αυτές οι πληροφορίες που έχουμε, νομίζω ότι δεν υπάρχουν», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.
Ο κ. Τσίπρας αντιθέτως στήριξε την ευρωπαϊκή προοπτική της Βόρειας Μακεδονίας και της Σερβίας. Στην τετραμερή σύνοδο κορυφής
Ελλάδας, Ρουμανίας, Σερβίας και Βουλγαρίας, που διεξήχθη στο Βου-

Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας
κουρέστι, κυριάρχησαν ενεργειακά θέματα, η καλύτερη δυνατή διασυνδεσιμότητα με τους αγωγούς φυσικού αερίου και η ολοκλήρωση
αυτοκινητοδρόμων.

Ε. Αχτσιόγλου: Ικανοποιούνται δίκαια αιτήματα των συνταξιούχων

«Πώς και πότε θα επιστρέψουν τα κλεμμένα;», είναι το
ερώτημα που απευθύνει σε Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ
το γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού μετά την παραγγελία της Οικονομικής Εισαγγελίας προς την Εισαγγελία
Πρωτοδικών για την απαγγελία κακουργηματικών κατηγοριών σε οικονομικά στελέχη των δύο κομμάτων καθώς
και σε στελέχη πέντε τραπεζών.
Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση του Μεγάρου Μαξίμου, «ΝΔ και ΠΑΣΟΚ έχουν το θράσος να κάνουν λόγο
για "σκευωρία", επειδή αντί τελικά να σβηστούν με τη δική
τους τροπολογία οι ποινικές ευθύνες τους για τα θαλασσοδάνεια εκατοντάδων εκατομμυρίων, πλέον καλούνται να
δώσουν απαντήσεις στη Δικαιοσύνη.
Πέρα από τις απαντήσεις στο φυσικό τους δικαστή, οφείλουν όμως να δώσουν χωρίς περιστροφές απαντήσεις και
στον ελληνικό λαό: Πώς και πότε θα επιστρέψουν τα κλεμμένα;», καταλήγει η ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του
πρωθυπουργού.

Εξαιρετικά εποικοδομητική χαρακτήρισε η υπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Έφη Αχτσιόγλου, τη συνάντηση κυβερνητικού κλιμακίου υπό τον Πρωθυπουργό, με τους εκπροσώπους
των συνταξιούχων, τα αιτήματα
των οποίων είναι δίκαια, όπως
είπε η ίδια.
Ειδικότερα, ικανοποιείται ένα
σημαντικό αίτημά τους, που αφορά τη διευθέτηση των χρεών στα
ασφαλιστικά ταμεία, σε 120 δόσεις καθώς και το θέμα των συντάξεων χηρείας. Για το τελευταίο ειδικότερα, θα επανέλθουν
στο 70% του ποσού που λάμβανε
ο/η θανών/θανούσα αντί του 50%
που ισχύει σήμερα.
Συγκεκριμένα, όπως είπε η
υπουργός, θα διευθετηθεί άμεσα
το θέμα της ρύθμισης των οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία, με
το σύνολο των οφειλών που εκκρεμούν μέχρι το τέλος του 2018
και η μικρότερη δόση θα είναι 50
ευρώ. Η κ. Αχτσιόγλου ανέφερε
ότι κατά τη συνάντηση εκτέθηκε
η κατάσταση του ασφαλιστικού

Η υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης Έφη Αχτσιόγλου
συστήματος, από όταν ανέλαβε
την κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ τον Ιανουάριο του 2015, όπου το έλλειμμα είχε φθάσει το 1,1 δισ.
ευρώ και 400.000 συντάξεις δεν
είχαν καταβληθεί και παρέμεναν
στα συρτάρια. Σήμερα, τέσσερα
χρόνια μετά, η κατάσταση έχει ουσιωδώς διαφοροποιηθεί και έχουμε ένα δημοσιο ασφαλιστικό φορέα, πλεονασματικό για τρία συνεχόμενα έτη.
Η κ. Αχτσιόγλου τόνισε ότι οι
συνταξιούχοι αναγνώρισαν τις
προσπάθειες που έχουν κατα-

Λογιστικά - Φοροτεχνικά
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Με συνέπεια εκεί
που μας χρειάζεστε

Έγκριτο μέλος συνδέσμου
ταπητοκαθαριστηρίων

“ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ”
CMYK

βληθεί από την κυβέρνηση «για να
σταματήσει ο κατήφορος των περικοπών» των συντάξεων και ότι
σήμερα η κατάσταση έχει ουσιωδώς διαφοροποιηθεί σε σχέση
με το παρελθόν, με το 70% των
εκκρεμών αιτήσεων να έχει προχωρήσει. Παράλληλα -πρόσθεσε- αναγνώρισαν το γεγονός ότι
δεν περικόπηκαν οι συντάξεις,
ενώ δόθηκαν αυξήσεις σε 620.000
συνταξιούχους.
Επίσης, ειδικότερα ζητήματα,
όπως είπε η κ. Αχτσιόγλου, θα διευθετηθούν το επόμενο διάστημα
και τόνισε ότι ο πρωθυπουργός
διαβεβαίωσε τους εκπροσώπους
των συνταξιούχων ότι είναι εφικτό
να ικανοποιηθούν.
Σε ό,τι αφορά το δώρο του
Πάσχα και τα επιδόματα, είπε ότι
θα εξεταστούν το επόμενο διάστημα με την προοπτική να συμπεριλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του 2020, καθώς για το
2019 ο δημοσιονομικός χώρος
έχει κατανεμηθεί. Αναφορικά με
τα αναδρομικά ειδικότερα, η
υπουργός υπογράμμισε ότι μέλημα της κυβέρνησης είναι, κάθε
φορά που δημιουργείται χώρος,
να υποστηρίζονται οι χαμηλόμισθοι και χαμηλοσυνταξιούχοι.
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συντα-

ξιούχων του ΙΚΑ, Δήμος Κουμπούρης, εκπροσωπώντας το συντονιστικό των συνταξιούχων, είπε
ότι ο αγώνας συνεχίζεται. Κάλεσε
δε, τους συνταξιούχους να μην
τρέχουν στα δικαστήρια και να πιστέψουν ότι με πολιτική απόφαση
έκοψαν τις συντάξεις και με πολιτική απόφαση θα δοθούν.
Ο κ. Κουμπούρης δήλωσε επίσης ότι ο πρωθυπουργός τους
διαβεβαίωσε για την επίλυση του
ζητήματος των συντάξεων χηρείας με κατάθεση τροπολογίας. Σε
ό,τι αφορά τα αναδρομικά, δήλωσε ότι ο πρωθυπουργός τους
είπε ότι δεν μπορεί να ικανοποιήσει το αίτημα, γιατί τα χρήματα
είναι πολλά.
Ενώ σε ό,τι αφορά το δώρο του
Πάσχα και τα επιδόματα ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων του ΙΚΑ ανέφερε ότι από
την επόμενη χρονιά, σύμφωνα με
τον κ. Τσίπρα, θα εξετασθεί το
θέμα της απόδοσής τους σε μόνιμη βάση. Για τις 120 δόσεις, ο κ.
Κουμπούρης σημείωσε ότι ο Πρωθυπουργός τους διαβεβαίωσε ότι
για όσους οφείλουν σε ασφαλιστικά ταμεία θα γίνει ρύθμιση με
«κούρεμα» των οφειλών και καταβολή του υπόλοιπου ποσού σε
120 δόσεις, με μικρότερη δόση τα
50 ευρώ.
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ούμε σ' έναν κόσμο
πνευματικής αποστασίας
και ηθικής συγχύσεως και
αμοραλισμού, σ' έναν κόσμο
που θηρεύει τις ηδονές, που
έχει βάλει ως σκοπό της ζωής
του τον ευδαιμονισμό και την
καλοπέραση, σ' έναν κόσμο
που ούτε καν υποπτεύεται ότι
“ουκ επ' άρτω μόνω ζήσεται
άνθρωπος. Σ' έναν που δεν
πιστεύει· ότι πέρα από την ύλη
υπάρχει και το πνεύμα και ότι ο
άνθρωπος με την ηθική και
πνευματική του πρόοδο και τον
αγιασμό θα βρει την αληθινή
ευτυχία.

Και δεν είναι χωρίς σημασία το
γεγονός πως η αγία μας Εκκλησία
στο ενδιάμεσο του σταδίου της
άθλησης των πιστών υψώνει τον Τίμιο Σταυρό ως σύμβολο, ως ύψιστη
διδαχή, ως υπόμνηση πως δεν πρέπει να υποχωρήσουμε, αλλά να συνεχίσουμε τον πνευματικό μας αγώνα, για να νικήσουμε τα πάθη μας
και τις αδυναμίες μας και να γευθούμε τη χαρά της ψυχικής μας
ανακαίνισης. Προβάλλει τον Τίμιο
Σταυρό για να μας θυμίζει πως “ουκ
άξια τα παθήματα του νυν καιρού
προς την μέλλουσαν δόξαν αποκαλυφθήναι...” Κι ακόμα τη ρητή και
βαρυσήμαντη για τον καθένα μας
εντολή του Κυρίου: “όστις θέλει οπίσω μου ακολουθείν, απαρνησάσθω

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

Το νόημα του Σταυρού
Γράφει ο κ. Κων/νος Χαρ. Κορλός, θεολόγος
εαυτόν και αράτω τον σταυρόν αυτού και ακολουθείτω μοι” (Μαρκ.
η΄ 34).
Πρώτος όρος που πρέπει να τηρήσει ο εκουσίως ακολουθών το
Χριστό είναι η απάρνηση του αμαρτωλού εαυτού του, του προτέρου
αμαρτωλού βίου, του “παλαιού ανθρώπου”, των εφάμαρτων και κακών
και πονηρών συνηθειών. Η πράξη
αυτή απαιτεί αποφασιστικότητα και
γενναιότητα και ηρωισμό, ώστε να
αποκοπεί ο άνθρωπος από ό,τι αμαρτωλό τον ενώνει με το παρελθόν,
αλλά και διαρκή αγώνα και επαγρύπνηση, ώστε να αποφευχθούν τυχόν
παλινδρομήσεις και αν σταθεροποιηθεί στην εν Χριστώ ζωή. Ο αγώνας
αυτός διεξάγεται νύχτα και ημέρα
στην καρδιά και στη συνείδηση του
ανθρώπου, αλλά και στην κοινωνική
του ζωή. Το “αράτω τον σταυρόν
αυτού” σημαίνει να σηκώσουμε τον
προσωπικό μας σταυρό, να υπομένουμε με πίστη, υπομονή, ελπίδα
και αισιοδοξία τις διάφορες δοκιμασίες και ατυχήματα και απογοητεύσεις της ζωής, με τη βεβαιότητα

ότι ο Θεός δε θα επιτρέψει να δοκιμαστούμε περισσότερο απ' ό,τι αντέχουμε, αλλά θα μας δώσει τη δύναμη να τις αντιμετωπίσουμε νικηφόρα. Ο απόστολος Παύλος τρεις
φορές προσευχήθηκε στο Χριστό
να του θεραπεύσει κάποια ασθένεια
που τον ταλαιπωρούσε και ο Χριστός
του απάντησε: Παύλε σου φτάνει η
Χάρη μου, “η γαρ δύναμίς μου εν
ασθενεία τελειούται”. Οι απόστολοι
μαστιγώνονται, φυλακίζονται κι όμως
μέσα στη φυλακή ψάλλουν ύμνους
ευχαριστίας στο Θεό. “Πάντα ισχύω
εν τω εν δυναμούντι με Χριστώ”
έλεγε ο απ. Παύλος.
Το “αράτω τον σταυρόν” σημαίνει
επίσης ότι ο χριστιανός πρέπει να
αναλάβει ένα διαρκή και ισόβια σκληρό αγώνα εναντίον του πολυώνυμου
και ευπερίστατου κακού έσωθεν και
έξωθεν. Να αγωνίζεται εναντίον του
φρονήματος της σαρκός, που είναι
ένα πλέγμα ποικίλων κακιών. “Η
σαρξ επιθυμεί κατά του πνεύματος
και το πνεύμα κατά της σαρκός”
(Γαλ. 5,17). “Οι δε του Χριστού την
σάρκα εσταύρωσαν συν τοις παθή-

μασι και ταις επιθυμίαις” (Γαλ. 5,24).
Η έμφυτη ροπή προς το κακό δεν
πρέπει να αφεθεί ανεξέλεγκτη και
πολύ περισσότερο να καλλιεργηθεί,
γιατί στην περίπτωση αυτή θα γίνει
πάθος και δεύτερη φύση μας. Θα
μας υποδουλώσει και θα μας στερήσει την ηθική μας ελευθερία.
Το “ακολουθείτω μοι” σημαίνει ότι
πρέπει ο χριστιανός να ακολουθήσει
τα ίχνη του Χριστού, δηλαδή το στενό και δύσκολο δρόμο και τρόπο
ζωής, το δρόμο της αρετής. “Αγωνίζεσθε εισελθείν δια της στενής
πύλης”. Ο δρόμος που οδηγεί στη
βασιλεία του Θεού, την οποία ο πιστός προγεύεται από την παρούσα
ζωή, είναι γεμάτος αγώνες και θυσίες, αλλά όμορφος και γεμάτος
χάρη και ευλογία Θεού. Ο Χριστός
αμείβει και στην παρούσα ζωή όσους
ακολουθούν όσα υπαγορεύει η φωτισμένη συνείδησή τους και ο θείος
νόμος με ένα ιδιαίτερο τρόπο. Αντίθετα ο εύκολος δρόμος της κακίας,
δηλαδή της χωρίς ηθικούς φραγμούς ζωής της καλοπέρασης και
της ευδαιμονίας οδηγεί “εις την

απώλειαν”. “Ουαί οι γελώντες νυν
ότι κλαύσουσιν”, ενώ “μακάριοι οι
πενθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται”. Δηλαδή το σκηνικό στη Βασιλεία του Θεού θα αλλάξει: όσοι
στην παρούσα ζωή ζουν αμετανόητα
και με απιστία στην αμαρτία και χαίρονται και διασκεδάζουν αμαρτωλά
αυτοί θα δοκιμάσουν απερίγραπτη
θλίψη, ενώ όσοι ζουν ηθική ζωή και
ακολουθούν το δρόμο της αγάπης
εν Χριστώ και μετανοούν για τις
αμαρτίες τους θα χαίρονται αιώνια.
Στο δύσκολο αυτόν αγώνα εναντίον του κακού θα έρθει αρωγός
πανίσχυρος ο Τίμιος Σταυρός.
Με τη θεία Χάρη που έχει απορρεύσει απ' αυτόν θα αμβλυνθεί η
δύναμη του κακού μέσα μας, θα
αποκαλυφθεί η απάτη της αμαρτίας
και θα ξεθωριάσει η πρόσκαιρη λάμψη της και θα λάμψει η ομορφιά και
το κάλλος της χριστιανικής ζωής. Ο
Σταυρός του Κυρίου θα γλυκάνει
κάθε πόνο, θα μετατρέψει το πικρό
σε γλυκό, το φθαρτό σε άφθαρτο,
το θνητό σε αθάνατο, την απαισιοδοξία σε αισιοδοξία και τη λύπη σε
χαρά. Γιατί η σταύρωση του αμαρτωλού εαυτού μας, η νέκρωση των
παθών, η ηθική και ψυχική κάθαρση
θα μας οδηγήσει στην ανάσταση,
στην ανακαίνιση, στην αφθαρσία
της εν Χριστώ ζωής.-

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Άγιος Ιερομάρτυς Υπάτιος Επίσκοπος
Γαγγρών ο εκ Κιλικίας της Μικράς Ασίας
Ο

άγιος Υπάτιος
καταγόταν από την
Κιλικία της Μικράς
Ασίας και ήταν μορφή
από εκείνες που δόξασαν
την Εκκλησία στους
πρώτους αιώνες της και
αγωνίσθηκαν για το
θρίαμβο του
χριστιανισμού και της
Ορθοδοξίας. Ήταν
επίσκοπος Γαγγρών της
Παφλαγονίας στα χρόνια
του Μεγάλου
Κωνσταντίνου και
συμμετείχε στην Α’
Οικουμενική Σύνοδο, η
οποία συνήλθε το έτος
325, στη Νίκαια της
Βιθυνίας κατά της πλάνης
του Αρείου όπου και
διέλαμψε λόγω της
πνευματικής του
διαύγειας και της ψυχικής
του αγνότητας.

(Οι οπαδοί του Αρείου γνώριζαν καλά τα ιερά κείμενα και
βρήκαν πολλές αναφορές
ώστε να υποστηρίξουν τις απόψεις τους. Επέμεναν ότι οι
προσδιορισμοί πατέρας και ο
υιός πιστοποιούσαν το ότι ο
Υιός ήταν λιγότερο τέλειος
από τον Πατέρα. Υιοθετώντας
τη νεοπλατωνική σκέψη, υποστήριξαν ότι ο πατέρας που
είναι η αιτία του υιού ήταν
απόδειξη της θεότητας του
Πατέρα, και ακριβώς επειδή
ο Υιός δε γέννησε, αλλά γεννήθηκε, δεν ήταν ίσος με τον
Πατέρα. Πολλοί Χριστιανοί
βρήκαν λογική την εξήγηση
του Αρειανισμού και έτσι η αίρεση κέρδισε πολλούς υποστηρικτές. Ο σάλος στην αυτοκρατορία έγινε τόσο μεγά-
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λος που ο Αυτοκράτορας Κωνσταντίνος διέταξε τους ηγέτες
των Χριστιανών να συγκαλέσουν Οικουμενική Σύνοδο για
να επιλύσει το ζήτημα. Στόχος
των Πατέρων της Α’ Οικουμενικής Συνόδου ήταν να βρουν
την ορολογία που θα μπορούσε να χαρακτηρίσει τον Αρειανισμό ως διαστρέβλωση. Για
το σκοπό αυτό δανείστηκαν
έναν όρο από την ελληνική φιλοσοφία το «ομοούσιος» και
απέρριψαν την εναλλαγή του
«ομοιούσιος», επειδή οι Αρειανοί θα μπορούσαν να την ερμηνεύσουν κατά τρόπο σύμφωνο με τη διδασκαλία τους.)
Είχε αξιωθεί του χαρίσματος
της θαυματοποιίας και έτσι
βοήθησε και θεράπευσε πολλούς πιστούς. Βοήθησε μάλιστα και το βασιλιά Κωνστάντιο
-γιο του Μεγάλου Κωνσταντίνου- όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα άγριο θηρίο. Ο

άγιος Υπάτιος με μοναδική
ρωμαλεότητα πλησίασε το φοβερό θεριό, το οποίο και ημέρεψε με τη δύναμη της προσευχής του. Το πλήθος εξεπλάγη από το γεγονός αυτό,
για αυτό και άρχισε να δοξολογεί τον Θεό που φανέρωσε
έναν τέτοιο θαυματουργό άνθρωπο. Ο βασιλιάς επίσης του
απένειμε τιμές και διέταξε να
ζωγραφίσουν την εικόνα του
αγίου, την οποία τοποθέτησε
σε περίοπτη θέση.
Διακρίθηκε για την πιστότητά του στα ορθόδοξα δόγματα
και την σφοδρή πολεμική του
κατά των δυσσεβών αιρετικών.
Στο ποιμαντικό του έργο, εξακολούθησε να διδάσκει και να
καθοδηγεί το ποίμνιό του, αλλά
κυρίως αντιμαχόταν τις αιρέσεις, και ιδιαίτερα την αίρεση
των Νοβαντιανών.
(Το Νοβατιανό σχίσμα, ήταν
μια εκκλησιαστική απόσχιση,
στην τοπική εκκλησία της Ρώμης, η οποία δημιουργήθηκε
εξ’ αιτίας των χρόνιων διαφωνιών που είχαν αναπτυχθεί στο
ζήτημα της αυστηρότητας της
μετάνοιας των πεπτωκότων και
των βαρέως αμαρτανόντων.
Ηγέτης αυτού του σχίσματος
ήταν ο Νοβατιανός, ένας κληρικός της εκκλησίας της Ρώμης, υπέρμαχος της αυστηρής
γραμμής κατά των «πεπτωκότων», που διακρινόταν για την
ιδιαίτερη και βαθειά θεολογική
του κατάρτιση. Ο Μέγας Κωνσταντίνος κήρυξε το Νοβατιανούς σχισματικούς και όχι αιρετικούς, ενώ έκλεισε και πολλές εκκλησίες τους αργότερα.)
Η επιτυχία με την οποία κα-

Άγιος Ιερομάρτυς Υπάτιος Επίσκοπος Γαγγρών ο Θαυματουργός
ταπολεμούσε τους Νοβαντιανούς, ξεσήκωσε τα άγρια πάθη
τους και ζητούσαν την εξόντωσή του. Για τον σκοπό αυτόν, το έτος 326 πλήρωσαν
κάποιους ειδωλολάτρες και με
δόλιο τρόπο, στην κατάλληλη
ευκαιρία, σε μια κρημνώδη περιοχή, με ρόπαλα, μαχαίρια
και ξύλα, χτύπησαν τον άγιο
Υπάτιο και τον άφησαν μισο-

πεθαμένο. Πριν ξεψυχήσει, μία
εκ των φανατικών αιρετικών
γυναικών τον θανάτωσε δια
λίθου. «Kτείνει γυνή βαλούσα
καιρίαν λίθω, τον Yπάτιον, φευ
γυναικί αθλία! Πρώτη Yπατίω
βιότου πέρας εν τριακοστή».
Έτσι ο άγιος Υπάτιος μαρτύρησε και κληρονόμησε την Βασιλεία της Τριαδικής Θεότητος
και με τον τρόπο που αποδή-

μησαν οι περισσότεροι Άγιοι
της Εκκλησίας μας: «Ελιθάσθησαν, επρίσθησαν, επειράσθησαν, εν φόνω μαχαίρας
απέθανον». Δηλαδή, λιθοβολήθηκαν, πριονίσθηκαν, δοκίμασαν πολλούς πειρασμούς,
πέθαναν με θάνατο από μαχαίρι. Αλλά σημασία έχει ότι
στο τέλος το αποτέλεσμα ήταν
η περίτρανη νίκη τους.
Κατά τη διάρκεια του ενταφιασμού του, συνέβησαν πολλά θαύματα και προσελκύσθηκε πλήθος ανθρώπων στο χριστιανισμό. Τμήματα από τα τίμια λείψανά του φυλάσσονται
στην Ιερά Μητρόπολη Μονεμβασίας και Σπάρτης, στην Ιερά
Μονή Ιβήρων του Αγίου
Όρους, στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Βουλκάνου Μεσσηνίας κ.ά. Η Εκκλησία μας εορτάζει και τιμά
την Ιερά μνήμη του την 31η
Μαρτίου.
«Οσίως ιέρευσας, τω επί
πάντων Θεώ, και πρόεδρος
ένθεος, της Εκκλησίας Γαγγρών, εδείχθης Υπάτιε, όθεν
θαυματουργίαις, διαλάμπων
ποικίλαις, σύνθρονον τω Τεκόντι, τον Υίον ωμολώγεις, δι’
ον και χαίρων ήθλησας, Ιερομάρτυς ένδοξε»
«Και τρόπων μέτοχος, και
θρόνων διάδοχος, των Αποστόλων γενόμενος, την πράξιν
εύρες θεόπνευστε, εις θεωρίας επίβασιν, δια τούτο τον
λόγον της αληθείας ορθοτομών, και τη πίστει ενήθλησας
μέχρις αίματος, Ιερομάρτυς
Υπάτιε, Πρέσβευε Χριστώ τω
Θεώ, σωθήναι τας ψυχάς
ημών»
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Μια τριπλή βεβαιότητα
Μικρή σημασία έχει
πλέον το πότε θα γίνουν
οι βουλευτικές εκλογές. Η
πιθανότητα των πρόωρων, παρά τις διαβεβαιώσεις των κυβερνώντων, βολεύει τη δεύτερη
Κυριακή των αυτοδιοικητικών.
Η μεγαλομανία και ο
βολονταρισμός
τους
έστειλαν το λογαριασμό
στους πολίτες και σήμερα
όλο και συχνότερα, ενώπιον της ολικής τους κατάρρευσης, καιροσκοπικά
εκλιπαρούν εκείνους που
λοιδορούσαν, τους γερμανοτσολιάδες και μερκελιστές, για συμπόρευ- Νικόλαος Χρ. Γκίκας
ση και μάλιστα χωρίς
προαπαιτούμενα. Η χαμαιλεόντιος ηθική του πλεονεκτήματος σκοντάφτει στα γυρίσματα της κάλπης.
Ένας απόλυτος πολιτικός παροξυσμός. Η παροχολογία
χτυπάει κόκκινο, με ομοβροντία διορισμών και επιδομάτων,
ενώ όλο και συχνότερα προπαγανδίζουν τα πενιχρά αποτελέσματα της διακυβέρνησής τους.
Ούτε λόγος για το τρίτο μνημόνιο βέβαια, το ΕΚΑΣ που
χάθηκε, τα αιματηρά υπερπλεονάσματα, την υπερφορολόγηση, τις κατασχέσεις, την περικοπή των νέων συντάξεων
από το νόμο Κατρούγκαλου, τους ρουβίκωνες, το υπερταμείο των 99 ετών, την περιφρόνηση της λαϊκής βούλησης στις Πρέσπες αλλά και το ελατήριο που ακόμη περιμένουμε να εκτιναχτεί.
Μέχρι να απογειωθεί, το success story αμαυρώνεται από
τις μνημονιακές δεσμεύσεις και τα προαπαιτούμενα. Τα δε
αλτρουιστικά τους αισθήματα κατάντησαν τα νησιά μας φαβέλες, αποθήκες ψυχών.
Από τις ψευδαισθήσεις του έντιμου συμβιβασμού οδηγηθήκαμε στο καταστροφικό τρίτο μνημόνιο, ενώ από τις
καταγγελίες υποτέλειας στους τοκογλύφους ξένους, γίναμε
πειθήνια όργανα του ΝΑΤΟ.
Οι κακοί ξένοι λοιπόν δεν θορυβήθηκαν, ούτε η Ευρώπη άλλαξε από τους μεσσιανισμούς τους. Αντίθετα κινείται δεξιότερα εξαιτίας του άκρατου λαϊκισμού και διεθνισμού των αριστερών και δεξιών ελίτ της. Συνειδητά λοιπόν
πολώνουν το πολιτικό κλίμα, εφευρίσκοντας τρόπους να
υπονομεύσουν και να συκοφαντήσουν.
Η μισαλλοδοξία τους, οι διαχωριστικές γραμμές και η
προσπάθεια ταύτισης της ΝΔ με ακροδεξιές πολιτικές πέφτουν στο κενό. Και στις τρείς εκλογικές αναμετρήσεις που
έρχονται είναι βέβαιο πως οι κυβερνώντες θα ηττηθούν κατά
κράτος. Τόσο στην αυτοδιοίκηση όπου δεν έχουν κανένα
λαϊκό έρεισμα, όσο και στις ευρωεκλογές, καθώς η δεξιόστροφη τάση σε ολόκληρη την Ευρώπη τους φέρνει σε
μια απερίγραπτη δεινή θέση.
Στις δε βουλευτικές το αφήγημα του προοδευτισμού έχει
ξεθωριάσει από τις ολεθροφόρες πολιτικές τους.
Οι δημοσκοπήσεις μπορεί να μην αποτυπώνουν ξεκάθαρα
το αποτέλεσμα, ωστόσο με σαφήνεια δείχνουν την τάση της
συντριπτικής υπεροχής της ΝΔ, σε ένα εκλογικό σώμα που
είναι οργισμένο και αγανακτισμένο από την ανερμάτιστη
πολιτική των κυβερνώντων.

Εκλογές στον Ερυθρό Σταυρό Τρικάλων
Παρακαλούνται τα ταυτοποιημένα μέλη του Τμήματος Τρικάλων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού να προσέλθουν αύριο
Κυριακή 31 Μαρτίου, ώρα
11η πρωινή, στην αίθουσα
εκδηλώσεων του ΦΡΟΥΡΙΟΥ Τρικάλων, για την διεξαγωγή της Περιφερειακής Συνέλευσης και τη διενέργεια εκλογών, για την ανάδειξη Περιφερειακού Συμβουλίου, Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου,
Εξελεγκτικής Επιτροπής και Επιτροπής Δεοντολογίας.

ΚΥΡΙΑΚΗ

31

ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

σελίδα 33

Ποινικές διώξεις για τα δάνεια
πολιτικών κομμάτων
υπόθεση των κομματικών
δανείων που βρέθηκε, όπως
και η Novartis, ψηλά στην
ατζέντα της κυβέρνησης στο
αφήγημά της κατά της διαπλοκής,
οδήγησε χθες –λίγο πριν από την
έναρξη της προεκλογικής περιόδου
για τις ευρωεκλογές– σε ποινικές
διώξεις δεκάδων στελεχών τραπεζών,
πάνω από 120 άτομα, μιας και
κρίθηκαν υπεύθυνοι των
δανειοδοτήσεων για Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ
από το 2005 έως το 2011.

Η

Ως ηθικοί αυτουργοί διώκονται, επίσης,
και εννέα υπεύθυνοι των ταμείων των δύο
κομμάτων. Η υπόθεση είχε αρχικά τεθεί στο
αρχείο. Ανασύρθηκε το 2017 ύστερα από
προσωπική παραγγελία της εισαγγελέως
του Αρείου Πάγου Ξένης Δημητρίου, που
ζήτησε την επανεξέτασή της, αν και είχε ψηφιστεί νόμος το 2013, επί κυβερνήσεως Αντώνη Σαμαρά, που προέβλεπε απαλλαγή
από κάθε ποινική ευθύνη για τα τραπεζικά
στελέχη που ενέκριναν, υπό προϋποθέσεις, δάνεια για κοινωφελή ιδρύματα και
κόμματα.
Σύμφωνα με τους οικονομικούς εισαγγελείς που ανέλαβαν τον επανέλεγχο, τα
δάνεια των κομμάτων Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ, τα
οποία δόθηκαν με την εγγύηση των μελλοντικών κρατικών επιχορηγήσεων, δεν
διέθεταν επαρκείς εξασφαλίσεις και ως εκ
τούτου τα τραπεζικά στελέχη που τα υπέγραψαν φέρουν ποινικές ευθύνες ως φυσικοί αυτουργοί με την κατηγορία της απιστίας σε βαθμό κακουργήματος και με
ηθικούς αυτουργούς τους υπευθύνους των
κομματικών ταμείων. Για τα δάνεια του
ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ η εισαγγελική έρευνα
κατέληξε σε αντίθετο συμπέρασμα, ότι

εξυπηρετούνται και ελήφθησαν υπό επαρκείς εγγυήσεις.
Πάντως, η ιστορία με τα κομματικά δάνεια, που είχε προβληθεί από κυβερνητικά
στελέχη ως ενδεικτικό παράδειγμα διαπλοκής, θα απασχολήσει προσεχώς τη Δικαιοσύνη, η οποία θα κληθεί να κρίνει αν ο
νόμος που απάλλασσε τα τραπεζικά στελέχη των ποινικών ευθυνών μπορεί πράγματι να ξεπεραστεί ή όχι.
Αλλωστε η αρχική αρχειοθέτηση της
υπόθεσης από εισαγγελείς έγινε διότι
ελέγχθηκαν οι προϋποθέσεις που έθετε ο
νόμος του 2013 και βρέθηκε ότι είχαν τηρηθεί. Τώρα οι εισαγγελείς, προκειμένου να
ξεπεράσουν τον σκόπελο του νόμου –
πράγμα καθόλου εύκολο–, υποστήριξαν
ότι τα δάνεια αυτά, όταν δόθηκαν, δεν είχαν επαρκείς εξασφαλίσεις.

Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για δάνεια
που είχαν ληφθεί από το 2005 και μέχρι το
2011, υπό άλλες οικονομικές συνθήκες και
υπό άλλα δεδομένα, πολλά από τα οποία
έχουν εν μέρει στο παρελθόν εξυπηρετηθεί.
Για την υπόθεση θα ακολουθήσει ανακριτική
διαδικασία που θα κρατήσει καιρό, αφού το
σύνολο των ελεγχομένων τραπεζικών στελεχών και υπευθύνων των κομματικών ταμείων ξεπερνάει τους 130.
Ωστόσο η άσκηση ποινικών διώξεων,
που έρχεται σε μια χρονική συγκυρία προ
της επικείμενης προεκλογικής περιόδου,
όπως και η υπόθεση της Novartis, για την
οποία επίσης αναμένονται εξελίξεις, προσδίδει στις δικαστικές εξελίξεις αυτού του τύπου, εκ των πραγμάτων, έντονο πολιτικό χαρακτήρα και προκαλεί σκέψεις ακόμα και
για πολιτικές εκπλήξεις.

Αλβανία: «Εξαφάνισαν» το ΦΕΚ με το οποίο
αρπάζουν τις περιουσίες Ελλήνων της Χειμάρρας
«Μένει να φανεί αν η κίνηση αυτή ήταν το πρώτο βήμα για την πλήρη ανάκληση των απαράδεκτων
αποφάσεων που στοχοποιούν την ελληνική μειονότητα», σχολιάζουν διπλωματικές πηγές
Κατέβηκε από την ιστοσελίδα της αλβανικής
εφημερίδας κυβερνήσεως το ΦΕΚ, που θα επέτρεπε την αυθαίρετη δέσμευση γαιών που ανήκουν σε Έλληνες ομογενείς στην περιοχή της
Χειμάρρας, όπως αναφέρουν διπλωματικές πηγές.
Παράλληλα, οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι
οι θέσεις της Ελλάδας αλλά και της ΕΕ σε ό,τι
αφορά τα δικαιώματα της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία έχουν εκφρασθεί επανειλημμένως και με σαφήνεια σε όλα τα επίπεδα, ενώ γίνεται αναφορά και στην «ιδιαίτερα σαφή», όπως τονίζουν, χθεσινή τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, η οποία δεν άφησε κανένα περιθώριο παρερμηνείας από την αλβανική ηγεσία όσον αφορά την προϋπόθεση να
σεβαστεί απόλυτα τα δικαιώματα και δη τα περιουσιακά των Ελλήνων ομογενών.
Ειδικότερα, οι διπλωματικές πηγές αναφέρουν: «Παρατηρήσαμε ότι τελικά αφαιρέθηκε
από την ιστοσελίδα της αλβανικής εφημερίδας
κυβερνήσεως το ΦΕΚ που θα επέτρεπε την αυθαίρετη κρατικοποίηση γαιών που ανήκουν σε
Ελληνες ομογενείς στην περιοχή της Χειμάρρας. Μένει να φανεί αν η κίνηση αυτή ήταν το
πρώτο βήμα για την πλήρη ανάκληση των απαράδεκτων αποφάσεων που στοχοποιούν την
ελληνική μειονότητα και την περιουσία της,

υπονομεύοντας ανεπανόρθωτα την ευρωπαϊκή προοπτική της Αλβανίας. Μια προοπτική
που έχει ως προϋπόθεση τον πλήρη σεβασμό
των δικαιωμάτων όλων των μειονοτήτων που
διαβιούν στην Αλβανία, και που αναμένουμε να
αποτυπωθεί και στους εφαρμοστικούς νόμους
για τις μειονότητες».
«Ομόνοια»: Η απόπειρα να μας αποτελειώσουν δεν πέρασε

«Φαίνεται ότι η απόπειρα να μας αποτελειώσουν δεν πέρασε, χάρη στην αντίδραση και
την ενότητα μας», σχολιάζει η οργάνωση της
ελληνικής εθνικής μειονότητας στην Αλβανία
«Ομόνοια», αναφορικά με τη δημοσίευση της
υπουργικής απόφασης στο αλβανικό ΦΕΚ.
«Σε μια πρωτοφανή στα χρονικά ενέργεια,
η κυβέρνηση αναγκάστηκε να εξαφανίσει
από την ιστοσελίδα της εφημερίδας της κυβέρνησης την απόφαση 172.
Το κατά ποσό η απόφαση αυτή έχει νομική
ισχύ το διερευνούν οι δικηγόροι μας, αλλά για
άλλη μια φορά τα πράγματα δεν είναι ξεκάθαρα», σημειώνει ακόμα και προσθέτει: «Για
αυτό τα ξεκαθαρίζουμε εμείς: Δεν θα σταματήσουμε τον αγώνα μας μέχρι να δοθεί τίτλος ιδιοκτησίας σε κάθε Χειμαρριωτη για τη
γη των πατέρων του. Δε θα σταματήσουμε τον
αγώνα μέχρι αυτοι οι τίτλοι να εγγραφούν στο
υποθηκοφυλακείο.
Όταν θα έχει γίνει αυτό, είμαστε έτοιμοι για
διάλογο με την αλβανική κυβέρνηση για να συζητήσουμε ποιος είναι ο πιο σωστός τρόπος
για την τουριστική ανάπτυξη του τόπου μας.
Με αξιοπρέπεια και σύμφωνα με τους νόμους
και τα διεθνή στάνταρ. Όχι με κλεψιές και κοροϊδίες, που σκοπό έχουν να μας διώξουν από
τον τόπο μας».
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06:45
10:00
11:30
12:00
12:45
13:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
21:00

Μαζί το Σαββατοκύριακο
Πάμε Αλλιώς
Με Αρετή και Τόλμη
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Σαν Σήμερα τον 20ό Αιώνα (Ε)
Το Αλάτι της Γης E11 (Ε)
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Προσωπικά E10 (Ε)
Πολίτες της Ευρώπης
Super League Day
Ποδόσφαιρο: Ξάνθη ΑΟ - ΠΑΟΚ (Ζ)
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Αθλητικά - Καιρός
21:45 Αθλητική Κυριακή
00:00 ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός

07:00
08:00
10:30
11:30
12:30
13:00
14:00
15:30
16:00
17:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:45

07:00
08:00
08:30
10:00
11:00
12:30
13:00
13:30
15:00
17:00
18:30
19:00
20:00
21:00
22:00
22:30

Schooltube (Ε)
Θεία Λειτουργία
Φωτεινά Μονοπάτια Κ2 Ε6
Εν Συνόλω
Χωρίς Ερώτηση (Ε)
Οι Δρόμοι της Ανάπτυξης
Να Ζει Κανείς ή να Μη Ζει
20ός Αιώνας Επιλογές (Ε)
Άξιον Εστί E2
Μπάσκετ: Περιστέρι Βίκος Cola Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ (Ζ)
Τα Στέκια Κ3 Ε1
Ντετέκτιβ Μέρντοχ Κ10 Ε9
Οικογένεια Ντάρελ Κ2 Ε4
Ο Ζεστός Μήνας Αύγουστος
Forget Me Not

24 Ώρες Ελλάδα (Ε)
Μικρές Φάρμες E9 (Ε)
Συναυλία
Πράσινη Ζωή στην Πόλη E8
Σπόρ στο 3
'Oψον και Ψαλμός (Ε)
Ειδήσεις
Κυριακή στο Χωριό Κ2 (Ε)
Ποδόσφαιρο: Κέρκυρα - Βόλος ΝΠΣ
(Ζ)
Χάντμπολ: Πρωτάθλημα Χάντμπολ
Α1 Ανδρών (Ζ)
Εικαστικές Ξεναγήσεις E10
Το Μεγαλείο της Τέχνης E4
Μιλάμε Ελεύθερα Κ3
Τα Φονικά Μυστήρια της Κας Φίσερ
Κ1
Ειδήσεις
Ακατάλληλο για Ανηλίκους

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 Ε34
Το Καφέ της Χαράς (Ε)
Υγεία Πάνω απ' 'Oλα Κ7
ANT1 News
Merenda Mania
Κωνσταντίνου και Ελένης Κ2 Ε29
(Ε)
16:15 Εκείνες κι Εγώ

τηλεόραση

ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
17:15 ΑΝΤ1 News - Δελτίο στη Νοηματική
Γλώσσα
17:30 Η Ωραία των Αθηνών
19:30 ANT1 News
20:45 Your Face Sounds Familiar Κ5
00:00 Γλυκός Πειρασμός

07:30 Super Wings
08:00 Polly Pocket
08:30 Πέππα, το Γουρουνάκι
08:45 Οι Ευχούληδες: Το Πάρτι
Συνεχίζεται
09:15 Η Μάσα και ο Αρκούδος
09:45 Μπόμπι και Μπιλ
10:15 PJ Masks
10:45 Miraculous Lady Bug
11:15 Barbie Dreamhouse Adventures
12:00 Mecard
12:30 Wabbit: New Looney Tunes
12:40 Scooby-Doo! Η Κατάρα του
Δαίμονα της Ταχύτητας (ScoobyDoo! and WWE: Curse of the Speed
Demon)
14:15 Traction
15:00 Star News
16:10 Τα Φιλαράκια Κ4 Ε13
17:15 The Big Bang Theory Κ12
18:10 Ειδήσεις στη Νοηματική Γλώσσα
18:20 MasterChef 3: MasterClass
19:50 Star News
21:00 Ο Θόδωρος και το Δίκανο
23:15 Ακάλυπτος

07:30
08:00
09:00
10:00
13:00
13:50
16:50
17:50
18:00
19:00
20:00
21:50
00:00

Η 'Eλενα του Άβαλορ
Για Πάντα Φίλες Κ2 Ε14 (Ε)
Kitchen Lab (Ε)
Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση
Ειδήσεις
Καλύτερα Δε Γίνεται!
Kitchen Lab
Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική
Γλώσσα
Το Σόι σου Κ5 Ε40 (Ε)
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
'Eνας Κόσμος
'Eρωτας από την Αρχή
Ο Εκλεκτός της Νύχτας

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

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

17:00
19:00
20:00
21:00
21:10
22:50
23:30
23:50

Τηλεαγορές
Κόντρα και Ρήξη
Αναζητώντας τις Ρίζες Μας
Δελτίο Ειδήσεων
Σπορ στη Θεσσαλία
Super Sport
Δυνατά και Ελληνικά
Δυνατά και Ελληνικά

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

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

'Eλα Χαμογέλα
Open Sport
Open News - Μεσημεριανό Δελτίο
'Oλα... Λάθος
Open News στη Νοηματική
Celebrity Travel
Open News
My Greece
Ο Ψεύτης
Total Football

ΚΡΙΟΣ: Μπορεί βέβαια να έρθετε και αντιμέτωποι με καυγάδες ή να χρειαστεί να διαχειριστείτε ζητήματα που σχετίζονται με τα αδέρφια ή άτομα του συγγενικού σας περιβάλλοντος. Από την άλλη όμως θα έχετε την ευκαιρία και για κάποιες εξορμήσεις που θα σας χαλαρώσουν.
ΤΑΥΡΟΣ: Μπορεί να προκύψουν ξαφνικά έξοδα, όπως και το να δείτε εξελίξεις σε νομικές
υποθέσεις που σχετίζονται με δάνεια ή κάποια
περιουσιακά στοιχεία.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Προσοχή σε καβγάδες και ατυχήματα
που μπορεί να προκληθούν λόγω της βιασύνης
σας. Το καλύτερο σας το κρατάω για το τέλος,
αφού ενεργοποιεί και τον άξονα «εγώ και οι άλλοι», φέρνοντας εξελίξεις σε θέματα σχέσεων.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Γενικότερα θα επανέλθουν ζητήματα του παρελθόντος ενώ στα ερωτικά μπορεί να προκύψουν κρυφές σχέσεις. Τέλος, προσοχή χρειάζεται και στο σκηνικό που εκτυλίσσεται πίσω από την πλάτη σας.
ΛΕΩΝ: Υπάρχει διάθεση για μεγάλη κοινωνικότητα και για να ασχοληθείτε με φιλόδοξους
στόχους και υψηλά ιδανικά. Παράλληλα, ενεργοποιείται και ο τομέας που έχει να κάνει με
τους φίλους σας, όπου από τη μία ενδεχομένως να προκύψουν αντιδικίες, αλλά κι από την
άλλη κάποιες νέες ερωτικές γνωριμίες.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Μπορεί να πετύχετε κάποια προαγωγή, ενώ από μια άλλη οπτική θα πρέπει να
προσέξετε τις σχέσεις σας με τα αφεντικά αφού
μπορεί να προκύψουν εντάσεις. Επίσης υπάρχει και το ενδεχόμενο να θελήσετε να πραγ-

Εναντι Νοσοκομείου
2431079410

Δευτέρα 1 Απριλίου
8 πρωί – 2 μεσημέρι και 5 απόγευμα έως 8 πρωί επομένης
Αθανασίου Ελένη

Τσιτσάνη 22
2431077297
08:00 π.μ. – 23:00 μ.μ.
Σακκά Αθανασία
Μαιευτήριο
2431023780

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

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

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

Δευτέρα 1 Απριλίου
Μεσιακάρης-Οδ. Ριζαριού
Κατσάνας-Μ. Καλύβια
Κουβελάς-Γόμφοι
Κουτσίρας-Ράξα
Χατζής-Ταξιάρχες
Οικονόμου-Παλαιόπυργος
Παπαγεωργίου-Αρδάνι
Γραμμένου-Πετρωτό
Τσιώκας-Μικρό Κεφαλόβρυσο

TELEMACHOS CINEMA
Αυτή τη βδομάδα προβάλλονται

ΑΙΘΟΥΣΑ 1:
Σε απογευματινές προβολές
η νέα ταινία της Ντίσνεϊ

“ΝΤΑΜΠΟ”
από τον ΤΙΜ ΜΠΑΡΤΟΝ
Σε βραδινές
προβολές μια
συγκλονιστική
ιστορία επιβίωσης

“ΑΡΚΤΙΚΗ”
ΑΙΘΟΥΣΑ 2
Σάββατο και Κυριακή
η παιδική ταινία

“ΤΟΣΟΔΟΥΛΙΚΑ” -ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ
ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Σε βραδινές προβολές
το νέο δυνατό θρίλερ
“Η ΤΡΥΠΑ”
Για τις ώρες στο 78775

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
CINE –ΜΥΛΟΣ
στο Μύλο Ματσόπουλου

Τηλ. 24310 20090
OΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Είναι το θαλασσινό
νερό.
2. Επακόλουθο... εξάντλησης.
3. Δεν χρειάζονται συμπλήρωση (ουδ.) - Βραβεύθηκε με το Νομπέλ
Λογοτεχνίας το 1997.
4. Συνθετικό του τίτλου
αραβικών εφημερίδων Γαλλική πόλη.
5. Είναι αρκετά οικιακά
σκεύη (καθ.).
6. «Το... γράμμα», τίτλος μυθιστορήματος του Ναθάνιελ Χόθορν - Πρόεδρός της ο Μάριο
Ντράγκι (αρχικά).
7. Είναι πολλοί Ουκρανοί.
8. Μεταλλικό χημικό στοιχείο
- Γειτονικά στο αλφάβητο.
9. Τίτλος ταινίας του Λουκίνο
Βισκόντι.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Ανήκει στα αιλουροειδή.
2. Και εναντιωματική η σημασία του (αντιστρ.) - Κυκλικό το
σχήμα της (καθ.).
3. Μορφή εμβολιασμού (αιτ.).
4. Ευρωπαϊκοί και αυτοί.
5. Η αρχική ονομασία του
«ντο» - Είναι το σαφές, σύμφωνα με λόγιο ρητό (αντιστρ.).

http://cine-mylos. blogspot.com
facebook/Δημοτικος
Κινηματογραφος
Το ΣΑΒΒΑΤΟ 30/3/2019 ΣΤΙΣ
18:00 σε ζωντανή μετάδοση
από την Metropolitan Opera της
Νέας Υόρκης.
η ΕΠΙΚΗ «ΒΑΛΚΥΡΙΑ» ΤΟΥ WAGNER

ΣΙΝΕΑΚ για τα παιδιά την Κυριακή
31/3

Η Μαίρη Πόπινς επιστρέφει
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H λύση του προηγούμενου
8

4

3

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

5

6

2

Eπιμέλεια
I. Tσιμπερδώνη

4

2

7

7

Xenia, του Πάνου Κούτρα
Σάββατο 6/4 και Κυριακή 7/4
Μικρά Αγγλία, του Παντελή Βούλγαρη
(λόγω μεγάλης διάρκειας 160’
της συγκεκριμένης ταινίας θα γίνει η
μια προβολή στις 20.00)

6

1

6

Πέμπτη 4/4 και Παρασκευή 5/4

1

1
8

Κυνόδοντας, του Γιώργου Λάνθιμου

Sudoku

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

4

(με ηθοποιούς-μεταγλωττισμένη)
12.00 μεσημέρι κανονική προβολή 4 €,
17.30 κανονική προβολή 4 €.
Από Τρίτη 2/4 αφιέρωμα:
Το βραβευμένο ελληνικό σινεμά
στην πόλη μας
Οι ώρες προβολής θα είναι 20.00
και 22.15.
Η τιμή του εισιτήριου για κάθε προβολή είναι 2 ευρώ.
Τρίτη 2/4 και Τετάρτη 3/4

6. Αναφέρονται και αυτά τα
αξιώματα - Ο,τι και το 2 α' καθέτως.
7. Του «Ψ» δορυφόροι -Αγγλικό σύμφωνο.
8. Ονομασία πέντε σπονδύλων μας (αιτ.).
9. Αέναη για τον Ηράκλειτο
(αντιστρ.) -Υπήρξε ηγέτης παρτιζάνων.
ΛΥΣΗ (30-3-2019)
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΠΑΡΩΔΙΑΣ 2.
ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ 3. ΡΟΜΕΡ 4. ΟΥΣ
- ΒΩΜΟΙ 5. ΜΙ - ΝΙ - ΥΚ 6. ΦΙΛΟΝΙΚΙΑ 7. ΑΝΕΜΟΙ - ΝΖ 8. ΛΙΠΟΣ - ΔΙΑ 9.110 - ΜΑΡΞ ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΠΑΡΣΙΦΑΛ 2. ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 3. ΡΕΜΟ - ΛΕΠΙ 4. ΕΞΩ ΝΟΜΟΙ 5. ΔΑΡΒΙΝΟΣ 6. ΙΝ - II7.
ΚΥΜΑΤΑ - ΔΑ 8. ΣΕ - ΡΙΖΙΚΟ 9.
ΡΟΙ - ΑΝΑΞ

Για να γυμνάζεται
το μυαλό σας

ΔIANYKTEPEYONTA ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
8 πρωί – 2 μεσημέρι και 5 απόγευμα έως 8 πρωί επομένης
Βασδέκης Σπύρος
25ης Μαρτίου 22
2431077297
08:00 π.μ. – 23:00 μ.μ.
Ζυγουράκης Κων.

ματοποιήσετε το επόμενο βήμα στη σχέση σας,
είτε αυτό είναι ένας γάμος ή ακόμα και ένα παιδί.
ΖΥΓΟΣ: Ευνοούνται επίσης και οι αθλητικές δραστηριότητες, ενώ ενδεχομένως μέχρι και τα
μέσα Μαΐου να προκύψουν και κάποιες νομικές υποθέσεις, που όμως δεν αναμένεται να
τραβήξουν χρονικά.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Τζόγος και επενδύσεις μπορεί να
αποδειχτούν προσοδοφόρα, αρκεί και πάλι να
αποδείξετε ότι έχετε έλεγχο και όχι… το ανικανοποίητο. Θα χρειαστεί να επιδείξετε μια σχετική σύνεση, αφού μπορεί να γίνεται έρμαια των
ορμών σας, εις βάρος της λογικής σας.
ΤΟΞΟΤΗΣ: Εγείρει γενικότερα θέματα σχέσεων και συνεργασιών, όπου η σπίθα γίνεται πυρκαγιά και αυτό πρακτικά σημαίνει ότι κάποιες
κλείνουν τον κύκλο τους και άλλες ξεκινούν και
είναι θεαματικές.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: θα μπορέσετε να προωθήσετε αλλαγές στην καθημερινότητα σας οι οποίες θα
ωφελήσουν τη φυσική κατάσταση και την υγεία
σας, την οποία παρεμπιπτόντως θα πρέπει και
να προσέξετε το επόμενο διάστημα.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Παράλληλα θα έχεις τη δυνατότητα να θέσεις σε εφαρμογή δημιουργικά
σχέδια που έχεις κατά νου, ενώ θα σε απασχολήσουν και θέματα που σχετίζονται με τα
παιδιά σου, αυτά που έχεις ή αυτά που έρχονται.
ΙΧΘΕΙΣ: Μέχρι και τα μέσα Μαΐου καλό θα είναι να διπλοτσεκάρετε ότι έχετε κλειδώσει το
σπίτι σας, ενώ είναι πιθανό να προκύψουν και
εντάσεις εντός του οικογενειακού σας περιβάλλοντος.

ΚΥΡΙΑΚΗ

31

ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

χέδιο νόμου που θα
παρέχει κίνητρα για
στρατηγικές
επενδύσεις αναμένεται
να κατατεθεί εντός του
Απριλίου στη Βουλή από
το υπουργείο
Οικονομίας.

Σ

Τα κίνητρα θα σχετίζονται
με φοροαπαλλαγές υπό τη
μορφή υπεραποσβέσεων, ενώ
εξετάζεται και η αύξηση του
χρονικού ορίου των αποσβέσεων από την πενταετία στη
δεκαετία. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να δώσει ώθηση στις
επιχειρήσεις ώστε να μπορέσουν να γίνουν περισσότερες
επενδύσεις, ένας τομέας όπου
χωλαίνει τα τελευταία χρόνια
η χώρα μας, αλλά και να γίνουν ανταγωνιστικές έναντι
των ξένων εταιρειών. Σύμφωνα μάλιστα με τον ΣΕΒ αυτό
είναι απολύτως αναγκαίο να
συμβεί λόγω του τεράστιου
επενδυτικού κενού που εξακολουθεί να υφίσταται στη
χώρα μας και βεβαίως του
σημαντικού επενδυτικού ανταγωνισμού που υπάρχει με-

Αλλαγή φορολογικού
α) Προβλέπει ένα πολύ περιορισμένο χρονικό περιθώριο
(5 έτη) μέσα στο οποίο μπορεί
να γίνει συμψηφισμός ζημιών
με μελλοντικά κέρδη.
β) Περιορίζει τόσο αυστηρά
τη δυνατότητα προσαρμογής
των φορολογικών αποσβέσεων στην ωφέλιμη ζωή του παγίου.
Ο συνδυασμός αυτών των
χαρακτηριστικών του πλαισίου
πλήττει ειδικά τις επιχειρήσεις που επενδύουν συστηματικά σε καινοτόμο εξοπλισμό ή που επενδύουν σε πάγια με μακρύ χρόνο απόδοσης. Κατά συνέπεια υπονομεύεται η αύξηση των επενδύσεων στη βιομηχανία και τη
μεταποίηση, που αποτελεί το
9% του ΑΕΠ και ο εθνικός
στόχος που έχει θέσει η κυβέρνηση κατόπιν πίεσης του
ΣΕΒ και άλλων βιομηχανικών

οργανώσεων είναι το μερίδιο
αυτό να φτάσει στο 12% τα
επόμενα χρόνια, όταν υπερβαίνει το 15% στην υπόλοιπη
Ευρώπη.
Τι προτείνουν οι βιομήχανοι
για το νέο πλαίσιο αποσβέσεων:
• Να αυξηθεί ο επιτρεπόμενος χρόνος μεταφοράς ζημιών τουλάχιστον στη 10ετία,
και ιδανικά χωρίς χρονικό περιορισμό, όπως προβλέπει η
πρόταση οδηγίας για τη κοινή
εταιρική βάση φορολογίας
(CCTB - Common Corporate
Tax Base) αλλά και ήδη συμβαίνει στις περισσότερες χώρες της Ε.Ε.
• Να υπάρχει η δυνατότητα
προσαρμογής των φορολογικών συντελεστών και κυρίως η δυνατότητα επιλογής
ανάμεσα σε φορολογικούς
συντελεστές και λογιστικούς

(IFRS), όταν είναι δυνατό να
αποδειχθεί έγκυρα και από
τρίτους (π.χ. κατασκευαστές)
η ωφέλιμη ζωή του παγίου,
όπως ήδη προβλέπει η πρόταση οδηγίας για τη CCTB.
• Να υπάρχει δικαίωμα επιλογής ως προς τη δυνατότητα σταθερής ή μεταβλητής
μεθόδου αποσβέσεων (αύξουσα ή φθίνουσα μέθοδος).
Σημειώνεται τέλος ότι από
το 2019 η φορολογική επιβάρυνση στα επιχειρηματικά
κέρδη και, κυρίως, τα διανεμόμενα μερίσματα διαμορφώνεται σε πιο ανταγωνιστικά
επίπεδα. Ομως, αυτή η εξέλιξη αφορά σε μεγαλύτερο βαθμό τους μικρομετόχους, αφού
για πιο μεγάλους επενδυτές
προστίθενται πάντα η ειδική εισφορά καθώς και οι ασφαλιστικές εισφορές που βαρύνουν μετόχους εφόσον αυτοί
συμμετέχουν και στη διοίκηση
της επιχείρησης και που δυνητικά αυξάνουν την επιβάρυνση σταθερά σε υψηλά, σε
σύγκριση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, επίπεδα.

νειακό εισόδημα που οι δι-

καιούχοι είχαν το φορολογικό
έτος 2017 (περυσινή φορολογική δήλωση). Το δικαιούμενο ποσό θα υπολογιστεί
βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που θα δηλωθούν εφέτος στο Α21 του 2019.
Μετά την υποβολή της φο-

ρολογικής δήλωσης τρέχοντος έτους ή τροποποιητική
αυτής, το ποσό του επιδόματος επανυπολογίζεται αυτόματα με βάση το εισόδημα και
δεν απαιτείται υποβολή εκ
νέου αίτησης Α21.

πλαισίου αποσβέσεων ζητεί ο ΣΕΒ

ταξύ της Ελλάδας και των
υπόλοιπων χωρών στην ευρύτερη περιοχή για την προσέλκυση επενδύσεων.
Σε αυτό το πλαίσιο, σημειώνει ο ΣΕΒ, επιβάλλεται να αλλάξει ο φορολογικός χειρισμός των αποσβέσεων και να

συγκλίνουμε ως χώρα με τα κίνητρα που χρησιμοποιούν οι
υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Οπως τονίζεται στην ειδική έκθεση του Συνδέσμου, η
Ελλάδα έχει καταλήξει να είναι η μόνη χώρα της Ε.Ε. που
ταυτόχρονα:

Τη Δευτέρα ολοκληρώνεται η καταβολή
της πρώτης δόσης για το επίδομα παιδιού
Αφορά τους μήνες Ιανουάριο - Φεβρουάριο
λοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος υποβολής αιτήσεων στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21
για το επίδομα παιδιού.
Πλέον, η ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν δέχεται νέες αιτήσεις μέχρι να ολοκληρωθεί η
εκκαθάριση και η καταβολή
της πρώτης διμηνιαίας δόσης
για το 2019.

Ο

Μετά την πληρωμή, η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί εκ νέου και θα δέχεται νέες αιτήσεις έως τις 15
Ιανουαρίου 2020 για όλους
όσοι δεν έχουν υποβάλει εφέτος αίτηση Α21.
Διευκρινίζεται ότι όσοι
έχουν ήδη υποβάλει επιτυχώς Α21, η αίτησή τους έχει
ισχύ ενός έτους και δεν χρει-

άζεται να επαναλάβουν τη
διαδικασία ούτε μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσής τους.

Τέλη Μαρτίου
η πρώτη δόση
Η πρώτη διμηνιαία δόση
του 2019 (για τον Ιανουάριο
και τον Φεβρουάριο) θα καταβληθεί στα τέλη Μαρτίου σε
όλους όσοι θα έχουν υποβάλει νέα αίτηση για το 2019 μέχρι και τις 26 Μαρτίου (12:00).
Για τη χορήγηση της δόσης
του α' διμήνου 2019 θα ληφθεί
υπόψη το συνολικό οικογε-

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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ίναι πασίγνωστο
ότι το πρόσωπο
της Παναγίας
έχει ιδιαίτερα τιμητική
θέση μέσα στην
Ορθόδοξη Εκκλησία,
αφού είναι η Μητέρα
του Θεού, αλλά και στη
ζωή του πιστού λαού ο
οποίος εναποθέτει στα
πόδια Της τον πόνο,
τα αιτήματα, ακόμη και
τις τραγικές
αποτυχίες.

Ε

Για την Ορθόδοξη Θεολογία, εξάλλου, η Υπεραγία Θεοτόκος κατέχει τα δευτερεία
της Αγίας Τριάδος, τιμάται
δηλαδή πάνω από όλους τους
αγίους(Παναγία) και λίγο πιο
κάτω από τον Τριαδικό Θεό.
ναπτύσσοντας ο άνθρωπος
την αγάπη προς την Κυρία Θεοτόκο, την τίμησε πολλαπλώς.
Με ιερές ακολουθίες, αφιερώσεις Ναών και ιερών Μονών, ονοματοδοσίες σε πρόσωπα, προσωνύμια (σε τόπους περιστατικά, χαρακτηριστικά). Τα επίθετά Της; πάνω
από 23000.
Με λίγα λόγια είναι, όπως
χαρακτηριστικά το αποδίδει η
Υμνολογία, η Τιμιωτέρα των
Χερουβείμ και Ενδοξοτέρα
ασυγκρίτως των Σεραφείμ. Η
συνεχώς δεομένη προς τον
Υιό και Θεό Της για τη σωτη-

τοπικά

ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

Η Κυρά των Μετεώρων στην Αγία Κυριακή

ρία του κόσμου και του ανθρώπου.
Από τα αναρίθμητα και σεπτά της εικονίσματα είναι και
αυτό που θησαυρίζεται στο
καθολικό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος (στο Τέμπλο) της Ι. Μ. Μεγ. Μετεώρου
και έχει το προσωνύμιο “Μετεωρίτισσα”. Όταν στα μέσα
του 14ου αιώνα ανέβηκε στο
βράχο του Μεγάλου Μετεώρου ο πρώτος οικιστής Όσιος
Αθανάσιος ο Μετεωρίτης οικοδόμησε ναό της Θεοτόκου,
της Παναγίας Μετεωρίτισσας
Πέτρας, στην οποία αφιέρωσε
τη Μονή και την έθεσε υπό την
προστασία Της.
Η μορφή της παρουσιάζεται
γαλήνια και επιβλητική. Γε-

ΔΩΡΕΕΣ
-Ο Μιχάλης Καρκανιάς και η Χρύσα Μπίζιου προσέφεραν 30
ευρώ στις “Φίλες της Αγάπης” και 30 ευρώ στη “Κιβωτό του
Κόσμου”, στη μνήμη του αγαπημένου φίλου τους, Βαγγέλη Σπυρόπουλου.
-Η κ. Γιούλα Μπίζιου προσέφερε 30 ευρώ στις “Φίλες της Αγάπης”, στη μνήμη Βαγγέλη Σπυρόπουλου.
-Η κ. Καίτη Βαβύλη-Μάντζαρη προσέφερε στις “Φίλες της
Αγάπης” 200 ευρώ, στη μνήμη του αδελφού της Θεοδώρου
Μάντζαρη με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατό του.
-Η κ. Καίτη Βαβύλη-Μάντζαρη προσέφερε 50 ευρώ, στο σύλλογο “Φίλοι του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων”, στη μνήμη της συνυφάδας της Ρούλας Βαβυλοπούλου και 50 ευρώ σε
άπορη οικογένεια.
-Ο κ. Δημήτρης και η κ. Χαρούλα Ντότα προσέφεραν στην
“Αγία Βαρβάρα” 50 ευρώ, στη μνήμη του αγαπημένου τους φίλου Ντίνου Κωστόπουλου.

μάτη συστολή και προσηλωμένη στο Θείο Τόκο της. Ο
Χριστός ευλογεί διά της δεξιάς τον προσκυνητή. Γύρω
από το κεντρικό θέμα παραστάσεις από τη ζωή της Θεοτόκου, Γενέσιο, Εισόδια στο
Ναό, Κοίμηση κ.τ.λ.
Οι τελευταίες υποθήκες του
Αγ. Αθανασίου προς τους μοναχούς του είναι χαρακτηριστικές:”παρατίθημι υμάς εν
τη σκέπη της Υπερευλογημένης Θεοτόκου….”.
Σήμερα έχει φιλοτεχνηθεί
ένα νέο εικόνισμα της κυράς
Μετεωρίτισσας, με ορισμένες
αλλαγές, κατόπιν εμπνεύσεως
και επιθυμίας του νυν Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αρχιμ.
Νήφωνος Καψάλη.
Οι μορφές του Χριστού και
της Υπεραγίας Θεοτόκου παραμένουν απαράλλακτες. Περιβάλλουν την εικόνα 22 μορφές αγίων Κτιτόρων και άλλων
Οσίων Πατέρων που έφτασαν σε υψηλά μέτρα ασκήσεως και αγιότητας στους βράχους της ισάγγελης πολιτείας.
Στο κάτω μέρος της εικόνας
επιτυχημένα και χαρακτηριστικά απεικονίζονται οι επιβλητικοί βράχοι πάνω στους
οποίους ίστανται οι διασωζόμενες Μονές, καθώς και τα
ιερά ασκηταριά στις οπές των
βράχων.
Θεόπνευστες ακολουθίες
έχουν συνταχθεί: από τον ιερομόναχο Αθανάσιο Σιμωνοπετρίτη (Εσπερινός-ΌρθροςΘ Λειτουργία το 2016), καθώς
και Παρακλητικός Κανών από
τη λογία Μοναχή Θεοτέκνη
Αγιοστεφανίτισσα (2016).
Μεγάλη ευλογία και πλούσιο ένθεο δώρο αποτελεί και
η επικείμενη πανηγυρική υποδοχή, όπως και η ενθρόνιση
,του αντιγράφου της Εικόνος
της Παναγίας της Μετεωρίτισσας στον Ιερό Ναό Αγ. Κυριακής, στο ομώνυμο χωριό,
που θα λάβει χώρα συν Θεώ
την Πέμπτη 4 Απριλίου 2019
στην κεντρική πλατεία του

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

χωριού, κατόπιν σεπτής αδείας του Μητροπολίτου Σταγών και Μετεώρων κ. Θεοκλήτου και επευλογήσεως του
επιχωρίου μας Μητροπολίτου
Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσοστόμου.
Η Παναγιά μας, ενθρονισμένη στον Ιερό Ναό μας, θα
αποτελεί για τον κάθε πιστό
παρηγοριά στη θλίψη, αρωγό
στον αγώνα, ιατρό ψυχικών
και σωματικών νόσων, ελπίδα
μοναδική στα αδιέξοδα της
εποχής, όταν εκείνος με ακλόνητη πίστη και αταλάντευτη
εμπιστοσύνη θα γονατίζει έμπροσθέν Της και θα Της εναποθέτει τα ποικίλα αιτήματα.
Το περιεχόμενο ενός τροπαρίου του Όρθρου (γ’ ωδή)
από την ακολουθία της Κυράς-Μετεωρίτισσας καθορίζει σε όλους μας ποια θα πρέπει να είναι η πορεία και ο
προσανατολισμός μας: “Εν
πάσαις του βίου τρικυμίαις,
και ώραις ποικίλων πειρασμών, Μήτερ Μετεωρίτισσα,
μή καταλίπης τα τέκνα σου, ά
(τα οποία)πανταχόθεν ήθροισας, υπό την άχραντον σκέπην σου”.
Με αγάπη Χριστού
και αιτούμενος Θεομητορικές πρεσβείες για άπαντα
τον κόσμον
Ο Εφημέριος
Ι. Ν. Αγ. Κυριακής
π. Παναγιώτης Ν. Μίχος
Ιερεύς

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.

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

τΡΙΚΑΛΑ – ΒΟΛΟΣ

7.00, 10.00, 13.00, 15.30, 18.30,

7.00, 11.30, 15.00, 19.00

01.00 νυχτερινό (εκτός Σαβ. προς Κυρ.)

ΒΟΛΟΣ – τΡΙΚΑΛΑ

ΑΘΗΝΑ - τΡΙΚΑΛΑ

6.30, 11.00, 15.00, 19.00

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

7.00, 10.30, 13.30, 15.30, 18.00, 21.00

τΡΙΚΑΛΑ – ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΛΑΜπΑΚΑ – ΜΕτΕΩΡΑ

extra Παρασκευή & Κυριακή: 17.00

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

Καθημερινά: 9.00, 12.00, 15.00

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

ΛΑΡΙΣΑ – τΡΙΚΑΛΑ

8.30, 12.00, 15.15, 17.30, 21.00

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

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

τΡΙΚΑΛΑ – ΚΑΡΔΙτΣΑ

καθημερινά: 8.45, 15.30

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

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

ΚΑΡΔΙτΣΑ-τΡΙΚΑΛΑ

14.30 Δευτ., Τετ., Παρ., Κυρ.

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

τΡΙΚΑΛΑ - ΑΡτΑ - πΡΕΒΕΖΑ
καθημερινά (πλην Σαββάτου): 16:15
τΡΙΚΑΛΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ
Τετάρτη, Κυριακή: 14:45

Πέμπτη, Παρασκευή & Κυριακή: 15.00
πΑτΡΑ - τΡΙΚΑΛΑ

ΚΑΛΑΜπΑΚΑ – τΡΙΚΑΛΑ

Δευτέρα, Παρασκευή, Κυριακή: 15.15

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

Παρασκευή, Κυριακή: 16:15
τΡΙΚΑΛΑ - πΑτΡΑ

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

τΡΙΚΑΛΑ - ΑΓΡΙΝΙΟ

τΡΙΚΑΛΑ – πΥΛΗ
Καθημερινές: 5.30, 6.30, 8.15, 11.15 13.00,
14.00, 16.30, 18.20, 21.15

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

Εκδρομή
στην Καστανιά
για τους
Χαιρετισμούς
Ο Μ.Ε.Σ. Καστανιάς "Ο
ΣΤΙΝΟΣ" διοργανώνει εκδρομή στο χωριό μας την
Παρασκευή 5 Απριλίου
2019 για να παρακολουθήσουμε την λειτουργία
των Χαιρετισμών .
Τo κόστος ανά άτομο
είναι 5 ευρώ.
Παρακαλείσθε να δηλώσετε συμμετοχή εντός
των επόμενων ημερών
καθώς θα τηρηθεί σειρά
προτεραιότητας.
Λεπτομέρειες για ώρα
και το σημείο αναχώρησης θα ανακοινωθούν με
νεότερη ανάρτηση.
Τηλ επικοινωνίας
Ματίνα: 6972033646
Ιωάννα: 6981190578
Με τιμή
Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Πρόγραμμα
Ενοριακής και Μυστηριακής ζωής
ΑΠΡΙΛΙΟΣ Καθημερινά
ΟΡΘΡΟΣ-ΩΡΕΣ-ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ 7:30π.μ.
ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ 6:30μ.μ.
ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΕΩΝ 8:30μ.μ.
ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ: ΟΡΘΡΟΣ-ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:30-9:30π.μ.
ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
(Οσίας Μαρίας
της Αιγυπτίας)
Όρθρος-Ώρες - Εσπερινός
- Αγιασμός 7:30π.μ.
ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
(Οσίου Νικήτα
του Ομολογητού)
Θ’ Ώρα-Εσπερινός μετά της
θείας Λειτουργίας των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων
7:30-9:00π.μ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
(Κλαυδίου, Νικηφόρου
Μαρτύρων)
ΠΡΩΙ: Θ’ Ώρα-Εσπερινός
μετά της θείας Λειτουργίας
των Προηγιασμένων Τιμίων
Δώρων 7:30-9:00 π.μ.
ΕΣΠΕΡΑΣ: Δ’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Α’ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ 7:30μ.μ.-9:00μ.μ.
Β’ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ 9:00μ.μ.-10:30μ.μ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
(Δ’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ-Οσίου
Ιωάννου συγγραφέως
της Κλίμακος)
ΠΡΩΙ: Ορθρος-Θεία Λειτουργία 7:30-10:30π.μ.
ΕΣΠΕΡΑΣ: Κατανυκτικός
Αρχιερατικός Εσπερινός
Ομιλητής: Πρωτ. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος
ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΕΣΠΕΡΑΣ: 8:30μ.μ. -12:15
νυκτερινή
ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ
κατά την διάρκεια της οποίας θα ψαλλεί ο Μέγας Κανών
και στη συνέχεια η Θ’ Ώρα
μετά της Θείας Λειτουργίας
των Προηγιασμένων Τιμίων
Δώρων.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
(Βασιλείου Επισκόπου
του Ομολογητού)
ΠΡΩΙ: Θ’ Ωρα-Εσπερινός
μετά της θείας Λειτουργίας
των Προηγιασμένων Τιμίων
Δώρων 7:30-9:00π.μ.
ΕΣΠΕΡΑΣ: ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ
ΥΜΝΟΣ
Α’ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ
ΥΜΝΟΥ 7.·00-9:00μ.μ.
Β’ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ
ΥΜΝΟΥ μετά της Θείας Λειτουργίας του Αγίου Ιωάννου
του Χρυσοστόμου Ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου
Ποιμενάρχου μας κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 9:00μ.μ.-12:30 (νυκτερινή)
ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
(Ε’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ)
(Οσίας Μαρίας
της Αιγύπτιας)
ΠΡΩΙ: Όρθρος-θεία Λειτουργία
Κτητορικό Μνημόσυνο 7:3010:30π.μ.
ΕΣΠΕΡΑΣ: Κατανυκτικός
Αρχιερατικός Εσπερινός
Ομιλητής: Πρωτ/ρος Θεμιστοκλής Μουρτζανός
ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
(Συμεών Ιερομάρτυρος)
Θ’ Ώρα-Εσπερινός μετά της
θείας Λειτουργίας των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων
7:30-9:00π.μ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
(Παφνουτίου Ιερομάρτυρος)
Θ’ Ώρα-Εσπερινός μετά της
θείας Λειτουργίας των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων
7:30-9:00π.μ.
ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
(Του Λαζάρου)
Όρθρος-θεία Λειτουργία
7:30-10:00π.μ.

ΒΡΕΘΗΚΑΝ - ΧΑΘΗΚΑΝ
BΡΕΘΗΚΕ κινητό στην καφετέρια “ΤΥ-ΚΟΖ” στην οδό Ασκληπιού. Όποιος το έχασε να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο
6981813057.
BΡΕΘΗΚΑΝ κλειδιά στην οδό Αμαλίας με Νέλσου μπροστά στον
παιδικό Σταθμό “ΖΟΥΜΕΡΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΚΙΑ”. Όποιος τα έχασε
να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 24310 73070.
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

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΠΟΛΥΓΕΝΗΣ ΔΗΜΗΡΗΣ ΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ

Τετραήμερη εκδρομή στην Κωνσταντινούπολη – Βόσπορο
και Πριγκηπόνησσα 30/4 έως 3/5. Αναχώρηση 29/4 βράδυ.

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

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

ΚΩΤΟΥΛΑΣ TOURS
Καποδιστρίου 24 Τρίκαλα. Τηλ. 24310 30500
• www.kotoulastours.gr
Αρ. ΜΗ.Τ.E. 0727Ε60000016300
Δ’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 5/4/2019-Ι.Μ. ΒΥΤΟΥΜΑ
ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ 10/4/2019-ΠΑΝ. ΣΠΗΛΙΑ
ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ 12/4/2019-Ι.Μ. ΚΟΡΩΝΑΣ
ΣΠΑΡΤΗ -Ι.Μ. ΖΕΡΜΠΙΤΣΑΣ -ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ
(2ήμερη εκδρομή)
Από 06/04/2019 έως 07/04/2019

AM.EOT 0727E60000012200

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

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

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

ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ -Ι. ΜΟΝΗ ΙΛΑΡΙΩΝΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

TΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Travel

17 έως 19 ΜΑΙΟΥ 2019 (πρωινή αναχώρηση)
Τριήμερη οργανωμένη εκδρομή
Περιλαμβάνει: Μεταφορά, περιηγήσεις/ξεναγήσεις, 2νυχτες στα Λουτρά Ποζαρ.
Διαμονή σε παραδοσιακό ξενοδοχείο, πρωινό

Αριθμος μητρωου
ΕΟΤ 0727E60000037201

ΚΕΡΚΥΡΑ -ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
18 έως 19 ΜΑΙΟΥ 2019 (πρωινή αναχώρηση)
Διήμερη οργανωμένη εκδρομή
Περιλαμβάνει: Μεταφορά, περιηγήσεις/ξεναγήσεις, ακτοπλοϊκά εισιτήρια,
Διαμονή, πρωινό.

ΤΗΝΟΣ - ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ - ΜΥΚΟΝΟΣ

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

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.

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.

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

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)

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

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

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

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

ΜΗ.Τ.Ε.: 0727Ε60000015600

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

«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ»
4ήμερη εκδρομή
18-21 Απριλίου 2019
(2 διαν/σεις) ξενοδοχείο 4* με πρωινό, ξεναγός

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

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

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

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

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

«ΧΙΟΣ» Από 14 – 17/06/2019

7ήμερη οδική εκδρομή «ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ – ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑ – ΛΙΜΝΕΣ
ΜΠΛΕΝΤ – ΒΙΛΑΧ –ΖΑΓΚΡΕΠ» 23-29/10/2019

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

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

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΕΤΑ

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

«ΠΑΡΟΣ» Από 08 - 12/07/2019
«ΛΗΜΝΟΣ» Από 20 - 26/07/2019
«ΒΟΡΕΙΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ - ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑ»
«Ταξίδι στη Γη του Ήλιου του Μεσονυκτίου»
Οδική - Αεροπορική 18ήμερη εκδρομή
Από 01/08 - 18/08/2019

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

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

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

για κάθε προορισμό...

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

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

ΛΙΠΑΣ TRAVEL

σελίδα 37

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

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

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

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

ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

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

(A.M. EOT 0727661-005461)

Τηλ. 24310 23564-23646
Τσιτσάνη 21 - Τρίκαλα
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*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)

38 σελίδα

ΚΥΡΙΑΚΗ
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ΨΗΓΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ
«Υπέρ
22:20)

υμών»

(Λουκάς

Υπέρ υμών και αντί υμών.
Για χάρη σας. Αντί να πεθάνετε εσείς. Ο Ιησούς δεν έκανε κάτι κακό, κάποιο αδίκημα,
ανομία, αμαρτία για να τιμωρηθεί. Να πληρώσει. Είναι το
πρώτο, το μοναδικό πρόσωπο
που τόλμησε να πει σε πληρωμένους εναντίον Του, μάρτυρες: Ποιος με κατηγορεί
για αμαρτία; «Το υπέρ υμών»
ο απ. Παύλος έτσι θα το εξηγήσει: «για ανθρώπους άδικους ασύνετους, που δεν ζήτησαν τον Θεό, που ξέφυγαν
από το σωστό δρόμο. Που δεν

τοπικά

ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

κάνουν το καλό. Το στόμα
τους η γλώσσα τους, γιομάτη
δόλο, δηλητήριο, κατάρες,
πικρά λόγια. Με πόδια που
όλη μέρα τρέχουν για να χύσουν αίμα. Ποτέ δεν θέλησαν να περπατήσουν σε στράτες ειρήνης. Ποτέ δεν είχαν
μέσα τους τον παραμικρό
φόβο Θεού». (Ρωμ.3:10-18).
Αυτούς αφορά, αυτούς εννοεί το «υπέρ υμών». Αφορούσε
τον απ. Παύλο που το έγραψε.
Αφορά σίγουρα εμένα, ίσως
και σένα που διαβάζεις αυτές
τις γραμμές. Για μένα λοιπόν,
για σένα, στη θέση μου και
στη δική σου, ο Χριστός πέθανε για να ζήσουμε εμείς!

Ομιλία στην Γ.Ε.Χ.Α.
Την Πέμπτη 4 Απριλίου 2019 και ώρα 5:30 μ.μ. στην αίθουσα της Γ.Ε.Χ.Α. οδός Βύρωνος 24 θα γίνει ομιλία από τον Ιεροκήρυκα της Μητροπόλεώς μας π. Διονύσιο Χουρμουζιάδη
με θέμα: «Η πρώτη μας αγάπη».
Προσκαλείσθε να την παρακολουθήσετε.

Ο Δ’ Κατανυκτικός Εσπερινός
στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό
Αγίου Νικολάου Τρικάλων
Την Γ’ Κυριακή των Νηστειών, 31 Μαρτίου 2019, στις 6:00
το απόγευμα, θα τελεσθεί ο Δ’ Κατανυκτικός Εσπερινός στον
Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων, Χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσοστόμου.
Εν συνεχεία ο Ιερομόναχος της Ιεράς Μονής Γρηγορίου Αγίου Όρους Φιλόθεος Γρηγοριάτης θα ομιλήσει καταλλήλως
προς ωφέλεια όλων και πνευματικό ανεφοδιασμό.
ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΔΙΑΚΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
Ειδοποιούνται οι καταναλωτές ΔΕΔΔΗΕ των παρακάτω περιοχών
ότι για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ
θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος ως εξής:

ΤΡΙΤΗ 02-04-2019
ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
α. Από ώρα 08:00-14:30 στους συνοικισμούς: Αμπελάκια (Δεξιά
και αριστερά της οδού Πύλης από το ύψος του Αγ. Γεωργίου έως
την Μεταφορική Μπακάλη, καθώς και στην ανώνυμη κάθετη οδό του
Ξυλουργείου Γελαδάρη.

ΤΕΤΑΡΤΗ 03-04-2019
ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
α. Από ώρα 08:00-14:30 στα χωριά: Πιαλεία.
Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν
από το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό
το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ θα
πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι, για λόγους
ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει
κίνδυνος ατυχήματος. Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες
πρέπει μετά τη διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως
πριν.
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΕΔΔΗΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΝΗΜΗΣ
Η κίνηση στην Ιερά Μητρόπολη
«100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ
Τρίκκης και Σταγών
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ σήμερα Κυριακή 31
Μαρτίου το πρωί θα Λειτουργήσει και θα ομιλήσει στον Ιερό Ναό
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης
Τρικάλων.
Το απόγευμα στις 6 θα Χοροστατήσει κατά την Ακολουθία
του Δ’ Κατανυκτικού Εσπερινού
στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό
Αγίου Νικολάου Τρικάλων.
Την Τετάρτη 3 Απριλίου το
απόγευμα στις 6:30 επικεφαλής
του Ιερού κλήρου και του λαού,
θα υποδεχθεί στα προπύλαια
του Ιερού Ναού Αγίου Βησσαρίωνος Πύλης Τρικάλων απότμημα Ιερού Λειψάνου της Αγίας
Μεγαλομάρτυρος Κυριακής εκ
της ομωνύμου Ιεράς Μονής Νεράϊδας Τρικάλων. Εν συνεχεία θα
τελέσει τη Θεία Λειτουργία των
Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων.
Την Πέμπτη 4 Απριλίου το απόγευμα στις 6, επικεφαλής του Ιερού κλήρου και του λαού, θα
υποδεχθεί στην Κεντρική Πλατεία
στο χωρίο Αγία Κυριακή Τρικάλων το Αντίγραφο της Ιεράς Εικόνος της Παναγίας «ΜΕΤΕΩΡΙΤΙΣΣΗΣ». Ακολούθως θα προεξάρχει της Ιεράς Λιτανείας προς
τον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής. Εν
συνεχεία θα συγχοροστατήσει
μετά του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σταγών και Μετεώρων κ. Θεοκλήτου κατά την Ακολουθία του Εσπερινού.
Ακολούθως στις 8 θα μεταβεί
στην Αίθουσα «Δημήτριος Καβράκος του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Τρικκαίων «Αθανάσιος Τριγώνης» και θα παρακολουθήσει την Συναυλία Μνήμης που διοργανώνει η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς
Μητροπόλεως Τρίκκης και Σταγών με αφορμή την συμπλήρωση
«100 ετών από την Γενοκτονία
των Ελλήνων του Πόντου».
Την Παρασκευή 5 Απριλίου
στις 5 το απόγευμα θα Χοροστατήσει και θα ομιλήσει κατά την
Ακολουθία της Δ’ Στάσεως των
Χαιρετισμών προς την Υπεραγία
Θεοτόκο στον Ιερό Ναό Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων.
Περί ώρα 7:00 θα Χοροστατήσει και θα ομιλήσει κατά την
Ακολουθία της Δ’ Στάσεως των
Χαιρετισμών προς την Υπεραγία
Θεοτόκο στον Ιερό Ναό Αγίου
Βησσαρίωνος Πύλης Τρικάλων.
Περί ώρα 9:00 θα Χοροστατήσει κατά την Ακολουθία της Δ’
Στάσεως των Χαιρετισμών στον

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

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

• μπιφτέκια σχάρας με σάλτσα μουστάρδας
• εσκαλόπ ψητά με σάλτσα εσπεριδοειδών
• χταπόδι με κοφτό μακαρόνι
• καλαμάρι κοκκινιστό • μοσχάρι κοκκινιστό
• φιλετάκια κοτόπουλο με κάρι

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

Τηλ.: 24310 78278
CMYK

Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου
Νικολάου Τρικάλων.
Εν συνεχεία θα τελέσει Ιερά
Αγρυπνία με την Ακολουθία της
Δ’ Στάσεως των Χαιρετισμών
στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής
στο χωρίο Αγία Κυριακή Τρικάλων επί τη ελεύση του Αντιγράφου της Ιεράς Εικόνος της Παναγίας «ΜΕΤΕΩΡΙΤΙΣΣΗΣ».
Ο ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΓΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ
ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ
ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
Την Πέμπτη 4 Απριλίου το απόγευμα στις 6:00, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σταγών και
Μετεώρων κ. Θεόκλητος θα κομίσει το Αντίγραφο της Ιεράς Εικόνος της Παναγίας «ΜΕΤΕΩΡΙΤΙΣΣΗΣ» και εν συνεχεία θα συγχοροστατήσει μετά του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.
Χρυσοστόμου κατά την Ακολουθία του Εσπερινού στον Ιερό
Ναό Αγίας Κυριακής στο χωρίο
Αγία Κυριακή Τρικάλων.
Ο ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Την Γ’ Κυριακή των Νηστειών
31 Μαρτίου 2019 στις 6:00 το
απόγευμα θα τελεσθεί ο Δ’ Κατανυκτικός Εσπερινός στον Ιερό
Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων, Χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών κ.
Χρυσοστόμου.
Εν συνεχεία ο Ιερομόναχος
της Ιεράς Μονής Γρηγορίου Αγίου Όρους Φιλόθεος Γρηγοριάτης
θα ομιλήσει καταλλήλως προς
ωφέλεια όλων και πνευματικό
ανεφοδιασμό.
ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ
ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΕΣ:
Ο Πρωτοσύγκελλος π. Αλέξιος Κανίνας την Κυριακή 31
Μαρτίου το πρωί θα λειτουργήσει στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου του εκ Μετσόβου Τρικάλων.
Ο π. Διονύσιος Χουρμουζιάδης
την Κυριακή 31 Μαρτίου το πρωί
θα λειτουργήσει στο Ριζαριό.
Την Παρασκευή 5 Απριλίου το
βράδυ θα τελέσει την Ακολουθία
της Δ’ Στάσεως των Χαιρετισμών
της Υπεραγίας Θεοτόκου στον
Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνης Τρικάλων.
ΚΗΡΥΚΕΣ ΘΕΙΟΥ ΛΟΓΟΥ:
Ο κ. Γεώργιος Μηλίτσης την
Κυριακή 31 Μαρτίου το πρωί
στου Ρίζωμα.

KΥΠΡΙΑΝΟΣ
ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ

ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ»
ἀπό τή Σχολή Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Τρίκκης καί Σταγῶν
Ἡ Παραδοσιακή Ὀρχήστρα καί Χορωδία τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Τρίκκης καὶ Σταγῶν παρουσιάζει στήν αἴθουσαν «Δημήτριος
Καβράκος» τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τοῦ Δήμου Τρικκαίων
«Ἀθανάσιος Τριγώνης» (ὁδός Γαριβάλδη 8), τήν Πέμπτην 4ην
Ἀπριλίου 2019 στὶς 8 τὸ βράδυ, τὴν Συναυλία ἀφιέρωμα στά
100 χρόνια ἀπό τήν Γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου».
Θὰ συμμετέχουν στήν ἐκδήλωση: ὁ Σύλλογος «Εὔξεινος Λέσχη Ποντίων καὶ Μικρασιατῶν Νόμου Τρικάλων», ὁ γνωστὸς
Πόντιος τραγουδιστὴς Ἀλέξης Παρχαρίδης καὶ ὁ δεξιοτέχνης
στήν ποντιακὴ λύρα μουσικὸς Γιάννης Τσανασίδης.
Ἡ ΕΙΣΟΔΟΣ εἶναι ΕΛΕΥΘΕΡΗ.
Σᾶς περιμένουμε ὅλους.
ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

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

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.

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

ΚΥΡΙΑΚΗ

από το κατάστημά μας

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

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 ......................................................................
Κρεατικά της ώρας, θαλασσινά και ψάρια καθημερινά

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

ΚΥΡΙΑΚΗ

Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα,
παππού, αδελφό και θείο

ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΣ.
ΧΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
ΚΟΛΙΟ

Ετών 82
Θανόντα κηδεύουμε σήμερα Κυριακή 31 Μαρτίου 2019 και ώρα 12.30μ.μ.,
εκ του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου
Μπάρας Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και
συνοδεύσουν την εκφορά του.
Τρίκαλα 31-3-2019
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ελευθερία Χαρισόπουλου. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Βασίλειος Χαρισόπουλος, Βικτωρία Χαρισόπουλου και Ταξιάρχης
Ντόκος. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Σημ.: 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Μπάρας, σήμερα Κυριακή 31 - 3 - 2019 και ώρα 12η μεσημβρινή.
2) Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του 1ου Νεκροταφείου Τρικάλων.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».

Ομιλία στον Ελεήμονα Σαμαρείτη
Αύριο Δευτέρα 1-4-19 στην ορθόδοξη Αδελφότητα του Ελεήμονος
Σαμαρείτη Στουρνάρα 11 Τρίκαλα στις 5.30 μμ θα ομιλησει ο π Χαρίτων Μανιτάρας Ιεροκήρυξ της Μητροπόλεώς μας την Κυριακή της
Σταυροπροσκυνήσεως με θέμα: «H θεολογία του Σταυρού».

ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

σελίδα 39

Πρόγραμμα ὁμιλητῶν

† ΚΗΔΕΙΕΣ
Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, αδελφό και θείο

31

κατὰ τοὺς Κατανυκτικοὺς Ἐσπερινοὺς
στήν Ἱερὰ Μητρόπολη Τρίκκης καὶ Σταγὼν

Eτών 83
Θανόντα κηδεύουμε σήμερα Κυριακή 31 Μαρτίου 2019 και ώρα 12.00 το
μεσημέρι, εκ του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Αρδανίου Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και
να συνοδέυσουν την εκφορά του.
Αρδάνι Τρικάλων 31-3-2019
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ευθυμία Κολιού. ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Δημήτριος και Βασιλική Κολιού, Αθανάσιος Κολιός. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Κωνσταντίνος,
Ευθύμιος.ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΕΝΕΙΣ.
Σημείωση: Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Αρδανίου σήμερα Κυριακή 31/3/2019 και ώρα 11.00 το
πρωί.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών “Χρήστος Παναγιώτου”.

ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ ΣΤΗ ΔΙΑΒΑ
Αύριο Δευτέρα, 1 Απριλίου
2019, στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Διάβας και ώρα 5:00
μ.μ., οι κυρίες του Κύκλου μελέτης Αγίας Γραφής, θα ψάλλουν το Μέγα Απόδειπνο. Στην
Ιερή Ακολουθία μπορούν να παρευρεθούν και να προσευχηθούν όσοι πιστοί επιθυμούν.
ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

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 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!

ANAKOINΩΣΗ
•Εκκλησιαστικά είδη • Είδη μνημείου
•Κηροπωλείο • Λουλούδια

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

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 σήμερα Κυριακή 31 Μαρτίου 2019 και
ώρα 10 π.μ.-4μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.
(ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ).
Το Δ.Σ.

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

Σεισμός 5,3 Ρίχτερ στον Κορινθιακό
Ι
σχυρή σεισμική
δόνηση σημειώθηκε
στις 12.46 χθες το
μεσημέρι σε θαλάσσιο
χώρο, στον Κορινθιακό
Κόλπο, σε απόσταση 131
χιλιομέτρων δυτικά βορειοδυτικά της
Αθήνας.

Όπως έγινε γνωστό από
τους τέσσερις φορείς συγκρότησης του Εθνικού Σεισμολογικού Δικτύου, το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

ανακοίνωσε ότι ο σεισμός
ήταν μεγέθους 5,3 βαθμών
της κλίμακας Ρίχτερ, το δε επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται 8 χιλιόμετρα δυτικά νοτιοδυτικά του Γαλαξιδίου.
Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο, η δόνηση είχε μικρό
εστιακό βάθος περί τα 2 χιλιόμετρα και έγινε ιδιαίτερα αισθητή στην Αττική καθώς επίσης και τη Στερέα Ελλάδα
και την Πελοπόννησο.
«Δεν έχουμε επαρκή στοιχεία ώστε να εκτιμήσουμε εάν

πρόκειται για τον κύριο σεισμό
ή όχι» ανέφερε καθηγητής
Ευθύμιος Λέκκας, μιλώντας
στον ΣΚΑΪ, τονίζοντας το γεγονός ότι πρόκειται για μία
«ευαίσθητη περιοχή που θέλει
ιδιαίτερη προσοχή».
Ο πρόεδρος της δημοτικής
κοινοτικής κοινότητας Γαλαξιδίου, ο κ. Γ. Μηνάς σημείωσε
ότι μισή ώρα μετά το σεισμικό
γεγονός δεν είχε λάβει κάποια
αναφορά για ζημιές. Ωστόσο
η περιοδεία στην περιοχή με
σκοπό να διαπιστωθούν πιθανά προβλήματα, είχε μόλις

ξεκινήσει.
«Ο σεισμός ήταν πάρα πολύ
ισχυρός. Κυριολεκτικά ‘χορέψαμε’ στον αέρα. Είχαμε και
χθες στις 2.00 το βράδυ μία
δόνηση», ανέφερε ο κ. Μηνάς.
Επίσης, όπως μετέδωσε το
Αθηναϊκό Πρακτορείο, δεν
υπάρχουν πληροφορίες για
ζημιές.
Ωστόσο κάτοικοι βγήκαν
έξω από τα σπίτια τους, καθώς η σεισμική δόνηση ήταν
ιδιαίτερα αισθητή.
Ιδιαίτερα αισθητή έγινε επίσης η δόνηση και στη Λαμία.

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

«ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ»
Παιδής Θεόδωρος

ΓΑΜΒΕΤΑ 15 ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ:

2431071936
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Η ελευθερία του κλαδέματος

45 χιλ.

35 χιλ.

Ψαλίδια μπαταρίας
για δενδροκομικά &
αμπελουργικά

Δετικό μπαταρίας
Μέχρι και 15.000
δεσίματα την ημέρα

για χρήση σε
αμπέλια
ακτινίδια κ.λ.π.

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

CMYK

