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Στις επερχόμενες Αυτοδιοικητικές και Ευρωεκλογές

O υπ. Δήμαρχος Μετεώρων
κ. Γιάννης Παπαμιχαήλ

Δίπλα στους
συμπολίτες του
>> 5

Σε δικαιούχους παραγωγούς
από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Απόδοση
ενισχύσεων
>> 8

Η Euromedica Τρικάλων
υιοθετώντας τις εξελίξεις
στην απεικόνιση του μαστού,
γνωστοποιεί τη λειτουργία
νέου τμήματος Ψηφιακής 3D
Τομοσύνθεσης και Ψηφιακής
Μαστογραφίας FFDM
Συγγρού 28
Επικοινωνία: 24310 74480, 24310 20017

Γεννηθέντες μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2002

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

Η 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

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΣΔΕ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 2019
Για τη σωστή προετοιμασία και προσκόμιση
των απαραίτητων δικαιολογητικών απευθυνθείτε στα γραφεία του Συνεταιρισμού μας (Τρίκαλα, Φαρκαδόνα, Ζάρκο, Μεγάλα Καλύβια).
Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι:
- έχει αρχίσει η παραλαβή τιμολογίων για την
επιστροφή Φ.Π.Α έτους 2018.
- αναλαμβάνουμε τη σύνταξη και κατάθεση
φακέλου για την αίτηση άδειας χρήσης νερού.
Σας περιμένουμε στα γραφεία μας Όθωνος
22 & Κουκουλάρη (έναντι εκδοτηρίων Κ.Τ.Ε.Λ.
Τρικάλων).
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2431033293

Διάθεση δεξαμενών υγραερίου με
το φθηνότερο συμβόλαιο της αγοράς

Τηλ. επικ.: 24310
CMYK

88138
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Σαν Σήμερα
529 Οαυτοκράτοραςτου
Βυζαντίου Ιουστινιανός εκδίδειέναθεμελιώδεςνομικό
σύγγραμμα, τον «Ιουστινιάνειο Κώδικα» (Corpus Juris
Civilis).
1825 Ο Ιμπραήμ νικάει
τουςΈλληνεςστοΚρεμμύδι
Μεσσηνίας.
1929 ΗΒ’Ιταλίαςεπικρατεί4-1τηςΕλλάδας,σεφιλικό
παιγνίδι που διεξάγεται στο
γήπεδοτηςΛεωφόρουΑλεξάνδρας. Η ΕΠΟ το θεωρεί
ωςτονπρώτοεπίσημοαγώνα
τηςΕθνικής.
1948 Ιδρύεταιστοπλαίσιο
τουΟΗΕοΠαγκόσμιοςΟργανισμόςΥγείας.
1999 Ηομάδαποδοσφαίρου της ΑΕΚ δίνει φιλικό
αγώνα με την Παρτιζάν στο
Βελιγράδι, φορώντας φανέλεςμεζωγραφισμένουςστόχους, σε ένδειξη συμπαράστασηςστονβομβαρδισμένο
από το ΝΑΤΟ σερβικό λαό.
2004 Τονεκτροχιασμότης
δημοσιονομικήςκατάστασης
τηςΕλλάδας,τονοποίοαποδίδει στην έλλειψη ελέγχου
στις πρωτογενείς δαπάνες
καισταμειωμέναέσοδατου
προϋπολογισμού του 2003,
περιγράφεισεέκθεσήτηςη
ΕυρωπαϊκήΕπιτροπή,παρά
τουςισχυρούςρυθμούςανάπτυξηςτωντελευταίωνετών
στηνευρωζώνη.

Μ

ε τους γείτονές
μας, τους Βουλγάρους λίγες φορές
είχαμε σχέσεις φιλικές. Εκατονταετίες ολόκληρες οι
Βούλγαροι είχαν εχθρικές
σχέσεις με την Βυζαντινή αυτοκρατορία. Πόλεμοι, αρπαγές, σφαγές, λεηλασίες κράτησαν πολλά χρόνια. Και τούτο γιατί οι Βούλγαροι ήταν
λαός των Ούννων του Αττίλα,
που έσπειρε τον τρόμο και
τη φρίκη στα Βαλκάνια και
την μισή Ευρώπη. Όταν ηττήθηκε επιτέλους ο Αττίλας
στα “Καταλανικά Πεδία” από
το στρατηγό του αυτοκράτορα της Δύσεως Βαλεντιανό
Γ’, Αέτιο το 451 μ.Χ. στην περίφημη “μάχη των Εθνών”
όπου 160.000 στρατιώτες
εφονεύθησαν και μετά το θάνατο του ηγέτη τους τα υπολείμματα των Ούννων επέστρεψαν βόρεια του Ευξείνου
Πόντου, όπου κατοικούσαν
και οι Ογούροι, ενώθηκαν και
δημιούργησαν το 482 μ.Χ. το
αρχικό Βουλγαρικό κράτος.
Μετακινήθηκαν τότε πάνω
από το Δούναβη ποταμό,
όπου στήσανε τις ταπεινές
καλύβες τους. Λόγω του ψυχρού κλίματος και τις άθλιες
συνθήκες ζωής επεχείρησαν
επανειλημμένες επιδρομές
κατά της Βυζαντινής αυτοκρατορίας (493 μ.Χ., 499 μ.Χ.,
535 μ.Χ.). Με αρχηγό τον Κοβράτο επέδραμαν κατά του
Βυζαντίου και έφτασαν μέχρι
την Κόρινθο. Μετά το θάνατο
του Κοδράτου το κράτος διαμοιράσθηκε στους 5 γιους
του. Ένας απ' αυτούς, ο
Ασπαρούχος εγκαταστάθηκε
στις εκβολές του Δούναβη.
Εναντίον του στάλθηκε ο Βυζαντινός αυτοκράτορας Κώσταντος Β’ (641-668) και τον
απώθησε. Όμως οι Βούλγαροι επανήλθαν δριμύτεροι και
το Βυζάντιο αναγνώρισε την
κατοίκησή τους εκεί. Συνέχι-

Να γνωρίσουμε τους γείτονές μας, τους Βουλγάρους

Από τον
Γιώργο Ηλ. Ζιάκα
σαν τότε με νέες επιδρομές
κατά του Βυζαντίου. Εναντίον
τους στάλθηκε ο αυτοκράτορας Κων/νος Ε’. Η μάχη
έγινε στην Αγχίαλο το 763
μ.Χ. και οι Βούλγαροι ηττήθηκαν κατά κράτος. Επανήλθαν όμως αργότερα το 792
και στις Μαρκέλλες νίκησαν
τις δυνάμεις του αυτοκράτορα του Βυζαντίου Κων/νο ΣΤ’.
Το 803-814 αρχηγός των
Βουλγάρων ανακηρύσσεται
ο αιμοβόρος Κρούμος. Το
809 κατέλαβε τη Σαρδική
(σημ. Σόφια). Να λάβουμε δε
εδώ υπόψη ότι τα βυζαντινά
σύνορα τότε έφταναν στο
Δούναβη και στην Ουγγαρία,
οπότε σιγά-σιγά χάνονταν
εκεί τα εδάφη του. Ο αυτοκράτορας Λέων Ε’ το 813 κατέλαβε την Μεσημβρία και
απώθησε τους Βουλγάρους.
(Μεσημβρία, Μαρκέλλες, Αγχίαλος, Απολλωνία, Κάλλατις,
Τόμοι, Ολβία ήσαν αρχαίες
ελληνικές αποικίες από τον
6ο π.Χ. αιώνα στα παράλια
του Ευξείνου Πόντου, που
μας τις φάγανε οι βάρβαροι).
Ο διάδοχος του Κρούμου ο

Ομουρτάγ συνήψε ειρήνη 30
χρόνων με το Βυζάντιο.
Το 863 έχουμε τον προσηλυτισμό των Σλάβων στο χριστιανισμό και το 864 τον προσηλυτισμό των Βουλγάρων.
Ο ηγεμόνας των Βουλγάρων
Βόγορις βαφτίζεται και παίρνει το όνομα Μιχαήλ. Η αταβιστική κληρονομιά των Ούννων-Βουλγάρων γεμάτη εχθρότητα, μίσος, αχαριστία,
φρίκη δίνει και παίρνει. Το
893-897 αναλαμβάνει την ηγεσία των Βουλγάρων ο νεότερος γιος του Βόγορι-Μιχαήλ,
ο Συμεών που λεηλατεί με
άγριο και βάναυσο τρόπο περιοχές της Ελλάδας. Φρίκη
και όλεθρος. Το 924 αναγνωρίστηκε ο τίτλος του “Βασιλέως” των Βουλγάρων στον
Πέτρο. Αργότερα αναλαμβάνει ηγεμόνας των Βουλγάρων
ο Σαμουήλ, με έδρα την Πρέσπα και την Αχρίδα και αρχίζει
επιθέσεις προς Νότον. Καταλαμβάνει μέρος της Μακεδονίας, μέρη της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου.
Λεηλατεί την Λάρισα και αρπάζει το ιερό λείψανο του
Αγίου Αχιλλείου και το μεταφέρει στην Πρέσπα, όπου
ιδρύθη ναός (έγγραφα Πατριάρχη Νικολάου Χρυσοβέργη). Τον πόλεμο κατά του
Σαμουήλ αναλαμβάνει ο αυτοκράτορας της Μακεδονικής
δυναστείας Βασίλειος Β’ ο
Μακεδών. Ο στρατηγός του
Βασιλείου Β’, Νικηφόρος Ουρανός προσέβαλε τους Βουλγάρους το 996 στον Σπερχειό
ποταμό και οι Βούλγαροι υπέστησαν βαρειές απώλειες. Ο
Σαμουήλ και ο γιος του μόλις
διεσώθηκαν. Τελικά τα στρα-

τεύματα του Σαμουήλ εγκλώβισε στο στενό του Κλειδίου
(σημ. Ρούπελ) ο ίδιος ο αυτοκράτορας με τον στρατηγό
Νικηφόρο Ξιφία και συνέλαβε
χιλιάδες αιχμαλώτων. Τύφλωσε 15.000 Βούλγαρους και
άφησε έναν μονόφθαλμο ανά
100 τυφλούς να τους οδηγήσει στην πατρίδα τους. Μόλις αντίκρυσε το θέαμα ο Σαμουήλ απέθανε από τη λύπη
του και ο Βασίλειος ονομάστηκε Βουλγαροκτόνος.
Μετά τη μάχη του Έβρου
το 1371 τα χριστιανικά κράτη
των Βαλκανίων ηττήθηκαν
από τους Τούρκους. Μετά
τη Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου 1878 η Βουλγαρία
έπαιρνε εδάφη της Ελλάδος
στη Μακεδονία και Θράκη.
Το Συνέδριο Βερολίνου 1878
αντί ευρείας Βουλγαρίας
ιδρύθη μικρή αυτόνομη και
φόρου υποτελής ηγεμονία
υπό την επικυριαρχία του
Σουλτάνου. Το 1903 οι Βούλγαροι προκάλεσαν την ψευδο-επανάσταση του Ίλιντεν,
για να επιτεθούν και πάλι
κατά της Ελλάδος μαζί με
τους Τούρκους να βγουν στο
Αιγαίο Πέλαγος. Τότε ξεσηκώθηκαν οι Μακεδόνες και
εθελοντές από την Ελλάδα
να αντιμετωπίσουν τους άγριους Βούλγαρους κομιτατζήδες (θάνατος Παύλου Μελά
και άλλων Μακεδονομάχων).
Στους Βαλκανικούς Πολέμους 1912-1913 είμαστε σύμμαχοι με τους Βουλγάρους.
Το 1913 μας επιτέθηκαν ξανά.
Ηττήθηκαν σκληρά. Στο Β’
Παγκόσμιο Πόλεμο είναι σύμμαχοι των Γερμανών. Σήμερα
έχουμε καλές σχέσεις.

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ Α.Ε.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

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

Το Άγγελμα

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

«Μια μέρα με τον
Πόντιο που πήρε την
Πόλη από τον
Ερντογάν»

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)
-Σταδίου24(περίπτερο)

της ημέρας

ΕΘΝΟΣ:
```

(Ωχ τι έγινε, άρχισαν τα… ανέκδοτα!)

O Ομπάμα
εξομολογείται:

Η καλύτερη εκδίκηση
είναι η αγάπη. Όταν ένα
χαρακτήρα θέλεις

Μόλις έφυγα από το Λευκό Οίκο έπρεπε
να φτιάχνω μόνος μου τον καφέ και δεν
είχα ιδέα

```

να τον μεταβάλεις, η δύναμη που
τον μεταποιεί είναι η αγάπη.
ΓέρονταςΑμφιλόχιοςΜακρής

(Υπάρχουν προβλήματα
στον… πλανήτη, όχι αστεία!)

Το ανέκδοτο της ημέρας
Μπαίνει ένας γαϊδαρος σε έναν φούρνο και λέει:
-Γεια!μου δίνεις μια φρατζόλα ψωμί?
Ο φούρναρης τον κοιτούσε με ανοιχτό το στόμα,σταυροκοπιόταν και σκεφτόταν'έλα παναγία μου,μιλάει ο γάιδαρος και θέλει και ψωμί?'
Τέλος πάντων,ο φούρναρης του δίνει τη φρατζόλα,ο γάιδαρος λέει 'ευχαριστώ'
και φεύγει.ο φούρναρης είχε μείνει αποσβολωμένος,οπότε,ξαναμπαίνει στον
φούρνο ο γάιδαρος και του λέει:
-Δε μου λες,μου δίνεις και μία σακούλα γιατί είμαι με το μηχανάκι?

Γενική πρόγνωση για σήμερα

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Σ Η Μ Ε Ρ Α

Κυριακή 7/4/2019
ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ
ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ. ΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΙΣΧΥΡΑ
ΘΑ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΟΥΝ ΤΟ ΒΡΑΔΥ.
ΑΝΕΜΟΙ:ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΑΠΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 5 ΜΕ 6 ΜΠΟΦΟΡ, ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΑΠΟ ΔΥΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΙΔΙΑ ΕΝΤΑΣΗ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΕΩΣ 17 ΒΑΘΜΟΥΣ
ΚΕΛΣΙΟΥ.
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Τα απόνερα
μιας επένδυσης
Σε δρόμο μετ’ εμποδίων έχει εξελιχθεί η κούρσα των 100 μέτρων
που είχε ξεκινήσει η Cosco για να
αναπτύξει πλήρως τις δυνατότητες
του Οργανισμού Λιμένος Πειραιά,
σε όλα τα επίπεδα.
Το επενδυτικό της σχέδιο, έτσι
όπως το έχουν στο μυαλό τους στο
Πεκίνο, κινδυνεύει να παραπεμφθεί
στις ελληνικές καλένδες. Αλλά, ας
πάρουμε την ιστορία από την αρχή.
Ο κινεζικός ναυτιλιακός όμιλος πήρε
τον ΟΛΠ καταβάλλοντας χρηματικά
ανταλλάγματα και δεσμευόμενος
να προχωρήσει σε συγκεκριμένες
επενδύσεις, αξίας περίπου 300 εκατ.
ευρώ.
Στην πορεία, και εν γνώσει της
ελληνικής κυβέρνησης, σχεδίασε
και μια σειρά επιπλέον επενδύσεων,
ώστε ο ΟΛΠ να αναπτύξει και άλλες
δραστηριότητες (mall, ξενοδοχεία,
logistic center).
Και κάπου εδώ ξεκίνησαν να εμφανίζονται το ένα μετά το άλλο τα
εμπόδια. Ωστόσο, δηλώσεις περί
επενδύσεων 600 εκατ. ευρώ στον
ΟΛΠ είχαν κάνει αξιωματούχοι της
Κίνας, από το Πεκίνο, παρουσία εκπροσώπων της ελληνικής κυβέρνησης, πριν πέσουν οι τελικές υπογραφές για να αλλάξει χέρια το λιμάνι.
Ορισμένα από τα έργα αυτά περιλαμβάνονταν και σε προηγούμενα
επενδυτικά πλάνα του λιμανιού, που
τα είχαν σχεδιάσει προηγούμενες
διοικήσεις, όταν ο ΟΛΠ ήταν δημόσιος. Οι αιτίες που παρέμειναν για
χρόνια ξεχασμένα μέσα σε φακέλους είναι από λίγο έως πολύ γνωστές. Αλλά τα προβλήματα σήμερα
είναι πολύ μεγαλύτερα. Και ορισμένα
δεν φαίνεται να έχουν λογική.
Για παράδειγμα, αυτό που έχει
προκαλέσει τη μεγαλύτερη απορία
στο Πεκίνο είναι το logistic center
και το αναίτιο, όπως πιστεύουν, «κόψιμό» του από την Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων,
που αποτελεί τη διυπουργική επιτροπή για τα λιμάνια της χώρας.
Πιστεύουν ότι η αιτιολόγηση από
το υπουργείο Μεταφορών ότι είναι
ανταγωνιστικό απέναντι στην προσπάθεια ανάπτυξης του Θριασίου,
δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
Σε κάθε περίπτωση, έπειτα από
τις συνεχόμενες «κόκκινες κάρτες»
που έχουν δεχθεί οι Κινέζοι, ειδικά
για το επιπλέον επενδυτικό πρόγραμμα που κατέθεσαν στην πορεία,
προκύπτουν μια σειρά ερωτήματα.
Είχε αποδεχθεί η ελληνική πολιτεία
τους σχεδιασμούς των Κινέζων για
επενδύσεις 600 εκατ. ευρώ στο λιμάνι;
Γνώριζαν οι Κινέζοι για το περίπλοκο και δύσκολο σύστημα αδειοδότησης που έχει η χώρα; Σήμερα
πάντως, και δικαίως κατά την άποψή
μου, εκφράζουν την απορία γιατί ο
δημόσιος ΟΛΠ δεν αντιμετώπισε
ποτέ ανάλογα προβλήματα.
Θα πρέπει βέβαια να επισημανθεί
ότι ο δημόσιος ΟΛΠ ήταν ταυτόχρονα και Αρχή Λιμένος, γεγονός
που του έδινε μια μεγαλύτερη δυναμική απέναντι στις κρατικές δομές.
Τέλος, ήταν πραγματικά πλήρης
ο φάκελος που κατέθεσε σε όλα τα
αρμόδια υπουργεία ο ΟΛΠ ή είχε,
σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της
ΕΣΑΛ, σωρεία ανακριβειών και λαθών;

Του Αντώνη Τσιμπλάκη
naftemporiki.gr

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

ΚΥΡΙΑΚΗ

«Θρίλερ» με την εξαφάνιση
της 59χρονης στην Λάρισα
Απανωτές ανατροπές έχει η υπόθεση της εξαφάνισης της
59χρονης γυναίκας από την Λάρισα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η εκπομπή «Φως
στο Τούνελ» η 59χρονη Βάσω Κουκουνασούλη δεν χάθηκε στο δρόμο όταν βγήκε για μια βόλτα όπως πίστευαν όλοι,
αλλά βρισκόταν στο πατρικό της σπίτι.
Τα δεδομένα άλλαξαν ύστερα από μαρτυρίες, μετά από
έρευνα στην περιοχή. Μάλιστα ένας εκ' των μαρτύρων την
είδε να βγαίνει από την αποθήκη της αυλής και μέσα σε ένα
τέταρτο της ώρας, άνοιξε η γη και την κατάπιε…
Το φως που οι γείτονες είδαν αναμμένο έσβησε κι όλα της
τα προσωπικά πράγματα βρέθηκαν μέσα στο σπίτι.
Το κινητό τηλέφωνο της 59χρονης έκλεισε στην ίδια γειτονιά και από τις οκτώ το βράδυ της Κυριακής 10 Μαρτίου, ξεκίνησε το «θρίλερ».
Όπως αναφέρει το onlarissa.gr στην εκπομπή έφτασαν
μαρτυρίες για μια ταλαιπωρημένη γυναίκα που έμοιαζε στην
59χρονη και κυκλοφορούσε σαν χαμένη μες στη βροχή στην
περιοχή της Αγίας Τριάδας.
Δυο κάτοικοι της Λάρισας που την είχαν δει, μίλησαν σε
ζωντανή σύνδεση με την εκπομπή και έδωσαν λεπτομέρειες.
Η Αγγελική Νικολούλη απηύθυνε έκκληση σε τηλεθεατές
που τυχόν την γνώριζαν, να επικοινωνήσουν με το τηλεφωνικό κέντρο για να διευκρινιστεί αν πρόκειται για την
αγνοούμενη.
Λίγο πριν το «Τούνελ» σβήσει τα φώτα του, ξεκαθαρίστηκε
το μυστήριο με τη γυναίκα της βροχής, που φορούσε τα ίδια
ρούχα με τη Βάσω. Μάρτυρας επικοινώνησε με την εκπομπή
και εξήγησε πως πρόκειται για κάτοικο της Γιάννουλης που
αντιμετωπίζει προβλήματα και κυκλοφορεί σαν χαμένη στην
περιοχή της Αγίας Τριάδας.
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Ανοικτή πολιτική
εκδήλωση
της ΝΕ Τρικάλων
του ΣΥΡΙΖΑ

Οι Εγγλέζοι ζητούν συνεχώς αναβολές για το Brexit.
Δεν θα φύγουν ΠΟΤΕ ... Έχουν Ταμπουρωθεί...

Μάθε που
ψηφίζεις
Σε λειτουργία βρίσκεται από
χθες η εφαρμογή του ΥΠ.ΕΣ
«Μάθε Πού Ψηφίζεις» και είναι
ήδη ενημερωμένη (εκτός του
πεδίου των εκλογικών τμημάτων που θα συμπληρωθεί σταδιακά).
Με την εισαγωγή των στοιχείων, ονοματεπώνυμο, όνομα
πατρός και μητρός και ημερομηνία γέννησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν άμεσα να
ενημερωθούν – σε περίπτωση
που δε γνωρίζουν – που θα
ψηφίσουν.

∫χρ.πΑπ.

Οικονομική ενίσχυση
του ΚΚΕ ενόψει εκλογών
Να ενισχύσουν το ΚΚΕ ενόψει των εκλογών καλεί η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος τα λαϊκά στρώματα, μέσω σχετικής ανακοίνωσης από τις 15 Απριλίου έως και τις 2 Ιουνίου, μέρα του δεύτερου γύρου των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών
Η Κ.Ε. καλεί να ενισχύσουν αποφασιστικά την προσπάθεια
του Κόμματος να φτάσει πλατιά στο λαό και να συμμετάσχει
με συνδυασμούς απ' άκρη σ' άκρη σε όλη την Ελλάδα.
«Να δώσουμε νικηφόρα τη μάχη για τις ευρωεκλογές, όπου
η ενίσχυση του ΚΚΕ θα αποτελέσει σοβαρό, ελπιδοφόρο μήνυμα, για να αλλάξει πορεία ο λαός στη χώρα μας και οι λαοί
όλης της Ευρώπης» τονίζεται μεταξύ των άλλων.

∫

∫Ε.Κ.

Ευδιάκριτη νίκη
«Ο νικητής των ευρωεκλογών θα είναι η ΝΔ» δήλωσε
ο πρώην υπουργός και βουλευτής Θεσσαλονίκης του
κόμματος Σταύρος Καλαφάτης, ο οποίος επισκέφτηκε
χθες τα Τρίκαλα.
«Η νίκη μας θα είναι μάλιστα ευδιάκριτη και θα στείλει ηχηρό μήνυμα στον ΣΥΡΙΖΑ, η διακυβέρνηση του
οποίου έχει αποτύχει σε όλους τους τομείς, οικονομία,
εξωτερική πολιτική, προστασία των θεσμών, επενδύσεις
κ.α., ενώ έντονη ανησυχία αισθανόμαστε για δηλώσεις
περί διευθέτησης των Ελληνοτουρκικών στο μοντέλο της
συμφωνίας των Πρεσπών» ανέφερε ο κ. Καλαφάτη.

∫ Μ.Α.Μπ.

CMYK

Ε.Κ.

Με την παρουσία του αντιπροέδρου
της Ευρωβουλής και εκ νέου υποψήφιου
ευρωβουλευτή Δημήτρη Παπαδημούλη,
που είναι ο κεντρικός ομιλητής και την
υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης
Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, πραγματοποιείται σήμερα στις 7:30μμ στο
Φρούριο Τρικάλων, ανοιχτή πολιτική εκδήλωση από την Ν.Ε. Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ . Στην εκδήλωση θα μιλήσουν και
ο υποψήφιος ευρωβουλευτής και πρώην
υπουργός Γιάννης Μουζάλας και ο υποψήφιος ευρωβουλευτής Θεοδόσης Πελεγρίνης.
Το αντικείμενο της εκδήλωση είναι η
αναγκαιότητα συγκρότησης μιας πλατιάς
προδευτικής συμμαχίας ενάντια στο φασισμό και την ακροδεξιά στην Ευρώπη και
στην Ελλάδα.

∫ Μ.Α.Μπ.
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Τόνισε χθες ο βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης
της Ν. Δ. κ. Στ. Καλαφάτης

«Μεγάλο στοίχημα
οι ευρωεκλογές»
•Ο κ. Καλαφάτης συναντήθηκε με το
Δήμαρχο Τρικκαίων όπου συζήτησαν σειρά
ζητημάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση

απλή αναλογική και οι επιπτώσεις που θα
έχει στον τρόπο λήψης αποφάσεων την
επόμενη ημέρα των αυτοδιοικητικών
εκλογών, καθώς και το διακύβευμα των
ευρωεκλογών βρέθηκαν στο επίκεντρο της
συνάντησης που είχε χθες ο βουλευτής Α’
Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας. κ.
Σταύρος Καλαφάτης με το Δήμαρχο Τρικκαίων κ.
Δημήτρη Παπαστεργίου.

Η

Η συνάντηση έγινε στο γραφείο του Δημάρχου, παρουσία του βουλευτή Τρικάλων κ. Κώστα Σκρέκα, του
πρώην βουλευτή κ. Ηλία Βλαχογιάννη και τοπικών στελεχών της Ν.Δ.
Ο κ. Καλαφάτης επισκέφθηκε την περιοχή, στο πλαίσιο της παρουσίας του στην Καλαμπάκα, ενώ νωρίτερα
συναντήθηκε με τον Μητροπολίτη Τρίκκης & Σταγών
κ. Χρυσόστομο.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε με τον
κ. Παπαστεργίου συζήτησαν θέματα που άπτονται της
τοπικής Αυτοδιοίκησης, η εφαρμογή της απλής αναλογικής και διάφορα ζητήματα.
Όπως ανέφερε σε δηλώσεις «μπροστά μας έχουμε
αυτοδιοικητικές εκλογές και ευρωεκλογές που αποτελούν ένα μεγάλο στοίχημα, καθώς θα είναι μια μεγάλη δημοσκόπηση για τις εθνικές εκλογές που θα γίνουν το Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο».
Ευαγγελία Κάκια

Με την ευχή του Μητροπολίτη
•Τις ευλογίες του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσόστομου
έλαβε χθες ο βουλευτής Θεσσαλονίκης της ΝΔ Σταύρος Καλαφάτης
ις ευλογίες του
Σεβασμιοτάτου
Μητροπολίτη
Τρίκκης και Σταγών κ.
Χρυσόστομου έλαβε χθες
ο πρώην υπουργός και
βουλευτής Θεσσαλονίκης
της ΝΔ Σταύρος
Καλαφάτης,
συνοδευόμενος από τον
πρώην υπουργό και
βουλευτή Τρικάλων της
ΝΔ Κώστα Σκρέκα και
τον πρόεδρο της ΝΟΔΕ
Τρικάλων Κώστα Τρέλλη.

Τ

Ο Σεβασμιότατος και ο κ.
Καλαφάτης διατηρούν στενή
φιλία από την εποχή που ο κ.
Χρυσόστομος διακονούσε
στην Θεσσαλονίκη, πριν χειροτονηθεί Μητροπολίτης και
ο πρώην υπουργός με την ευκαιρία της έλευσής του στην
πόλη μας, επισκέφθηκε τον
Δεσπότη στο Μητροπολιτικό
Μέγαρο.
Η συζήτηση στο γραφείο
του Μητροπολίτη διεξήχθη
σε εγκάρδιο κλίμα και με τον
προσήκοντα σεβασμό στον
Σεβασμιότατο, περιλαμβάνοντας εκκλησιαστικά και κοινωνικά θέματα.
Ο κ. Χρυσόστομος επισήμανε στον κ. Καλαφάτη πως οι
Τρικαλινοί και οι Τρικαλινές
αγκαλιάζουν την Εκκλησία,
εκκλησιάζονται και μάλιστα
αυτό το κάνουν και νέοι άνθρωποι, ιδίως νέα ζευγάρια,

Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών
κ. Χρυσόστομος, απέναντί του ο πρώην υπουργός και βουλευτής
Θεσσαλονίκης της ΝΔ Στ. Καλαφάτης, δίπλα του ο πρώην υπουργός
και βουλευτής Τρικάλων της ΝΔ Κων. Σκρέκας και απέναντι
ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ Τρικάλων Κων. Τρέλλης

Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών
κ. Χρυσόστομος με τον πρώην υπουργό και βουλευτή
Θεσσαλονίκης της ΝΔ Στ. Καλαφάτη

με την κατάσταση στον τόπο
μας στο θέμα αυτό να είναι
καλύτερη απ’ ότι στην Θεσσαλονίκη, τονίζοντας παράλληλα πως οι ιερείς προσφέρουν σημαντικό έργο, τόσο ιερατικό, όσο και φιλανθρωπικό,
σημειώνοντας για το δεύτερο
πως ο κόσμος γενικά βοηθάει και στηρίζει το έργο της εκκλησίας.
Επίσης, ο Σεβασμιότατος
ανέφερε τις δραστηριότητες
της Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκκης και Σταγών, όπως την
πληθώρα τελετουργιών και
την φιλανθρωπία.
Μετά το πέρας της συνάντησης, έξω από το Μητροπολιτικό Μέγαρο, ο κ. Καλαφάτης δήλωσε: «Έχω την τύχη
και την τιμή να γνωρίζω τον
Σεβασμιότατο Μητροπολίτη
Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσόστομο από την Αγία Μαρίνα Θεσσαλονίκης και είχα την
ευκαιρία να τον συναντήσω
εδώ στην Επισκοπική του
Έδρα. Πρόκειται για έναν ξεχωριστό Ιεράρχη, που έχει
ένα Θεάρεστο έργο, εκκλησιαστικό και κοινωνικό, στην
Θεσσαλονίκη, το οποίο συνεχίζει με ακόμη μεγαλύτερη
επιτυχία στα Τρίκαλα. Χαίρομαι που βρίσκομαι στα φιλόξενα Τρίκαλα, οι κάτοικοι των
οποίων έχουν αγκαλιάσει τον
Μητροπολίτη τους».
Ματθαίος Μπίνας

Ευρωεκλογές 2019: Συμμαχία για μια Ευρώπη στην οποία
τα ανθρώπινα δικαιώματα θα είναι πιο σημαντικά από
το νεοφιλελεύθερο σύμφωνο δημοσιονομικής πειθαρχίας
τη Διαρκή Επιτροπή
Ευρωπαϊκών
Υποθέσεων της
Ελληνικής Βουλής
υποδεχθήκαμε την
28/3/2019 αντιπροσωπεία
της αντίστοιχης Επιτροπής
της Γαλλικής
Εθνοσυνέλευσης.

Σ

Κοινός προβληματισμός; Που
πάει η Ενωμένη Ευρώπη; Ποιο το
μέλλον μετά τις επερχόμενες Ευρωεκλογές; Σημαντικό και το ερώτημα των Γάλλων Βουλευτών: τι
σκέφτονται οι Έλληνες για την ΕΕ
μετά τις μνημονιακές συμφωνίες;
1. Ένα μαύρο φάντασμα πλανιέται πάνω από την Ενωμένη Ευρώπη. Το φάντασμα της διάλυσης
στα εξ ων συνετέθη: σε ανταγωνιζόμενα Κράτη – Έθνη. Δεν είναι
μόνον η αποχώρηση της Μεγ.
Βρετανίας, οι αποσχιστικές τάσεις, η άνοδος της Ακροδεξιάς σε
πολλές ευρωπαϊκές χώρες, ο ευρωσκεπτικισμός σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Είναι κυρίως η
αμφισβήτηση της χρησιμότητάς
της για τους πολλούς, για τους
φτωχούς, για τους νέους, για
τους άνεργους, για τις χώρες
που υποδέχονται τα μεγάλα προσφυγικά - μεταναστευτικά ρεύματα, για τις Χώρες του Νότου…
2. Η αμφισβήτηση, οι προθέσεις «αποδέσμευσης», θεριεύουν
από το δημοκρατικό έλλειμμα
στην ΕΕ, από τη συμπεριφορά της
Ευρωπαϊκής Νομενκλατούρας,
από το κυρίαρχο νεοφιλελεύθερο

δόγμα της στυγνής Δημοσιονομικής Πειθαρχίας, από τις ανισότητες – τις αποκλίσεις…
3. Στην Ελλάδα η αμφισβήτηση
εδράζεται στη λογική με την οποία
αντιμετώπισε η Ευρωπαϊκή Ηγεσία το χρέος και την οικονομική
κρίση στη χώρα. Τα Μνημόνια
Δημοσιονομικής Προσαρμογής
κυριαρχούνταν από τη θεωρία
της εσωτερικής υποτίμησης, της
ανελέητης λιτότητας, της φτωχοποίησης του ελληνικού πληθυσμού και οδήγησαν στην απώλεια
του 25% του ΑΕΠ, στην έκρηξη
της ανεργίας, σε κοινωνικά δράματα, στην ανθρωπιστική κρίση,
στην απόγνωση και την οργή…
4. Για να αντιστραφεί η σημερινή εικόνα της ΕΕ απαιτούνται
τομές, ριζικές αλλαγές, ανατροπή
του συσχετισμού δυνάμεων. Απαιτείται ένα ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ – ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ για την ΕΥΡΩΠΗ
του ΟΥΜΑΝΙΣΜΟΥ, του νέου ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ, της νέας ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ, που θα εξειδικεύει τις
ιδρυτικές αξίες της Ενωμένης Ευρώπης στα νέα δεδομένα. Απαιτείται η συγκρότηση ευρύτατου
Μετώπου αριστερών - προοδευτικών – δημοκρατικών – οικολογικών δυνάμεων, κοινωνικών κινημάτων, συσπειρώσεων για μια
ριζικά διαφορετική Ευρώπη στην
οποία τα ανθρώπινα δικαιώματα
θα έχουν απόλυτη προτεραιότητα.
5. Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
οικοδομείται με πρωτοβουλίες σε
ευρωπαϊκό επίπεδο και σε κάθε

ευρωπαϊκή χώρα ξεχωριστά. Στην
Ελλάδα η συγκρότηση ευρύτατης
Προοδευτικής Συμμαχίας δυσχεραίνεται από την αντιπαλότητα
του ΚΙΝΑΛΛ προς τον ΣΥΡΙΖΑ.
6. Θεωρώ δεδομένο ότι σε όλο
το διάστημα μέχρι τις Βουλευτικές
Εκλογές, η ηγεσία του ΚΙΝΑΛΛ θα
συντηρεί την αντιπαλότητα με
πρόσχημα «μας έλεγαν Γερμανοτσολιάδες» και με στόχους «στρατηγική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ», «ποσοστό άνω του 10% για το ΚΙΝΑΛΛ».
Εάν δεν επιτευχθούν αυτοί οι
στόχοι τους, το ΚΙΝΑΛΛ θα αντιμετωπίσει σοβαρό υπαρξιακό
πρόβλημα, καθώς το τμήμα του
Κόμματος που εκτιμά ως ολέθρια μια νέα κυβερνητική συνεργασία με τη ΝΔ θα καταλογίζει
στην ηγεσία τη καταστροφική επιλογή.
7. Η μεταμνημονιακή πορεία
της Ελλάδας είναι συνάρτηση

του μετεκλογικού μοντέλου διακυβέρνησης της χώρας. Μια παλινόρθωση του νεοφιλελεύθερου
- φαύλου συστήματος εξουσίας
θα ακυρώσει όσα προωθητικά
επιτεύχθηκαν με θυσίες του ελληνικού λαού. Αντίστροφα, μια
3η λαϊκή εντολή στον ΣΥΡΙΖΑ να
αποτελέσει τον κορμό μιας Κυβέρνησης συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων, πάνω σε
σαφές προοδευτικό πρόγραμμα
δίκαιης και βιώσιμης ανάπτυξης,
θα θέσει σε κίνηση τη προοδευτική Αναγέννηση στην Ελλάδα.
8. Όσοι επιθυμούν τη ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ οφείλουν να ενώσουν τις δυνάμεις
τους και να επικεντρώσουν στο
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: στις προοδευτικές μεταρρυθμίσεις, στις ριζοσπαστικές αλλαγές, στη παραγωγική – διοικητική – οικονομική
- πολιτισμική ανασυγκρότηση,
στη πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, στα ζητήματα που καθιστούν την Ελλάδα Διαμετακομιστικό – Ενεργειακό – Εμπορικό –
Πολιτισμικό – Τουριστικό Κέντρο
των Βαλκανίων, στην αξιοποίηση
του χαρισματικού ανθρώπινου
δυναμικού μιας ιστορικής χώρας
με πανάρχαιο πολιτισμό – με απίστευτη ομορφιά - με άφθονες
πλουτοπαραγωγικές πηγές – με
τεράστια συγκριτικά πλεονεκτήματα…
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ –
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΚΕ
ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

τοπικά

Ε

γκύκλιους με
αναλυτικές
πληροφορίες
σχετικά με τη διενέργεια
των εκλογών της 26ης
Μαΐου 2019 για την
ανάδειξη των δημοτικών
και περιφερειακών
αρχών εξέδωσε το
Υπουργείο Εσωτερικών
που θα διεξαχθούν την
Κυριακή 26 Μαΐου και
στις 2 Ιουνίου ο
επαναληπτικός γύρος σε
όσες περιπτώσεις
χρειαστεί.

Για πρώτη φορά δικαίωμα
ψήφου έχουν οι νέοι 17 ετών,
δηλαδή όσοι έχουν γεννηθεί
μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2002
και είναι εγγεγραμμένοι στους
εκλογικούς καταλόγους του
δήμου τους. Να τονιστεί ότι
στις δημοτικές εκλογές δεν
συντάσσονται εκλογικοί κατάλογοι ετεροδημοτών. Οι πολίτες μπορούν να ασκήσουν
το εκλογικό τους δικαίωμα
αποκλειστικά και μόνο στον
δήμο όπου είναι δημότες,
αποσαφηνίζει η εγκύκλιος.
Οποιες μεταδημοτεύσεις
ψηφοφόρων γίνουν προσεχώς, δεν θα ληφθούν υπόψη
στις επικείμενες τοπικές εκλογές, καθώς η σχετική προθεσμία έχει παρέλθει (28 Φεβρουαρίου). Περιθώριο μεταδημότευσης διατηρούν οι
υποψήφιοι.
Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο για τις εκλογές για την
ανάδειξη των δημοτικών αρχών «η συμμετοχή των πολιτών στις δημοτικές εκλογές
αποτελεί προϋπόθεση για την
ενίσχυση της δημοκρατίας
και τη βελτίωση της ποιότητας
ζωής στην τοπική κοινωνία.
Η ανάδειξη δημοτικών αρχών,
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Εγκυκλίους για τις αυτοδιοικητικές εκλογές εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών

Οδηγίες προς ναυτιλλομένους
•Για πρώτη φορά δικαίωμα ψήφου έχουν οι νέοι 17 ετών
δηλαδή όσοι έχουν γεννηθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2002
ριστή κάλπη και με ενιαίο ψηφοδέλτιο όλων των μεμονωμένων υποψηφίων.
στ) Λαμβάνεται για πρώτη
φορά υπόψη ο «μόνιμος πληθυσμός» της χώρας, για την
εφαρμογή των διατάξεων που
διέπουν την οργάνωση και
λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης, αντικαθιστώντας
τον «πραγματικό πληθυσμό»,
που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Ημερομηνίες
σταθμοί

ικανών να ανταποκριθούν στις
αυξημένες ανάγκες σχεδιασμού και υλοποίησης πολιτικών σε τοπικό επίπεδο, εκφράζοντας την τοπική συναίνεση, συντελεί στην αναβάθμιση της κοινωνικής συμβίωσης των πολιτών. Στο πλαίσιο
αυτό σας ενημερώνουμε ότι
οι εκλογές για την ανάδειξη
των αιρετών οργάνων διοίκησης των νέων δήμων θα γίνουν την Κυριακή 26 Μαΐου
2019 και οι επαναληπτικές,
όπου χρειαστεί, την επόμενη
Κυριακή 2 Ιουνίου 2019.Οι
εκλογές αυτές έχουν ξεχωριστή σημασία, λόγω της

εφαρμογής για πρώτη φορά
των
διατάξεων
του
ν.4555/2018 (Πρόγραμμα
«Κλεισθένης I») και τη θέση
σε ισχύ του εκλογικού συστήματος της απλής αναλογικής».
Πέραν της εφαρμογής του
εκλογικού συστήματος της
απλής αναλογικής, οι βασικές
αλλαγές που επιφέρει ο
ν.4555/2018 και οι οποίες θα
εφαρμοστούν κατά τις προσεχείς δημοτικές εκλογές, συνοψίζονται στα εξής:
α) Αποσυνδέεται η ανάδειξη
των οργάνων διοίκησης των
κοινοτήτων από τους συνδυα-

Δίπλα στους συμπολίτες του ο υπ. Δήμαρχος
Καλαμπάκας κ. Γιάννης Παπαμιχαήλ

σμούς που μετέχουν στη διαδικασία ανάδειξης των δημοτικών αρχών και προβλέπεται
η εκλογή των οργάνων κοινότητας σε χωριστή κάλπη.
β) Για πρώτη φορά εισάγεται το δικαίωμα του εκλέγειν
στους νέους 17 ετών.
γ) Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δύνανται να θέτουν υποψηφιότητα και για
μονοπρόσωπα όργανα διοίκησης, και ειδικότερα για το
αξίωμα του Δημάρχου και του
Προέδρου Κοινότητας έως
και 300 κατοίκους.
δ) Δεν υφίσταται υποψηφιότητα για το αξίωμα του

«προέδρου του συμβουλίου
κοινότητας άνω των 300 κατοίκων», καθώς όλοι ο υποψήφιοι στις κοινότητες αυτές
είναι υποψήφιοι σύμβουλοι.
Ο πρόεδρος του συμβουλίου
της κοινότητας άνω των 300
κατοίκων εκλέγεται έμμεσα
από τους συμβούλους της οικείας Κοινότητας, μεταξύ των
πρώτων συμβούλων σε σταυρούς προτίμησης των δύο
πρώτων σε δύναμη συνδυασμών της κοινότητας.
ε) Προβλέπεται η εκλογή
προέδρων των κοινοτήτων με
μόνιμο πληθυσμό έως τριακοσίων (300) κατοίκων, με χω-

Υπόλοιπες ημερομηνίεςσταθμοί που πρέπει να έχουν
υπόψη τους οι υποψήφιοι
στον δρόμο προς τις κάλπες,
αποτελούν:
■ 5 Μαΐου: λήγει η προθεσμία για την επίδοση στο
Πρωτοδικείο της δήλωσης κατάρτισης συνδυασμού.
■ 10 Μαΐου: λήγει η προθεσμία υποβολής παραίτησης
όσων έχουν κώλυμα υποψηφιότητας.
■ 11 Μαΐου: ανακηρύσσονται οι συνδυασμοί από το
Πρωτοδικείο.
■ 18 Μαΐου: γίνονται δεκτές
τυχόν παραιτήσεις υποψηφίων προκειμένου να αντικατασταθούν.
■ 24 Μαΐου: δηλώνονται
αντικαταστάτες.
Ε.Κ.

Ο Σταύρος Καλαφάτης, στα γραφεία
της ΔΗΜ.Τ.Ο ΝΔ Μετεώρων

Τ

ην Καλαμπάκα και τα
γραφεία της ΔΗΜ.Τ.Ο
ΝΔ Μετεώρων
επισκέφτηκε το Σάββατο το
μεσημέρι ο Βουλευτής Α
Θεσσαλονίκης ΝΔ Σταύρος
Καλαφάτης συνοδευόμενος
από τον Βουλευτή της ΝΔ
Τρικάλων κ. Κώστα Σκρέκα.

Τ

ον χώρο της
Λαϊκής Αγοράς
Καλαμπάκας
επισκέφθηκε την
Παρασκευή, ο
υποψήφιος Δήμαρχος
Καλαμπάκας κ. Γιάννης
Παπαμιχαήλ.

Ο κ. Παπαμιχαήλ συνάντησε
και συνομίλησε με τους δημότες του Δήμου Μετεώρων,
δείχνοντας για μια ακόμη
φορά πόσο ανθρώπινος είναι,
αλλά και πόσο καλά νιώθει
κοντά στους δημότες.
Δέχθηκε ευχές για καλή επιτυχία στον προεκλογικό του
αγώνα και ζήτησε τη στήριξη
και την εμπιστοσύνη του κό-

σμου στο πρόσωπό του,
μέσω των υποψηφίων του δημοτικών συμβούλων, οι οποίοι
είναι νέοι άνθρωποι, ικανοί να

πετύχουν και να δώσουν με
δυναμισμό στον τόπο, το όραμα και την προοπτική που του
αξίζει.

Τον κ. Καλαφάτη υποδέχτηκε
στην είσοδο των γραφείων στην
οδό Ευθυμίου Βλαχάβα, η Πρόεδρος της ΔΗΜ.Τ.Ο ΝΔ Μετεώρων
κ. Σιουπέρη και φυσικά τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου, ο
πρώην Πρόεδρος κ. Γιώργος Γεωργίου και φίλοι του κόμματος.
Η κ. Σιουπέρη, υποδέχτηκε τον
κ. Καλαφάτη στην Καλαμπάκα,
ευχαριστώντας για την επίσκεψή
του, ενώ του επεσήμανε πως η
Καλαμπάκα αποτελεί τον δεύτερο
τουριστικό προορισμό στην Ελλάδα και συνεχώς αναπτύσσεται.
Επίσης του ανέφερε ότι πιστεύει
ακράδαντα ότι η ΝΔ μόλις επανέλθει στην εξουσία, θα συμβάλει
τα μέγιστα στον τομέα της ανάπτυξης και των επενδύσεων, ώστε
να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας για όλους, να βρίσκουν δουλειές οι νέοι και να γυρίσουν οι
νέοι που έχουν φύγει το εξωτερικό και όχι να στηρίζεται η κοινωνία στην επιδοματική πολιτική
του ΣΥΡΙΖΑ.
Ο κ. Καλαφάτης από την μεριά
του, ευχαρίστησε την Πρόεδρο
και την ΔΗΜ.Τ.Ο ΝΔ Μετεώρων
για την υποδοχή και απάντησε

ότι είναι γνώστης της κατάστασης
της ευρύτερης περιοχής.
Είναι μια περιοχή τουριστική
είπε ο κ. Καλαφάτης και είναι
γνωστό στο πανελλήνιο ότι έχει
μια σημαντική τουριστική ανάπτυξη! Στόχος της Νέας Δημο-

κρατίας είναι να δημιουργηθούν
νέες θέσεις εργασίας και το τρίπτυχο που είναι πολύ σημαντικό
για τον ίδιο και το κόμμα της ΝΔ
είναι δουλειά – δουλειά – δουλειά,
όπως είπε χαρακτηριστικά.
Γιώργος Χρ. Σιαμουρέλης

6 σελίδα
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Αλλη μια βράβευση για τον Δήμο Τρικκαίων
Για τις πρωτοπόρες προσπάθειες στην κινητικότητα
των πολιτών και την Εβδομάδα Κινητικότητας 2018

Τ

ο βραβείο για την Εβδομάδα
Κινητικότητας 2018 έλαβε την
Παρασκευή 5 Απριλίου 2019 ο
Δήμος Τρικκαίων, διά της
αντιπροέδρου του Μουσείου Τσιτσάνη
κ. Βασιλένας Μητσιάδη.
Το βραβείο αντιπροσωπεύει τις προσπάθειες που κάθε χρόνο καταβάλλει ο Δήμος
Τρικκαίων για το κυκλοφοριακό (βιώσιμη
κινητικότητα, είναι ο επιστημονικός ορισμός)
και οι οποίες προσπάθειες παρουσιάζονται

ουσιαστικά κάθε χρόνο, τον Σεπτέμβριο.
Τότε, η Εβδομάδα Κινητικότητας, στην
οποία ο Δήμος έχει μακρά ιστορία σχεδόν
20 ετών, με δράσεις σε όλη την πόλη, ενεργοποιεί τις παρεμβάσεις που ήδη έχει κάνει
και ταυτοχρόνως ενισχύει τις δράσεις μαθητών.
Από τους ποδηλατόδρομους και τα παιχνίδια στον δρόμο, μέχρι το προσφάτως
δημιουργηθέν «Τρίκαθλον», ο Δήμος Τρικκαίων αλλάζει την πόλη: διαβάσεις, πινακίδες, κίνηση οχημάτων, έμφαση στους μα-

θητές στα σχολεία.
Αλλά και, όπως τόνισε σε στρογγυλό
τραπέζι η κ. Μητσιάδη, με τα πρωτοπόρα
σε όλον τον κόσμο προγράμματα. Ειδικά
το Λεωφορείο Χωρίς Οδηγό, που το 2015
οδήγησε τον Δήμο Τρικκαίων να αναδειχθεί
στις 10 καλύτερες ευρωπαϊκές πόλεις από
άποψη βιώσιμης κινητικότητας.
Αυτές όμως οι πρωτοτυπίες, (όπως επεσήμανε στη συζήτηση με εκπροσώπους
των Δήμων Καρδίτσας, Νίκαιας, Κοζάνης
και Ηγουμενίτσας), συνεχίζονται.

Με τα προγράμματα ELVITEN και AVINT,
τα λεωφορεία χωρίς οδηγό και τα ηλεκτροκίνητα οχήματα επανέρχονται στα Τρίκαλα στα τέλη καλοκαιριού.
Ετσι, θα αποτελούν για άλλη μια φορά,
πρωτοτυπία και «στοίχημα» για την κίνηση
στην πόλη, δίνοντας πρόσθετη αναγνώριση
στις προσπάθειες των τρικαλινών.
Σε συνδυασμό με τα δωρεάν ποδήλατα,
τους ποδηλατοδρόμους, τα πατίνια, η πόλη
γίνεται πιο φιλική στον πεζό και τον πολίτη
γενικότερα.
Και όχι μόνο αυτό: οι «μπλε» και «πράσινες» διαδρομές που χαράσσονται για τα
ποδήλατα και για πεζούς δίπλα στον Ληθαίο
(μέσω της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής
Ανάπτυξης) είναι τμήμα μόνο των 10 εκατ.
ευρώ που ο Δήμος λαμβάνει για να αλλάξει
τα Τρίκαλα. Ο Δήμαρχος Τρικκαίων Δημήτρης Παπαστεργίου, εξάλλου, επεσήμανε
σε δηλώσεις του ότι το συγκεκριμένο βραβείο «αφορά σε όλους τους τρικαλινούς
και τις τρικαλινές, για τη συμμετοχή, τη
συνεργασία και τον σχεδιασμό των δράσεων.
Όταν οριοθετούμε 40 νέες θέσεις στάθμευσης για ΑΜεΑ, όταν μελετούμε τη στάθμευση μέσω πρωτοπόρων συστημάτων και
όταν υλοποιούμε αλλαγές σε Ληθαίο, λαϊκή
αγορά και κεντρικές πλατείες της πόλης,
ετοιμαζόμαστε για τον Δήμο των επόμενων
δεκαετιών».
Και ευχαρίστησε την ΕΕΤΑΑ για τη βράβευση, τονίζοντας ότι η ουσία βρίσκεται
στη σκληρή δουλειά που γίνεται τα τελευταία χρόνια στον Δήμο.

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

τοπικά

Η μακρά προεκλογική περίοδος σύμφωνα με Τρικαλινούς επιχειρηματίες

Βλάπτουν την οικονομία
•Ζητούν από το σύνολο του πολιτικού κόσμου σταθερότητα και ομαλότητα
εν είναι δυνατό να έχουμε
προεκλογική περίοδο που
μπορεί να διαρκέσει έναν
ολόκληρο χρόνο, τονίζουν
Τρικαλινοί επιχειρηματίες,
υπογραμμίζοντας πως δεν
αναφέρονται σε κανένα κόμμα,
αλλά στο σύνολο του πολιτικού
κόσμου της χώρας.

Δ

«Το έχουμε τονίσει πάρα πολλές φορές: Σε προεκλογική περίοδο η οικονομία δεν πηγαίνει καλά και φυσικά και η
αγορά, λόγω της ψυχολογίας του κόσμου
και ασφαλώς και των συναδέλφων σε ένα
ρευστό πολιτικό σκηνικό. Εδώ στην Ελλάδα, αν οι κοινοβουλευτικές εκλογές διενεργηθούν τον ερχόμενο Οκτώβριο, τότε
θα έχουμε συμπληρώσει ένα έτος προεκλογικής περιόδου, κατάσταση που
ασφαλώς δεν ευνοεί την οικονομία και τις
επενδύσεις, αλλά το αντίθετο, την βλάπτει» επισημαίνουν επιχειρηματίες, προσθέτοντας «ακόμη και στις λεγόμενες καλές εποχές, πριν την κρίση, όταν όλα
έβαιναν καλώς και η οικονομία αναπτύσσονταν, στις προεκλογικές περιόδους η οικονομία επιβραδύνονταν και η
αγορά υποχωρούσε. Πόσο μάλλον τώρα
στην κρίση».
Ο εμπορικός κόσμος των Τρικάλων παρακολουθεί με έκδηλη ανησυχία την
διαρκή και συνεχιζόμενη αδυναμία των

πολιτικών δυνάμεων της χώρας να συνεννοηθούν και το συνεχές πολιτικό αδιέξοδο.
«Οι προσδοκίες μας για την αποκατάσταση του σταθερού κλίματος και την επιστροφή της ομαλότητας τόσο στις αγορές όσο και στην κοινωνία δείχνουν εξωπραγματικές, μπροστά στην απροθυμία
του πολιτικού κόσμου να συνεννοηθεί
στις κρισιμότερες στιγμές που περνάει η
χώρα μας. Η έλλειψη πολιτικής σταθερότητας εντέλει εντείνει την πίεση στην
αγορά, επηρεάζει τα δημόσια έσοδα και
με μαθηματική ακρίβεια οδηγεί τις επιχειρήσεις μας ή σε μετανάστευση ή στο
οριστικό λουκέτο, με τραγικό αποτέλεσμα

την αύξηση της ανεργίας εργοδοτών
και εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα» τονίζεται από Τρικαλινούς επιχειρηματίες.
«Βασικός στόχος του πολιτικού κόσμου πρέπει να είναι η επίτευξη πολιτικής
σταθερότητας με κυβέρνηση μακράς
πνοής και βεβαίως πάντα με ορίζοντα τετραετίας, η οποία θα αποκαταστήσει
την κοινωνική και επιχειρηματική πίστη
που θα επανασυνδέσει τον πολιτικό κόσμο με την κοινωνία και τις ουσιαστικές
της ανάγκες, χωρίς τις αχρείαστες περιπέτειες επαναλαμβανόμενων εκλογικών
αναμετρήσεων και μακράς προεκλογικής
εκστρατείας».
Ματθαίος Μπίνας

Ακόμα αναμένουν να λάβουν
τα χρήματα από το «Εξοικονομώ»
•Χθες το Δ.Σ. του τοπικού Σωματείου συναντήθηκε με τους
Τρικαλινούς βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για να λυθεί το ζήτημα

Σ

Για το λόγο αυτό, χθες το
Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Μηχανοσιδηρουργών
& Αλουμινοκατασκευαστών
Τρικάλων συναντήθηκε με
τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ
κ.κ. Σάκη Παπαδόπουλο, Παναγιώτα Δριτσέλη και Χρήστο
Σιμορέλη, προκειμένου να θέσουν το ζήτημα και κυρίως να
τους δοθούν απαντήσεις για
τις καθυστερήσεις που έχουν
παρατηρηθεί.
Η συνάντηση έγινε στα
γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ με τα
μέλη του Δ.Σ. να καταθέτουν
τους προβληματισμούς τους,
ενώ μετέφεραν την απόγνωση στην οποία βρίσκονται οι
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Σε θερινούς ρυθμούς
ο Εμπορικός Σύλλογος
Καλαμπάκας
•Tο νέο προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας
των εμπορικών καταστημάτων της πόλης

Σε απόγνωση βρίσκονται οι Τρικαλινοί αλουμινοκατασκευαστές

ε απόγνωση
βρίσκονται οι
Τρικαλινοί
αλουμινοκατασκευαστές
που συμμετείχαν στον
πρόγραμμα
«Εξοικονομώ», καθώς
ακόμα δεν έχουν λάβει τα
χρήματα που τους
αναλογούν, με
αποτέλεσμα να
αντιμετωπίζουν σοβαρά
οικονομικά προβλήματα,
αφού δε μπορούν να
ανταπεξέλθουν στις
υποχρεώσεις τους.

ΚΥΡΙΑΚΗ

ε θερινούς ρυθμούς θα κινείται από αύριο
Δευτέρα 8/4 η αγορά της Καλαμπάκας, καθώς
ο Εμπορικός Σύλλογος Καλαμπάκας,
αποφάσισε να προτείνει το θερινό ωράριο
λειτουργίας των Εμπορικών καταστημάτων.

Σ

Το παρακάτω ωράριο είναι το προτεινόμενο για τον εμπορικό κόσμο της πόλης, ο οποίος τους θερινούς μήνες
είναι αλήθεια ότι κινείται σε καλύτερη οικονομική βάση σε
σχέση με τους χειμερινούς μήνες, αφού οι καιρικές συνθήκες βοηθούν, η ψυχολογία των καταναλωτών επίσης και
η τουριστική κίνηση συμβάλει φυσικά τα μέγιστα στην αύξηση του τζίρου.
Αυξάνονται ακόμη και οι κοινωνικές εκδηλώσεις, γεγονός που βοηθά σημαντικά πολλούς κλάδους του εμπορίου. Βάζοντας στο κάδρο και τις θερινές εκπτώσεις, αλλά
και τα δεκαήμερα προσφορών, η κίνηση αυξάνεται σημαντικά.
Σημειώνουμε δε, ότι τα τελευταία χρόνια, το ωράριο πολλών καταστημάτων «ξεφεύγει» σε σχέση με το προτεινόμενο, και ιδιαίτερα τα βράδια, λόγω του ότι υπάρχει τουριστική κίνηση.
Υπάρχουν καταστήματα που κλείνουν ακόμη και μετά τις
10 το βράδυ ενώ ορισμένα μένουν όλη την ημέρα ανοιχτά.
Όπως και να χει πάντως ευχής έργον είναι, όλοι οι έμποροι να πάνε από το καλό στο καλύτερο, να έχουν δουλειά, έστω κι αν απαιτείται να εργαστούν περισσότερες
ώρες από το συνηθισμένο.

Προτεινόμενο Θερινό Ωράριο
Από Δευτέρα 8 Απριλίου το προτεινόμενο θερινό ωράριο είναι:
ΔΕΥΤΕΡΑ
08:30 – 14:00 & 18:00 – 21:00
ΤΡΙΤΗ
08:30 – 14:00
ΤΕΤΑΡΤΗ
08:30 – 14:00 & 18:00 – 21:00
ΠΕΜΠΤΗ
08:30 – 14:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
08:30 – 14:00 & 18:00 – 21:00
ΣΑΒΒΑΤΟ
08:30 – 14:00
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΡΓΙΑ
Γιώργος Χρ. Σιαμουρέλης

συνάδελφοι τους, εξαιτίας
της καθυστέρησης.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο
του Σωματείου Μηχανοσιδηρουργών & Αλουμινοκατασκευαστών Τρικάλων κ. Χρήστο Γκαραγκούνη οι αλουμινοκατασκευαστές δεν έχουν
λάβει ακόμα τα χρήματα που
τους αναλογούν από τη συμμετοχή τους, στο πρόγραμμα.
«Καθυστέρηση που μετρά
ήδη τέσσερις μήνες, τη στιγμή που έχουν πληρώσει το
ΦΠΑ για χρήματα που δεν
τους καταβλήθηκαν, ενώ καλούνται να αποπληρώνουν
και τις ασφαλιστικές εισφορές τους» σημείωσε με έμφαση.
Κατά τον κ. Καραγκούνη
ζητήθηκε από τους τρεις βου-

λευτές να δοθούν απαντήσεις για το λόγο που έχει καθυστερήσει τόσο πολύ η καταβολή των χρημάτων και να
δοθεί λύση στο πρόβλημα.
Από την πλευρά τους, οι
Τρικαλινοί βουλευτές δε-

σμεύθηκαν ότι άμεσα θα
υπάρξει συνάντηση με τον
Υπουργό Περιβάλλοντος &
Ενέργειας κ. Γιώργο Σταθάκη,
προκειμένου να λυθεί το ζήτημα που έχει προκύψει.
Ε.Κ.
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Προκρίση στην Εθνική
Ομάδα Μαθηματικών του
μαθητή Λώλα Δημητρίου
Η διοικούσα επιτροπή
του παραρτήματος Τρικάλων της Ελληνικής
Μαθηματικής Εταιρείας
απευθύνει δημόσια εύσημα στο μαθητή της
Γ’ Λυκείου Λώλα Δημήτριο, των Εκπαιδευτηρίων Αθηνά που προκρίθηκε στην Εθνική
Ομάδα Μαθηματικών
και θα λάβει μέρος στην
36η Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα που
θα γίνει στη Μολδαβία
από 30 Απριλίου μέχρι
5 Μαΐου 2019.
Συγχαρητήρια αξίζουν
ακόμη στους γονείς του,
που τον βοηθούν να καλλιεργεί την αγάπη του
για την επιστήμη των
μαθηματικών αλλά και
στους εκπαιδευτικούς
που με την καθοδήγηση
και τη συμπαράσταση
που του προσφέρουν τον βοήθησαν να φέρει μια ακόμα
διάκριση εξαιρετικής επιστημονικής σημασίας.
Για την Δ.Ε.
Ο πρόεδρος
Η Γεν. Γραμματέας
Θεοχάρης Δημήτριος
Αγγέλου Δήμητρα

Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης:

Ανοίγει ο δρόμος για την
υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ
Ανοίγει ο δρόμος για
την έναρξη της λειτουργίας του συστήματος
υποβολής αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης (ΟΣΔΕ)
των αγροτών, μετά από
την απάντηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά
με την ανανέωση της
σύμβασης του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τον
τεχνικό σύμβουλο του
έργου.
Απαντώντας στις 5 Απριλίου σε έγγραφη διαμαρτυρία
του Συνδέσμου Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων
και Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΑΣΟΕΕ), ο υπουργός, Σταύρος Αραχωβίτης, ανέφερε στην επιστολή του πως «το
γεγονός ότι δεν έχει γίνει ακόμη η έναρξη του συστήματος
υποβολής Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης οφείλεται στο
ότι η σύμβαση με τον τεχνικό σύμβουλο του έργου είχε
λήξει και έπρεπε να διενεργηθεί νέος διαγωνισμός ανάδειξης τεχνικού συμβούλου».
«Μόλις σήμερα λάβαμε την απάντηση του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, ώστε να καταστεί δυνατή η υπογραφή της
σύμβασης για την απαιτούμενη τεχνική υποστήριξη του
σημαντικού αυτού έργου» διευκρίνισε στην επιστολή
του ο κ. Αραχωβίτης, προσθέτοντας πως «έπειτα από
αυτό, ανοίγει ο δρόμος για την έναρξη της λειτουργίας
του συστήματος».

Εγκαίνια ΟΚΑΝΑ
Αύριο Δευτέρα 8 Απριλίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ θα
γίνουν τα εγκαίνια του νέου κτηρίου του Ο.ΚΑ.ΝΑ (Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών), στον προαύλιο χώρο
του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων.
Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν με την παρουσία
των κ.κ Παπαδημούλη Δημήτριο Ευρωβουλευτή - Αντιπρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου και Βαρδαρό Σταμάτη
Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας.
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ε

νισχύσεις σε
δικαιούχους
παραγωγούς θα
καταβληθούν τοπ
επόμενο χρονικό
διάστημα, μάλλον μέσα
στον τρέχοντα μήνα, από
τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι πληρωμές θα αφορούν
εκκαθαρίσεις από προγράμματα όπως μείωση της νιτρορύπανσης(παλαιότερες προκηρύξεις για τον Νομό μας),
κόμφούζιο, διατήρηση σπάνιων φυλών αγροτικών ζώων,
υπόλοιπα ενιαίας ενίσχυσης
και εξισωτικής του 2018, οι
εναπομείνασες συνδεδεμένες
στη φυτική παραγωγή και η
εξόφληση των βαμβακοπαραγωγών που δεν έλαβαν την
συνδεδεμένηπριν
λίγες
ημέρες.
Για τους περισσότερους
πλέον παραγωγούς η κάθε
ενίσχυση είναι σημαντική, καθώς τα εισοδήματά τους
έχουν μειωθεί και τα έξοδά
τους έχουν αυξηθεί, ενώ έχουν
ήδη εισέλθει στην νέα καλλιεργητική περίοδο, που σημαίνει πολλά πληρωμές σε
σπόρους, πετρέλαιο, εφόδια
κλπ. «Το κόστος παραγωγής
έχει αυξηθεί κατακόρυφα από
την μία και από την άλλη έχουν
μειωθεί κατά πολύ τα έσοδά
μας. Οι επιδοτήσεις πλέον για
μας δεν είναι απλή στήριξη ή
βοήθεια, αλλά “σανίδα σωτη-

Δ

υστυχώς ο
Μάρτιος του 2019
ήταν χειρότερος
σε σύγκριση με τον
περυσινό όσο αφορά
τους Θεσσαλούς που
άφησαν την ζωή τους
στην άσφαλτο. Και αυτό
διότι υπήρξαν 4 νεκροί,
σε σύγκριση με τους 2
της περασμένης χρονιάς.
Βέβαια σ’ αυτό ρόλο
έπαιξαν και τα δυο
τετραήμερα της Καθαράς
Δευτέρας και της 25ης
Μαρτίου, όπου ήταν
περισσότερα αυτοκίνητα
στους δρόμους. Όπως
και να έχει πάντως θα
πρέπει να είμαστε όλοι
προσεχτικοί όταν
πιάνουμε το τιμόνι στο
χέρι.

Η Γενική Περιφερειακή
Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας δημοσιεύει συνολικά
στοιχεία που αφορούν στα
θέματα οδικής ασφάλειας και
τροχονομικής αστυνόμευσης
που συνέβησαν, κατά τη διάρκεια του μήνα Μαρτίου 2019,
στην εδαφική αρμοδιότητα
των νομών Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων και Καρδίτσας.
Η δημοσίευση των μηνιαίων
στοιχείων συνοδεύεται με στατιστικά – αριθμητικά στοιχεία
του αντίστοιχου περσινού
μήνα.
α. Τροχαία Ατυχήματα
Στην εδαφική αρμοδιότητα
της Γενικής Περιφερειακής
Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας, σημειώθηκαν 18 τροχαία ατυχήματα (έναντι 11 το
2018).
Ειδικότερα σημειώθηκαν:
4 θανατηφόρα ατυχήματα
(έναντι 2 το 2018)
1 σοβαρό τροχαίο ατύχημα
(έναντι 1 το 2018)

Σε δικαιούχους παραγωγούς από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Απόδοση ενισχύσεων
•Θα καταβληθούν το επόμενο χρονικό διάστημα,
μάλλον μέσα στον τρέχοντα μήνα

ρίας”, χωρίς την οποία πολλοί
γεωργοί και κτηνοτρόφοι θα
αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τις εκμεταλλεύσεις τους.
Δεν έχουμε ρευστό, ούτε δυνατότητες δανεισμού και ούτε
πίστωση από επιχειρήσεις για
την προμήθεια των εφοδίων
μας. Μόνη πηγή ρευστότητας
είναι οι ενισχύσεις» δηλώνουν
παραγωγοί.

Όσον αφορά τις συνδεδεμένες, χορηγούνται σε σημαντικούς τομείς με φθίνουσα
παραγωγή, φυτικής και ζωικής
παραγωγής, το ύψος της χρηματοδότησης στους τομείς
δεν είναι σταθερό κατά τη
διάρκεια της προγραμματικής
περιόδου, η μοναδιαία τιμή
υπολογίζεται κάθε έτος ανάλογα με τις επιλέξιμες εκτά-

σεις και τον αριθμό των επιλέξιμων ζώων, χωρίς υπέρβαση της ενδεικτικής τιμής,
χορηγούνται κατόπιν αιτήματος λήψης αυτής στην ΕΑΕ
και ελέγχου τήρησης των
όρων επιλεξιμότητας, δεν χορηγείται παραπάνω από μια
συνδεδεμένη ενίσχυση στην
ίδια έκταση.
Ματθαίος Μπίνας

Ο Μάρτιος άφησε
θύματα στην Θεσσαλία
•Αύξηση στα θανατηφόρα τροχαία είχε για την
περιοχή μας ο Μάρτιος, σε σύγκριση με πέρυσι

13 ελαφρά τροχαία ατυχήματα (έναντι 8 το 2018)
Από τα τροχαία ατυχήματα
που συνέβησαν σε αστικές
και αγροτικές περιοχές των
νομών καταγράφηκαν συνολικά 26 παθόντες (έναντι 13
το 2018).
Ειδικότερα καταγράφηκαν:
4 νεκροί (έναντι 2 το 2018)
1 βαριά τραυματίας (έναντι
1 το 2018)
21 ελαφρά τραυματίες
(έναντι 10 το 2018)
β. Δράσεις Τροχονομικής
αστυνόμευσης
Στο πλαίσιο των τροχονομικών δράσεων, το μήνα Μάρτιο 2019 πραγματοποιήθηκαν
(92.285) έλεγχοι και βεβαιώθηκαν (6.976) παραβάσεις
και ειδικότερα:
2.146 για υπερβολική ταχύτητα,
166 για οδήγηση υπό την

επήρεια
οινοπνεύματος
(μέθη),
251 για οδήγηση χωρίς
άδεια ικανότητας οδήγησης,
46 για κίνηση στο αντίθετο
ρεύμα,
159 για μη χρήση της ζώνης
ασφαλείας,
120 για μη χρήση του προστατευτικού κράνους,
76 για χρήση κινητού τηλεφώνου,
117 για παραβίαση ερυθρού
σηματοδότη,
21 για αντικανονικό προσπέρασμα,
12 για αντικανονικούς ελιγμούς,
6 για παραβίαση προτεραιότητας,
1.481 για παραβάσεις επαγγελματικών οχημάτων,
203
για
παραβάσεις
Κ.Τ.Ε.Ο.,
53 για φθαρμένα ελαστικά,

2.116 λοιπές παραβάσεις.
γ. Συμβουλές Οδικής Ασφάλειας
Έχω διαρκώς τεταμένη την
προσοχή μου στην οδήγηση
και τον έλεγχο του οχήματος
Όταν οδηγώ δεν έχω καταναλώσει οινοπνευματώδη
ποτά
Δεν παραβιάζω τα όρια ταχύτητας
Φορώ πάντα ζώνη ασφαλείας
Τοποθετώ τα παιδιά σε παιδικό κάθισμα στο πίσω μέρος
του αυτοκινήτου και τους
φορώ ζώνη ασφαλείας
Σε περίπτωση που οδηγώ
ή είμαι συνεπιβάτης σε μοτοσικλέτα φορώ πάντα κράνος
Δεν κάνω αντικανονικά προσπεράσματα
Δεν παραβιάζω τον κόκκινο
σηματοδότη
Σταματώ στο STOP και δίνω
προτεραιότητα
Δεν μιλώ στο κινητό όταν
οδηγώ
Δίνω προτεραιότητα στους
πεζούς
Σέβομαι τα σήματα και τις
υποδείξεις των τροχονόμων.
Οι παραπάνω συμβουλές
θα επαναλαμβάνονται διαρκώς με σκοπό να συμβάλλουν
στην εμπέδωση της κυκλοφοριακής και οδικής παιδείας.
ΧΡ. ΠΑΠ.

τοπικά

«Τουρισμός και Περιφέρεια
Θεσσαλίας - Έργο και Προοπτική»

ΚΥΡΙΑΚΗ

7

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

σελίδα 9

Επίσκεψη του Κ.Κ.Ε. στο
Κέντρο Υγείας Καλαμπάκας

•Παρουσίαση-ομιλία του υποψηφίου Περιφερειακού Συμβούλου
κ.Γιάννη Μπουτίνα 18/4 στο Πολιτιστικό Κέντρο Καλαμπάκας
κδήλωση ομίλα με θέμα
«Τουρισμός και Περιφέρεια
Θεσσαλίας - Έργο και
Προοπτική» θα πραγματοποιήσει
την Πέμπτη 18 Απριλίου 2019, στην
Καλαμπάκα ο Περιφερειακός
Σύμβουλος και πρώην
Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού –
Πολιτισμού και δια βίου Μάθησης
και Εντεταλμένος Σύμβουλος
Τουρισμού της ΠΕ Θεσσαλίας κ.
Γιάννης Μπουτίνας.

κό Κέντρο Καλαμπάκας και φυσικά είναι
ανοιχτή για όλους, ενώ χαιρετισμό θα
απευθύνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Αγοραστός.

Ε

Ο κ. Μπουτίνας, θα είναι εκ νέου υποψήφιος στην Περιφέρεια Θεσσαλίας με
τον συνδυασμού του Κώστα Αγοραστού
«Συμμαχία υπέρ των Πολιτών».
Η θητεία του στην Περιφέρεια Θεσσαλίας μόνο θετικά έχει να επιδείξει, κυρίως στο θέμα του τουρισμού, το οποίο

Η πρόσκληση
του κ. Μπουτίνα

γνωρίζει άριστα. Η παρουσία του στην
νευραλγική αυτή θέση, συνέβαλε τα μέγιστα στην εξωστρέφεια της ΠΕ Θεσσαλίας στον τουριστικό τομέα.
Η εκδήλωση με ομιλητή τον κ. Μπουτίνα, θα πραγματοποιηθεί στο Πολιτιστι-

«Σας προσκαλώ στην εκδήλωση που θα
πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 18 Απριλίου 2019 και ώρα 19.00 στην αίθουσα του
Πολιτιστικού Κέντρου Καλαμπάκας,
με θέμα: «Τουρισμός και Περιφέρεια
Θεσσαλίας - Έργο και Προοπτική»...
Θα αποτελέσει ιδιαίτερη τιμή για μένα
η παρουσία σας.
Την εκδήλωση θα χαιρετίσει ο Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος και Περιφερειάρχης Θεσσαλίας,
κ. Κωνσταντίνος Αγοραστός».
Γιώργος Χρ. Σιαμουρέλης

Κοινές διαδρομές

Κοινές διαδρομές, ήδη από τα φοιτητικά μας χρόνια, αλλά και κοινές αγωνίες για την ανάγκη να αναδειχθεί η σημασία του πρωτογενούς τομέα στη διαμόρφωση ενός νέου, ανταγωνιστικού οικονομικού μοντέλου για τη χώρα, μας συνδέουν με τον γραμματέα Αγροτικού της Νέας Δημοκρατίας, Κώστα Μπαγινέτα.
Την περασμένη Παρασκευή είχα τη χαρά να τον υποδεχθώ στο γραφείο μου, μαζί με φίλους κτηνοτρόφους της περιοχής, με τους οποίους συζητήσαμε για τα προβλήματά τους και συμφωνήσαμε στα αυτονόητα. Ότι σ’ αυτόν εδώ τον
πολύ όμορφο τόπο, ανάπτυξη χωρίς δυναμικό πρωτογενή τομέα και στα αγροτικά προϊόντα και στην κτηνοτροφία, δεν
μπορεί να υπάρξει.
Λιούτας Θανάσης

πίσκεψη στο Κέντρο Υγείας Καλαμπάκας
πραγματοποίησαν ο υποψήφιος δήμαρχος
Μετεώρων Γιώργος Χαντζιάρας, ο Δημοτικός
Σύμβουλος Κεραμίδας Λεωνίδας οι υποψήφιοι
περιφερειακοί σύμβουλοι Μπακάση Βάσω και
Δημουλάς Βαγγέλης καθώς και υποψήφιοι
δημοτικοί σύμβουλοι και στελέχη του Κ.Κ.Ε.

Ε

Δύο χρόνια πέρασαν από τη διαμαρτυρία-κινητοποίηση
που έγινε από φορείς της πόλης μας, τον Εμπορικό Σύλλογο, την Ομάδα Γυναικών της Ο.Γ.Ε., τους Ε.Β.Ε., τους
Συλλόγους Γονέων κ Κηδεμόνων του 1ου και 2ου Γυμνασίου Καλαμπάκας, όπου μετά από σύσκεψη καταθέσαμε
από κοινού υπόμνημα-ψήφισμα προς το Υπουργείο Υγείας και τη Διοίκηση της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας, για
τις ελλείψεις σε ιατρικό-νοσηλευτικό προσωπικό, σε ιατρικότεχνολογικό εξοπλισμό, καθώς και για τις άθλιες κτιριακές
υποδομές, με τη συμμετοχή του τότε Διευθυντή κου Σκύφτα και τον εργαζομένων του Κέντρου Υγείας μα όπως φαίνεται η εγκατάλειψη και περαιτέρω υποβάθμιση καλά κρατεί!
Μέσω της συζήτησης που έγινε με τους εργαζόμενους
και τον νυν Διευθυντή κο Μάντζιο εξακολουθεί η υποστελέχωση και οι ελλείψεις σε ιατρικό-τεχνολογικό εξοπλισμό…
Αυτή η εικόνα εγκατάλειψης αντικατοπτρίζει ξεκάθαρα
την αντιλαϊκή πολιτική των προηγούμενων όπως και της σημερινής κυβέρνησης που εφαρμόστηκε στο χώρο της Υγείας.
Όσοι εναλλάχτηκαν στις κυβερνητικές θέσεις τήρησαν
στο ακέραιο το σύνολο των αποφάσεων της Ε.Ε. για την
Υγεία, την οποία θεωρούν κόστος όταν πρόκειται για την
κάλυψη των λαϊκών αναγκών καθώς εμποδίζει την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία των οικονομικών συμφερόντων στο χώρο της Υγείας.
Από τις ευθύνες φυσικά δεν εξαιρούνται και οι Δημοτικές και Περιφερειακές αρχές, προηγούμενες και σημερινές!
Εμείς στη «Λαϊκή Συσπείρωση» γνωρίζουμε και αποτελεί πάγια θέση μας ότι η Υγεία συνιστά κατοχυρωμένο λαϊκό δικαίωμα, αλλά και υποχρέωση και ευθύνη του κράτους
να το παρέχει στο λαό χωρίς όρους και προϋποθέσεις!
Οι υποψήφιοι της «Λαϊκής Συσπείρωσης» διαχρονικά διεκδικούμε:
Άμεση κάλυψη όλων των ελλείψεων σε αριθμό και ειδικότητες γιατρών, νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού
Προσλήψεις μόνιμου ιατρικού προσωπικού και μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων χωρίς προϋποθέσεις
Λειτουργία Παιδίατρου σε καθημερινή βάση και ΟΛΟ το
24ωρο!!
Να λειτουργεί το Μικροβιολογικό και Ακτινολογικό εργαστήριο επί 24ώρου!!
ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΜΕΣΑ ΧΩΡΙΣ ΑΛΛΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ!
Δυναμώνουμε παντού τη «Λαϊκή Συσπείρωση», σε Κοινότητες, Δήμους, Περιφέρεια, Ευρώπη!
Κ.Ο.Β-ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ-Κ.Κ.Ε.,

10 σελίδα
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Η Αγία Κυριακή φιλοξένησε
την Παναγία «Μετεώρισσα»
Έγινε η υποδοχή της Ιεράς Εικόνος της Παναγίας της
επονομαζομένης «Μετεωριτίσσης» στην Αγία Κυριακή

Μ

ε τη δέουσα
θρησκευτική
κατάνυξη και
μεγαλοπρέπεια το
απόγευμα της Πέμπτης ο
Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Τρίκκης
και Σταγών κ.
Χρυσόστομος
επικεφαλής του Ιερού
κλήρου και του λαού
προϋπάντησε πανδήμως
στην κεντρική πλατεία
του χωριού της Αγίας
Κυριακής το αντίγραφο
της Ιεράς Εικόνος της
Παναγίας της
«Μετεωριτίσσης».

Την Εικόνα μετέφερε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Σταγών και Μετεώρων κ. Θεόκλητος πλαισιωμένος από τον
Πρωτοσύγκελλο της Ιεράς Μητροπόλεως π. Νήφωνα Καψάλη.
Μετά το πέρας της υποδοχής, με ευλάβεια κλήρος και
λαός, συνόδευσε την Ιερά Λιτανεία της Παναγίας προς τον
Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής.
Ακολούθως τελέσθηκε η επίσημος Δοξολογία και εν συνεχεία ο Σεβασμιώτατος Μη-

τροπολίτης Σταγών και Μετεώρων κ. Θεόκλητος Χοροστάτησε κατά την διάρκεια του
Εσπερινού συμπαραστατούμενος από την συνοδεία του
και πολλούς ιερείς της πόλεως
και των χωρίων των Τρικάλων.
Τους ύμνους του Εσπερινού
απέδωσε θαυμάσια η χορωδία
«Μετεωρίτικο Ψαλτήρι» υπό
τη διεύθυνση του Πρωτοψάλ-

του κ. Βησσαρίωνος Σπύρου.
Στο τέλος του Εσπερινού,
μετά την προσφώνηση του
Ποιμενάρχου μας, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σταγών
και Μετεώρων κ. Θεόκλητος
κήρυξε εμπνευσμένα το Θείο
Λόγο ομιλώντας περί της Υπεραγίας Θεοτόκου. Ευχήθηκε
δε η Χάρη Της να επισκιάζει
όλους τους πιστούς.

Πριν το τέλος του Εσπερινού
ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας τίμησε με το οφίκιο
του Πρωτοπρεσβυτέρου τον
Προϊστάμενο του Ιερού Ναού
π. Παναγιώτη Μίχο, ενώ συγκινητική ήταν ο προσέλευση
πιστών να προσκυνήσουν τη
Χάρη της Υπεραγίας Θεοτόκου
της επονομαζομένης «Μετεωριτίσσης».

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

•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

Γατοτροφή Premium από 24,99

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
τις 20 Μαρτίου, 40
μαθητές του σχολείου
μας, επισκέφθηκαν το
Eυρωκοινοβούλιο μετά από
πρόσκληση που πήραμε.

Σ

Ο σκοπός της επίσκεψης ήταν
καθαρά επιμορφωτικός και αποσκοπούσε στο να ενημερωθούν οι
μαθητές για την λειτουργία και
αρμοδιότητες του Eυρωκοινοβουλίου, να αναπτύξουν την αίσθηση της Ευρωπαϊκής πολιτειότητας και να μεταφέρουν με
διάφορες ενέργειες τις εμπειρίες
τους, στο σχολείο και την τοπική
κοινωνία.
Η εντύπωση που μας δόθηκε
από την επίσκεψή μας είναι ότι τελικά, η εργασία που επιτελείται
στις Βρυξέλλες, έμπρακτα επηρεάζει και χαράσσει την πορεία
των κρατών-μελών της Ε.Ε., καθώς καιτων πολιτών τους. Τα κράτη-μέλη έχουν θέσει υψηλές
προσδοκίες και στόχους από τη
συμμετοχή τους στην Ε.Ε..
Βασικά επιτεύγματα της Ε.Ε.
μέχρι και τις μέρες δεν είναι μόνο
ο μισός αιώνας ειρήνης μεταξύ
των κρατών-μελών της Ε.Ε., πράγμα που είναι πολύ σημαντικό,αλλάχάρη στην κατάργηση των συνοριακών ελέγχων ανάμεσα στις
χώρες της ΕΕ, μπορούμε σήμερα
να κυκλοφορούμε ελεύθερα σε
όλη σχεδόν την ήπειρο. Επίσης, ταξιδεύουμε, ζούμε και εργαζόμαστε πιο εύκολα σε άλλες
ευρωπαϊκές χώρες. Όλοι οι πολίτες της ΕΕ έχουν το δικαίωμα και
την ελευθερία να επιλέγουν σε
ποια χώρα της ΕΕ επιθυμούν να
σπουδάσουν, να εργαστούν ή να
συνταξιοδοτηθούν. Κάθε κράτος
μέλος πρέπει να μεταχειρίζεται
τους πολίτες της ΕΕ με τον ίδιο
ακριβώς τρόπο που μεταχειρίζεται και τους δικούς του πολίτες σε
ό,τι αφορά την απασχόληση, την
κοινωνική ασφάλιση και τη φορολογία. Η ενιαία αγορά επιτρέπει
να κυκλοφορούν ελεύθερα τα πε-
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Το ΓΕΛ Καλαμπάκας
στο Eυρωκοινοβούλιο
στις Βρυξέλλες
ρισσότερα προϊόντα, υπηρεσίες,
κεφάλαια και άτομα.
Σ’ αυτό το σημείο θα ήθελα να
γράψω δύο-τρία πράγματα για
τον τρόπο λήψης των αποφάσεων
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
όπως μας τα εξέθεσε ο κ.Στυλιανού, που μας υποδέχτηκε στο
κτήριο του Ευρωκοινοβουλίου.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (το
άμεσα εκλεγμένο όργανο της Ε.Ε.
από τους πολίτες ) και το Συμβούλιο (ήτοι οι αρχηγοί των κρατών-μελών) εξετάζουν τις προτάσεις της Επιτροπής (το θεσμικό εκτελεστικό όργανο της Ε.Ε.)
και με τη σειρά τους προτείνουν
τροποποιήσεις. Εάν δεν μπορούν
να συμφωνήσουν επί των τροποποιήσεων, γίνεται δεύτερη ανάγνωση.
Κατά τη διάρκεια της δεύτερης
ανάγνωσης, το Κοινοβούλιο και το
Συμβούλιο μπορούν και πάλι να
προτείνουν τροποποιήσεις. Το
Κοινοβούλιο έχει την εξουσία να
εμποδίσει την έγκριση της προτεινόμενης νομοθετικής πράξης
εάν δεν μπορεί να συμφωνήσει με
το Συμβούλιο.
Εάν τα δύο όργανα συμφωνήσουν επί των τροποποιήσεων, η
προτεινόμενη νομοθετική πράξη
εγκρίνεται. Εάν δεν μπορούν να
συμφωνήσουν, μια επιτροπή συνδιαλλαγής επιχειρεί να βρει λύση.
Τόσο το Συμβούλιο όσο και το
Κοινοβούλιο μπορούν να εμποδί-

σουν την έγκριση της νομοθετικής
πρότασης σ' αυτήν την τελευταία ανάγνωση.
Η διαδικασία αυτή απαιτεί ένα
χρονικό διάστημα,κατά μέσο όρο,
18 μηνών. Εξαίρεση σ αυτόν τον
κανόνα αποτελούν οι περιπτώσεις που χρήζουν άμεσης παρέμβασης. Τότε οι αποφάσεις
παίρνονται μέσα σε λίγες ώρες.
Είναι λοιπόν προφανές ότι η διαδικασίες λήψης αποφάσεων στην
Ε.Ε είναι ιδιαίτερα αργές, πράγμα
που τονίστηκε ιδιαίτερα από τον
κ. Στυλιανού, ως ιδιαίτερα θετικό
στοιχείο της δημοκρατίας που

CMYK

επικρατεί στην Ευρωπαϊκή ένωση.
Επομένως, όταν έρχεται μια
απόφαση από τις Βρυξέλλες (θετική ή αρνητική) η απόφαση αυτή
δεν έχει παρθεί από άλλους για
εμάς. Αντιθέτως, εμείς οι ίδιοι
μαζί με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους συμμετέχουμε στη λήψη
της. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα εκπροσωπείται στο Ευρωκοινοβούλιο από 21 Ευρωβουλευτές από ένα σύνολο 751. Ο δε
αριθμός των Ευρωβουλευτών
κάθε κράτους-μέλους εξαρτάται
από τον πληθυσμό του, με τις
πρώτες θέσεις να κατέχονται από

τη Γερμανία (96), τη Γαλλία (74)
και το Ην. Βασίλειο (73). Στις τελευταίες θέσεις συναντάται η Κύπρος, η Εσθονία, το Λουξεμβούργο και η Μάλτα (με 6 η κάθε
μια από αυτές). Αυτή η σύσταση
πρόκειται να αλλάξει σε περίπτωση που το Ην. Βασίλειο αποφασίσει τελικά να αποχωρήσει
από την Ε.Ε.
Πριν την επίσκεψή μας στο ευρωκοινοβούλιο οι μαθητές είχαν
την ευκαιρία να επισκεφθούν το
σπίτι της ευρωπαϊκής ιστορίας
και το Parlamentarian.Στις δύο
αυτές επισκέψεις είχαν την μοναδική ευκαιρία να γνωρίσουν
κομμάτια της ευρωπαϊκής ιστορίας μέσω εικόνας και ήχου.
Σκέφτομαι ότι είναι απαραίτητο
να δοθεί περισσότερη έμφαση,
μέσα από το θεσμό του σχολείου,
ώστε να κατανοήσουν οι μαθητές
τον τρόπο λειτουργίας της Ε.Ε.,
ιδιαίτερα σε εποχές που υπάρχει
τόσο έντονος σκεπτικισμός, σε
όλη την Ευρώπη, για την λειτουργία της.
Εκτός όμως από το Ευρωκοινοβούλιο, οι μαθητές του σχολείου είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν, εκτός από τις Βρυξέλλες,

την Μπρύζ και τη Γάνδη,ενώ πήραμε και μια γεύση από το Άμστερνταμ, λίγο πριν επιστρέψουμε.
Αυτό που έκανε εντύπωση σε
όλους μας είναι η τάξη,η πειθαρχία,η καθαριότητα, το πόσο διαδεδομένη είναι η χρήση του ποδηλάτου, παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν
στην περιοχήκαι ότιαπό το πρωί
μέχρι το μεσημέρι, σχεδόν δεν κυκλοφορεί κανείς, αφού όλοι βρίσκονται στις δουλειές τους.
Και κάτι πολύ σημαντικό! Όλο
αυτό το ταξίδι γνώσεων και εμπειριών έγινε με την ευγενική χορηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το σχολείο μας επελέγη
ανάμεσα από άλλα σχολεία, συλλόγους και διάφορες κοινωνικές
ομάδες και του δόθηκε χορηγία,
η οποία κάλυψε εξ’ ολοκλήρουτη
δαπάνη μετακίνησης και διαμονής
στις Βρυξέλλες.
Επιστρέψαμε κατενθουσιασμένοι και με τις καλύτερες εντυπώσεις,ευχόμενοι όσο το δυνατόν
περισσότεροι μαθητές στο μέλλον, να αποκτήσουν ανάλογες
εμπειρίες.

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
ΤΑ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΤΟΥ 1919
Η ημερολογιακή διαφορά, μεταξύ του Πάσχα που αναμένουμε την Κυριακή 28 Απριλίου και εκείνου της Κυριακής 7 Απριλίου 1919, δεν επιτρέπει την απόλυτη ταύτιση ή τον παραλληλισμό της τωρινής, με την πρό εκατονταετίας επικαιρότητα, που γίνεται στη σελίδα ετούτη. Κι’ αυτή την διαφοροποίηση πρέπει να έχει υπόψη του ο αναγνώστης της σημερινής αποτύπωσης της Πασχαλινής επικαιρότητας, που μεταφέται εδώ, με την πλούσια ειδησεογραφία της εποχής εκείνης, από την οποία δεν λείπουν, ούτε ειδήσεις για ληστεία, ούτε η θνησιμότηατα από την γρίππη που είχε εκδηλωθεί και τότε, ούτε άλλα ενδιαφέροντα νέα και το χρονογραφικό πανόραμα του «Ανά την πόλιν» ρεπορτάζ. Ενώ πρωτοσέλιδα, μαζί με το «Χριστός Ανέστη», δημοσιεύεται και άρθρο με τον τίτλο «Η ελευθερία ανέστη στη Σμύρνη», που υπογράφει ο Αστέριος Αστερίου» και έχει και μία συμπτωματική σημασία, καθώς στις Δημοτικές εκλογές της περασμένης Τρίτης στην Τουρκία, το κόμμα του προκλητικού νεόφαντου Σουλτάνου Ερντογάν, έχασε και το Δήμο της Σμύρνης-όπως και τους άλλους μεγάλους της
γειτονικής χώρας-που την κέρδησε Πόντιος (Έλληνας) υποψήφιος!

CMYK
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Γ’ ΕΘΝΙΚΗ

ΜΠΑΣΚΕΤ

Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

ΣΟΒΑΡΗ ΕΙΚΟΝΑ

ΓΕΡΟ ΤΙΜΟΝΙ

ΕΙΧΑΝ ΣΥΝΕΠΕΙΑ

Τις αρετές τους θα προσπαθήσουν
να ξεδιπλώσουν και σήμερα
τα Μετέωρα στη Νίκη Βόλου (σελ 8)

Ικαροι και ΑΟΚ καλούνται
να κάνουν στιβαρές εμφανίσεις
με Λευκάδα και Παλαμά (σελ 3)

Τα επιτελεία των ομάδων της Α’ ΕΠΣΤ
έσπευσαν να υπηρετήσουν σωστά
στόχους και πλάνο (σελ 4,6,7)

4 Ο Α.Ο. Τρίκαλα καλείται να βρει τον καλό εαυτό του
προκειμένου να επαναφέρει τα χαμόγελα στο σημερινό παιχνίδι
με την Παναχαϊκή, που έχει υψηλό συντελεστή δυσκολίας
(σελ 5)
CMYK
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Επίλογος με νίκη
Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Νταρουσάφακα
αλλά δεν πέτυχε το βασικό στοίχημα
Με νίκη ολοκλήρωσε για φέτος την ευρωπαϊκή του σεζόν ο Ολυμπιακός, ο οποίος επιβλήθηκε το ΣΕΦ της Νταρουσάφακα με 99-74 και τερματίζοντας στην τελική κατάταξη στην 9η θέση με ρεκόρ 15-15.
Η Νταρουσάφακα σύμφωνα με το basketblog μπήκε
πολύ δυνατά στο παρκέ ξαφνιάζοντας τον Ολυμπιακό. Η
τουρκική ομάδα εκμεταλλεύτηκε το "μουδιασμένο" ξεκίνημα των "ερυθρολεύκων" και με όπλο της την περιφερειακή της ευστοχία, αλλά και την υπεροχή της στα ριμπάουντ (μάζεψε 12 έναντι 5 του Ολυμπιακού στο πρώτο
δεκάλεπτο), επέβαλλε τον ρυθμό της και προηγήθηκε
με 11π. (24-35 στο 13'). Ο Ολυμπιακός, ωστόσο, κατάφερε
να "βγάλει" αντίδραση. Με πιεστική άμυνα, τον Νίκολα
Μιλουτίνοφ να κερδίζει κατά κράτος την μάχη της
ρακέτας σε άμυνα και επίθεση και τον Ζακ ΛεΝτέι να
αξιοποιεί όλες τις ευκαιρίες που του δόθηκαν από την
γραμμή των βολών (έκλεισε το πρώτο μέρος με 12π. και
8/8 βολές), οι παίκτες του Ντέιβιντ Μπλατ κατάφεραν με λέι απ του Άξελ Τουπάν- να προσπεράσουν με 45-44
στο ημίχρονο.
Με την καλή του άμυνα ο Ολυμπιακός περιόρισε
αισθητά την Νταρουσάφακα, λειτούργησε άψογα στην
επίθεση, βρήκε στόχο και από την περιφέρεια και με ένα
επί μέρους σκορ 30-12, έκλεισε το 3ο δεκάλεπτο στο
+19 (75-56). Παρά την μεγάλη διαφορά, οι "ερυθρόλευκοι"
δεν χαλάρωσαν... Συνέχισαν να είναι αποτελεσματικοί
σε άμυνα και επίθεση, μετατρέποντας την αναμέτρηση
σε παράσταση με έναν ρόλο (+29, 94-65 στο 35'), ενώ
στα τελευταία τέσσερα λεπτά αγωνίστηκε και ο Ποκουσέφσκι.
Θετικός ο δικός μας Κώστας Παπανικολάου που είχε
11(1).
Ο κόουτς Μπλατ αναφερόμενος στον αποκλεισμό υπογράμμισε: Είναι πάνω από ένα σημείο. Η αλήθεια είναι
ότι είχαμε την κατάσταση στα χέρια μας, αλλά δεν προσέξαμε και βρεθήκαμε σε αυτό το σημείο. Από άποψη
ρόστερ, ίσως να έπρεπε να χτίσουμε την ομάδα με λίγο
μεγαλύτερο βάθος στον πάγκο. Αλλά και οι Εθνικές
ομάδες μας πλήγωσαν αρκετά. Είναι και άλλα πράγματα
που δεν θα ήθελα να πω τώρα».

Εύσημα Δαναών

Ο Λάμπρος Φρύδας με τον πατέρα
του Βαγγέλη Φρύδα πρώην προέδρου των μπασκετικών
Τρικάλων και πρώην παράγοντα των Δαναών.
Επιτυχίες χωρίς Τρικαλινό χρώμα δεν νοούνται. Το
συναισθηματικό και νοσταλγικό δελτίο τύπου αναφέρει:
Ο Λάμπρος Φρύδας ένα παιδί που αναδείχθηκε μέσα
από τις Ακαδημίες των Δαναών , κατέκτησε δύο τίτλους
, πρώτα με την εφηβική ομάδα του Άρη το πρωτάθλημα
Θεσσαλονίκης κερδίζοντας στον τελικό τον ΠΑΟΚ 7670 (θα αγωνιστούν πλέον στην τελική φάση του Πανελληνίου πρωταθλήματος)και κατόπιν το Πανελλήνιο σχολικό
πρωτάθλημα με τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδης κερδίζοντας στον τελικό τα εκπαιδευτήρια Λαμπίρη 73-64 και
θα παίξουν στο παγκόσμιο σχολικό πρωτάθλημα που θα
γίνει στο Ηράκλειο Κρήτης.
Ο Α Σ Δαναοί Τρίκαλα συγχαίρει τον νεαρό αθλητή, ο
σύλλογος νιώθει υπερήφανος που παιδιά τα οποία ξεκίνησαν από τα τμήματα υποδομής του προοδεύουν και
εύχεται ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες στο μέλλον.

Στο γενικότερο κλίμα
Ο Γιάννης Χατζηνικόλας στην τελευταία δύσκολη χρονιά
των Τρικάλων δεν μπόρεσε να δώσει τις απαραίτητες λύσεις

Α

πό το δυναμικό των
Τρικάλων κατά την
πενταετή θητεία στα
σαλόνια πέρασαν παίκτες
για όλα τα γούστα Ελληνες και
ξένοι.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Αλλοι βρέθηκαν στο στοιχείο τους και
έκαναν πράγματα και θαύματα. Ορισμένοι
ήταν μαχητικοί και βοήθησαν σε ορισμένα
παιχνίδια.
Δεν έλειψαν όμως και αυτοί που ήταν
άτυχοι και δεν μπόρεσαν να βοηθήσουν
όσο επιθυμούσαν.
Στην κατηγορία αυτή εμπίπτει και ο
Γιάννης Χατζηνικόλας ο οποίος ήρθε με
καλές συστάσεις. Όμως κάποια τραυματισμοί τον πήγαν πίσω, ενώ έπεσε και
στην γενικότερη κακή περίοδο της ομάδας.
Βέβαια είναι αλήθεια ότι δεν κολλούν
όλοι οι παίκτες με όλες τις ομάδες για
πολλούς και διαφόρους λόγους.
Ετσι σ’ ένα συγκρότημα μπορούν να
κάνουν παπάδες και στο επόμενο να κινούνται σε ρηχά νερά.
Στην προσαρμογή ενός αθλητή παίζουν
ρόλο αρκετοί παράγοντες. Πρώτα και
κύρια είναι η προσέγγιση από τους ιθύνοντες αλλά και η οικειότητα που νιώθει
ο εκλεκτός.
Επίσης πολλά περνούν από τον ρόλο
που έχει στο συγκρότημα. Όταν λοιπόν
παίρνει λίγα λεπτά συμμετοχής είναι λογικό να μην μπορεί να κάνει την διαφορά.
Αντίθετα όταν ζεσταθεί είναι σε θέση
να δικαιώσει όσους τον πιστεύουν.
Ενδεχομένως αν ο Χατζηνικόλας αγωνιζόταν στα Τρίκαλα σε διαφορετική εποχή να έβαζε διαφορετικό πρόσημο στην
παρουσία του.
Η ουσία είναι όμως ότι η ζωή συνεχίζεται και κανείς δεν χάνεται.
Βέβαια για τους κυανέρυθρους υπάρχει
η πίκρα της απόσυρσης και μένει να
δούμε τις κινήσεις για σχετική ανόρθωση.
Ηδη κυκλοφόρησαν πράγματα αλλά η
ουσία βρίσκεται στην πράξη.
Πάντως όσοι έφυγαν από το Δημοτικό
δεν είχαν πρόβλημα να αποκτήσουν καινούργια στέγη.
Η εκκίνηση της συνεργασίας έγινε ως
εξής:
Η ΚΑΕ Τρίκαλα BC ανακοίνωσε την
απόκτηση του Έλληνα γκαρντ Γιάννη
Χατζηνικόλα (1995, 1,96).
Ο Γιάννης Χατζηνικόλας ξεκίνησε την
καριέρα του στην ΑΕΝ Κηφισιάς, έπαιξε
στην Α1 μπάσκετ με την ομάδα των βορείων προαστίων, ενώ για μία σεζόν είχε
αγωνιστεί δανεικός στο Παγκράτι.
Την περυσινή σεζόν, αγωνίστηκε στον
Κόροιβο και στην Α1 σε συνολικά 22
παιχνίδια με μ.ο. 2,36 πόντους.
Είναι διεθνής με τις μικρές Εθνικές
ομάδες.
Τότε από τα Τρίκαλα Bc της προηγούμενης αγωνιστικής χρονιάς έμεινε μόνο
ο Φίλιππος Καλογιαννίδης. Την τεχνική
ηγεσία ανέλαβε ο Κώστας Μέξας. Αποκτήθηκαν πέντε Έλληνες και πέντε ξένοι.
Οι Έλληνες είναι οι Διαμαντής Σλαφτσάκης, Νίκος Χατζηνικόλας, οι νεαροί Στέλιος Σκουλούδης, Παναγιώτης Καραγιώργος, ο Πρωταθλητής Ευρώπης με
τις Εθνικές Νέων και Εφήβων Μιχάλης
Λούντζης, με την μορφή δανεισμού από
τον Παναθηναϊκό Superfoods και ο συμπαίκτης του στην Πρωταθλήτρια Εθνική
Νέων Διονύσης Τάταρης, επίσης, με την
μορφή δανεισμού, από τον Άρη.

Μετά από το σύντομο πέρασμά του από τα Τρίκαλα ο Χατζηνικόλας συνεχίζει στην Κω
Από τους πέντε ξένους οι τέσσερις
είναι Αμερικανοί, οι γκαρντ Ρόναλντ Ρος,
Σον Ντρε Τζόουνς, ο περιφερειακός Λαμόντ ΜάρεϊΤζούνιορ και ο φόργουορντ
Σάνον Χέϊλ. Την πεντάδα συμπληρώνει ο
Τζαμαϊκανός σέντερ πρωταθλητής NCAA
με το Κονέκτικατ Κένταν Φέϊσι.
Οσον αφορά αγώνες ο Χατζηνικόλας
προσπάθησε να δώσει λύσεις τον Δεκέμβρη του 17 στο «Αλεξάνδρειο». Το
sport24 έγραψε:
Ο Αρης στο ντεμπούτο του Ομάρ Προύιτ δεν άφησε πολλά περιθώρια αντίδρασης στα Τρίκαλα, τα οποία νίκησε
με 82-63.
Ο Μποχωρίδης ήταν... ζεστός στην
αρχή της αναμέτρησης, αλλά οι Τέγιτς
και Τζόουνς κράτησαν την ομάδα τους,
η οποία στο 6’ ήταν ισόπαλη με τον Άρη
(11-11). Ο Προύιτ, όμως, στο σημείο
αυτό μπήκε στην εξίσωση της ομάδας
του και σημειώνοντας 8 πόντους οδήγησε
την ομάδα του στο +11 (24-13, 10'). Οι
φιλοξενούμενοι επιχείρησαν να αντιδράσουν στην δεύτερη περίοδο, αλλά οι "κίτρινοι" τούς κράτησαν σε απόσταση στη
μεγαλύτερη διάρκεια του δεκαλέπτου
βρίσκοντας λύσεις από τον Τσαϊρέλη και
πήγαν στα αποδυτήρια προηγούμενοι
με 44-34, ενώ ανάλογη ήταν και η επανάληψη.
Στο συγκεκριμένο ματς ο Χατζηνικόλας
είχε 2 πόντους

Στάθηκε άτυχος
Στην ζωή του αθλητή συμπεριλαμβάνονται ατυχίες και αναποδιές.Κάπως έτσι
είχε το σκηνικό τον Γενάρη του Α8.
Η ΑΕΚ επικράτησε των Τρικάλων BC
82-71, στην αυλαία του β' γύρου του
πρωταθλήματος. Το χειρότερο νέο για
την ομάδα του Φώτη Τακιανού πάντως
δεν ήταν η ήττα, αλλά ο τραυματισμός
του Γιαννούλη Χατζηνικόλα, ο οποίος
αποχώρησε άρον άρον από το παρκέ
στο γ' δεκάλεπτο (με πρόβλημα στο αριστερό γόνατο) μετά από μόλις 52'' συμμετοχής. Πρόλαβε όμως να σημειώσει
ένα τρίποντο
Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα μπορεί
να μην έθελξε με την εικόνα της στο
παρκέ, είχε όμως ουσία και... επιθετικά
ριμπάουντ για να πάρει το ροζ φύλλο
αγώνα.
Από την πλευρά τους, τα Τρίκαλα BC
έχασαν από νωρίς τον Χαλίλ Κανάτσεβιτς
με πέντε φάουλ (!), με τον νεοαποκτηθέντα ψηλό της ομάδας του Φώτη Τακιανού να αποβάλλεται μετά από μόλις
9'45'' παρουσίας στο παρκέ. Τα κουκιά
ήταν μετρημένα για τους "κυανέρυθρους",
που διατηρούσαν την επαφή τους με το
σκορ, αλλά ουδέποτε είχαν τη δυνατότητα
να πείσουν πως μπορούν να πάρουν το
προβάδισμα.

Οι φιλοξενούμενοι διατήρησαν το πάνω
χέρι, είδαν τον Δημήτρη Μαυροειδή και
τον Βασίλη Καββαδά να κάνουν θραύση
στις δύο ρακέτες, κλειδώνοντας επί της
ουσίας τη νίκη με το +14 (66-80) που
απέκτησαν στο 37ο λεπτό. Τα Τρίκαλα
BC δεν είχαν άλλες λύσεις και το τοπίο
ξεκαθάρισε.
Πλέον ο Χατζηνικόλας συνεχίζει στον
Ιπποκράτη Κω. Το basketworld έγραψε
σχετικά:
Το ταλέντο του διεθνούς με τις “μικρές”
εθνικές ομάδες γκαρντ είναι γνωστό εδώ
και χρόνια. Αυτό που εντυπωσιάζει το
τελευταίο διάστημα είναι η ωριμότητα
που δείχνει στο παιχνίδι του. Οι δύο χρονιές στην Α1 με Κόροιβο και Τρίκαλα
ήταν… διδακτικές, καθώς αύξησε κι άλλο
τις εμπειρίες του και αυτό που του έλειπε
ήταν ο μεγάλος χρόνος συμμετοχής.
Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε, βέβαια, πως
πέρυσι είχε κι έναν τραυματισμό που
δεν του επέτρεψε να πάρει τις ευκαιρίες
που του άξιζαν. Το καλοκαίρι αποφάσισε
να… κατέβει στην Α2, παρά τις προτάσεις
από τα μεγάλα σαλόνια και δικαιώνεται!
Ο Ιπποκράτης έστρωσε… κόκκινο χαλί
για να τον υποδεχτεί, πιστεύοντας πολύ
στις ικανότητές του και παρά τους αρκετά
έμπειρους παίκτες του, ο ρόλος για τον
οποίο προοριζόταν ήταν ηγετικός. Οι
δύο πρώτες αγωνιστικές ήταν… αναγνωριστικές. Στη συνέχεια ήρθαν οι 15 πόντοι
κόντρα στην Καρδίτσα και στις 27 Οκτωβρίου η “έκρηξή” του με 25 πόντους
κόντρα στο Μαρούσι, παίζοντας καταλυτικό ρόλο στην κατάκτηση του ροζ
φύλλου.
Με Απόλλωνα και Καστοριά ήταν σχετικά άστοχος (χωρίς να ναι κακός) και
έκτοτε πηγαίνει… τρένο! Στο κρίσιμο
ματς με την Ευρώπη Πευκοχωρίου ήταν
all around, “φλερτάροντας” με το tripledouble (16 πόντοι, 11 ριμπάουντ, 7 ασίστ)
και… καπάκι είχε 16 πόντους, 7 ριμπάουντ
και 3 ασίστ στη σημαντική επικράτηση
επί του Χαριλάου Τρικούπη. Ακόμα και
στην αναμενόμενη συντριβή της ομάδας
του από τον Ιωνικό Νικαίας ήταν αρχισκόρερ με 20 πόντους και 4/5 τρίποντα,
ενώ αποτέλεσε το… πρώτο βιολί του
Κώστα Παπαδόπουλου και στο απερχόμενο ματς με την Καβάλα, σταματώντας
ξανά στους 20 πόντους.
Ο νεαρός παίκτης περνάει σταδιακά
στο… άλλο επίπεδο και αποδεικνύει τις
πτυχές του ταλέντου του. Κάποια στιγμή
σκόραρε κατά μέσο όρο 13.7 πόντους
(89% ελεύθερες βολές, 56% δίποντα,
37% τρίποντα), 5 ριμπάουντ και 3.2 ασίστ
με ranking 12.4 κατά μέσο όρο ανά αγώνα. Και στο δύσκολο ματς με τον Ιωνικό
ήταν ουσιαστικός με 18 πόντους.
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Τ

α δικά του
μυστικά και
ντοκουμέντα
διαθέτει και το
φετινό πρωτάθλημα της
μπασκετικής Γ’ Εθνικής.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Τούτο σημαίνει ότι οι ομάδες
που έχουν στόχους θα πρέπει
να μελετούν και την πιο μικρή
λεπτομέρεια και κυρίως να μιλούν στην κατάλληλη στιγμή.
Πλέον ο μαραθώνιος μπήκε
στην πιο κομβική του καμπή
κάτι που σημαίνει ότι οι Τρικαλινές ομάδες πρέπει να είναι
τύπος και υπογραμμός κάνοντας τις εμφανίσεις της ζωής
τους για να φτάσουν σε θετικό
πρόσημο.
Εννοείται όμως ότι δεν παίζουν μόνοι τους, οπότε χρειάζεται να εντοπίσουν τα κλειδιά
των ανταγωνιστών.
Τα σημερινά παιχνίδια είναι
άκρως ποιοτικά και ενδιαφέροντα, ενώ έχουν υψηλό συντελεστή δυσκολίας.
Συνεπώς με συμβατικές εμφανίσεις δεν θα ανοίξει η βαθμολογική κάνουλα. Αυτό το ξέρουν οι πρωταγωνιστές και οι
προπονητές, που θα σπεύσουν
να κάνουν το καλύτερο στον
τομέα τους.
Φυσικά η υπόθεση είναι στα
χέρια των αθλητών, που συνειδητοποίησαν ότι ειδικά στην
σημερινή αγωνιστική καλούνται
να κάνουν πολλές δουλειές στο
παρκέ. Ακόμη και ένας κρίκος
αν λείψει από την αλυσίδα μπορεί να γίνει η ζημιά.
Οσο για τους κόουτς θέλουν
να εμπνεύσουν τους αθλητές
και να τους δώσουν ώθηση στα
δύσκολα.
Μεγάλο παιχνίδι έχουν οι Ικαροι που φιλοξενούν(17.00, Μπάρα) την άκρως ποιοτική Δόξα
Λευκάδας.
Ο αντίπαλος ξεκίνησε με πολλές φιλοδοξίες και το καλοκαίρι
οι ειδικοί την χαρακτήρισαν
πρώτο φαβορί για άνοδο.
Ωστόσο στην πράξη δεν βγήκαν τα πράγματα όπως ήθελαν
οι νησιώτες, που προχώρησαν
σε αρκετές αλλαγές.
Όμως στο ρόστερ της βρίσκονται άκρως ποιοτικοί παίκτες, που έχουν ψηθεί σε μεγάλες κατηγορίες. Ακόμη και
ελάχιστο ζωτικό χώρο να βρουν
είναι σε θέση να κάνουν την
ζημιά.
Στελέχη λοιπόν σαν τους οικείους στο Τρικαλινό κοινό:
Αναγνωστόπουλο, Νικολόπουλο
δεν θέλουν ειδική μνεία. Και
άλλοι συνάδελφοί τους όμως
διαθέτουν εξαιρετικό πακέτο.
Στην προκειμένη περίπτωση
λοιπόν πρέπει να μιλήσει πέραν
όλων των άλλων ο αθλητικός
εγωϊσμός των παικτών των Ικάρων.
Θέλουν πολύ να κάνουν μια
μεγάλη εμφάνιση στο σπίτι τους
και να αφιερώσουν την επιτυχία
στους φιλάθλους.
Για να γίνει κάτι τέτοιο δεν
πρέπει να υπάρξει το παραμικρό
κενό στην απόδοση, αφού αν η
Λευκάδα βρει ρυθμό τότε δύσκολα ανακόπτεται.
Το σίγουρο είναι ότι οι φίλαθλοι θα παρακολουθήσουν ένα
μεγάλο παιχνίδι με τους κιτρινόμαυρους(αντιμετώπισαν ιώσεις, ενώ ο Στάνκοβιτς ταλαιπωρείται από διάστρεμμα) να
ψάχνουν μεγαλύτερη βαθμολογική αναρρίχηση.
Από την πλευρά της η Καλαμπάκα δοκιμάζεται στον Παλαμά(17.00), που στον πρώτο
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Δύσκολες εξετάσεις
Τον καλύτερο εαυτό τους καλούνται να δείξουν σήμερα οι Ικαροι
κόντρα στην Λευκάδα και η Καλαμπάκα στον Παλαμά
Η βαθμολογία
1) Πρωτέας Γρεβενών ----------36
2) ΠΑΣ Γιάννινα -------------------35
3) Δόξα Λευκάδας ----------------34
4) ΑΓΣ Ιωαννίνων -----------------32
5) Ικαροι Τρικάλων ---------------29
6) Μαντουλίδης -------------------29
7) Εύαθλος Πολυκάστρου ----29
8) Τιτάνες Παλαμά ---------------28
9) Ολυμπιακός Βόλου -----------28
10) ΓΑΣ Μελίκης ------------------27
11) ΑΟ Καλαμπάκας -------------26
12) ΑΟΚ Βέροιας -----------------24
13) Νικόπολη Πρέβεζας --------21

Μεγάλες εμφανίσεις πρέπει να κάνουν σήμερα Ικαροι
και ΑΟΚ για να πετύχουν τους
γύρο έκανε ζημιές στους εκπροσώπους μας.
Σίγουρα οι γείτονες αποτελούν παλιά καραβάνα στον
χώρο και ειδικά στο σπίτι τους
δεν αφήνουν να πέσει τίποτα
κάτω.
Επιπρόσθετα συνηθίζουν
αγωνιστικές εκρήξεις σε κάποιες φάσεις του αγώνα.
Όλα αυτά πρέπει να τα συνυπολογίσει ο ΑΟΚ, που ξέρει
ότι η διάρκεια στην απόδοση
είναι απαραίτητη.
Καλείται συνεπώς να χτίσει
με υπομονή και να πάρει όσο
το δυνατόν περισσότερες λύσεις από το σύνολο των αθλητών.
Σε τέτοια ματς η πολυφωνία
παίζει σημαντικό ρόλο.
Φυσικά στην εξίσωση πρέπει
να προστεθεί και το μέγα πάθος
μαζί με την αποτελεσματικότητα. Η μεγάλη νίκη επί των Γρεβενών κάνει τους κιτρινομπλέ
να πιστεύουν στον στόχο, οπότε
θα εξαντλήσουν τις πιθανότητες
για ένα ακόμη λαμπρό αποτέλεσμα δείχνοντας φυσικά τον
απαραίτητο σεβασμό στους Τιτάνες.

Καλή μελέτη
Τα επιτελεία των εκπροσώπων μας μελετούν όλα τα παιχνίδια και φυσικά και τα αντίστοιχα του πρώτου γύρου.
Ας τα θυμηθούμε με την βοήθεια του αρχείου της «Σέντρας».
Πριν από κάθε αγωνιστική οι
ομάδες έχουν κρυφές ή φανερές ελπίδες όσο δύσκολη αποστολή και αν καλούνται να αντιμετωπίσουν.
Αυτό ίσχυσε και στην περίπτωση Καλαμπάκας και Ικάρων
για τα ματς με Παλαμά και Λευκάδα.
Ωστόσο το Τρικαλινό δίδυμο
δεν βρέθηκε στην μέρα του ή
αν θέλετε να το γράψουμε διαφορετικά αιχμαλωτίστηκε μπασκετικά με συνέπεια το ταμείον
να είναι μείον την Κυριακή 16
Δεκέμβρη 2018.
Σίγουρα η φετινή κατηγορία
είναι αρκετά ποιοτική και λίγο
να βγουν από την σκέψη τους
οι εκπρόσωποί μας θα έχουν
σημαντικό πρόβλημα.
Η ουσία είναι ότι έχασαν έδαφος και θα πρέπει να συνεχίσουν να δουλεύουν σκληρά για
να αναδείξουν το σύνολο των
αρετών τους γιατρεύοντας τις
αδυναμίες.

Γιατί σε αυτές εστιάζουν οι
αντίπαλοι και φέρνουν την υπόθεση στα μέτρα τους.
Πιο πικρή ήταν βέβαια η ήττα
για την Καλαμπάκα, που αντιμετώπισε την συνάντηση με τον
Παλαμά ως τελικό.
Οι κιτρινομπλέ ήθελαν να βάλουν ένα σημαντικό ροζ φύλλο
στο βαλιτσάκι τους για να πατήσουν πιο γερά στα πόδια
τους και να κερδίσουν περισσότερο χρόνο.
Ωστόσο κάτι τέτοιο δεν κατέστη δυνατό με τους γείτονες
να αποδρούν με 57-64.
Από την πλευρά τους οι Ικαροι είχαν εκ των πραγμάτων
πολύ δύσκολη αποστολή στην
έδρα της ποιοτικής Λευκάδας
και έχασαν 75-63.
Τέτοιες απώλειες με αντιπάλους αυτού του είδους είναι
στο πρόγραμμα όσο και αν πονάει η συγκεκριμένη παραδοχή.
Ας δούμε όμως ένα- ένα τα
παιχνίδια των Τρικαλινών ομάδων.
Η Καλαμπάκα φάνηκε ότι
μπήκε με τεράστια πίεση στο
παρκέ και δεν μπόρεσε να ξεδιπλώσει τις αρετές της.
Άλλο που δεν ήθελαν λοιπόν
οι Τιτάνες για να φέρουν την
υπόθεση στα μέτρα τους.
Πολύ απλά ο Παλαμάς αποδεικνύεται σε κακό δαίμονα των
τοπικών ομάδων, αφού πριν
λίγο καιρό είχε βγάλει διπλό
και στην έδρα των Ικάρων.
Συνεπώς σύμπτωση επαναλαμβανόμενη παύει να αποτελεί
σύμπτωση.
Είναι αλήθεια ότι ο ΑΟΚ σε
άλλα είχε συνηθίσει τους φίλους
του στο «Βλαχάβειο».
Παρουσίαζε αρκετά εκρηκτικά διαστήματα, οπότε οι αντίπαλοι χρειάστηκε να ψαχτούν
πολύ για να αντιδράσουν.
Στην προκειμένη περίπτωση
όμως οι κιτρινομπλέ ακολουθούσαν σχεδόν από την αρχή
τους γείτονες, ενώ όπως μαρτυρά και το τελικό σκορ κόλλησαν επιθετικά.
Με 57 πόντους εντός έδρας
δεν μπορεί να περιμένει κανείς
θαύματα.
Σίγουρα στο κομμάτι αυτό ο
ΑΟΚ ψάχνει τους αυτοματισμούς του για το εύκολο καλάθι.
Πάντως η ομάδα διαθέτει
αξιόλογες μονάδες και αξίζει

να επιμείνει, αφού ως γνωστόν
στην κατηγορία οι θέσεις μπορεί
να κλειδώσουν ακόμη και την
ύστατη ώρα.
Αγωνιστικά η Καλαμπάκα είδε
νωρίς τους αντιπάλους να ξεφύγουν στο σκορ με 2-7 για να
ισοφαρίσει 7-7 4.37 πριν την
λήξη του πρώτου κομματιού.
Τελικά έκλεισε το διάστημα
με προβάδισμα μισής ανάσας.
Στο δεύτερο δεκάλεπτο προηγήθηκε 19.15 8.58 αλλά δέχθηκε σερί 0-6.
Ακολούθησαν ομηρικές μάχες
αλλά οι φιλοξενούμενοι ήταν
ψύχραιμοι και πήγαν με προβάδισμα στα αποδυτήρια.
Η γ’περίοδος ήταν καταστροφική για τα τοπικά χρώματα.
Ο Παλαμάς προηγήθηκε 2736, ενώ έφτασε στο +14(2943, 6.09).
Μάλιστα το διατήρησε και
πήγε με προβάδισμα ασφαλείας
στην τελική ευθεία.
Και εκεί όμως το σκηνικό δεν
άλλαξε. Απλά έγινε μια ύστατη
προσπάθεια με μείωση στο 5562 αλλά ο έμπειρος Παλαμάς
έτρεξε όλο τον δρόμο βγάζοντας σημαντικό διπλό.
Τα δεκάλεπτα: 14-12,26-29,
37-51, 57-64
Καλαμπάκα: Γεπερίδης, Μασάδης 6, Μπαλωμένος 4(1), Ούτος, Σπανός, Γαϊτανίδης 4, Παουλεάνου 8(2), Σούλκο 9, Γκάτζιας 2, Τσιλούλης 9(3), Παπακώστας 15(1), Κιουρτζίδης.
Τιτάνες Παλαμά (ΖαχαρέληςΦλώρος): Τσιαμπάς 17(1), Τσούμας 7, Χανέλι, Ζωιτσάκος 2,
Γκογκίδης 16, Κατσαδούρος,
Καραϊσκάκης 13(1), Μακρής
3(1), Γκαγκανάσιος 6, Αρχοντούλης, Καραδήμας.
Ο συγκεκριμένος αγώνας
αποτέλεσε το κύκνειο άσμα για
τον Κ. Σδράκα στο τιμόνι της
ομάδας.
Στο βάθος του μυαλού τους
οι Ικαροι είχαν την υπέρβαση
στην έδρα της Λευκάδας αλλά
αυτή δεν ήρθε ποτέ.
Σίγουρα οι κιτρινόμαυροι είχαν αποστολή βουνό, αφού η
Δόξα δεν κρύβει τις προθέσεις
της για αλλαγή σελίδας και στο
σπίτι της δεν αφήνει να πέσει
τίποτα κάτω.
Ακόμη και στα πολύ δύσκολα
θα μπορέσει να βρει λύσεις
από τους σπουδαίους αθλητές,
κάποιοι από τους οποίους διαθέτουν τεράστιο βιογραφικό
Πάντως στο μέτρο του δυνατού ο εκπρόσωπος μας κόντραρε την ομάδα τότε του κ.
Γιασάρη ειδικά στο πρώτο δεκάλεπτο.

------1414-1209 ------205
------1482-1164 ------318
------1508-1230 ------278
------1410-1310 ------100
------1309-1315 ---------6
------1573-1521 -------52
------1352-1348 -------- 4
------1356-1443 --------87
------1475-1532 --------57
------1358-1483 -------125
------1280-1389 ------ -109
------1180-1339 ------ -159
------1206-1620 -------414

Ακολούθως η Δόξα άρχισε
να χτίζει διαφορά ασφαλείας,
αφού παράλληλα είχε δυσκολέψει βασικές Τρικαλινές μονάδες.
Βέβαια ο εκπρόσωπος μας
το πάλεψε όσο μπορούσε αλλά
είχε πάντα τις λύσεις και πήρε
αυτό που ήθελε.
Τα δεκάλεπτα: 17-14, 42-32,
59-49, 75-63
Δόξα Λευκάδας : Νικολόπουλος 17(4), Αργυρός, Αναγνωστόπουλος 20, Παπαδόπουλος, Τσιαβές 21(2), Βαγενάς 6,
Γεωργάκης, Μακρόπουλος 4,
Βλαχάκης, Τριχόπουλος 7, Ζαμπάκης, Κελάριου.
Ικαροι: Κολοτσιος Α., Μέξης
5, Βλάχος 17(4), Κολότσιος Β.,
Αργύρης 7, Χατζής 17, Μούμογλου, Φούντας 10, Μπαρμπαρούσης 1, Στάνκοβιτς 6.

το πρόγραμμα
Μια ακόμη σημαντική στροφή
έχουν μπροστά οι ομάδες του
α’ ομίλου του Βορρά.
Τα Γρεβενά θα προσπαθήσουν να ξεσπάσουν μετά την
ήττα στην Καλαμπάκα, ενώ ο
ΠΑΣ Γιάννενα δοκιμάζεται στην
έδρα του καλά δομημένου Μαντουλίδη.
ΔΑΚ Γρεβενών 17.00 Πρωτέας Γρεβενών-ΑΟΚ Βέροιας
Κουκουλεκίδης-Τσαντάλη
(Μπαταούλα)
Παλαμά 17.00 Τιτάνες Παλαμά-ΑΟ Καλαμπάκας
Τσουμαχίδης-Κοντογιάννης
(Μανάσης)
Νέο ΚΓ Ιωαννίνων 17.00 ΑΓΣ
Ιωαννίνων-ΓΑΣ Μελίκης
Παπαθανασίου-Θρασυβουλίδης (Τσιγγέλης)
Μπάρας 17.00 Ίκαροι Τρικάλων-Δόξα Λευκάδας
Αγραφιώτης Ιωαν.-Βασιλόπουλος (Κουσαΐτης)
ΕΑΚ Βόλου 17.00 Ολυμπιακός
Βόλου-Νικόπολη Πρέβεζας
Γκέκας-Ιατρόπουλος (Τσιργούλας)
Εκπ. Μαντουλίδη 17.00 Μαντουλίδης-ΠΑΣ Γιάννινα
Ελευθεριάδης-Εκίζογλου (Παπαδόπουλος Ν.)
Ρεπό: Εύαθλος
*Εύαθλος Πολυκάστρου,
Μαντουλίδης, Ολυμπιακός Βόλου, ΓΑΣ Μελίκης και ΑΟ Καλαμπάκας έχουν ένα παιχνίδι
περισσότερο.
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Ανασύνταξη
δυνάμεων
Από την αρχή της χρονιάς οι φίλοι του γυναικείου αθλητισμού είχαν
συνηθίσει σε αυτόν εδώ
τον χώρο να φιλοξενούμε νέα για τις δραστηριότητες των ποδοσφαιρικών ομάδων των Τρικάλων.
Πραγματικά τα κορίτσια ξεπέρασαν τον εαυτό τους κερδίζοντας συνέχεια νέα στοιχήματα.
Αυτή την φορά όμως
θα φορτώσουν τις μπαταρίες και θα επιστρέψουν δριμύτερες.
Σε κάθε περίπτωση είναι φανερό ότι τα επιτελεία δεν σταματούν να
ψάχνονται, αφού θέλουν
να μονιμοποιήσουν τα
τμήματα στις υψηλές θέσεις.
Από την πλευρά τους
οι Τρικαλινοί φίλαθλοι
πρέπει να αισθάνονται
υπερήφανοι, αφού διαπιστώνουν ότι η γυναικεία ομάδα σταθεροποιήθηκε στις υψηλές θέσεις του πίνακα συνδυάζοντας ουσία και θέαμα.
Οσο για τις Νέες μπήκαν με φόρα στα δρώμενα του χώρου κερδίζοντας συνεχώς εύσημα.
Η αψεγάδιαστη παρουσία τους επιβεβαιώνει την συστηματική
δουλειά που γίνεται,
οπότε όπως λένε οι ειδικοί τα Τρίκαλα έχουν υλικό για πολλά χρόνια.
Πρόκειται για σύνολα
με ξεκάθαρες αρχές στο
παιχνίδι τους, οπότε την
ώρα της δράσης βγάζουν πολλούς άσους
από το μανίκι τους.
Με δεδομένη την άνοδο των νέων τα Τρίκαλα
θα έχουν εκπροσώπηση
σε Α’ και Β’ Εθνική. Πρόκειται για σπάνιο φαινόμενο που αποτελεί τίτλο
τιμής.
Με την ευκαιρία να σημειώσουμε ότι ανάσες
θα πάρουν και οι γυναίκες του Ασκληπιού,
αφού υπάρχει το κύπελλο και θα πορευτούν δίχως άγχος στα ματς που
απομένουν.

CMYK
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Σασπένς στις καθυστερήσεις
•Το Μεγαλοχώρι ισοφάρισε στο 93’ σε 1-1 την Πηγή

Τ

ο γόητρο ήταν
το κίνητρό τους.
Και μάλιστα σε
υψηλό βαθμό
αφού κάλλιστα θα
μπορούσε να
χαρακτηρίσει κάποιος
την συγκεκριμένη
αναμέτρηση ως μια
εσωτερική ποδοσφαιρική
«μάχη» του ΤΕΦΑΑ
Τρικάλων, λόγω των
πολλών φοιτητών που
αγωνίζονται στις ομάδες.

Του ΠANOΥ
ΓIΔOΠOYΛOΥ
gidopoulosp@yahoo.gr

Πηγή και Μεγαλοχώρι. Ομάδες που στηρίζονται σχεδόν
εξ’ ολοκλήρου από το ΤΕΦΑΑ Τρικάλων, δείχνοντας ένας μέρος
της αδυναμίας του Τρικαλινού ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου

Λίγα κορίτσια στην κερκίδα στόλισαν
τη μονότονη απουσία των φιλάθλων

Τέσσερις από τους ελάχιστους φιλάθλους του Μεγαλοχωρίου,
μετρημένους στα δάχτυλα των χεριών. Δείγμα της γενικότερης
απαξίωσης. Η δε Πηγή είχε τη στήριξη 2-3 φιλάθλων…

Το γκολ του Δάσσιου πανηγυρίστηκε δεόντως από την Πηγή.
Λες και κατάλαβαν οι παίκτες πως θα είναι το μοναδικό τους

Η μοιρασιά ήταν το τελικό
αποτέλεσμα της προσπάθειας, με το Μεγαλοχώρι να ισοφαρίζει 1-1στο 93’ με γκολ
του Νταή ως απάντηση στο
τέρμα που πέτυχε ο Δάσσιος.

Ο αγώνας
Ανοικτό το παιχνίδι στα
πρώτα λεπτά του, χωρίς να
μπορούν εύκολα οι ομάδες
να βρουν τρόπο να απειλήσουν. Η πρώτη απόπειρα έγινε
στο 12’ από το πόδι του Νταή,
ο οποίος σούταρε από καλή
θέση αλλά ο Παπαδόπουλος
μπλόκαρε.
Τρία λεπτά αργότερα, στην
πρώτη προσπάθεια της Πηγής, «άνοιξε» το σκορ για την
ομάδα του Σπύρου Ευαγγέλου, όταν ο Δάσσιος εκτέλεσε
φάουλ, η μπάλα «έσκασε»
στον βρεγμένο αγωνιστικό
χώρο, μπροστά από τον Πανέτσο και κατέληξε στα δίκτυα
του κάνοντας το 0-1.
Στο επόμενο λεπτό ο Λάππας με μακρινό σουτ έστειλε
τη μπάλα ελάχιστα άουτ πάνω
από την αντίπαλη εστία, ενώ
στο 21’ ο Μαντζώρος από
πλάγια αριστεράς νικήθηκε
από τον Πανέτσο.
Στο 23’ το Μεγαλοχώρι…
απάντησε στις ευκαιρίες με
τον Σταματόπουλο να σουτάρει συρτά από καλή θέση
αλλά ο Παπαδόπουλος απέκρουσε σε κόρνερ.
Στο 29’ οι γηπεδούχοι προσπάθησαν για την ισοφάριση
όταν από ασθενές διώξιμο ο
Τσαρτόλιας προσπάθησε σε
κενή εστία αλλά έστειλε τη
μπάλα άουτ.
Στο 40’ νέο σουτ, αυτή τη
φορά του Νταή, κατέληξε στα
χέρια του Παπαδόπουλου.
Στο 45’ ο Τσαρτόλιας εκτέλεσε φάουλ αλλά ο τερματοφύλακας της Πηγής μπλόκαρε
τη μπάλα.
Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να
«πλατειάζουν» στο παιχνίδι
τους αλλά για μεγάλο χρονικό
διάστημα να μην απειλούν.
Εικόνα που την είδαμε στο
πρώτο μέρος.
Η πρώτη τελική σημειώθηκε
στο 65’ με σουτ του Μπέτσα
από αριστερά το οποίο μπλόκαρε ο Πανέτσος.
Στο 74’ οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να τελειώσουν μια
συλλογική προσπάθεια, ο ΣταCMYK

Ο Αγγελος Νταής σε μια προσπάθειά του. Στο τέλος έγινε ο πρωταγωνιστής με το γκολ της ισοφάρισης
πάσα του Αθανασόπουλου η
μπάλα πέρασε στις πλάτες
των αμυντικών της Πηγής, ο
παραπάνω παίκτης της «Θύελλας» βρέθηκε απέναντι στον
Παπαδόπουλο, «κεραυνοβόλησε» αλλά σημάδεψε το απέναντι σπίτι.
Επειδή όμως το ποδόσφαιρο τελειώνει με το τελευταίο
σφύριγμα του διαιτητή, δευτερόλεπτα πριν σφυρίξει ο κ.
Δουλόπουλος ο Νταής σούταρε δυνατά η μπάλα βρήκε
στον Μαγουλιώτη, άλλαξε πορεία και κατέληξε στα δίκτυα
του Παπαδόπουλου ισοφαρίζοντας 1-1.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
Σταματόπουλος και Λάππας προσπαθούν να κερδίσουν τη μπάλα

Ο Αθανασόπουλος προσπαθεί να σταματήσει τον Λάππα
ματόπουλος «κόπηκε» την τελευταία στιγμή και στη συνέχεια της φάσης ο Φλώρος
σούταρε άστοχα.
Η Πηγή απείλησε στο 85’
με ένα καλοχτυπημένο φάουλ

του Ντόσα αλλά ο Πανέτσος
μπλόκαρε στην αριστερή του
γωνία.
Εκπληκτική ευκαιρία να ισοφαρίσει το Μεγαλοχώρι έχασε
στο 88’ ο Τσαρτόλιας. Από

ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ: Πανέτσος,
Φλώρος, Νταής, Τσαβαλάς,
Σταματόπουλος, Αθανασόπουλος, Βιολάρης, Ράκος (78’
Καραθάνος), Ανδρέου (73’
Κόλιας), Μουρελάτος (68’
Μπορμπότης)
ΠΗΓΗ: Παπαδόπουλος,
Αλεξόπουλος, Δάσσιος, Ντόσας, Μαγουλιώτης, Λεγάκης,
Μπέτσας, Φλωρόπουλος,
Μαντζιώρος (74’Δημητρίου),
Λάππας, Τσικρικάς (46’ Ξαγαράς)
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Δουλόπουλος
(Νταλούκας – Μανασής Μ.).

CMYK
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Νίκη και βλέπουμε!

«Κλείδωσε» τη Δευτέρα
στον Βασιλειάδη
το... ποδόσφαιρο

•Φινάλε σήμερα στις 4 μ.μ. στα εντός έδρας παιχνίδια για τον
ΑΟ Τρίκαλα, όπου φιλοξενεί την Παναχαϊκή και θέλει τους βαθμούς

•Ειδική Επιτροπή βλέπει τον υφυπουργό
αθλητισμού για το πολυσυζητημένο
θέμα της αναδιάρθρωσης

Μ

ια χρονιά
που δεν
θέλουν από
δύσκολη να
μετατραπεί σε… εφιάλτη
ετοιμάζονται σιγά σιγά
να αποχαιρετήσουν στον
ΑΟ Τρίκαλα. Σήμερα
στις 4μ.μ. στο δημοτικό
στάδιο Τρικάλων θα
φιλοξενήσουν την
Παναχαϊκή και αυτό
είναι το τελευταίο εντός
έδρας παιχνίδι της σεζόν.
Ο ΑΟΤ έχει εντός και το
παιχνίδι με τον Αήττητο,
το οποίο όμως θα
κερδίσει στα χαρτιά.

Του χρΙΣτΟΦΟρΟΥ
ΠαΠαΘαΝαΣΙΟΥ

Οριακό μπορεί να αποδειχτεί το σημερινό παιχνίδι του ΑΟ Τρίκαλα
με την Παναχαϊκή για το μέλλον της ομάδας

xristoforospap@gmail.com

Όπως και να έχει οι παίκτες
του Μίλος Κόστιτς θα επιδιώξουν σήμερα τη νίκη, αφού
σε περίπτωση που γίνει η αναδιάρθρωση ο ΑΟΤ δύσκολα
θα γλιτώσει τον υποβιβασμό,
αλλά αυτό τουλάχιστον να γίνει για μια κατηγορία και όχι
για δυο, που έχει να κάνει σε
περίπτωση που βρεθεί στις 4
τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας.
Έτσι ο ΑΟΤ έχει έναν ιδιαίτερο ανταγωνισμό με τον
Ηρόδοτο για το ποια τελικά
ομάδα θα είναι στην… καυτή
θέση. Ο ΑΟΤ έχει το συν 3,
αλλά σήμερα η ομάδα της
Κρήτης έχει εύκολο έργο κόντρα στην Σπάρτη.
Με όλα αυτά είναι σαφές
ότι το σημερινό παιχνίδι με
την Παναχαϊκή έχει τεράστιο
ενδιαφέρον από κάθε επίπεδο.
Στο αγωνιστικό σκέλος ο
Μίλος Κόστιτς μπορεί να υπολογίζει τους Λάσκαρη, Τσιάρα
και Μαρκόφσκι, που εξέτισαν
τις ποινές τους και θα είναι
διαθέσιμοι για την αναμέτρηση με την Παναχαϊκή.
Επίσης παρών θα είναι και
ο Ζακουανί, μια που δείχνει
ότι ξεπερνάει τον τραυματισμό του. Εκτός πλάνου είναι
ο Γκότοβος, που έχει δηλωθεί
να μην αγωνιστεί στο εντός
έδρας ματς με τους Πατρινούς, αφού έχει συμπληρώσει
κάρτες.

Με ισοπαλία ξεκίνησε
η 26η αγωνιστική
Με το λευκό 0-0 ξεκίνησε η
26η αγωνιστική με το παιχνίδι
του Ηρακλή με τον Κισσαμικό.
Τα υπόλοιπα παιχνίδια θα γίνουν σήμερα, αναλυτικά:
Ηρακλής - ΑΟΧ Κισσαμικός
0-0
Αήττητος – Απόλλωνας Πόντου
0-3α.α.

κυριακή 7 απριλίου
Ηρόδοτος - Σπάρτη (16:00,
Νέας Αλικαρνασσού)
Διαιτητής: Νεοφυτιάδης
(Κορινθίας)
Βοηθοί: Τριαντάφυλλος (Κορινθίας), Παγούρας (Βοιωτίας)
4ος: Δραγάτης (Αν. Αττικής)
Καραϊσκάκης Άρτας Δόξα Δράμας (16:00, Δημ.
Αγίων Αναργύρων)
Διαιτητής: Σιδηρόπουλος
(Έβρου)
Βοηθοί: Διαμάντης, Τερζόπουλος (Έβρου)
4ος: Καραντώνης (Ημαθίας)
Πλατανιάς - Κέρκυρα
(15:00 ΕΡΤ3, Δημ. Περιβολίων)
Διαιτητής: Κατοίκος (Αθήνας)
Βοηθοί: Καραλής (Ηλείας),
Γεωργακόπουλος (Πειραιά)
4ος: Ντάουλας (Δυτ. Αττικής)
Βόλος - Αιγινιακός (16:00,
Δημ. Νεάπολης)
Διαιτητής: Τζουμαλάκης

ΜΠΑΚΩΣΗΣ
EΞατΜΙΣΕΙΣ

καταΛΥτΕΣ

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

(Σερρών)
Βοηθοί: Κρυωνάς (Σερρών),
Μάνος (Λάρισας)
4ος: Βουρνέλης (Μακεδονίας)
Τρίκαλα - Παναχαϊκή
(16:00, Δημ. Στάδιο Τρικάλων)
Διαιτητής: Δραγούσης (Κιλκίς)
Βοηθοί: Αϊναλής (Μακεδονίας), Καλύβας (Φθιώτιδας)
4ος: Αγγελάκης (Μακεδονίας)
Απόλλων Λάρισας - Εργοτέλης (16:00, Γήπεδο Φιλιππούπολης)
Διαιτητής: Γκάμαρης (Αθήνας)
Βοηθοί: Μωυσιάδης, Φαλτάκας (Γρεβενών)
4ος: Πανυτσίδης (Κοζάνης)

2 κατηγορίες.
**** Ο Αήττητος Σπάτων
αποβλήθηκε από τοπ πρωτάθλημα λόγω αδυναμίας κάλυψης του μετοχικού κεφαλαίου.
*Η Σπάρτη έχει έναν μηδενισμό και μείον 2 βαθμούς
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Εβδομάδα σημαντικών εξελίξεων επίκειται σχετικά με το φλέγον
ζήτημα της αναδιάρθρωσης των
κατηγοριών στο
ποδόσφαιρο και
στις 12 το μεσημέρι της Δευτέρας (8/4) θα γίνει
συνάντηση στη
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
ανάμεσα στον υφυπουργό Αθλητισμού Γιώργο Βασιλειάδη
και σε ειδική Επιτροπή.
Τα μέλη αυτής είναι ο πρόεδρος της ΕΠΟ Βαγγέλης
Γραμμένος, σύμβουλοι της Εκτελεστικής Επιτροπής της
Ομοσπονδίας, ο Σωτήρης Μάρκου από πλευράς της
Σούπερ Λίγκας και ο πρόεδρος της Ένωσης Β' Εθνικής
Λεωνίδας Λεουτσάκος.
Η εν λόγω Επιτροπή θα μεταφέρει στον πολιτικό προϊστάμενο των σπορ την απόφαση-πρόταση της Επιτροπής
Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου να μείνουν 16 οι ομάδες
στη Σούπερ Λίγκα, να ιδρυθεί η νέα κατηγορία Σούπερ
Λίγκα 2 με 14 ομάδες και η σημερινή Football League να
μειωθεί από 16 σε 14.
Να σημειωθεί ότι αμέσως μετά, στις 14.30, έχει προγραμματισμένο Δ.Σ. η Football League, ενώ το μεσημέρι
της Τρίτης (9/4) θα συνεδριάσει η Εκτελεστική Επιτροπή
της ΕΠΟ.

η ΒαΘΜΟΛΟΓΙα:
1. Βόλος
2. Απόλλων Λάρισας
3. Πλατανιάς
4. Εργοτέλης
5. Απόλλων Πόντου
6. Παναχαϊκή
7. ΑΟΧ Κισσαμικός
8. Κέρκυρα
9. ΑΕ Καραϊσκάκης
10. Δόξα Δράμας
11. Ηρακλής
12. Τρίκαλα
13. Ηρόδοτος
14. Αήττητος
15. Αιγινιακός
16. Σπάρτη

53
44
43
42
40
40
39
38
37
35
35
28
25
22
16
15

* Ο πρώτος της βαθμολογίας ανεβαίνει στη Super
League. Ο δεύτερος δίνει
αγώνα μπαράζ με τον 13ο της
Super League.
** Οι ομάδες από την 3η
έως τη 10η θέση θα συμμετάσχουν στη Super League
2.
*** Βάσει αναδιάρθρωσης
οι 4 τελευταίοι υποβιβάζονται
στη Δ' εθνική. Οι ομάδες που
θα τερματίσουν στις θέσεις
11-12 θα είναι στη Γ' (Football
League του χρόνου). Ουσιαστικά υποβιβάζονται κατηγορία και οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 11-12,
απλά οι 4 τελευταίοι πέφτουν
CMYK

Ξ εκ ίν ησ αν
τα μ αθ ήμ ατ α
στ ην μ ικ ρή πι σί να
3 Ο σύλλογος μας έχει την ικανότητα να διδάξει στα παιδιά σας την τεχνική και την
τακτική της κολύμβησης, σε σύντομο χρονικό διάστημα αναλόγως με τη φυσική κατάσταση,
την ηλικία και την εμπειρία του παιδιού σας!
3 Η ομάδα μας αποτελείται από έμπειρους & εκπαιδευμένους προπονητές της
κολύμβησης, για να προσέξουν τα παιδιά σας και να τα κάνουν να αγαπήσουν το άθλημα!

ΥΠΕΥΘΥΝOI ΠΡΟΠΟΝΗΤEΣ:

ρΕΜΠΕΛΟΥ ΜαρΙα: ΤΗΛ: 6976 048 136
(ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΕΦΑΑ-ΣΕΦΑΑ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ,
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ, ΔΙΠΛΩΜΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ)

ΓΙΩρΓΟΣ ΛΙαΓκαΣ: ΤΗΛ:6982 076 552
(ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΕΦΑΑ-ΣΕΦΑΑ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ)

www.okeanistrikala.gr •

: ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΩΚΕΑΝΙΣ
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Πιο ουσιαστική
•Η Φήκη κέρδισε 2-0 τα Καλύβια
Νίκη που μειώνει σε τρεις βαθμούς την απόσταση από
την Πηγή (1-1 στο Μεγαλοχώρι) πέτυχε η Φήκη η οποία κέρδισε στην έδρα της τα Καλύβια με 2-0.
Παιχνίδι «σφικτό» με ελάχιστες προσπάθειες και από τις
δύο ομάδες, με τη διαφορά πως η Φήκη σε δύο απ’ αυτές
βρήκε την ουσία. Πρώτα στο 35’ με τον νεαρό και ταλαντούχο Τσιάγκα κάνοντας το 1-0 και στην εκπνοή του αγώνα με τον Βερβέρα διαμορφώνοντας το τελικό 2-0.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΦΗΚΗ: Μπέκιος, Χασιώτης, Τσιάγκας, Σκρέκας Γ., Σκρέκας Α., Μέξι (70’ Κουτής), Ντούβλης, Μπασιάκας, Βερβέρας, Αλεξόπουλος ( 85’ Τσερέπι), Ψαρράς.
ΚΑΛΥΒΙΑ: Μαρολαχάκης, Παπαευθυμίου, Κάβουρας, Κάβρας (90’ Σέρβας), Μπίχτας, Κωστόπουλος, Καρανίκας, Πατρίκαλος Φ. (λ. τρ. 46’ Σαμφών, 75’ Γκουρτσούλιας), Πατρίκαλος Γ. (λ. τρ. 30’ Μακρής), Οικονόμου Γ., Νουνός.

Σημαντικό διπλό
•Το Καστράκι πέρασε με 2-1 από
τους Ταξιάρχες με γκολ του Μυλωνά

Ε

ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ: Καλλατζής, Πάτσος, Γεωργιάδης Τσιώλης,
Μοσχόπουλος Γιώτας, Αλεξέλης (75’ Γούλας), Γιώτας Σ,
Μπαλάφας (80’ Νίκας), Γιουβρής Τασιούλας
ΚΑΣΤΡΑΚΙ: Μπόμπολας, Αλμπάνης Β., Γιαννης (80’
Κρίτσας), Σιούτας, Τσιαντούλας, Μπαούτης, Γραβάνης (80’
Νταλούκας), Σικολας, Μυλωνας, Ρόμπος Μπαλογιάννης.

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

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

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

σούλα διαμόρφωσε με προβολή το 1-2.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ: Βλαχάβας,
Ντίνος, Κοττόρι (65’ Χιούσα),
Παππάς, παπαγεωργίου, Θεοδώρου, Σπυρόπουλος, Κοτσιλιάνος, Μποτίνας, Σιαμούτης (78’ Τρίμμης), Ούτος.
ΠΥΡΓΕΤΟΣ: Τεντολούρης,
Δημητρόπουλος (75’ Κοθράς),
Παπαχρήστος, Μπουλογεώργος, Παπαδόπουλος, Δερμάνης, Μπαλάφας (67’ Ψωμίδης), Πάτρας (86’ Παζαράς),
Φασούλας, Τζάρντο (59’ Πισκόϊας), Νικολούσιος.

Φάση από το χθεσινό
παιχνίδι στη Διάβα

Προέκυψε μοιρασιά
•Ο Πορταϊκός δεν μπόρεσε να
διασπάσει την άμυνα του Αχιλλέα
και έτσι η ιστορία έγραψε 0-0

τα χαρτιά ο
Πορταϊκός ήταν
το μεγάλο
φαβορί για την
επιτυχία στον χθεσινό
αγώνα με τον Αχιλλέα.

Σ

Ωστόσο στο ποδόσφαιρο τα πάντα κρίνονται στον
αγωνιστικό χώρο και το
γκολ πολλές φορές δεν
είναι εύκολη υπόθεση.
Και όπως έλεγαν στελέχη των γηπεδούχων «η
μπάλα δεν έμπαινε με τίποτα στο πλεκτό».
Ετσι η ιστορία έγραψε
λευκή ισοπαλία 0-0.

Από την πλευρά του ο
Αχιλλέας παρότι βρίσκεται στα πολύ χαμηλά του
πίνακα έπαιξε για την αξιοπρέπειά του.
Παρότι δεν είχαν γεμάτο
ρόστερ όσοι αγωνίστηκαν
μόχθησαν για το καλύτερο,
ενώ παρουσίασαν καλή
αμυντική τακτική. Οσο
περνούσε ο χρόνος και το
σκορ δεν άλλαζε η ψυχολογία των φιλοξενουμένων ανέβαινε, ενώ η πίεση
μεγάλωνε για τους γηπεδούχους.
Το συγκρότημα της Πύλης πίεσε όσο μπορούσε
έχοντας μεταξύ άλλων δοκάρι με τον Τσαρούχα, ενώ
κεφαλιά του Γκατζή απέ-

κρουσε ο τερματοφύλακας.
Ακόμη σουτ του Βαγενά
με καλές προϋποθέσεις
δεν είχε αίσια κατάληξη.
Για την Μπάρα φάουλ
του Παππά απομάκρυνε ο
πορτιέρο σ’ένα ματς που
μπορεί να μην είχε τέρματα είχε όμως διάθεση.
Πορταϊκός: Γκαραγκάνης, Κουβέλας, Γκατζή,
Βαγενάς, Τζουβάρας, Τσαρούχας, Αντωνίου, Ραμιώτης(60’ Πατσιατζής), Ιωάννου, Ταμπάκος, Κλιάφας
Αχιλλέας: Σαλάγας, Καλτσής, Τσανεκλίδης, Παππάς, Μπαούσης, Καταραχιάς, Θέμελης, Τσιόβολος,
Πλαφάς (90’ Σεφέρης),
Γρηγορίου, Ιωάννου.

Πρωτάθλημα Κ 16

Nίκη των Αμπελακίων στη Μπαλκούρα

Η ΒΑθΜoΛoΓΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ

•Πέτυχε ο έμπειρος Πυργετός στη Διάβα
κερδίζοντας 2-1 την Κρύα Βρύση

Στο πρώτο μέρος το παιγνίδι ήταν μοιρασμένο με τους
γηπεδούχους να διαμαρτύρονται σε μία φάση ότι η μπάλα πέρασε την γραμμή της
εστίας του Πυργετού με τους
διαιτητές να έχουν διαφορετική άποψη.
Στο δεύτερο μέρος η Κρύα
Βρύση προηγήθηκε με τον
Σπυρόπουλο στο 61′ ύστερα
από φάουλ του Κοτσιλιάνου
και διπλή προσπάθεια του
σκόρερ.
Στο 74′ από φάουλ του Φασούλα ο Δερμάνης με κεφαλιά ισοφάρισε σε 1-1 και ο
ίδιος ποδοσφαιριστής στο 83′
ύστερα από φάουλ του Φα-

Πιο ουσιαστικό το Καστράκι πάτησε καλύτερα στους Ταξιάρχες κερδίζοντας την τοπική ομάδα με 2-1.
Για την ομάδα του Γιώργου Αλμπάνη σκόρερ ήταν ο Μυλωνάς.
Το πρώτο ημίχρονο αν και οι δύο ομάδες προσπάθησαν
δεν βρήκαν τον τρόπο να σκοράρουν. Στην επανάληψη και
συγκεκριμένα στο 52’ από κάθετη πάσα του Μπαούτη, ο
Μυλωνάς πρόλαβε τον Καλλατζή κι έκανε το 0-1. Στο 58’
από πλάγιο, η άμυνα των Ταξιαρχών αδράνησε και ο Μυλωνάς με σουτ πέτυχε το 0-2.
Οι γηπεδούχοι μείωσαν με ένα εκπληκτικό σουτ του Τασσούλα στο 70’ κάνοντας το τελικό 1-2.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Νίκη γοήτρου

κμεταλλεύτηκε
την εμπειρία του
ο Πυργετός
περνώντας
νικηφόρα από το γήπεδο
της Διάβας. Οι παίκτες
του Ξενοφών Πάτρα
κέρδισαν 2-1 την Κρύα
Βρύση και πρόσθεσαν
τρεις βαθμούς γοήτρου.
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ΤΕΡΜ.
96-6
55-15
61-18
60-23
57-30
61-23
61-42
45-40
39-36
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36-41
36-42
29-53
33-46
23-97
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Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Πηγή ........................................- ................................Πυργετός
Πύργος ....................................- ............................Μεγαλοχώρι
Αχιλλέας ..................................- ............................Κρύα Βρύση
Καλύβια....................................- ...................................Σαράγια
Γλίνος ......................................- ...............................Πορταϊκός
Δήμητρα Απόλλων...................- ........................................Φήκη
Αγία Μονή................................- .........................Κεφαλόβρυσο
Καστράκι..................................-...................................Νεοχώρι
ΑΕΤ ..........................................- ................................Ταξιάρχες

•Κέρδισαν την Δήμητρα Β’ με 1-0

Καταιγιστικός
ο «Διγενής»
•Κέρδισε 5-0
την Δήμητρα και
αύξησε τη διαφορά
από την Πηγή
Αν και η Δήμητρα προσπάθησε
στο πρώτο ημίχρονο, δεν τα κατάφερε απέναντι στον πρωτοπόρο
«Διγενή» ο οποίος είχε… κέφια
στο χθεσινό του παιχνίδι. Και δικαιολογημένα. Αφενός μεν κέρδισε με το ευρύ 5-0 και αφετέρου αύξησε τη διαφορά από την δεύτερη
Πηγή, η οποία απέσπασε ισοπαλία
1-1 στο Μεγαλοχώρι.
Ετσι η ομάδα του Στέφανου Ψύχου βρέθηκε ακόμα πιο κοντά στην
κατάκτηση του τίτλου, αλλά συνεχίζει έως την μαθηματική επιτυχία
της φετινής προσπάθειας.
Ο αγώνας ξεκίνησε επιθετικά
για τις δύο ομάδες. Οι γηπεδούχοι
είχαν δοκάρι με κεφαλιά του Αλεξίου, από κεφαλιά πάσα του Γούτσιου, ενώ η Δήμητρα απάντησε
στα δοκάρια με μακρινό σουτ του
Τσιαμάντα στο 20’.
Από κει και πέρα ξεκίνησαν τα
γκολ για το Νεοχώρι. Στο 25’ ο Διβανές αφού άλλαξε τη μπάλα με
τον Μακρυγιάννη πέτυχε το 1-0,
ενώ στο 38’ από πάσα του Γούτσιου ο Αλεξίου έκανε το 2-0.
Στο 56’ ο Γιαννούλας με ατομική
προσπάθεια διαμόρφωσε το 3-0
και στο 68’ από φάουλ του Καλαμαρά ο μακρής με κεφαλιά πέτυχε
το 4-0.
Το τελικό 5-0 διαμόρφωσε ο
Λαγκαδινός, μετά από σέντρα του
Γκαντιά.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
νίκη της ακαδημίας των
Αμπελακίων στη Μπαλκούρα
επί της Δήμητρας Β’ με 1-0
ήταν το αποτέλεσμα που ξεχώρισε
από την χθεσινή αγωνιστική, ενώ
στο ντέρμπι του Πύργου, η τοπική
ομάδα νίκησε 3-2 την Ακαδημία 1.

Η

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Νεοχώρι – Δήμητρα Α’
Οικουμένιος – Τρίκαλα
Πύργος- Ακαδημία1
Δήμητρα Β. - Αμπελάκια

0-3α.α
1-4
3-2
0-1

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

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

Β
36
33
32
25
23
13
12
3
0

Ν
12
11
10
8
7
4
4
1
0

Ι
0
0
2
1
2
1
0
0
0

Η ΤΕΡΜ.
1
64-5
3 30-16
2 64-10
5 32-20
4 32-12
8 25-29
9 17-30
12
6-59
13
6-95

ΝΕΟΧΩΡΙ: Ράπτης, Γιαννούλας,
Τσιαγαρίδας (55’ Μανάφας), Γούτσιος, Σταμέκος (62’ Γκαντιάς, Μακρής, Καραστεργιος, Διβανές, Αλεξίου, Καλαμαράς, Μακρυγιάννης
(70’ Λαγκαδινός).
ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΠΟΛΛΩΝ: Μήτσιος,
Πλακιάς, Τσιαμάντας, Γκοβίνας,
Τσιγαρίδας (65’ Ξάνθος), Τσιούφης, Τάμπος, Καραγκούνης, Καρακώστας Θ. (85’ Τσιαντούλας Κ.),
Τσιαντούλας Β., Στεργίου (10’ λ. τρ
Μπαλτάς, 75’ Καρακώστας Ε.).

A’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ-ΤΟΠΙΚΑ
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Διεύρυνση αλυσίδας
•Τα Σαράγια με επιτάχυνση στο β’μέρος έφτασαν στο τρίποντο
(1-0) απέναντι στο μαχητικό συγκρότημα του Πύργου
πορεί το σκορ
να μην άνοιξε
ιδιαίτερα στο
χθεσινό παιχνίδι
των Σαραγίων ανάμεσα
στην τοπική ομάδα και τον
Πύργο αλλά οι συγκινήσεις
δεν απουσίασαν.

Μ

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Διότι κάθε ομάδα έχει τις φιλοδοξίες της, την φιλοσοφία
της και είναι λογικό να ψάχνει
πάντα το καλύτερο.
Πόσο μάλλον στον βασιλιά
των σπορ όπου ισχύει η γνωστή
ατάκα ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο.
Γενικά καθένας έχει το δικαίωμα να ονειρεύεται. Φυσικά
τα φαβορί θέλουν να επιβεβαιώσουν τις συστάσεις και τα
αουτσάϊντερ να ανατρέψουν
τους συσχετισμούς.
Τα χαμόγελα χθες ήταν για
τα Σαράγια τα οποία φρόντισαν
να αξιοποιήσουν την εμπειρία
τους και την καλή μέρα στην
οποία βρέθηκαν βασικές μονάδες τους.
Η ιστορία έγραψε 1-0 επί του
μαχητικού Πύργου.
Οι πράσινοι κάνουν φέτος
μεστή χρονιά μένοντας στις
καλές θέσεις του βαθμολογικού
πίνακα. Ειδικά μέσα στο σπίτι
τους ξέρουν να ανεβάζουν
στροφές και να οδηγούν τις περισσότερες συναντήσεις στα
δικά τους κυβικά.
Κατάφεραν λοιπόν να ξεκλειδώσουν την αντίσταση των
ερυθρόλευκων οι οποίοι από
την στιγμή που βρήκαν τα πατήματά τους και ορισμένα αποτελέσματα που ήθελαν κινούνται πιο άνετα και προσπαθούν
να παρουσιάζουν πάντα μια
αξιοπρεπή εικόνα.
Αυτό είναι το Α και το Ω στο
ποδόσφαιρο. Φυσικά στην εξίσωση για την διαμόρφωση ενός
αποτελέσματος προστίθενται
η μέρα στην οποία εμφανίζονται οι ομάδες, οι λεπτομέρειες
και η αποτελεσματικότητα.
Σε κάθε περίπτωση γηπεδούχοι και φιλοξενούμενοι βγήκαν στο γήπεδο για να παίξουν
ελεύθερο ποδόσφαιρο. Μπορεί
λοιπόν να μην σημειώθηκαν
πολλά γκολ αλλά το ματς είχε
πάθος, καλό ρυθμό από ένα
διάστημα και μετά, ενώ οι παίκτες δεν δίστασαν να βάλουν τα
πόδια τους στην φωτιά.
Στο πρώτο μέρος οι δυο ομάδες πρόσεξαν ιδιαίτερα τις άμυ-

Ο Μαράβας σε μια προσπάθειά του απέναντι στον Μπαμπανάτσα

Το δικό του χρώμα είχε το χθεσινό ζευγάρι: Σαραγίων- Πύργου
νές τους για να θωρακίσουν κάποια πράγματα.
Οι πρωταγωνιστές τους όμως
είχαν τα μυαλό τους στην εκτέλεση είτε με ομαδικές ενέργειες, είτε με ατομικές προσπάθειες, ενώ στη συνταγή
προστέθηκαν και οι στημένες
μπάλες.
Η συντριπτική πλειοψηφία
των παικτών έγραψε αρκετά
χιλιόμετρα και έτσι φάνηκε ότι
η συνάντηση δεν ήταν της μιας
ανάσας.
Τα Σαράγια προσπάθησαν
να βρουν διαδρόμους αξιοποιώντας την καλή τους κυκλοφορία, ενώ άτυχος στάθηκε ο Κεφαλάς που τραυματίστηκε νωρίς.
Από την πλευρά του ο Πύργος έδειξε στο πρώτο μέρος το
απαραίτητο αγωνιστικό θράσος και έσπευσε να φτιάξει τις
δικές του καλές στιγμές.
Ετσι στο διάστημα αυτό οι
ισορροπίες ήταν λεπτές.
Στην επανάληψη οι γηπεδούχοι μπήκαν περισσότερο
αποφασισμένοι στο γήπεδο και
πίεσαν τις καταστάσεις. Ο Καμπέρη έκανε μεστό παιχνίδι, ο
Μαράβας βασίστηκε στην τα-

Λύγισε ο Αίολος
Τεράστια προσπάθεια έκανε χθες το παιδικό του Αιόλου
αλλά έχασε κυριολεκτικά στις λεπτομέρειες 63-61 στον ημιτελικό παιδικού κόντρα στον Κεραυνό.
Μάλιστα είχε την τελευταία επίθεση στον αγώνα αλλά η
μπάλα δεν έκανε το χατίρι, όπως και σε προηγούμενες βολές.
Πάντως Ιωάννου και Τριανταφύλλου είναι μόνιμα στις προπονήσεις το κλιμακίου Βορρά Εθνικής παμπαίδων.
Στην Α1 οι Γόμφοι συνέτριψαν 101-49 το Μουζάκι.
Στο βόλεϊ ο Φιλαθλητικός Τρικάλων έπαιξε αργά χθες με
τον Δαφνησιακό και σήμερα στις 15.00 με την Αθλεση.

χύτητά του, ενώ οι υπόλοιποι
προσπάθησαν να πιάσουν τα
γνωστά επίπεδα απόδοσης.
Μέσα από μια ομαδική συνεργασία κατάφεραν να φτάσουν στον αντικειμενικό στόχο,
οπότε στην συνέχεια το ματς
ζεστάθηκε για τα καλά.
Οι πράσινοι έψαξαν την διεύρυνση του σκορ, ενώ οι ερυθρόλευκοι κινήθηκαν για την
ισοφάριση χωρίς όμως να φτιάξουν την μεγάλη φάση στο διάστημα αυτό.
Ετσι το σκηνικό δεν άλλαξε με
τους προπονητές να δοκιμάζουν πράγματα και για το μέλλον, αφού η επόμενη μέρα πρέπει να είναι πάντα στο μυαλό.

Το φιλμ του αγώνα
Μετά από τις πρώτες αναγνωριστικές προσπάθειες η
πρώτη καλή στιγμή στον αγώνα σημειώθηκε στο 8’ Ο Καλιακούδας σούταρε στην κίνηση αλλά ο Πατσιαλής που
παρακολουθούσε την φάση
μπλόκαρε.
Στο 12’ ο Ρίζος είχε την έμπνευση, οπότε με φάουλ που
εκτέλεσε από δεξιά πήγε να
αιφνιδιάσει τον Ντάσκα. Αυ-

τός όμως απογειώθηκε και με
τα χέρια παραχώρησε κόρνερ
αποσοβώντας μια δύσκολη
φάση.
Στο 16’ μετά από καλή κυκλοφορία και σέντρα ο Κοντοβουνήσιος έπιασε σκαστή κεφαλιά που απέκρουσε ο Πατσιαλής.
Στο 24’ σημειώθηκε φάση
διαρκείας. Αρχικά ο Ρίζος εκτέλεσε φάουλ η μπάλα αφού
πήρε αρκετά φάλτσα βρήκε
το αριστερό δοκάρι και στην
συνέχεια ο ίδιος παίκτης έπιασε το σουτ αλλά ο Ντάσκαςα
μπλόκαρε σταθερά.
Στο 29’ ο Ζέρβας έκανε μια
εξαιρετική προσπάθεια. Διαβάζοντας σωστά την φάση
έκλεψε την μπάλα από τον αντίπαλο αμυντικό και ξεχύθηκε
στην αντεπίθεση.
Εκεί προτίμησε να σιγουρέψει το γκολ ψάχνοντας πάσα
στον αμαρκάριστο Αγγέλη.
Ωστόσο οι αμυντικό πρόλαβαν
και απομάκρυναν τον κίνδυνο
την κατάλληλη για την ομάδα
τους στιγμή.
Οι λογαριασμοί συνεπώς
έμειναν ανοιχτή για την επανάληψη που δεν έβγαλε αθρόες φάσεις αλλά περιλάμβανε
την πεμπτουσία του ποδοσφαίρου.
Τα Σαράγια έψαξαν το γκολ
αρχικά στο 50’ όταν μετά από
σέντρα του Τζέτζια ο Κατσαρός
έπιασε την κεφαλιά που πέρασε λίγο άουτ από το αριστερό
κάθετο δοκάρι.
Στο 57’ όμως οι γηπεδούχοι
χαμογέλασαν. Όλα ξεκίνησαν
από την επιμονή του Κατσαρού
που κυνήγησε την μπάλα και
έγινε κάτοχός της. Ακολούθως
πάσαρε στον Καμπέρη που
έβγαλε καλοζυγισμένη σέντρα
και ο Μαράβας με κεφαλιά ψαράκι διαμόρφωσε το 1-0, που
πανηγυρίστηκε δεόντως.
Στο 75’ ο Τζέγκας επιχείρησε γυριστό σουτ αλλά ο Πατσιαλής, που είχε καλό οπτικό
πεδίο απέκρουσε.
Διαιτητής: Κουτσάγιας, Βοηθοί: Μπαλας, Κωτούλας
Σαράγια: Ντάσκας, Σωτηρίου, Σίμος, Πιστάλης, Τζέτζιας,
Κεφαλάς (10’ λ.τρ Κοντοβουνήσιος), Καλιακούδας (86’ Μπεγλερίδης), Μαράβας, Κατσαρός, Γκένας (55’ Τζέγκας), Καμπέρης
Πύργος: Πατσιαλής, Ιατρού,
Μενίτσας, Κάκιας, Τζαχρήστος,
Ρίζος, Μπαμανάτσας, Οικονόμου (61’ Τσημοράγκας), Ζέρβας, Αγγέλης, Γεωργατσέλης.

Ομορφο θέαμα
Αθλητικό πόλο έλξης αποτελεί ξανά από χθες και
σήμερα η Καλαμπάκα που φιλοξενεί τους αγώνες της
προκριματικής φάσης του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Βορείου Ελλάδος Τραμπολίνο.
Τα αστεράκια μπήκαν με φόρα στο πρόγραμμα που
περιλαμβάνει Τραμπολίνο, Συγχρονισμένο Τραμπολίνο και διπλό μίνι Τραμπολίνο .
Την έναρξη της γιορτής έκανε ο πρόεδρος της Γυμναστικής Ένωσης Καλαμπάκας κ. Ζαρόπουλος
ενώ σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε ο Αντιδήμαρχος
κ. Ράντος.
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Σε πολλά μέτωπα
•Στελέχη του Συλλόγου δρομέων
Τρικάλων βρέθηκαν για δράση
σε αρκετές γωνιές της Ελλάδας

Στιγμιότυπα από τις
εξορμήσεις του Συλλόγου
δρομέων Τρικάλων
Το καλεντάρι είναι γεμάτο και οι συμπολίτες
δρομείς δεν βλέπουν την
ώρα για τρέξιμο. Κοινώς
βρίσκονται στο στοιχείο
τους και τερματίζουν με
χαρακτηριστική άνεση
αφού είναι καλά προπονημένοι. Μάλιστα σε αρκετές
περιπτώσεις δοκιμάζουν
τα όριά τους με σύνθετες
αποστολές. Eννοείται ότι
τα συναισθήματα είναι έντονα και οι αναλύσεις απολαυστικές. Φυσικά κάθε αγώνας διαθέτει τα ιδιαίτερα στοιχεία του.
Το ενημερωτικό κείμενο αναφέρει: Το Σαββατοκύριακο που μας
πέρασε είχαμε εκπροσώπηση του Συλλόγου μας σε 2 αγώνες Ημιμαραθώνιου.
Ο Γιάννης Χατζηνίκος συμμετείχε στον Ημιμαραθώνιο Σπερχειού
Αθανάσιος Ακρίδας που διεξήχθη στην περιοχή της Μακρακώμης
και Σπερχειάδας του Νόμου Φθιώτιδας. Ο συγκεκριμένος αγώνας κάθε χρόνο διεξάγεται στα τέλη Φεβρουαρίου, φέτος όμως
αναβλήθηκε λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων που επικρατούσαν την συγκεκριμένη εποχή. Έτσι οι διοργανωτές όρισαν
την 31 Μαρτίου ως ήμερα διεξαγωγής του αγώνα. Η αλλαγή ημερομηνίας, δεν εμπόδισε αρκετούς δρομείς από πολλά μέρη της
χώρας μας να συμμετάσχουν στην διοργάνωση. Ανάμεσα τους
και ένα από τα πιο ενεργά μέλη του Συλλόγου μας, ο Γιάννης Χατζηνίκος. Ο Γιάννης συμμετείχε στην απόσταση του Ημιμαραθώνιου και τερμάτισε σε 01:48:41 .Με την συμμετοχή του στην
συγκεκριμένη διοργάνωση έφτασε ήδη τους 5 αγώνες για το 2019!
Συγχαρητήρια στον δρομέα μας!Μετά τον αγώνα ακολούθησε
πλούσιος μπουφές με φαγητό από τους διοργανωτές καθώς και
τοπικοί χοροί από χορευτικούς Συλλόγους.

Παρουσία στην Αρτα
Εκπροσώπηση για τον Σύλλογό μας και στον αγώνα με την ονομασία» Ημιμαραθώνιος Άρτας ο Δρόμος του Γιοφυριού». Η διοργάνωση που αναδεικνύει τις ομορφιές της πόλης της Άρτας, το
γεφύρι και τα βυζαντινά της μνημεία διεξήχθη για 5η συνεχή χρονιά στην πόλη της Ηπείρου. Στη φετινή διοργάνωση σημειώθηκε ρεκόρ συμμετοχών, με περισσότερες από 3500, στα διάφορα
κομμάτια της διοργάνωσης, όπως ήταν ο περιπατητικός, τα 5 χλμ.,
οι σκυτάλες και φυσικά το κύριο τμήμα που αφορούσε τον ημιμαραθώνιο των 21 χλμ. Από τον Σύλλογό μας ο Θωμάς Σχορετσανίτης συμμετείχε στον Ημιμαραθώνιο και τερμάτισε με επίδοση
1:53:38. Παράλληλα στον μικρό αγώνα των 5χλμ. συμμετείχαν και
τα ανίψια του Μάκη, οι Απόστολος και Αθανάσιος Σχορετσανίτης
όπου τερμάτισαν μαζί σε χρόνο 30:20! Ο Μάκης συμπεριέλαβε
τον συγκεκριμένο αγώνα στην προετοιμασία του για τον Μαραθώνιο της Βιέννης που θα διεξαχθεί την επόμενη Κυριακή.Ας του
ευχηθούμε καλή επιτυχία!!!

Στο βουνό των Θεών
Ακόμη μια δύσκολη πρόκληση κατάφερε να φέρει εις πέρας ο
υπερμαραθωνοδρόμος του Συλλόγου μας Βασίλης Γαλάνης. Ο
Βασίλης συμμετείχε και τερμάτισε σε χρόνο 14:16:12 στο Ultra
Trail Lower Olympus 2019 που έλαβε χώρα το Σαββατοκύριακο
που μας πέρασε στον χιονισμένο Όλυμπο!
Αποδείχτηκε απαιτητικός και δύσκολος αγώνας καθώς οι
δρομείς κάλυψαν συνολική απόσταση 70 χλμ. και 4200 θετικής
υψομετρικής με τερέν χιονισμένο και πλούσιο σε εναλλαγές. Οι
41 αθλητές δείξανε δύναμη και κατανόηση στις αυστηρές πόρτες των σταθμών. Οι πλέον 25 που τερμάτισαν επιτυχώς αποδείχθηκαν ήρωες!
*Μετά την μικρή αναβολή τα ταλέντα της Κ18 είναι να αγωνιστούν σήμερα στο Διασυλλογικό Λάρισας και λογικά οι διακρίσεις
με Τρικαλινό άρωμα δεν θα απουσιάσουν.

CMYK
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Ό

πως και να τα κάνουμε
η φετινή παρουσία
των Μετέωρων στο
πρωτάθλημα της
Γ’ Εθνικής και στον 4ο όμιλο ήταν
πολύ καλή. Δεν θα έλεγαν όχι και
σε ένα ιδανικό φινάλε. Έτσι σήμερα
στις 4 μ.μ. για την προτελευταία
αγωνιστική στο Πανθεσσαλικό
στο Βόλο θα αντιμετωπίσει
την τοπική Νίκη.

Οι γηπεδούχοι είναι αυτοί που θέλουν
τους βαθμούς, αφού ελπίζουν σε στραβοπάτημα του Ολυμπιακού Βόλου για
να βρεθούν στην 1η θέση. Από την άλλη
τα Μετέωρα χωρίς άγχος θα παλέψουν
για το καλύτερο, ώστε να μπορέσουν
να τερματίσουν στην 3η θέση, όπου εκεί
βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Ιτέα.
Όπως και να έχει η χρονιά για την
ομάδα των Μετεώρων είναι εξαιρετική
και όλοι στην Καλαμπάκα περιμένουν
την ανάλογη συνέχεια.

Χωρίς άγχος
•Τα Μετέωρα σήμερα δοκιμάζονται
στον Βόλο από τη Νίκη, με στόχο
να πάρουν θετικό αποτέλεσμα

Η δράση για την 25η αγωνιστική
Μια αγωνιστική πριν το τέλος της Γ’
Εθνικής και σήμερα στον 4ο όμιλο το
ενδιαφέρον πάντα υπάρχει για την κορυφή, αλλά και για μια θέση του υποβιβασμού. Αναλυτικά:

4ος όμιλος (25η αγωνιστική)
Α.Ο. Σελλάνων – Θησέας Αγριάς
Αγγελούδης, Κοτούμπας, Μπουρονίκος
(Λάρισας)
Στυλίδα – Πιερικός
Γιόγκας, Πριόνας, Κελεπούρης (Ευβοίας)
Αχιλλέας Νεοκαισάρειας – Ολυμπιακός Βόλου
Γουματζίδης (Πέλλας), Παρασίου, Παπαδάκης (Ημαθίας)
Νίκη Βόλου – Μετέωρα
Λαθύρης (Φθιώτιδας), Τίκας, Κανιούρας (Καρδίτσας)
Αλμυρός – Αστέρας Ιτέας
Λεωνίδας, Μανάσης (Τρικάλων), Παπαλίτσας (Καρδίτσας)
Απόλλων Μακρυχωρίου – Οικονόμος
Τσαριτσάνης
Ψυχουλάς (Βοιωτίας), Παπαγεωργόπουλος, Αλεξόπουλος (Τρικάλων)
Φωκικός-Αναγ. Καρδίτσας
3-0α.α.

Τα Μετέωρα χωρίς άγχος θα παλέψουν για το καλύτερο αποτέλεσμα κόντρα στη Νίκη Βόλου

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ
2 ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ
3 ΙΤΕΑ
4 Α Σ ΜΕΤΕΩΡΑ
5 ΑΛΜΥΡΟΣ
6 ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗ
7 ΑΓΡΙΑ
8 ΣΕΛΛΑΝΑ

62-12
61-10
35-22
39-23
33-19
26-29
28-33
29-27

65
63
42
39
34
33
32
32

9 ΠΙΕΡΙΚΟΣ
10 ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑ
11 ΣΤΥΛΙΔΑ
12 ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ
13 ΦΩΚΙΚΟΣ
14 ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

32-30
29-37
22-54
22-36
18-41
7-70

32
27
24
24
17
-8

Στην Αναγέννηση Καρδίτσας έχει επιβληθεί ποινή αφαίρεσης 9 βαθμών από το τρέχον πρωτάθλημα και 6 βαθμών από τη νέα
σεζόν.

Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

Η δράση συνεχίζεται
Με αμείωτο ενδιαφέρον συνεχίζεται η
Β’ Ερασιτεχνική και στους δυο ομίλους.
Αναλυτικά:

2ος ΟΜΙΛΟΣ (Ωρα 11 π.μ.)
Οι διαιτητές των σημερινών αγώνων
είναι οι παρακάτω:
Γηπ. Παλ/ρου: Παλ/ρο - Λυγαρια
Διαιτ. Πετσας (Μπαλας - Σταφυλας)
Γηπ. Φηκης: Πιαλεία - Γόμφοι
Διαιτ. Κοντινος (Ανδριοπουλος - Κατσογιαννος)
Γηπ. Θεόπετρας: Θεόπετρα Δενδρ/ρι
Διαιτ. Κουτσαγιας (Νταλουκας - Κωτουλας)
Γηπ. Περιστερας: Τζουρτζια - Πρίνος
Διαιτ. Μανασης (Καψουρας - Μαργιωλης)
Γηπ. Βυτουμα: Βυτουμας - Ροπωτό
Διαιτ. Λεωνιδας Κ (Πλοκας - Σινδρος)
Γηπ. Σαρακίνας: Χρυσομηλια-Ασπροβαλτος
Διαιτ. Ζησης (Καλογριας - Παφης)
Βαλτινό - Κεφαλ/κος
3-0 α.α
Φιλύρα - Φωτεινό
0-3 α.α
Ρεπό: Δροσερό

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ
1 Ενωση Δ.Μ
2 Λυγαριά

Β
61
53

Ν Ι Η ΤΕΡΜ.
20 1 2 83-21
17 2 3 74-21

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

Θεόπετρα
Ασπρόβαλτος
Πιαλεία
Πρίνος
Παλ/ρο
Βαλτινό
Βυτουμάς
Δενδροχώρι
Τζούρτζια
Ροπωτό
Γόμφοι
Χρυσομηλιά
Φωτεινό
Κεφ/κός
Φιλύρα

53
49
44
42
42
39
36
29
27
24
24
19
16
0
0

17
16
14
13
12
12
11
9
9
7
8
6
5
0
0

2
1
2
3
6
3
3
2
0
3
0
1
1
1
1

3
6
7
7
4
8
8
11
14
12
15
16
17
21
22

64-25
58-23
55-28
51-28
42-19
53-38
52-46
38-57
35-47
29-45
31-69
38-66
26-67
0-63
0-66

1ος ΟΜΙΛΟΣ (Ωρα 4μ.μ.)
Οι διαιτητές των σημερινών αγώνων
είναι οι παρακάτω:
Γηπ. Κηπακίου: Κηπάκι - Πετρωτό
Διαιτ. Σταφυλας (Ντινος - Πλοκας)
Γηπ. Κρήνης: Κρήνη - Λόγγος
Διαιτ. Πετσας (Σινδρος - Μαρκοπουλος)
Γηπ. Καρυων: Καρυες - Ακαδημια 1
Διαιτ. Κοντινος (Κωτουλας - Σακκας)
Γηπ. Κεραμιδιου: Κεραμίδι - Βασιλικη
Διαιτ. Κουτσαγιας (Κωστηρας - Αβρααμ Β)
Γηπ. Ριζαριου: Ριζαριο - Γριζανο
Διαιτ. Δουλοπουλος (Μπαλας - Λεωνιδας Κ)

Γηπ. Αρδανιου: Αρδάνι - Παραληθαίοι
Διαιτ. Μανασης (Νταλουκας - Τουλουμης)
Γηπ. Αγ. Κυριακής: Αγ Κυριακή-Ακ
Αμπελακιων
Διαιτ. Ζησης (Καλογριας - Κουτσαγιας)
Γηπ. Οικουμενιου: Οικουμενιος Αστερας
Διαιτ. Αποστολου (Καψουρας - Μαργιωλης)
Ρεπό: Ζάρκο

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

Β
56
55
48
47
39
37
33
32
31
28
26
25
24
21
19
17
4

Ν
18
17
15
14
11
10
10
8
9
8
7
7
7
6
6
4
1

Ι
2
4
3
5
6
7
3
8
4
4
5
4
3
3
1
5
1

Η ΤΕΡΜ.
2 81-20
2 75-19
4 50-25
4 43-24
5 50-34
6 46-32
10 45-41
7 29-31
10 44-44
11 39-47
10 36-45
11 30-36
12 26-40
13 20-40
16 23-51
14 22-60
21 17-87

* Δεν κατεβάζουν στροφές και ταχύτητα τα αθλητικά διήμερα
οι Τρικαλινοί εκπρόσωποι τόσο των ομαδικών, όσο και των
ατομικών σπορ. Με κάθε ευκαιρία πασχίζουν να αναδείξουν
στο έπακρο αρετές και δυνατά χαρτιά για φέρουν τις αποστολές τους σε πέρας με επιτυχία. Συνήθως το ταμείο είναι
θετικό, οπότε όσοι διακονούν τον χώρο νιώθουν μια ικανοποίηση.
* Ακόμη και στις δύσκολες περιπτώσεις όμως είναι σημαντικό
ότι τα επιχώρια στελέχη δεν πέφτουν αμαχητί. Ισα- ίσα παλεύουν με όλες τις δυνάμεις και αποχωρούν με το κεφάλι
ψηλά.
* Ένα ακόμη σπουδαίο παιχνίδι έχει μπροστά του ο ΑΟΤ που
για πολλούς και διαφόρους λόγους καλείται να φτάσει
στην επιτυχία. Σε κάθε περίπτωση το άρωμα της επαρχίας
θα είναι έντονο, αφού πέρα από τους κυανέρυθρους και η
Παναχαϊκή έχει προσφέρει πολλά στο Ελληνικό ποδόσφαιρο.
* Πέρα από τις σημαντικές ομαδικές επιτυχίες στο διάβα του
χρόνου τα δυο σωματεία έχουν αναδείξει άκρως ποιοτικούς
ποδοσφαιριστές που έγραψαν ιστορία. Κοινώς μιλούσαν
στην μπάλα προσφέροντας απίστευτες φάσεις, ενώ διέθεταν
και τον απαραίτητο χαρακτήρα, που τους επέτρεψε να
μείνουν στο προσκήνιο για αρκετά χρόνια.
* Είναι ενδεικτικό ότι ακόμη και σήμερα μνημονεύονται
αρκετές χαρακτηριστικές περιπτώσεις και θα είναι ευχής
έργον να βαδίσουν οι πιτσιρικάδες στα χνάρια τους. Βέβαια
έχουν αλλάξει οι εποχές αλλά με αξιοποίηση του ταλέντου
και διορατικότητα όλα μπορούν να γίνουν.
* Οσο για τα Μετέωρα έχουν δύσκολη έξοδο αλλά θα αγωνιστούν δίχως άγχος παίζοντας την μπάλα που ξέρουν. Ο εκπρόσωπός μας εμφανίζεται σε πολύ καλή κατάσταση και
φιλοδοξεί να προσθέσει έναν ακόμη κρίκο στην πετυχημένη
αλυσίδα αποτελεσμάτων.
* Γενικά οι κιτρινομπλέ έκαναν υπερήφανους τους φίλους
τους, ενώ συνεχίζοντας με την ίδια λογική μπορεί να έρθουν
ακόμη καλύτερες μέρες, αφού υπάρχει και η απαραίτητη
τεχνογνωσία.
* Θετικά μηνύματα προέκυψαν για το ταρτάν του Δημοτικού
Σταδίου με το οποίο καταπιαστήκαμε ουκ ολίγες φορές.
Μεταφέραμε λοιπόν σε πρώτη ευκαιρία όλες τις τελευταίες
εξελίξεις. Ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι είναι αδήριτη
ανάγκη η ανακατασκευή, αφού άλλα Στάδιο είναι πιο φρέσκα
και αναβαθμισμένα.
* Συνεπώς από την στιγμή που το πλάνο υλοποιηθεί στο
ακέραιο τα Τρίκαλα θα συνεχίσουν να φιλοξενούν στιβικές
εκδηλώσεις πρώτης γραμμής, που φέρνουν αρκετό κόσμο
στην περιοχή βοηθώντας παράλληλα και την τόνωση της
οικονομίας.
* Λογικά στο Πανελλήνιο Π-Κ θα πάμε με την μέχρι τώρα
συνταγή. Πάντως οι άνθρωποι του χώρου περιμένουν με
αδημονία να δουν τα συνεργεία να αλλάζουν την όψη του
χώρου.
* Ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο Sdna παραχώρησε ο οικείος
στο Τρικαλινό κοινό Μιχάλης Ιορδανίδης. Μεταξύ άλλων μίλησε για θέματα ειδικότητάς του, δηλαδή την ευαίσθητη
δουλειά στην υποδομή, όπου υπάρχει ταλέντο.
* Φώτισε ακόμη την προσπάθεια της Εθνικής Ανδρών, όπου
ο Α. Αναστασιάδης προσπαθεί να περάσει την φιλοσοφία
του. Κοινός τόπος είναι φυσικά η στήριξη στον Ελληνα ποδοσφαιριστή.
* Ο Μαντουλίδης που αντιμετώπισαν οι εκπρόσωποί μας στην
μπασκετική Γ’ Εθνική συνεχίζει να αποτελεί μεγάλο φυτώριο
στην παραγωγή παικτών. Τούτο καταδείχτηκε με τον Πανελλήνιο τίτλο στο σχολικό και την επικράτηση επί του
Λαμπίρη με 73-64.

01:05 COSMOTE SPORT 8 HD
Auburn - Virginia
03:45 COSMOTE SPORT 8 HD
Texas Tech - Michigan State
13:00 COSMOTE SPORT 2 HD
Αλαβές - Λεγανές
13:30 COSMOTE SPORT 6 HD
Μούρθια - Μπασκόνια
13:30 Novasports 1HD
Φιορεντίνα - Φροζινόνε
14:30 COSMOTE SPORT 8 HD
Χάιντενχαϊμ - Κολωνία
14:45 COSMOTE SPORT 4 HD
Ολυμπιακός - Κολοσσός Ρόδου
15:00 COSMOTE SPORT 2 HD
Χετάφε - Μπιλμπάο
15:00 ΕΡΤ3
Πλατανιάς - Κέρκυρα
15:15 COSMOTE SPORT 9 HD
Αναντόλου Εφές - Μπαχτσεσεχίρ
16:00 ΕΡΤ Sports HD
Ξάνθη - ΑΕΚ
16:00 Novasports 1HD
Κάλιαρι - ΣΠΑΛ
16:00 Novasports 5HD
Έστερσουντ - Φάλκενμπεργκ

16:00 Novasports 3HD
Ουντινέζε - Έμπολι
16:05 COSMOTE SPORT 1 HD
Εβερτον - Αρσεναλ
16:30 COSMOTE SPORT 3 HD
Αουγκσμπουργκ - Χόφενχαϊμ
16:50 COSMOTE SPORT 6 HD
Τελικός, DHB Cup
17:00 ΕΡΤ3
Ήφαιστος - Χολαργός
17:15 Novasports 2HD
Αστέρας - Λεβαδειακός
17:15 COSMOTE SPORT 2 HD
Βαγιαδολίδ - Σεβίλλη
17:30 COSMOTE SPORT 4 HD
Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ - ΠΑΟΚ
17:45 Novasports 4HD
Φίτεσε - Αϊντχόφεν
18:00 Novasports 5HD
Λασκ - Ζάλτσμπουργκ
19:00 ΕΡΤ Sports HD
Παναιτωλικός - Ολυμπιακός
19:00 COSMOTE SPORT 6 HD
Toronto - Miami Heat
19:00 COSMOTE SPORT 3 HD
Γκλάντμπαχ - Βέρντερ Βρέμης
19:00 Novasports 3HD

Ίντερ - Αταλάντα
19:00 Novasports 24 HD
Λάτσιο - Σασσουόλο
19:30 Novasports 1HD
ΠΑΟΚ - Λαμία
19:30 COSMOTE SPORT 7 HD
Λεβάντε - Ουέσκα
19:30 COSMOTE SPORT 2 HD
Θέλτα - Ρεάλ Σοσιεδάδ
19:30 COSMOTE SPORT 1 HD
Φεϊρένσε - Μπενφίκα
20:30 COSMOTE SPORT 8 HD
Γκραν Κανάρια - Ρεάλ Μαδρίτης
21:30 Novasports 2HD
Νάπολι - Τζένοα
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD
Ρεάλ Μπέτις - Βιγιαρεάλ
22:00 COSMOTE SPORT 7 HD
Σπόρτινγκ Λισσαβώνας - Ρίο
Αβε
22:00 Novasports 3HD
Παρί Σεν Ζερμέν - Στρασβούργο
22:30 COSMOTE SPORT 4 HD
Minnesota - Oklahoma

τοπικά

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Εφόσον είστε ασφαλισμένη
πριν από το 1993 και είχατε
συμπληρώσει τουλάχιστον
4500 ημέρες εντός του 2010
εκ των οποίων 3600 σε βαρέα
τότε μπορείτε (πάντα με τα
ισχύοντα σήμερα δεδομένα)
να συνταξιοδοτηθείτε σε ηλικία 55 ετών αρκεί να έχετε και
1000 βαρέα ένσημα τα τλευταία 13 ετη πριν από το 55ο
έτος της ηλικίας σας.

ΕΡΩΤΗΣΗ2η:
Γεννήθηκα 2/5/58 και έχω
ένσημα από το 1991 έως
σήμερα- βαρέα από απασχόληση σε αλυσίδα σούπερ μάρκετ.Πότε μπορώ να
καταθέσω για συνταξιοδότηση;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Από τα δεδομένα που μας
δίνετε προκύπτει ότι δικαιούστε πλήρη σύνταξη με τις διατάξεις των βαρέων σε ηλικία
62 ετών.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Δικαιούστε πλήρη σύνταξη
με 40 έτη ασφάλισης (12.000
ημέρες) σε ηλικία 62 ετών.
Διαφορετικά μειωμένη στα 62
εφόσον θα έχετε 100 ημέρες
ασφάλισης ανά έτος την τελευταία 5ετία πριν από τα 62.

ΕΡΩΤΗΣΗ4η:
Εργάζομαι από 4/3/1988
μέχρι και σήμερα συνεχώς
στην ίδια εργασία με ασφάλεια ΙΚΑ. Γεννήθηκα
4/9/1968 . Το 2010 είχα
ανήλικο . Πότε μπορώ να
πάρω σύνταξη μειωμένη;
Πότε πλήρη ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

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.

Παρά το γεγονός ότι είχατε
συμπληρώσει 5500 ημέρες
ασφάλισης και είχατε ανήλικο
τέκνο μέχρι το 2010,δυστυχώς
λόγω ηλικίας έχετε εγκλωβιστεί από τις διατάξεις του
ν.4387/2016. Επειδή λοιπόν
συμπληρώσατε εντός του
2018 το 50ο έτος της ηλικίας
σας ως μητέρα ανηλίκου δικαιούστε μειωμένη σύνταξη
σε ηλικία 60 ετών και 2 μηνών.
Πλήρη σύνταξη δικαιούστε
πλέον με βάση τις κοινές διατάξεις εφόσον συμπληρώσετε 12.000 ημέρες ασφάλισης
και την ηλικία των 62 ετών. Για
την μειωμένη σύνταξη ως μητέρα ανηλίκου δεν απαιτούνται οι 100 ημέρες ασφάλισης
ανά έτος την τελευταία πενταετία. Αυτές απαιτούνται
μόνο για την μειωμένη σύνταξη με τις λεγόμενες κοινές
διατάξεις σε ηλικία 62 ετών

ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Εχω γεννηθεί 4/6/1960.Εργάζομαι,από το 9ο του 1975
έως σήμερα στην ίδια εταιρεία εκτός του διαστήματος 2ος 1980 έως 12ο 1981
για την στρατιωτική μου θητεία. Ταμείο ασφάλισης ΙΚΑ.
Θεμελιώνω για σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Με τα δεδομένα που μας δίνεται προκύπτει ότι μέχρι
31/12/2011 έχετε συμπληρώσει 10500 ημέρες ασφάλισης.
Επειδή συμπληρώσατε εντός
του 2018 το 58ο έτος της ηλικίας σας με βάση τις διατάξεις
του ν.4336/2015 δικαιούστε
πλήρη σύνταξη σε ηλικία 60
ετών.

ΕΡΩΤΗΣΗ6η:
Είμαι γεννηθείς τον 10/1958
και μέχρι 31/12/2015 έχω
συνολικά 31 έτη και 1 μήνα
στην ασφάλιση του Δημοσίου. Πιο πριν ήμουν ασφαλισμένος στο ΙΚΑ για 1 έτος
και 8 μήνες. Έχω υπηρετή-

σει στρατό 2 έτη και 1 μήνα
και έχω και 3 τέκνα. Πόσο
επηρεάζομαι από τα αυξημένα ηλικιακά όρια;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Στην περίπτωση σας αφού
έχετε έως 31/12/2015 ήδη 31
έτη, είχατε δηλαδή συμπληρώσει την 25ετία έως 2010
μπορείτε να βγείτε σε σύνταξη με 35 έτη ασφάλισης στην
ηλικία των 58 ετών. Ειδικότερα συνολικός χρόνος Δημοσίου και ΙΚΑ μέχρι 31/12/2015
είναι 32 έτη και 9 μήνες, εάν
αναγνωριστεί και η στρατιωτική σας θητεία θα έχετε 34
έτη και 10 μήνες, γεγονός
που σημαίνει ότι καθώς συμπληρώσατε την 35ετία το
2016, και είχατε την ηλικία
των 58 ετών, επηρεάζεστε
από το νέο καθεστώς και μπορείτε να αιτηθείτε συντάξεως
από την ηλικία των 59 ετών.

μετά την ψήφιση του Ν.
4336/2015, ωστόσο η συνταξιοδότηση με τις διατάξεις
των βαρέων εξαιρείται από
την αύξηση των ηλικιακών
ορίων συνταξιοδότησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ8η:
Είμαι γεννημένη τον 4/1955
και έχω έως 12/2017 περί
τα 6880 ημερομίσθια στο
ΙΚΑ. Πότε μπορώ να συνταξιοδοτηθώ;

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

ΣΤΟΥΦΗ
ΕΛΕΝΗ

&

ΕΡΩΤΗΣΗ5η:

λήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στις 2 Απριλίου στο
Κέντρο Έρευνας - Μουσείο
Τσιτσάνη στην εκδήλωση του βιβλιοπωλείου Τσιοπελάκος και των Εκδόσεων Αρμός για την παρουσίαση
του νέου βιβλίου των Δημήτρη Κουρέτα, Νικόλαου Γκουτζουρέλα και
Φώτιου Τέκου «Διαλειμματική νηστεία & αποφυγή νόσων».
Αν και σε προεκλογική περίοδο ο
Υποψήφιος Περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας, έβγαλε για λίγο
το "εκλογικό"καπέλο και φόρεσε
αυτό του επιστήμονα της βιοχημείας και τοξικολογίας, που πρόσφατα μάλιστα του έδωσε το εισιτήριο στην Παγκόσμια Ακαδημία
Επιστημών.
Ο κ. Κουρέτας εξήγησε τι σημαίνει «διαλειμματική» νηστεία, δηλαδή το να στερούμαστε την τροφή για κάποιες ώρες της ημέρας ή
κάποιες ημέρες την εβδομάδα,
που είναι κάτι εντελώς διαφορετικό με αυτό που λέμε περιορισμό
θερμίδων μέσα στην ημέρα κατά 20
ή 30%.
Η ηθελημένη στέρηση τροφής

Π
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για συνταξιοδοτικά και κοινωνικοασφαλιστικά ζητήματα

ΕΡΩΤΗΣΗ3η:
Είμαι 51 ετών και ασφαλισμένος στο ΙΚΑ. Εχω 8600
ενσημα και ήθελα να μάθω
πότε μπορώ να βγω στη
σύνταξη.

7

Απαντήσεις σε ερωτήματα αναγνωστών

ΕΡΩΤΗΣΗ1η:
Ειμαι γεννημένη το 1969.Το
2010 είχα ανήλικο κ 6500
ένσημα εκ των οποίων τα
3600 βαρέα.Εργαζομαι
ανελλιπώς έως κ σημερα
και θα ήθελα να μάθω ποτέ
μπορώ να βγω μειωμένη κ
πότε σε πλήρη σύνταξη.

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΕΡΩΤΗΣΗ7η:
Είμαι ασφαλισμένη στο ΙΚΑ
και μέχρι 31/12/2012 υπολογίζω ότι έχω 4900 ημερομίσθια όλα βαρέα. Η
ημερομηνία γέννησης μου
είναι 9/1962. Πόσο επηρεάζομαι από τα νέα δεδομένα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Σύμφωνα με όσα μας αναφέρετε αφού έως 12/2017
έχετε 6880 ημερομίσθια και με
δεδομένο ότι επικολλούσατε
300 κατ’ έτος τότε έως
31/12/2010 έχετε 4780 ημερομίσθια και είχατε συμπληρώσει και την ηλικία των 55
ετών τον 3/2010 και εφόσον
έχετε και 100 ένσημα ανά
έτος την τελευταία πενταετία
πριν την υποβολή της αίτησης
για σύνταξης, ανήκετε στην
κατηγορία των ασφαλισμένων
που διατηρούν δικαίωμα πλήρους συνταξιοδότησης στην
ηλικία των 60 ετών. Ήσασταν
60 ετών ήδη από τον 1/2015,
ήτοι πριν την ψήφιση του Ν.
4336/2915 και συνεπώς δεν
σας επηρεάζουν οι αυξήσεις
των ορίων ηλικίας. Μπορείτε
να αιτηθείτε συντάξεως.

ΕΡΩΤΗΣΗ9η:
Είμαι γεννημένος τον
11/1960 με ασφάλιση ΙΚΑ
μέχρι τώρα και προηγουμένως ΝΑΤ. Στο ΝΑΤ ήμουν
ασφαλισμένος για 3 έτη και
στο ΙΚΑ υπολογίζω ότι έχω
8920 ημέρες ασφάλισης
μέχρι 31/12/2011. Συνεχίζω
να εργάζομαι. Έχω ήδη
προβεί σε αναγνώριση 800
ημερών από τα τέκνα μου.
Πότε μπορώ να υποβάλλω
χαρτιά για σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Στην περίπτωση σας, αφού
έχετε 4900 ημερομίσθια βαρέα έως 31/12/2012 σημαίνει
ότι μέχρι 31/12/2011 και θεωρώντας ότι έχετε κάθε έτος
300 ημέρες ασφάλισης, έχετε
4600 ημερομίσθια όπως μας
λέτε όλα βαρέα. Συνεπώς έχετε τα απαιτούμενα από το
νόμο ημερομίσθια για να βγείτε σε σύνταξη σε ηλικία 56
ετών με έτος θεμελίωσης το
2011. Συμπληρώνετε την ηλικία αυτή τον9/2018, δηλαδή

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Εξετάζουμε τη δυνατότητα
θεμελίωσης συνταξιοδοτικού
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δικαιώματος το 2011 με τις
διατάξεις της 35ετίας. Σύμφωνα με όσα μας αναφέρετε
έχετε 8920 (ΙΚΑ)+ 900
(ΝΑΤ)=9820 ημερομίσθια και
με συνυπολογισμό των 800
ημερών από την αναγνώριση, ξεπερνάτε τις 10500 έως
31/12/2011. Ο νόμος απαιτεί
να έχετε 10500 το 2011 ώστε
να συνταξιοδοτηθείτε σε ηλικία 58 ετών με συνολικό χρόνο ασφάλισης 10800. Εάν συνυπολογίσουμε και την ασφάλιση που ακολούθησε τα έτη
2012 και έπειτα, τότε υπερκαλύπτετε τις προαπαιτούμενες ημέρες ασφάλισης. Την
ηλικία των 58 ετών την συμπληρώσατε τον 11/2018, δηλαδή κατόπιν της ψήφισης
του Ν. 4336/2015 και συνεπώς
επηρεαζόμενος από την αύξηση των ηλικιακών ορίων
πλέον μπορείτε να αιτηθείτε
σύνταξης πλέον από την ηλικία των 60 ετών.

ΕΡΩΤΗΣΗ10η:
Είμαι γεννημένη τον
10/1954 και έχω στην
ασφάλιση του ΤΑΕ έως
31/12/2014 33 έτη ασφάλισης. Έχω 3 τέκνα, 2 έτη
σπουδές και περίπου 4
μήνες κενά ασφάλισης.
Υπάρχει δυνατότητα να
συνταξιοδοτηθώ νωρίτερα
από το 67ο έτος της ηλικίας
μου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Με βάση τα δεδομένα που
μας έχετε παραθέσει, μπορείτε να υλοποιήσετε ως πιο
άμεσο συνταξιοδοτικό σενάριο πριν το 67ο έτος της ηλικίας σας, αυτό των 40 ετών
ασφάλισης στην ηλικία των 62.
Για να το πραγματοποιήσετε
όμως αυτό, θα χρειαστεί να
προβείτε σε αναγνώριση 7
ετών πλασματικού χρόνου, 5
έτη από αναγνώριση του χρόνου των τέκνων σας και 2 έτη
από τις σπουδές σας. Την
ηλικία την έχετε ήδη συμπληρώσει, ωστόσο τίθεται το ζήτημα κατά πόσον σας συμφέρει η αναγνώριση ενός τόσο
μεγάλου χρονικού διαστήματος, δεδομένου του κόστους
αναγνώρισης και της μικρής
ανταποδοτικότητας στη σύνταξη.

Παρουσίαση βιβλίου

Ο Δημήτρης Κουρέτας μαζί με τις δύο κυρίες
που συμπαρουσίασαν το βιβλίο του, Φανή
Μπαλαμώτη και Μαρία Χριστίνα Μπακλαβά
στην εποχή μας (νηστεία), μιμείται
την έλλειψη τροφής που αντιμετώπιζε ο άνθρωπος παλιά και τον
βοηθά σήμερα να πλησιάσει πιο
κοντά σε βιολογικές καταστάσεις
που κάποτε του ήταν οικείες και
τον βοηθούσαν να είναι υγιής.
Απάντησε σε ερωτήσεις του κοι-

νού για το πώς επιδρά η διαλειμματική νηστεία στην φυσιολογία
μας, σε διάφορες νόσους όπως ο
καρκίνος, ο σακχαρώδης διαβήτης,
το μεταβολικό σύνδρομο, οι νόσοι
του καρδιαγγειακού και του νευρικού, αλλά και πώς επιδρά στο
φαινόμενο της γήρανσης.

Για το βιβλίο επίσης μίλησαν:
Φανή Μπαλαμώτη - φιλόλογος, Δρ
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας.
Η Μαρία-Χριστίνα Μπακλαβά σύμβουλος επικοινωνίας, δημοσιογράφος και υποψήφια Περιφερειακή Σύμβουλος με την Πρωτοβουλία του κ. Κουρέτα.

Έλληνες Ομογενείς από την Αμερική ήρθαν
στην παρουσίαση του βιβλίου του κ. Κουρέτα

30 σελίδα

ΚΥΡΙΑΚΗ
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πίθεση στην
κυβέρνηση για τα
θέματα ασφάλειας
των πολιτών εξαπέλυσε ο
πρόεδρος της Νέας
Δημοκρατίας, Κυριάκος
Μητσοτάκης, από την
Αιτωλοακαρνανία όπου
περιόδευσε.

Μιλώντας στο Αγρίνιο, σε ανοικτή συγκέντρωση οπαδών του
κόμματος, με αφορμή και το
συμβάν στα Εξάρχεια, ανέφερε
ότι άνδρες του λιμενικού με τη
συνοδεία εισαγγελέα, προπηλακίστηκαν, χτυπήθηκαν και μαχαιρώθηκαν από μία ομάδα κουκουλοφόρων που θεωρούν ότι
τα Εξάρχεια είναι δικό τους άβατο. «Από εδώ, την Αιτωλοακαρνανία, τους λέω: ως εδώ, την
επόμενη ημέρα των εκλογών να
γνωρίζουν ότι ο νόμος θα εφαρμοστεί σε κάθε γωνιά της χώρας,
ώστε οι πολίτες να αισθανθούν
ξανά ασφαλείς, η αστυνομία θα
αφεθεί ελεύθερη να κάνει ελεύθερη τη δουλειά της, χωρίς ανοχή σε οργανώσεις που προσομοιάζουν πια με παρακρατικά
σχήματα» τόνισε.
Ειδική αναφορά έκανε στο
πανεπιστημιακό άσυλο, λέγοντας
ότι «με τη Ν.Δ. το πανεπιστημιακό δεν τροποποιείται απλώς,
δεν αλλάζει, αλλά καταργείται.
Η Ν.Δ. θα παραδώσει τα Πανεπιστήμια σε αυτούς που ανήκουν, στους καθηγητές, στους
φοιτητές, στους εργαζόμενους»
σημείωσε. Ο κ. Μητσοτάκης είπε,
επίσης, ότι η ανομία και η ανασφάλεια δεν περιορίζεται στα
αστικά κέντρα αλλά έχει επεκταθεί σε όλη την Επικράτεια
και πως η παροχή ασφάλειας
αποτελεί προτεραιότητα για τη
Ν.Δ., γιατί «δεν είναι δεξιά ή
αριστερή, είναι αυτονόητη υποχρέωση ενός κράτους δικαίου
και προϋπόθεση της ελευθε-
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εσωτερικά

Κ. Μητσοτάκης: Λέω «ως εδώ» σε όσους
θεωρούν τα Εξάρχεια δικό τους άβατο

ρίας».
Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε
εκτενώς στις προσεχείς εκλογές
του Μαΐου. Όπως είπε, «σε 50
μέρες έχουμε ευρωεκλογές και
δημοτικές, όπου πηγαίνω αντιλαμβάνομαι και σας μεταφέρω
την υπόγεια βοή: καιρός να ψηφίσουμε, καιρός να προχωρήσουμε, καιρός να πούμε στον κ.
Τσίπρα "ως εδώ", αρκετά ταλαιπώρησες τη χώρα, καιρός να
δείξουμε την πόρτα της εξόδου
στη χειρότερη κυβέρνηση της
μεταπολίτευσης». Είναι η πρώτη
φορά μετά από τέσσερα χρόνια
που οι πολίτες θα έχουν την ευκαιρία να απαντήσουν οι ίδιοι
στα όσα βίωσαν, είπε ο κ. Μητσοτάκης κι επανέλαβε τον τετράλογο που «δεν θα πρέπει να
ξεχνάνε οι πολίτες: τα μεγάλα
ψέματα, τους αβάστακτους φόρους, το δηλητήριο του διχασμού και τη Συμφωνία των Πρεσπών».
Ακολούθως, περιέγραψε τους
στόχους της Ν.Δ. στη διπλή
εκλογική αναμέτρηση του Μαΐου:

«- Ο πρώτος είναι η ενίσχυση
και η καθαρή νίκη της Ν.Δ. στις
ευρωεκλογές, ώστε να αποτελέσουν το σκαλοπάτι για μία μεγάλη επικράτηση στις βουλευτικές εκλογές, όποτε κι αν επιλέξει να τις κάνει ο κ. Τσίπρας.
- Το δεύτερο μήνυμα της κάλπης των περιφερειακών εκλογών
πρέπει να είναι "καμία περιφέρεια στον ΣΥΡΙΖΑ, όσο το δυνατόν περισσότερες περιφέρειες
στη Ν.Δ.".
- Το τρίτο μήνυμα είναι δήμαρχοι με τα δικά μας χρώματα
σε όλους τους μεγάλους δήμους
της χώρας. Αυτό πρέπει να είναι
το αποτέλεσμα, ένα δημοψήφισμα υπέρ της δημοκρατίας, της
ανάπτυξης, που θα σημάνει το
τέλος μίας αποτυχημένης κυβέρνησης και τον φωτεινό πρόλογο μίας νέας Ελλάδας» ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Αναφερόμενος στις ευρωεκλογές, είπε ότι «θα στείλουμε
πολιτικά μηνύματα, απόρριψης
του ΣΥΡΙΖΑ και στήριξης της
Ν.Δ. Αλλά θα εκλέξουμε και ευρωβουλευτές, θα στείλουμε μία

ομάδα - εσείς θα επιλέξετε ανάμεσα στους παλαιότερους και
στους νεώτερους υποψηφίους
της Ν.Δ. -, που θα εκπροσωπήσει
τα ελληνικά συμφέροντα. Η Ν.Δ.
την επόμενη ημέρα θα είναι στον
πυρήνα των ευρωπαϊκών εξελίξεων...» υπογράμμισε. Ζήτησε
από τους πολίτες να του δώσουν
τη δύναμη να διαπραγματευθεί
για το συμφέρον της χώρας,
για χαμηλότερα πλεονάσματα,
να διεκδικήσει περισσότερους
πόρους, μία νέα αγροτική πολιτική.
Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι η
κατάσταση στη χώρα πάει από
το κακό στο χειρότερο: «Ξέρουμε πολύ καλά ότι οι πολίτες πονάνε στις τσέπες τους, τους
έχουν πνίξει οι φόροι, δεν υπάρχουν δουλειές, εμείς δεν θέλουμε επιδόματα, θέλουμε δουλειές.
Το όνειρο ενός εικοσάρη δεν
μπορεί να είναι να περιμένει στο
τέλος του χρόνου να πάρει ένα
επίδομα και μαζί με τη σύνταξη
του πατέρα να βγάλει τη χρονιά,
δεν είναι αυτό το όραμα... Όραμά μας είναι οι ευκαιρίες και οι

καλές θέσεις απασχόλησης, που
όμως χρειάζονται επενδύσεις
και οι επενδύσεις χαμηλότερη
φορολογία... Σας ζητάω να κρατήσετε ότι η Ν.Δ. θα μειώσει
φόρους και εισφορές και θα δημιουργήσει πολλές και καλές
θέσεις εργασίας μέσα από μία
έκρηξη επενδύσεων» τόνισε.
Ο κ. Μητσοτάκης απάντησε
και στις αιτιάσεις του Αλέξη Τσίπρα ότι η Ν.Δ. είναι ένα νεοφιλελεύθερο κι ακροδεξιό κόμμα.
«Τα λέει αυτά εκείνος που κυβέρνησε τέσσερα χρόνια με τον
κ. Καμμένο...
Ο κ. Τσίπρας είχε το θράσος
να αποκαλέσει ακροδεξιούς, λαϊκιστές κι εθνικιστές όσους βρέθηκαν απέναντι στη Συμφωνία
των Πρεσπών. Όσοι βρεθήκαμε
απέναντι είμαστε πατριώτες,
έχουμε τις ίδιες ευαισθησίες με
τους μακεδόνες αδελφούς μας
και καταλαβαίνουμε ότι έγινε με
τη Συμφωνία μία μεγάλη εθνική
υποχώρηση... Σήμερα ο κ. Τσίπρας κυκλοφορεί πιο άνετα στα
Σκόπια απ' ό,τι κυκλοφορεί στη
Θεσσαλονίκη...».

Κατά τον κ. Μητσοτάκη, η Νέα
Δημοκρατία είναι το μεγάλο λαϊκό κεντροδεξιό κόμμα που κάλυπτε τον χώρο από την κεντροδεξιά μέχρι τις παρυφές της
αριστεράς.
Όπως είπε, «το μεγάλο στοίχημα είναι να ανοίξουμε τις πόρτες μας και να γίνουμε από κόμμα ξανά μεγάλη παράταξη. Για
να το κάνουμε αυτό, θα βασιστούμε κατ' αρχήν σε εκείνους
που κράτησαν τη Ν.Δ. όρθια...
Αλλά πρέπει να ξαναφέρουμε
στην παράταξη φίλους που μας
στήριξαν στο παρελθόν, αλλά
τους χάσαμε στη συνέχεια...
Εκείνους που ξαναγυρίζουν,
σας καλωσορίζω στο σπίτι σας,
σας χρειαζόμαστε. Αλλά έρχονται κοντά μας και άλλοι για πρώτη φορά, γιατί σήμερα καταλαβαίνουν ότι το διακύβευμα είναι
πολύ μεγαλύτερο από τον διαχωρισμό δεξιάς ή αριστεράς»
επισήμανε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Αναφέρθηκε, τέλος, στον υποψήφιο περιφερειάρχη της Ν.Δ.
για τη Δυτική Ελλάδα: «Ένας
από τους λόγους που βρίσκομαι
εδώ είναι για να υποστηρίξω και
να εκλέξουμε τον Νεκτάριο Φαρμάκη» είπε.
Ο κ. Μητσοτάκης έκλεισε την
ομιλία του στο Αγρίνιο λέγοντας
ότι «δεν θα ακολουθήσουμε τον
κ. Τσίπρα στον δρόμο της πόλωσης και του διχασμού» και
πως μέχρι το τέλος της προεκλογικής περιόδου θα μιλάει
για το όραμα και το πρόγραμμα
της Νέας Δημοκρατίας.

N.Δ.: Η μετάθεση του προβλήματος των ληξιπρόθεσμων οφειλών δεν μπορεί να συνεχίζεται

Τ

ην ανάγκη για άμεση
λύση στο πρόβλημα
των ληξιπρόθεσμων
οφειλών του Δημοσίου προς
ιδιώτες υπογραμμίζει η Νέα
Δημοκρατία, δια στόματος
του τομεάρχη Οικονομικών,
Χρήστου Σταϊκούρα και υπογραμμίζει ότι ως κυβέρνηση

η ίδια θα δώσει τέλος στην
οικονομικά αναποτελεσματική
και κοινωνικά άδικη πολιτική
του ΣΥΡΙΖΑ.
«Οι προθεσμίες περνούν η
μία μετά την άλλη αλλά τα
χρέη του Δημοσίου διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα.
Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές

του Δημοσίου αντί να μειώνονται, αυξάνονται, ξεπερνώντας πλέον τα 2,1 δισ.
ευρώ» θυμίζει ο κ. Σταϊκούρας
και προσθέτει ότι την ίδια
στιγμή η 2η Έκθεση Ενισχυμένης Εποπτείας των πιστωτών αν και κάνει ιδιαίτερη
αναφορά στο πρόβλημα, δια-

Ο τομεάρχης Οικονομικών της Ν.Δ., Χρήστος Σταϊκούρας
πιστώνει «μη συσσώρευση
νέων οφειλών και εκπλήρωση
των κυβερνητικών δεσμεύσεων».
Τονίζει δε ότι ενώ αρχικά η
κυβέρνηση είχε δεσμευτεί να
μηδενίσει τις οφειλές από

τον Αύγουστο του 2018 και
μεταγενέστερα στο τέλος του
2018, μετά το Eurogroup ο
μηδενισμός τους έχει πάψει
να προσδιορίζεται χρονικά.
Η μετάθεση, όμως, της επίλυσης του προβλήματος δεν

μπορεί να συνεχίζεται. Τα
υψηλά χρέη του Δημοσίου,
σε συνδυασμό με την μη εκκαθάριση εκκρεμών αιτήσεων
συνταξιοδότησης και τη συστηματική υποεκτέλεση του
Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων στερούν πολύτιμη ρευστότητα από την
πραγματική οικονομία, από
νοικοκυριά και επιχειρήσεις,
υπονομεύοντας την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας»
σημειώνει ο κ. Σταϊκούρας.
«Η επόμενη Κυβέρνηση της
Νέας Δημοκρατίας θα βάλει
οριστικά τέλος σε αυτή την
οικονομικά αναποτελεσματική
και κοινωνικά άδικη επιλογή
που συνειδητά έχει κάνει η
Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ» καταλήγει.

ΤΩΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
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Νέο μήνυμα Τσίπρα στη Γεννηματά από το Γαλάτσι
συσπείρωση των προοδευτικών
δυνάμεων απέναντι στην
ακροδεξιά, στον εθνολαϊκισμό και
τον νεοφιλελευθερισμό ήταν το
κεντρικό μήνυμα της ομιλίας του Αλέξη
Τσίπρα στο Ολυμπιακό στάδιο του
Γαλατσίου χθες το βράδυ.

Η

Το βλέμμα, ωστόσο όλων των επιτελών της
Κουμουνδούρου θα είναι στραμμένο για άλλη
μια φορά στη Φώφη Γεννηματά. Η σύγκριση
με το πρόσφατο συνέδριο του ΚΙΝΑΛ θα είναι
αναπόφευκτή, ενώ και οι αναφορές του πρωθυπουργού στην επικεφαλής του Κινήματος
Αλλαγής θα προκαλέσουν έναν νέο γύρο αντιπαράθεσης.
Χαρακτηριστικό της “πολεμικής” που έχει
προκύψει ανάμεσα στα δυο κόμματα είναι πως
στελέχη της Κουμουνδούρου δεν είχαν καταλήξει αν θα πρέπει - έστω και για τυπικούς
λόγους - να απευθύνουν νέα πρόσκληση στο
Κίνημα Αλλαγής για τη σημερινή εκδήλωση.
Η κριτική που δέχεται ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πως η
συγκρότηση της προοδευτικής συμμαχίας
γίνεται με πρόσωπα από το παλαιό πολιτικό
προσωπικό, όπως και επίσης ότι οι κινήσεις
που στηρίζουν την πρωτοβουλία δεν έχουν καμία απήχηση στην κοινωνία πέρα από τα
μέλη που τις απαρτίζουν. Η Γέφυρα, το Δίκτυο
«Οι δεσμεύσεις που κάναμε πράξη, το σχέδιό μας για την επόμενη
ημέρα που έχουμε ήδη θέσει σε
εφαρμογή, η προσπάθειά μας, για
να δημιουργηθεί ένα ευρύ μέτωπο
των προοδευτικών δυνάμεων τόσο
στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρώπη, είναι τα διαπιστευτήριά μας
προς την κοινωνία. Με αυτά τα
όπλα, θα προχωρήσουμε στις
εκλογικές μάχες που έρχονται,
γνωρίζοντας πολύ καλά ότι δεν
φτάνει μόνο να μιλάμε για τους
πολλούς, αλλά, κυρίως, πρέπει να
τους υπηρετούμε με την πολιτική
μας, ώστε τελικά να καταστούν οι
ίδιοι πρωταγωνιστές του μέλλοντός μας».
Αυτό δήλωσε, μεταξύ άλλων, η
υπουργός Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου, μιλώντας σε ανοιχτή εκδήλωση της Οργάνωσης Μελών του
ΣΥΡΙΖΑ Καπανδριτίου, η οποία
πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο της περιοχής.
Σύμφωνα με την κ. Αχτσιόγλου,
το δίλημμα στις επερχόμενες ευρωεκλογές έχει καταστεί πλέον
κάτι παραπάνω από ευδιάκριτο:
«αν θα μπορέσει να γίνει πραγμα-

Αριστερών Δημοκρατών, η Σοσιαλιστική Πρωτοβουλία, η Χάρτα 19, η Ακτιβιστική Κίνηση Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, η Ενωτική Κίνηση Ευρωπαϊκής Αριστεράς, η Κοινωνική Συμφωνία,
το Σοσιαλιστικό Πατριωτικό Κίνημα και ο Κόσμος, θα δώσουν μεταξύ άλλων σήμερα το
παρών.
Στην Κουμουνδούρου υποστηρίζουν ότι
μετά από το “διαζύγιο” με τους ΑΝΕΛ και το
άνοιγμα στις δυνάμεις της κεντροαριστεράς
η προσέλευση του κόσμου στις συγκεντρώσεις
του κόμματος είναι αρκετά μεγαλύτερη. Τα
οφέλη βεβαίως θα φανούν μόνο στην κάλπη
και πιο συγκεκριμένα στις ευρωεκλογές αν και
ο ορίζοντας αυτής της συμμαχίας φαίνεται να

είναι πολύ μεγαλύτερος. Παρ’ όλα αυτή η προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ έχει λειτουργήσει έως ένα
βαθμό συσπειρωτικά και στις τάξεις του ΚΙΝΑΛ
που στις τελευταίες δημοσκοπήσεις φαίνεται
να διεκδικεί με αξιώσεις την τρίτη θέση. Δεν
είναι τυχαίο, άλλωστε πως και η Φώφη Γεννηματά στην τελευταία συνέντευξή της στον
ΣΚΑΪ και στην εκπομπή “ΡΟΥΑ ΜΑΤ” με την
Νίκη Λυμπεράκη δήλωσε πως η τρίτη διερευνητική εντολή είναι ο στόχος της αποκλείοντας συνεργασία με ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ πιο πριν.
Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν στην
Κουμουνδούρου είναι πως με την προσέγγιση
του χώρου του κέντρου χάνουν ένα κομμάτι
του ριζοσπαστικού κοινού που είχε προσεγγίσει τον ΣΥΡΙΖΑ από το 2012. Αυτό που εκτιμούν βεβαίως είναι πως το μεγαλύτερο μέρος
των συγκεκριμένων ψηφοφόρων έχουν κινηθεί ήδη είτε προς τη ΛΑΕ και την Πλεύση Ελευθερίας είτε προς την ΑΝΤΑΡΣΥΑ και το ΚΚΕ.
Το μείζον για τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και για τον
πρωθυπουργό που θα μιλήσει σήμερα, είναι να
θέσει το δίλημμα των επόμενων εκλογών. Ο δικομματισμός ενισχύεται και συνθλίβει τους πιο
μικρούς και αντιμέτωποι θα είναι δυο πόλοι: Η
πρόοδος απέναντι στο παλαιό πολιτικό σύστημα.

Αχτσιόγλου: Οι δεσμεύσεις που κάναμε πράξη
τα διαπιστευτήριά μας προς την κοινωνία

Η υπουργός Εργασίας
Έφη Αχτσιόγλου
τικά η Ευρώπη των πολλών, η Ευρώπη των λαών, της κοινωνικής
ευημερίας, της Δημοκρατίας και
της αλληλεγγύης ή αν θα εξελιχθεί
σε μία Ευρώπη που ο νεοφιλελευθερισμός, η λιτότητα, η ακροδεξιά
και ο εθνικισμός, θα αποτελούν τα
ταυτοτικά της χαρακτηριστικά».
«Οι ευρωεκλογές του Μαΐου και
οι εθνικές εκλογές του Οκτωβρίου
πρέπει να οριστικοποιήσουν το
διαζύγιο της ελληνικής κοινωνίας
με τις δυνάμεις του παλαιού πολι-

τικού συστήματος και να επαναβεβαιώσουν την επιλογή της συλλογικής προόδου, της κοινωνικής
δικαιοσύνης και της δίκαιης ανάπτυξης» σημείωσε η κ. Αχτσιόγλου, επισημαίνοντας ότι ο ελληνικός λαός έχει μπροστά του δύο
απολύτως διακριτά και ανταγωνιστικά μεταξύ τους πολιτικά σχέδια.
«Το ένα είναι το πολιτικό σχέδιο
της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, που
θέλει τους εργαζόμενους και τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία να
έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη
νέα εποχή. Το άλλο είναι το πολιτικό σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας,
που θέλει την παλινόρθωση μίας
ολιγαρχίας, τους πολλούς στο περιθώριο και την πολιτική να καθορίζεται από τις απαιτήσεις και τα
συμφέροντα της οικονομικής ελίτ»
συμπλήρωσε η υπουργός Εργασίας.
Παράλληλα, η κ. Αχτσιόγλου
τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει απευθύνει

κάλεσμα για τη δημιουργία ενός
μεγάλου προοδευτικού μετώπου,
μίας ευρείας συμπαράταξης των
προοδευτικών δυνάμεων. «Αυτό
το προοδευτικό μέτωπο είναι σήμερα αναγκαίο όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για να αποτραπεί η άνοδος
της ακροδεξιάς, αλλά και για να
αναχαιτιστεί η νεοφιλελεύθερη οικονομική πολιτική. Η Ελλάδα έχει
μπροστά της δύο δρόμους. Αυτόν
της δίκαιης ανάπτυξης και της
κοινωνικής δικαιοσύνης ή αυτόν
της παλινόρθωσης του χρεοκοπημένου πολιτικού συστήματος
και της απόλυτης κυριαρχίας των
ελίτ έναντι της κοινωνικής πλειοψηφίας. Σε αυτήν την ιδεολογική,
πολιτική και αξιακή αντιπαράθεση
των δύο κόσμων, δεν χωρούν συμβιβασμοί και δεν μπορούν να υπάρξουν ενδιάμεσες επιλογές» υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, η υπουργός Εργασίας.

ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΩΤ. Ι. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ

ΓOPΓOΓYPI - TPIKAΛA
THΛ.: 24310 53555

Με συνέπεια εκεί
που μας χρειάζεστε

Έγκριτο μέλος συνδέσμου
ταπητοκαθαριστηρίων

“ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ”
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ΚΕ ΔΗΜΑΡ: «Ναι»
στη συνεργασία με ΣΥΡΙΖΑ
με όρους οργανωτικής
και πολιτικής αυτονομίας
Να ενώσει τις δυνάμεις της
με τον ΣΥΡΙΖΑ και όλες τις κινήσεις και τους ενεργούς πολίτες που συμμετέχουν στην
Προοδευτική Συμμαχία, αποφάσισε η Κεντρική Επιτροπή
της ΔΗΜΑΡ που συνεδρίασε
χθες.
Στην απόφαση, η οποία ψηφίστηκε με ποσοστό 91% (30
ψήφους υπέρ και 3 κατά) τονίζεται μεταξύ άλλων ότι «θεωρούμε ότι αυτό που μας ενώνει
είναι το παρόν και κυρίως το
μέλλον για την ανάγκη ανάδειξης μιας πραγματικά προοδευτικής πολιτικής σε Ελλάδα και Ευρώπη, παραμερίζοντας άλλα όχι σβήνοντας, τις διαφορές μας για το παρελθόν, για κυβερνητικές πολιτικές που ασκήθηκαν και τις
υπαρκτές μας διαφωνίες σε μια σειρά ζητημάτων», «Η συνεργασία αυτή», προστίθεται, «θα είναι μια ισότιμη σχέση
με όρους πολιτικής και οργανωτικής αυτονομίας. Οι πολιτικές θέσεις της ΔΗΜΑΡ θα εκφράζονται με αυθεντικό
τρόπο, μέσω της πολιτικής και οργανωτικής αυτονομίας.
Η συμμετοχή της ΔΗΜΑΡ με το δικό της διακριτό πλαίσιο
θέσεων θα έχει θετική συμβολή στο να δημιουργηθούν προϋποθέσεις για να συντελεστεί στη χώρα μια πραγματικά
προοδευτική αλλαγή με σύγχρονο, ρεαλιστικό, μεταρρυθμιστικό σχέδιο».

Ο Κοτζιάς στηρίζει ΣΥΡΙΖΑ
με... προειδοποίηση:
Δεν δίνουμε λευκή επιταγή
ή επιταγή επ' αόριστον
«Να δείξουμε με την
πράξη και την ψήφο μας
ότι είμαστε υπέρ της Ευρώπης των πολιτών», σημείωσε ο πρώην υπουργός
«Είμαστε μια δύναμη
πατριωτική που θέλουμε
να ηττηθεί ο αυταρχισμός
και ο νεοφιλελευθερισμός
και σε αυτά τα πλαίσια θα
ψηφίσουμε το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς να
δίνουμε λευκή επιταγή ή επιταγή επ΄αόριστον» τόνισε ο
τέως υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Κοτζιάς, προσερχόμενος στη συνεδρίαση της ΚΕ του ΠΡΑΤΤΩ. «Αυτό που έχει
ανάγκη ο τόπος μας είναι η συγκρότηση μια δημοκρατικής
πατριωτικής προοδευτικής παράταξης και η ανάδειξη του
ταλέντου της δημιουργικότητας και της εργατικότητας του
ελληνικού λαού, μια μεγάλη δηλαδή κοινωνική συμμαχία»
πρόσθεσε ο κ. Κοτζιάς.
«Να δείξουμε με την πράξη και την ψήφο μας ότι είμαστε υπέρ της Ευρώπης των πολιτών. Των λαών. Των πατρίδων. Και όχι της Ευρώπης των αγορών. Των τραπεζών.
Της αυθαιρεσίας. Για αυτό στηρίζουμε το ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ», πρόσθεσε.
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ούμε σε μια εποχή
αντιπνευματική και
υλιστική κατά την
οποία η διαφθορά και
εξαχρείωση έχουν
φθάσει στο Ζενίθ. Ηθικές
και πνευματικές αξίες
διαχρονικές, και
αιωνόβιες εθνικές
παραδόσεις
περιφρονούνται, με
κίνδυνο να κοπεί ο
ομφάλιος λώρος που
συνδέει το σήμερα με το
χθες. Η απειλή είναι
προφανής· η νέα γενιά
ολοταχώς απομακρύνεται
από την πηγή των
πατροπαράδοτων
ιδανικών, η οποία
εξέθρεψε γενιές ηρώων
και αγίων, με κίνδυνο να
χάσει τον πνευματικό της
προσανατολισμό και την
ηθική και θρησκευτική
της ταυτότητα και να
ανατραφεί με μοντέρνες
δήθεν ιδέες της Νέας
Εποχής.

Το θαύμα
Κατά τρόπο συνοπτικό και
παραστατικό περιγράφουν το
θαύμα της σημερινής εισαγγελικής περικοπής οι τρεις
συνοπτικοί Ευαγγελιστές:
Ένας πονεμένος πατέρας
φέρνει στο Χριστό το δαιμονισμένο γιο του, και τον ικετεύει να τον θεραπεύσει, κάτι
που δεν κατάφεραν πιο μπροστά οι μαθητές του, εξαιτίας
της ολιγοπιστίας τους. Ο Κύριος απαντώντας είπε: Γενιά
άπιστη και διεστραμμένη, ως
πότε θα είμαι μαζί σας και θα
σας ανέχομαι; Φέρε μου εδώ
το γιο σου. Ο Ιησούς θεράπευσε το παιδί και το παρέδωσε στον πατέρα του. Όλοι
τότε έμειναν κατάπληκτοι από
τα μεγαλεία του Θεού.

Mέρος 2ο (τελευταίο)
Η ηθική του Ευαγγελίου δεν
προέρχεται “εκ του κόσμου”,
αλλά προσεγγίζει τον άνθρωπο
ως την έσχατη πτώση του. Η
ηθική που δεν θεραπεύει τον άνθρωπο, δεν μπορεί να είναι χριστιανική. Η αποστειρωμένη από
την πάλη με την αμαρτία ηθική,
μπορεί να καλλιεργήσει μόνο
την υποκρισία. Η αυθεντική χριστιανική ηθική είναι φιλάνθρωπη.
Αναγνωρίζει την παρουσία της
αμαρτίας στη ζωή του και αποδέχεται κάθε τι το αυθεντικά ανθρώπινο.
-Η οντολογική βάση της χριστιανικής ηθικής βρίσκεται στην
ενανθρώπηση και φανερώνεται
με την ανάσταση. Ο Λόγος του
Θεού που έγινε άνθρωπος σ'
όσους τον δέχτηκαν και τον πίστεψαν την εξουσία να γίνουν
παιδιά του Θεού (Ιωάν. 1). Ο
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O XΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ Η ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
•“Διδάσκαλε, ήνεγκα τον υιόν μου προς σε, δέομαί σου επίβλεψον επ' αυτόν” (Ματθ. 9,17-Λουκ. 9,38)
Ο Χριστός και οι νέοι
σήμερα
Ο Χριστός είναι ο φιλάνθρωπος και στοργικός πατέρας, ο φίλος των παιδιών και
των νέων, ο μεγάλος παιδαγωγός, ο ανεπανάληπτος διδάσκαλος, το φως του κόσμου, η οδός, η αλήθεια και
η ζωή, “ο άρτος ο ζων”, το
ύδωρ το αλώμενον εις ζωήν
αιώνιον, ο ιατρός των ψυχών
και των σωμάτων, ο κύριος
της ζωής και του θανάτου, ο
σωτήρας και λυτρωτής του
κόσμου. Και καλεί σ' όλες τις
εποχές όλους τους ανθρώπους, όλα τα παιδιά και τους
νέους να 'ρθούν κοντά του.
Η φωνή του αντηχεί στεντόρεια: Φέρε το παιδί σου κοντά
μου. Και καλεί όλους τους
γονείς να μιμηθούν τον πονεμένο πατέρα της περικοπής
αυτής, ο οποίος έφερε, έστω
και στη δύσκολη ώρα της
ασθένειας, το παιδί του σ' Αυτόν. Να φέρουν τα παιδιά
τους από την πρώτη στιγμή
κοντά του. Για να ντύσει την
ψυχή τους με το φωτεινό χιτώνα του Χριστού με το βάπτισμα και να τους αγιάσει
με τα άλλα μυστήρια της Εκκλησίας. Για να στολίσει τον
εσωτερικό τους κόσμο με το
χριστιανικό ήθος και με τις
χριστιανικές αρετές και να
τους οδηγήσει στο δρόμο της
αρετής και του καθήκοντος.
Για να τα οπλίσει με τα πνευματικά όπλα και να τους χορηγήσει τη θεία Χάρη του,
ώστε να βγουν νικητές στον
δύσκολο αγώνα κατά του κακού και της ευπερίστατης

Γράφει ο κ. Κων. Χαρ. Κορλός, θεολόγος
αμαρτίας. Για να τα προφυλάξει από το λίβα της ανηθικότητας και της διαφθοράς
που απειλεί να καταστρέψει
την ψυχική και σωματική τους
αγνότητα. Για να τα απαλλάξει
από τα δεσμά των παθών και
να τους χαρίσει την αληθινή
ελευθερία. Να δώσει νόημα
και περιεχόμενο στη ζωή τους
και να τα θεραπεύσει από το
άγχος και την αβεβαιότητα
για το μέλλον και από τα ποικίλα ψυχικά νοσήματα που τα
καταδυναστεύουν και που συχνά τα οδηγούν σε παραβατικές συμπεριφορές και στον
ψεύτικο παράδεισο των ναρκωτικών. Όσο κι αν ξέπεσε ο
νέος, ας μη διστάσει να γυρίσει μετανοιωμένος στο πατρικό σπίτι. Η ζεστή αγκαλιά
του Θεού-Πατέρα τον περιμένει! Με τη μετάνοια-εξομολόγηση και τη θεία κοινωνία
αποκαθίστανται οι αρμονικές
σχέσεις του αμαρτωλού με
το Θεό και με την ταμιούχο
της θείας Χάριτος Εκκλησία.

Ο Χριστός
και η οικογένεια Η ευθύνη των γονέων
Δυστυχώς, δύο χιλιάδες
χρόνια μ.Χ. και η δική μας γενεά συνεχίζει να είναι “άπιστη
και διεστραμμένη”. Ο Χριστός
έχει διωχθεί από τις καρδιές,
των ανθρώπων, από την οικογένεια, από την εκπαίδευση.
Κατ' επίφαση χριστιανικές οικογένειες ζουν χωρίς Χριστό.
Ο Χριστός είναι ο μεγάλος
απών. Δεν ρυθμίζει τη ζωή

τους, δεν επηρεάζει τους προγραμματισμούς και τους σχεδιασμούς τους, δεν έχει σχέση
με την αγωγή των παιδιών
τους. Η πίστη τους είναι χλιαρή. Δεν έχουν σχέση με την
Εκκλησία και δεν συμμετέχουν
στη λατρευτική και μυστηριακή της ζωή. Δεν τηρούν τις
εντολές του Χριστού. Δεν προσεύχονται, δεν μελετούν το
λόγο του Θεού, δεν ζουν με
ευσέβεια. Και αφού ο Χριστός
απουσιάζει από την οικογένεια, τα παιδιά ανατρέφονται
χωρίς χριστιανική πίστη και
ευσέβεια. Ακολουθούν τα βήματα και το παράδειγμα των
γονέων τους. Η ευθύνη τους
είναι μεγάλη, αφού παραμελούν τη χριστιανική αγωγή
των παιδιών τους. Δεν τα ανατρέφουν, όπως είχαν υποσχεθεί κατά το ιερό βάπτισμα “εξ απαλών ονύχων”- με το
άδολο γάλα της πίστης, “εν
παιδεία και νουθεσία Κυρίου”.
Για να ανδρωθούν μέσα στη
Χάρη και την ευλογία του
Θεού, για να ακολουθήσουν
το δρόμο της αρετής, της τιμιότητας, της φιλαλήθειας,
της αγνότητας, της δικαιοσύνης.
Η σημερινή οικογένεια κατευθύνει τα παιδιά της προς
προσοδοφόρα επαγγέλματα
και τα εξοπλίζει με ποικίλα
εφόδια, ώστε να επιτύχουν
επαγγελματικά και να πλουτίσουν. Τα αφήνει όμως χωρίς
ηθικά και πνευματικά εφόδια,
χωρίς ηθικό εξοπλισμό, με
αποτέλεσμα να είναι ευάλωτα

στις σειρήνες και στις προκλήσεις της άπιστης και διεφθαρμένης κοινωνίας μας.
Και όχι μόνο δεν τα θωρακίζει
πνευματικά, αλλά αντίθετα
τους παρέχει απλόχερα όλα
εκείνα τα μέσα, τα οποία στα
χέρια τους γίνονται συχνά ψυχοφθόρα και ψυχοκτόνα (κινητά, τηλεοράσεις, DVD, internet, κ.λπ.). Και όλα αυτά
με δεδομένο ότι “ευρίπιστον
και ευόλιστον η νεότης” και
“σφοδροτέρου δείται του χαλινού” (Ι. Χρυσόστομος). Εύκολα γλιστρούν στην αμαρτία
και ξεπέφτουν οι νέοι, γι' αυτό
χρειάζονται να συγκρατούνται.

Ο Χριστός
και το Σχολείο
Προορισμός του σχολείου
δεν είναι να προσφέρει μόνο
γνώσεις, αλλά και ήθος και
αρετή, νόημα και περιεχόμενο
στη ζωή των νέων. Ο “καλός
καγαθός” άνθρωπος ήταν το
ιδανικό της αρχαιοελληνικής
παιδείας. Το σημερινό σχολείο
αποβλέπει, πέραν των γνώσεων, να μορφώσει τους νέους, να διαπλάσει το πνεύμα
και την ψυχή· να τους φέρει
σε επαφή τόσο με τους θησαυρούς της αρχαίας ελληνικής σοφίας, όσο και με τη
χριστιανική αλήθεια, ώστε να
γίνουν ολοκληρωμένες προσωπικότητες και άριστοι κοινωνικοί εργάτες, “τέλειοι, εν
μηδενί λειπόμενοι”.
Η νεοελληνική παιδεία οφείλει να αποβάλει όλα τα παγανιστικά στοιχεία του παρελθόντος, και να εξυγιανθεί,

Ο οντολογικός χαρακτήρας της χριστιανικής ηθικής
αληθινός χριστιανός αποκαλεί
τον θεό Πατέρα, γιατί είναι δημιούργημά του. Χωρίς τη σχέση
αυτή το αληθινό χριστιανικό ήθος
δεν παραμένει απλώς μετέωρο
αλλά κι αδύνατο. Η χριστιανική
ηθική είναι σε τελική ανάλυση
εφαρμοσμένη οντολογία. Βέβαια
και στη χριστιανική ηθική δεν
χάνουν την παιδαγωγική αξία
τους, οι ψυχολογικοί παράγοντες
όπως ο φόβος της τιμωρίας και
η ελπίδα της ανταμοιβής. Ο απ.
Παύλος θέλοντας να αποτρέψει
τους χριστιανούς της Κορίνθου
από την πορνεία λέει: “Ουκ οίδατε τα σώματα υμών μέλη Χριστού εστίν; Ουν ποιήσω τα μέλη
του Χριστού, πόρνης μέλη, μη
γένοιτο” (Α’ Κορ. 6). Η ωρίμανση
των πιστών γίνεται στην Εκκλησία

σταδιακά. Αυτό εφαρμόζει και η
πατερική θεολογία, όταν συνδέει
τα πρόσωπα και τα γεγονότα
της Π. Διαθήκης με τη ζωή κάθε
μέλους της Εκκλησίας. Ο σκοπός
της ηθικής ζωής είναι στη βάση
ο Χριστός και η εν Χριστώ τελείωση του ανθρώπου. Κατεξοχήν
ηθική αρχή, η αγάπη προς τους
εχθρούς. Από τη μία πλευρά
αυτό σημαίνει ανοησία -με ανθρώπινα κριτήρια- γιατί οδηγεί
στην αυτοϋπονόμευση και δικαίωση του κακού. Αν η αγάπη
προς τους εχθρούς δεν συνδεθεί
με την πίστη στην ανάσταση και
την ανακαίνιση του κόσμου δεν
βρίσκει καμία λογική και ηθική
δικαίωση. Για να γίνει όμως αυτό
χρειάζεται ταπείνωση, να δεις
τον πλησίον σου ως εαυτόν. Η

βασική αυτή αλήθεια, που αποτελεί την πεμπτουσία της χριστιανικής ζωής, υπογραμμίζει
και τον οντολογικό χαρακτήρα
της. Εδώ το “αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν”, ταυτίζονται
μέσα στο ενιαίο κι αδιαίρετο
σώμα του Χριστού.
-Με την ηθικιστική θεώρηση
του Χριστιανισμού λησμονείται
η οντολογική βάση της χριστιανικής ηθικής. Ο ηθικισμός παρουσιάζει τη σωτηρία του ανθρώπου, ως καρπό των έργων
του. Ηθικιστές ήταν οι Φαρισαίοι,
που πίστευαν ότι με την τήρηση
του νόμου υποχρέωναν τον Θεό
να τους σώσει. Με τον τρόπο
αυτόν αλλοιώνεται η φύση της
χριστιανικής ηθικής και χάνεται
η πραγματική της αξία. Η διδα-

σκαλία του Ευαγγελίου παραμορφώνεται σε φτηνή κι ακατανόητη ηθικολογία. Αν η χριστιανική ηθική δεν συνδεθεί με την
οντολογία της, δεν μπορεί να
γίνει πιστευτή κι αποδεκτή. Παράδειγμα ο διάλογος του Χριστού με τον πλούσιο νεανίσκο:
“Τι αγαθόν ποιήσω, ίνα έχω ζωήν
αιώνιον;”. “¨Ει θέλεις τέλειος είναι, ύπαγε πώλησόν σου τα
υπάρχοντα και δος πτωχοίς και
ακολούθει μοι”. Ο νεανίσκος έφυγε λυπημένος. Ο νέος αυτός εμφανίζεται τέλειος, δεν κατορθώνει όμως να κάνει το αποφασιστικό βήμα που του προτείνει ο
Χριστός. Έτσι ο νέος, αποδεικνύεται αδόκιμος να προχωρήσει
στο επίπεδο της νέας οντολογίας. Είναι ο ευσεβής Ιουδαίος,
που αδυνατεί να δεχθεί την εν
Χριστώ ζωή. Τελικός σκοπός της
χριστιανικής ηθικής είναι να προωθήσει τον άνθρωπο από το ψυχολογικό -κοινωνικό επίπεδο,
στην καινή κτίση από τον χρόνο
στην αιωνιότητα. Είναι σχετική
η τελείωση του ανθρώπου σε
ηθικό επίπεδο για τη σωτηρία

αφού μπολιασθεί με την καλιέλαιο της χριστιανικής αλήθειας. Η Ορθόδοξη χριστιανική θεολογία γνώρισε την τέλεια ανάπτυξή της χάρις στον
απαράμιλλο πλούτο της ελληνικής γλώσσας και σκέψης.
Όσοι, λοιπόν, σχεδιάζουν
να υποβαθμίσουν ή και να καταργήσουν το μάθημα των
θρησκευτικών και να αποκαθηλώσουν τα ιερά σύμβολα,
εν ονόματι, δήθεν, της πολυπολιτισμικής κοινωνίας στην
οποία ζούμε, ας το σκεφθούν
σοβαρά. Το έργο τους θα
είναι αρνητικό και ξεθεμελιωτικό. Ας μη λησμονούν ότι οι
αγωνιστές του '21, πήραν τα
όπλα και αγωνίστηκαν “για
του Χριστού την πίστη την
αγία και της πατρίδος την
ελευθερία”. Μάλιστα ο Κολοκοτρώνης τόνισε ότι: “Όταν
πήραμε τα όπλα, είπαμε πρώτα υπέρ πίστεως και μετά
υπέρ Πατρίδος”. Έτσι δημιούργησαν το Νεοελληνικό
κράτος, το οποίο εσχάτως
ρήμαξαν και οικονομικά κάποιοι ανθέλληνες αετονύχηδες.
Η παιδεία, αν θέλει να είναι
πράγματι μορφωτικός παράγοντας, αν θέλει να επιτελεί
το υψηλό χρέος της στην ελληνική κοινωνία, οφείλει να
εμπνέεται και να διαποτίζεται
από τις αρχές και τις αξίες
της Ορθοδόξου Χριστιανικής
πίστεως, η οποία “τα των ανθρώπων ήθη κατεκόσμησεν”
και εξέθρεψε αγίους, ήρωες
και εθνικούς ευεργέτες και
όχι από νεοπαγανιστικές, υλιστικές και “προοδευτικές” δήθεν αντιλήψεις.-

του. Στην Κλίμακα αναφέρεται
για τρεις διαφορετικούς τρόπους
με τους οποίους συγκρατείται η
οργή και βιώνεται η αοργησία.
Τρεις μοναχοί, εξυβρίστηκαν ταυτοχρόνως. Ο πρώτος, ερεθίστηκε
και ταράχτηκε, αλλά σιώπησε.
Ο δεύτερος χάρηκε για τον εαυτό του, αλλά λυπήθηκε για τον
υβριστή. Ο τρίτος συγκλονίστηκε
με τη βλάβη του υβριστή και δάκρυσε. (Ιω. Σιναΐτου, Κλίμαξ 8).
Εδώ βλέπουμε τα διάφορα στάδια της πνευματικής τελειώσεως,
τα οποία ανυψώνουν τον πιστό
από το ηθικό στο οντολογικό
επίπεδο. Αλλά κι από την άλλη
πλευρά μέσα στο πλαίσιο του
οντολογικού χαρακτήρα της χριστιανικής ηθικής κατανοείται,
πώς είναι δυνατό ο ληστής να
σωθεί σε μία στιγμή ή πώς μπορούν οι τελώνες και οι πόρνες
να βρίσκονται κοντά στη Βασιλεία
του Θεού, ενώ οι γραμματείς
και οι Φαρισαίοι να αποκλείονται
απ' αυτήν.Υ.Σ. Όσοι πιστεύουν ορθόδοξα
για τον Πατέρα-Υιό-Άγιο Πνεύμα
και τηρούν την εντολή της αγάπης, αυτοί έχουν την τέλεια αγάπη. (Ι. Χρυσόστομος)
Γεώργιος Δ. Κατσικάς

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα
όπως τροποποιήθηκε με το Ν.1250/82 ότι ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΜΤΣΑΣ
του Σωτηρίου και της Κωνσταντινιάς το γένος Ευαγγέλου, που γεννήθηκε στον Κλεινό Καλαμπάκας και κατοικεί στα Τρίκαλα και η ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΑΛΙΟΝΙΚΟΥ του Γεωργίου και της Νικομάχης, το γένος Καλογιαννακου, που γεννήθηκε και κατοικεί στο Χολαργό Αττικής πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο
Τρικάλων.

τοπικά

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
Άγιος Καλλιόπιος ο Μάρτυρας εκ Παμφυλίας της Μικράς Ασίας
άγιος Καλλιόπιος έζησε
στα τέλη του 3ου αιώνα
επί αυτοκράτορα
Διοκλητιανου και Μαξιμιανού.
Καταγόταν από την Πέργη της
Παμφυλίας της Μικράς Ασίας. Ο
πατέρας, που ήταν
αριστοκρατικής καταγωγής,
πέθανε όταν αυτός ήταν πολύ
μικρός, και έτσι η μητέρα του
Θεόκλεια ανέλαβε να τον
μεγαλώσει μόνη της. Η ενάρετη
Θεόκλεια από νηπιακής ηλικίας,
του μετέδωσε την αγάπη προς
Τον Ιησού Χριστό και προς τον
πλησίον του, γαλουχώντας τον
με τα ιερά γράμματα του Ιερού
Ευαγγελίου. Τον προέτρεπε στο
να μελετά καθημερινώς την Αγία
Γραφή, αλλά και στο να ζει
σύμφωνα με το θέλημα του
Θεού.

Ο

Κατά την ενηλικίωσή του ο άγιος
Καλλιόπιος, είχε γίνει ένας ευσυνείδητος και μορφωμένος χριστιανός,
που δίδασκε και χωρίς φόβο να υπερασπίζεται την χριστιανική πίστη. Παράλληλα δε, φρόντιζε τους φτωχούς,
περιέθαλπε και παρηγορούσε τους
πάσχοντες και τις χήρες δυναμώνοντάς τους την Πίστη.
Όταν άρχισε ο μεγάλος διωγμός των
χριστιανών από τους αυτοκράτορες
Διοκλητιανου και Μαξιμιανού, μετά
από την παρότρυνση της μητέρας
του, ο άγιος Καλλιόπιος αναχώρησε
προς την Πομπηϊούπολη της Κιλικίας.
Εκεί, ο άγιος Καλλιόπιος αγανάκτησε
με τις εορτές των ειδωλολατρών προς
τιμή των θεών και δημοσίως καταφέρθηκε ενάντια των ψεύτικων θεών.
Οι ειδωλολάτρες τον συνέλαβαν αμέσως, αναγκάζοντάς τον να λάβει μέρος
στις θυσίες. Αυτός όμως αρνήθηκε λέγοντάς τους: «Εγώ είμαι χριστιανός,
και τον Ιησού Χριστό μόνο λατρεύω».
Έτσι, οι ειδωλολάτρες τον οδήγησαν
μπροστά στον έπαρχο Μάξιμο. Ο
έπαρχος εντυπωσιάσθηκε από το παράστημα του αγίου Καλλιόπιου και

Επιμέλεια:

Λευτέρης Σαββουλίδης
Θεολόγος Α. Π. Θ.
Anatolikathsorthodoxias.blogspot.com
του πρότεινε να του δώσει την κόρη
του ως σύζυγο αν θυσίαζε στα είδωλα.
Ο άγιος Καλλιόπιος αφού πρώτα
έλεγξε τον έπαρχο Μάξιμο για τα εγκλήματά του κατά των Χριστιανών του
είπε: «Επιθυμώ να δηλώσω ξεκάθαρα
ότι είμαι ολοκληρωτικά δοσμένος στον
Ιησού Χριστό, τον μόνο αληθινό Θεό
και η θερμή επιθυμία μου είναι να
προσφέρω το σώμα μου αγνό και καθαρό ενώπιον του Δικαίου Κριτή». Ο
έπαρχος οργισμένος διέταξε τους
στρατιώτες του να τον συλλάβουν, να
τον βασανίσουν και να τον κλείσουν
στη φυλακή. Ο άγιος Καλλιόπιος χωρίς να φοβηθεί δεν έχασε το θάρρος
του, εμψύχωνε και παρηγορούσε τους
ολιγόψυχους χριστιανούς.
Μετά από λίγες ημέρες ο Μάξιμος
τον ρώτησε αν συνεχίζει να πιστεύει
στο Χριστό. Η απάντηση του μάρτυρα
ήταν: «Τα μακρά και απάνθρωπα αυτά
βασανιστήρια το μόνο αποτέλεσμα
που έχουν, είναι να κάνουν πλουσιότερο και λαμπρότερο το στεφάνι,
όπως έχει γραφεί: “εάν δε και αθλή τις,
ου στεφανούται, εάν μη νομίμως

αθλήσῃ”». Ο έπαρχος διέταξε να ξανάρχισαν τα βασανιστήρια και στο τέλος αυτών, να το ξαπλώσου πάνω σε
πυρωμένη σιδερένια σχάρα. Αλλά Άγγελος Κυρίου κατέβηκε και έσβησε τη
φωτιά. Μετά από αυτό, φοβισμένοι οι
στρατιώτες έκλεισαν τον άγιο Καλλιόπιο, σε ένα απομονωμένο κελί της
φυλακής.
Όταν πληροφορήθηκε η Θεόκλεια
τα γεγονότα του υιού της, μοίρασε την
περιουσία της στους φτωχούς, ελευθέρωσε όλους τους υπηρέτες της και
έσπευσε αμέσως κοντά του. Αφού
δωροδόκησε τους φύλακες, τον βρήκε εξαντλημένο και καταματωμένο μη
μπορώντας να στηριχθεί στα πόδια
του. Μητέρα και υιός προσευχήθηκαν
όλη τη νύχτα. Μετά τα μεσάνυχτα, ένα
ουράνιο φως πλημμύρησε το κελί και
μια φωνή μακάριζε τον άγιο Καλλιόπιο
για την παρρησία και την ομολογία του.
Λόγω αυτού ο άγιος Καλλιόπιος πήρε
μεγάλη δύναμη για να συνεχίσει μέχρι
τέλους τον αγώνα του μαρτυρίου.
Το πρωί ο άγιος Καλλιόπιος οδηγήθηκε για μια ακόμη φορά μπροστά
στον Μάξιμο που τον ρώτησε αν άλλαξε γνώμη. Ο άγιος Καλλιόπιος με δυνατή φωνή του είπε: «Βιάζομαι να πεθάνω στην επέτειο των Παθών του Χριστού, του Κυρίου και Θεού μου». Όταν
ο Μάξιμος διέταξε να τον σταυρώσουν
ήταν Μεγάλη Πέμπτη. Η μητέρα του
μετέφερε στους στρατιώτες την επιθυμία του αγίου Καλλιόπιου, να σταυρωθεί με το κεφάλι κάτω, όπως ακριβώς ο Απόστολος Πέτρος, δίνοντάς
τους και πέντε χρυσά νομίσματα.
Την επόμενη μέρα, Μεγάλη Παρασκευή, ακριβώς την τρίτη ώρα όπου ο
Ιησούς Χριστός είχε πει το «Τετέλεσται», έτσι και ο άγιος Καλλιόπιος, επάνω στον σταυρό παρέδωσε το πνεύμα
του στον Κύριο. Κατεβάζοντας από τον
σταυρό το σώμα του μάρτυρα, η μητέρα του το αγκάλιασε με απέραντη
στοργή, και μη αντέχοντας, λιποθύμησε και ξεψύχησε. Κάποιοι ευσεβείς
χριστιανοί τους ενταφίασαν μαζί. Η Εκ-

Άγιος Καλλιόπιος ο Μάρτυραςεκ
Παμφυλίας της Μικράς Ασίας
κλησία μας εορτάζει και τιμά την μνήμη του στις 7 Απριλίου.
«Εκβλαστήσας ως ρόδον Μάρτυς
αμάραντον, αθλητικώς κατευφραίνεις την Εκκλησίαν Χριστού, τη ευπνοία των λαμπρών κατορθωμάτων
σου· συ γάρ παθών ζωοποιών ανεδείχθης κοινωνός, νομίμως ανδραγαθήσας, ω Καλλιόπιε μάκαρ, υπέρ
της δόξης του Σωτήρος ημών»
«Μαρτυρίου στίγμασι, σε ιερώς
κοσμηθέντα, και αγίοις πάθεσι, συμμορφωθέντα Κυρίω, βλέψασα, η σε
τεκούσα αγία μήτηρ, σύμψυχος, τη
προαιρέσει Μάρτυς σοι ώφθη, Καλλιόπιε θεόφρον, μεθ’ ης δυσώπει
ελεηθήναι ημάς»
«Λόγοις τοις μητρώοις ικανωθείς,
αυτόκλητος ήκες, προς αγώνας μαρτυρικούς, ους και διανύσας, Πατρός
του ουρανίου, τέκνον ωραίον ώφθης,
ω Καλλιόπιε»

Δύο ενδιαφέροντα συμπληρώματα
1. Πυκνογενόλη
Με το εμπορικό όνομα πυκνογενόλη (pycnogenol) διατίθενται διαιτητικά
συμπληρώματα τα οποία προέρχονται
από την εκχύλιση του φλοιού των πεύκων pinus maritime της νοτιοδυτικής
Γαλλίας, τα οποία περιέχουν περισσότερα από σαράντα είδη φυτοχημικών με ισχυρές αντιοξειδωτικές ιδιότητες.
Εκτός των αντιοξειδωτικών ιδιοτήτων της, η πυκνογενόλη είναι αντιφλεγμονώδης, ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα, επιταχύνει την επούλωση των τραυμάτων και είναι ευεργετική στη ρευματοειδή αρθρίτιδα.
Θεωρείται πολύ χρήσιμη σ' αυτούς που
έχουν προβλήματα μνήμης, που κάνουν κατάχρηση αλκοόλ και στους
καπνιστές. Ασκεί αγγειοδιασταλτική
και καρδιοπροστατευτική δράση. Αποτρέπει τη χρόνια φλεβική ανεπάρκεια,
αλλά και το σχηματισμό θρόμβων στις
φλέβες, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των
πολύωρων αεροπορικών ταξιδιών. Γενικά έχει ευεργετικά αποτελέσματα
στις αγγειακές βλάβες, στα εξανθήματα και στις μικροαιμορραγίες του
αμφιβληστροειδούς, οι οποίες είναι συχνές επιπλοκές του διαβήτη και οδηγούν σε απώλεια της οράσεως. Ορισμένοι θεωρούν ότι επαναφέρει στην
ενεργό δράση τις οξειδωμένες βιταμίνες C και Ε.
Δόσεις: Για τη χρόνια φλεβική ανεπάρκεια προτείνονται 50 έως 350 χιλιοστά του γραμμαρίου (mg) την ημέρα. Για τις βλάβες του αμφιβληστροειδούς 50 mg την ημέρα και για τα καρδιαγγειακά προβλήματα 150 mg. Οι ποσότητες αυτές της πυκνογενόλης πρέπει να λαμβάνονται σε τρεις δόσεις την
ημέρα.
Αλληλεπιδράσεις: Η πυκνογενόλη

Του Βασιλείου Τσιούτσια, φαρμακοποιού
ενισχύει τη δράση ορισμένων φαρμάκων στην αντιμετώπιση της υπφκινητικότητας και της αδυναμίας συγκέντρωσης.
Σχόλιο: Τα περισσότερα φυτοχημικά της πυκνογενόλης υπάρχουν και
στο εκχύλισμα των κουκουτσιών των
σταφυλιών (σ. 190).

2. Σκόρδο - κρεμμύδι
Η έντονη οσμή τόσο του σκόρδου
όσο και του κρεμμυδιού οφείλονται σε
ορισμένες θειούχες ενώσεις που περιέχουν. Στις ενώσεις αυτές αποδίδονται και κόλλες από τις φαρμακευτικές ιδιότητες τους.
Το σκόρδο (allium sativa), εκτός
των θειούχων ενώσεων, περιέχει φλαβονοειδή, βιταμίνες, ψευδάργυρο και
σελήνιο. Το δραστικό συστατικό του είναι η αλισίνη. Μειώνει τον κίνδυνο
καρδιακών παθήσεων, ελαττώνει την
αρτηριακή πίεση και διατηρεί την «ελαστικότητα» των αρτηριών. Ενεργεί επίσης ως αντιπηκτικό, διότι εμποδίζει τη
συσσωμάτωση των αιμοπεταλίων.
Όπως αναφέρεται σε ορισμένες μελέτες, άτομα που είχαν υψηλό ποσοστό συσσωμάτωσης αιμοπεταλίων και
τους χορηγήθηκαν οκτακόσια χιλιοστά
του γραμμαρίου σκόνη ξηρού σκόρδου
την ημέρα, σε τέσσερις εβδομάδες η
συσσωμάτωση των αιμοπεταλίων επανήλθε στα φυσιολογικά επίπεδα. Επίσης, το σκόρδο κατεβάζει την ολική χοληστερίνη και τα τριγλυκερίδια. Το
σημαντικότερο όμως είναι ότι κατεβάζει κυρίως την κακή χοληστερίνη
(LDL). Ο πιθανός τρόπος που ενεργεί
είναι ότι εμποδίζει το σχηματισμό της
χοληστερίνης στο ήπαρ. Είναι φυσικό
αντιβιοτικό και αντιϊκό. Αρκετά αποτελεσματικό και για τον ιό της γρίππης.

Κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο
χρησιμοποιήθηκε για την καταπολέμηση της γάγγραινας. Γενικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει καλά αποτελέσματα στην αντιμετώπιση ασθενειών που οφείλονται σε οξειδωτικό
στρες, δηλαδή στην περίσσεια ελευθέρων ριζών.
Υπάρχουν εργασίες που δείχνουν ότι
το σκόρδο προλαβαίνει την εμφάνιση
του καρκίνου. Εκτός από τα φλαβονοειδή που περιέχει το σκόρδο, έχει
διαπιστωθεί πως η αλισίνη και κυρίως
τα βιολογικώς δραστικά προϊόντα αυτής, δεσμεύουν τις πολύ επικίνδυνες
ρίζες του υδροξυλίου, που προκαλούν κοντά στα άλλα στα άλλα και σοβαρές ζημιές στο DΝΑ.
Η κατανάλωση σκόρδου εδώ και
πολλά χρόνια έχει δείξει ότι είναι ακίνδυνο αντιοξειδωτικό. χωρίς ιδιαίτερες
παρενέργειες.
Η σκόνη σκόρδου (ας σκεύασμα)
φαίνεται ότι έχει πολύ καλά αποτελέσματα. Ο καθηγητής Π. Κουρουνάκης,
με τη συνεργάτιδα του κ. Ε. Ρέκα. μελέτησαν στο εργαστήριο Φαρμακευτικής Χημείας του ΑΠΘ την επίδραση
σκόνης σκόρδου στην αποτροπή της
οξείδωσης των λιπιδίων και διαπίστωσαν ότι μπορεί να προκληθεί αναστολή της οξείδωσης αυτών, κατά ποσοστό 40-50%.
Το μειονέκτημα της μυρωδιάς του
νωπού σκόρδου είναι η αιτία που κάνει πολλούς να προτιμούν το εκχύλισμά
του, που κυκλοφορεί σε κάψουλες
στα φαρμακεία. Η προτεινόμενη ημερήσια δόση εκχυλίσματος είναι 400
έως 600 χιλιοστά του γραμμαρίου
(mg). Καλύτερα είναι να προσέχουμε
το συμπλήρωμα να περιέχει 4 mg αλισίνης. Προτιμότερο όμως είναι να το

τρώμε νωπό.
Το κρεμμύδι περιέχει το φλαβονοειδές κερσετίνη ή κερκετίνη, το οποίο
είναι άριστο αντιφλεγμονώδες, επομένως το κρεμμύδι θα πρέπει, από την
άποψη αυτή, να συμβάλλει στη θεραπεία της αρθρίτιδας. Ενεργεί επίσης
ως αντιπηκτικό του αίματος, ως προληπτικό της καρδιακής προσβολής,
των εγκεφαλικών επεισοδίων, της λευχαιμίας και του καρκίνου του μαστού.
Ακόμη, περιορίζει την εμφάνιση των
επιπλοκών του διαβήτη, προστατεύει
τα κύτταρα του παγκρέατος από τις
ελεύθερες ρίζες, ενισχύει την έκκριση
ινσουλίνης και καθυστερεί την εμφάνιση του καταρράκτη.
Ολλανδοί επιστήμονες διεπίστωσαν
ότι, όσοι κατανάλωναν πολλά κρεμμύδια, ελάττωσαν τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του στομάχου στο
μισό. Η μελέτη έγινε επί 120582 ατόμων και δημοσιεύθηκε το 1996 στο περιοδικό Gastroenterology.
Η κερσετίνη του κρεμμυδιού απορροφάται εύκολα από τον ανθρώπινο
οργανισμό. Οι εσωτερικές «φλούδες»
του κρεμμυδιού περιέχουν λιγότερη
κερσετίνη. Διαπιστώθηκε ότι οι ενώσεις
της κερσετίνης
με τα στοιχεία ψευδάργυρος, χαλκός, σίδηρος και μαγνήσιο είναι πιο
αποτελεσματικές.
Τα συμπληρώματα της κερσετίνης
που προορίζονται ως αντιφλεγμονώδη
διατίθενται σε συνδυασμό με το ένζυμο βρωμοελαΐνη (bromelain) η οποία
έχει και αυτή αντιφλεγμονώδη και αντιπηκτική δράση.
Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι
τόσο το σκόρδο όσο και το κρεμμύδι
περιέχουν αδενοσίνη, μια χημική ουσία
η οποία είναι απαραίτητη για τη δημιουργία του DNA.
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Μια θλιβερή
πραγματικότητα
Η αναστροφή
του αρνητικού
κλίματος για την
κυβέρνηση δεν
επιτυγχάνεται.
Και μετά τις φιέστες και το
θρίαμβο ανάπτυξης τι; Η ετήσια έκθεσή της
ΤτΕ δεν είχε
Νικόλαος Χρ. Γκίκας
καλά μαντάτα
για το ατού των κυβερνώντων. Προειδοποιήσεις τόνιζε παρά θετικά
αναγνώσματα για την επιστροφή
στην κανονικότητα.
Τα ίδια και ο τέως. Τι κι αν τους
έλεγε τα μελλούμενα για το τεράστιο
δημοσιονομικό έλλειμμα και χρέος,
ως αποτέλεσμα της αλματώδους
αύξησης των δαπανών και του δημόσιου τομέα. Είχαν φροντίσει πολύ
νωρίτερα να διαιωνίσουν το πολιτικό τους είδος. Ακόμη και σήμερα
όμως εθελοτυφλούν μπροστά στη
σκληρή πραγματικότητα που συνοψίζει υψηλή ανεργία, μισθούς εξαθλίωσης, υπερφορολόγηση, δυσανάλογες εισφορές, μειωμένες δημόσιες επενδύσεις και στασιμότητα.
Η δήθεν ολιστική ανάπτυξη, δυστυχώς θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και την πεζή λογιστική διάσταση
της πραγματικότητας, διότι διαφορετικά οδηγείται σε λογικά άλματα
ή αλλιώς εξαπάτηση. Ανάπτυξη δεν
έρχεται με πολιτικές επιδομάτων
και περιορισμού.
Η οικονομία ψυχορραγεί. Η αγορά
είναι στα χαμηλότερα επίπεδα, οι χειμερινές εκπτώσεις δε βοήθησαν και
η γενικότερη κατανάλωση είναι από
στάσιμη έως αρνητική. Εάν μάλιστα
λάβουμε υπόψη το διεθνές αρνητικό και επισφαλές οικονομικό κλίμα
που διαφαίνεται για το ’19 και τη μείωση που δείχνει ο τουρισμός αντίστοιχα, τότε το 1,9% ανάπτυξη του
Διοικητή μοιάζει εξωπραγματικό.
Ότι πρότεινε είναι γνωστό, όπως
γνωστή είναι και η διαχρονική προσπάθεια απαξίωσης αυτού από την
κυβέρνηση, η οποία αντί για ιδιωτικοποιήσεις σε ΕΛΠΕ, Ελληνικό και
ΔΕΗ κάνει προκηρύξεις διορισμών
και αντί για προσέλκυση επενδύσεων μηχανορραφεί επιδόματα και
νέες παροχές. Παλιά συνταγή δοκιμασμένη. Το πολιτικό προσωπικό
ανέκαθεν ήταν κατώτερο των περιστάσεων. Τα προβλήματα της οικονομίας όμως δεν ήταν απότοκο της
παγκόσμιας κρίσης παρά προβλήματα διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και κρατισμού.
Προβλήματα που στηρίχτηκαν
στην κατανάλωση με δανεικά, στις
ρεμούλες και στην υπέρμετρη αύξηση των κρατικών δαπανών σε μισθούς, συντάξεις και λογής επιδόματα, χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα.
Είναι πραγματικά θλιβερό σήμερα οι
δαπάνες της γενικής κυβέρνησης να
είναι σχεδόν ίσες με εκείνες του
2008.
Απαιτείται λοιπόν μια ριζική μεταρρύθμιση με γνώμονα τη μείωση
του κράτους και την προσέλκυση
νέων επενδύσεων. Κύρια όμως απαιτείται το τέλος της ψευδαίσθησης
του λαού και των δημαγωγών που
επικυρώνουν ιδεοληπτικές ιδεολογίες με εύκολα συμπεράσματα και
εύκολες λύσεις.

34 σελίδα

ΚΥΡΙΑΚΗ
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06:45
10:00
11:30
12:00
12:45
13:00
15:00
16:00
17:00
17:10
19:10
19:25
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 E6 (Ε)
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Προσωπικά (Ε)
Σαν Σήμερα τον 20ό Αιώνα (Ε)
Η Μηχανή του Χρόνου (Ε)
20ός Αιώνας Επιλογές (Ε)
Υιέ μου... Υιέ μου...
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Αθλητικά - Καιρός
21:45 Αθλητική Κυριακή
00:00 ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός

Νοηματική Γλώσσα
17:15 Η Θεία μου η Χίπισσα
19:30 ANT1 News
20:45 Your Face Sounds Familiar

07:30
08:00
08:30
08:45
09:15
09:45
10:15
10:45
11:15
12:00
12:30
12:40

07:00
08:00
10:30
11:30
12:40
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
19:00
20:00
21:00
22:00
22:30

Schooltube (Ε)
Θεία Λειτουργία
Φωτεινά Μονοπάτια E3 (Ε)
Εν Συνόλω
20ός Αιώνας Επιλογές (Ε)
Οι Δρόμοι της Ανάπτυξης E2
Ο Άνθρωπος που 'Eσπαγε Πλάκα
Μια Μέρα για 'Oλους
Άξιον Εστί E3
Η Δεκαετία του '90 E1 (Ε)
Τα Στέκια Κ3 Ε2
Ντετέκτιβ Μέρντοχ Κ10 Ε11
Οικογένεια Ντάρελ Κ2 Ε6
Χαιρέτα Μας τον Πλάτανο
Fargo Κ1 Ε1 (Ε)

24 Ώρες Ελλάδα (Ε)
Μικρές Φάρμες E10 (Ε)
Συναυλία
Χαρά Θεού
Σπορ στο 3
'Oψον και Ψαλμός (Ε)
Ειδήσεις
Κυριακή στο Χωριό Κ2 (Ε)
Ποδόσφαιρο: Πλατανιάς Κέρκυρα (Ζ)
Μπάσκετ: Ήφαιστος Λήμνου Χολαργός (Ζ)
Το Μεγαλείο της Τέχνης
Μιλάμε Ελεύθερα Κ3
Τα Φονικά Μυστήρια της Κας
Φίσερ Κ1
Ειδήσεις
Κολύμπα Μικρό μου Ψαράκι,
Κολύμπα

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

Οι Μεν και οι Δεν (Ε)
Της Ελλάδος τα Παιδιά (Ε)
Thrive
Μια Ζωή Κ2 Ε36
Το Καφέ της Χαράς (Ε)
Υγεία Πάνω απ' 'Oλα Κ7
ANT1 News
Merenda Mania
Κωνσταντίνου και Ελένης Κ1 Ε14
(Ε)
16:00 Εκείνες κι Εγώ
17:00 ΑΝΤ1 News - Δελτίο στη

τηλεόραση
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14:15
15:00
15:40
17:15
18:00
18:10
19:50
21:00
22:50

07:30
08:00
09:00
10:00
13:00
13:50
16:50
17:50
18:00
19:00
20:00
21:00
23:00

Super Wings
Polly Pocket
Πέππα, το Γουρουνάκι
Οι Ευχούληδες: Το Πάρτι
Συνεχίζεται
Η Μάσα και ο Αρκούδος
Μπόμπι και Μπιλ
PJ Masks
Miraculous Lady Bug
Barbie Fairytopia: Το Μυστικό του
Ουράνιου Τόξου
Mecard
New Looney Tunes
Tom and Jerry: Αποστολή
Κατασκοπείας
Traction
Star News
Τα Φιλαράκια Κ4 Ε17
The Big Bang Theory Κ12 Ε13
Ειδήσεις στη Νοηματική Γλώσσα
MasterChef 3: MasterClass
Star News
Ο Ηλίας του 16ου
Οι Μισητοί 8

Η 'Eλενα του Άβαλορ
Για Πάντα Φίλες Κ2 Ε15 (Ε)
Kitchen Lab (Ε)
Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση
Ειδήσεις
Καλύτερα Δε Γίνεται!
Kitchen Lab
Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική
Γλώσσα
Το Σόι σου Κ5 Ε42 (Ε)
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα Κ6
Ε47 (Ε)
Ηρακλής: Η Αρχή του Θρύλου
Iron Man 3

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
08:00
16:00
17:00
19:00
20:00

Θέμα Υγείας (Ε)
Τηλεαγορές
Κόντρα και Ρήξη
Τηλεαγορές
Κόντρα και Ρήξη
Αναζητώντας τις Ρίζες Μας

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

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 «Κτίρια της
Καρδίτσας»
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 «Φαιάκων γεύσεις»
21.00 ΓΕΓΟΝΟΤΑ -ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21.30 «Στη Σέντρα»
23.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
23.40 Ξένη ταινία «Tupac resurrection»

07.00
10.30
14.00
15.00
16.30
17.30
18.00
21.30
23.30
01.30

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

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

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

'Eλα Χαμογέλα
Open Sport
Open News - Μεσημεριανό Δελτίο
'Oλα Λάθος
Open News στη Νοηματική
Celebrity Travel
Open News
My Greece
Ο Στρίγγλος που 'Eγινε Αρνάκι
Total Football

ΚΡΙΟΣ: Ξεκινάει μια έντονη περίοδος για σένα
που ναι, μπορεί να είναι κουραστική και να σου
δώσει πολλές ευθύνες, όμως οι ευθύνες αυτές είναι το τίμημα που θα πρέπει να «πληρώσεις» είτε για να απολαύσεις την ελευθερία σου γενικότερα, είτε για να δημιουργήσεις
απ-ελευθερώνοντας μεγάλα ποσά ενέργειας.
ΤΑΥΡΟΣ: Ισως να μην έχεις κι άλλη επιλογή,
αφού θα χρειαστεί να αντιμετωπίσεις παρασκηνιακές κινήσεις που έρχονται στο φως, όπως
και ζητήματα του παρελθόντος που τότε δε βρήκατε το θάρρος να τα διαχειριστείτε αποτελεσματικά.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Το θέμα με τη φιλία σε αυτή τη φάση
της ζωής σου είναι λίγο μπερδεμένο, αφού είτε
δυσκολεύεσαι να τη διαχωρίσεις από τον
έρωτα, είτε με κάποιο τρόπο οι δύο έννοιες
μπλέκονται, όπως π.χ. κάποιος φίλος να σου
κάνει «προξενιό».
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Συνειδητοποιείς ότι δεν μπορείς
να μένεις με σταυρωμένα τα χέρια και η διάθεση που περίμενες να βρεις για να αναλάβεις
δράση φέρνοντας τα κάτω πάνω στη ζωή σου
είναι εδώ.
ΛΕΩΝ: Αυτό που θα πρέπει να προσέξεις είναι η υπερβολή με την οποία μπορεί να διεκδικήσεις τα «θέλω» και τις επιθυμίες σου, γιατί απ’ την πολλή καταπίεση μπορεί να αντιδράσεις σπασμωδικά ταράζοντας τις ισορροπίες στην καθημερινότητα και την υγεία σου.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Ο μήνας έχει για σένα και άλλα ζητήματα κυρίως οικονομικού περιεχομένου,
δάνεια κλπ, αλλά και θέματα που σχετίζονται
με κάποια κληρονομικά ζητήματα.

ΖΥΓΟΣ: Όλα αποκτούν άλλο χρώμα, ακόμα κι
αν μιλήσουμε για τους στόχους που μπορείς να
έχεις ή τις εμπειρίες που σου επιφυλάσσει ο
μήνας. Νομίζω ότι μετά από τόσο φρένο το προηγούμενο διάστημα, λίγο γκάζι το χρειαζόσουν.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Θα πρέπει να είσαι προσεκτικός και
να μην υποτιμήσεις ενδεχόμενες ενδείξεις θεμάτων υγείας που μπορεί να προκύψουν. Αν μάλιστα θες να τα προλάβεις, καλό θα είναι αυτό
το μήνα να κοιτάξεις να εντάξεις στην καθημερινότητα σου πιο υγιεινές συνήθειες.
ΤΟΞΟΤΗΣ: Τα λεφτά στην προκειμένη αποτελούν ψιλά γράμματα, γιατί ένας Τοξότης πριν κι
από τα λεφτά χρειάζεται καλή διάθεση και σε
ένα μήνα που το θερμόμετρο του έρωτα δείχνει
40 βαθμούς, την έχεις. Παιδιά, ρίσκο, δημιουργικότητα, όλα είναι στα φόρτε τους.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Εκεί θα γίνει ο «κακός» χαμός το
επόμενο διάστημα, όπου μπορεί να προκύψουν
διάφορα γεγονότα μέσα στην οικογένεια, από
συγκρούσεις μέχρι και πολύ ευχάριστα πράγματα, αλλά και εξελίξεις που μπορεί να έχουν
να κάνουν με τις αγοραπωλησίες ακινήτων, τις
μετακομίσεις κλπ.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Μπορεί να προκύψουν θέματα με
τα αδέρφια ή κάποια άτομα του συγγενικού σου
περιβάλλοντος, τα οποία θα αποτελέσουν
πρόκληση για να αποδείξεις την αυτοκυριαρχία
σου ή το ψυχικό σου σθένος.
ΙΧΘΕΙΣ: Να προβείς σε επενδύσεις που θα μπορούσαν να έχουν καλές αποδοτικές προοπτικές. Μπορεί ωστόσο να χρειαστεί να κάνεις κάποιες θυσίες που να σχετίζονται με τις επιθυμίες σου και τις προτεραιότητες σου ως τώρα,
αλλά θα τα ζυγίσεις και θα δεις.

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

Βλαχοκώστας Αποστόλης
Ιουλ. Αδάμ 8
2431024874
08:00 π.μ. – 23:00 μ.μ.
Τσιρώνης Παύλος
Μιαούλη 19
2431031875

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

Γιώτας-Παλαιόπυργος
Γιώτας-Πρίνος
Ζαρκάδας-Λυγαριά
Ζουλιανίτης-Σερβωτά
Καλαμπάκας-Αγ. Απόστολοι
Κανάτας-Πύλη
Καρανίκας-Μεγ. Καλύβια
Κατσιάκος-Συνάτικας (Ρόγγια)
Οικονόμου-Γόμφοι
Κέμος-Σωτήρα
Κουρκούνης-Πηγή
Κουτσίρας-Ράξα
Μίντζας-Παλαιομονάστηρο
Μπάλλας-Πύλη
Μπιλιάλης-Βαλτινό

Σε απογευματινές
προβολές

“SHAZAM”
Σε βραδινές προβολές

“ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΖΩΩΝ”
Βασισμένο
στο μυθιστόρημα
του ΣΤΙΒΕΝ ΚΙΝΓΚ
ΑΙΘΟΥΣΑ 2:
Σάββατο-Κυριακή
η ταινία της Ντίσνεϊ

“ΝΤΑΜΠΟ”
στα ελληνικά
Για τις ώρες στο 78775

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Τηλ. 24310 20090
http://cine-mylos. blogspot.com
facebook/Δημοτικος
Κινηματογραφος

Το βραβευμένο ελληνικό
σινεμά στην πόλη μας
Οι ώρα προβολής
είναι 20.00
σμού.
5. Δεν είναι ό,τι δείχνει (θηλ.).
6. Ιαπωνικό παραδοσιακό θέατρο- Ακέφαλο... ψάρι - Μουσική
νότα.
7. Χαρακτηρισμός υπόκλισης.
8. Φημισμένο ιταλικό μελόδραμα - Ακλιτη λέξη για το όπλο.
9. Κλασική τραγωδία (αντιστρ.)
- Και το δέντρο μάς την προσφέρει.
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Δευτέρα 8 Απριλίου

5

7

3

1

2 ευρώ.
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)

Sudoku

6

5

για κάθε προβολή είναι

ΛΥΣΗ (6-4-2019)

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

1

Η τιμή του εισιτήριου

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΜΑΓΙΟΝΕΖΑ 2.
ΑΝΑΣΠΑΣΙΣ 3. ΓΟΛΙΑΘ - ΖΩ 4.
ΔΙΑΣ - ΑΣΕ 5. ΑΑ - ΕΛΕΝΑ 6. ΡΑΙΝΕ 7. Η ΕΠΙΔΗΜΙΑ 8. ΝΤΟ - ΚΑΛΩ
9. ΣΟΣ - ΝΑΙ ΚΑΘΕΤΑ:1. ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 2. ΑΝΟΙΑ - ΕΤ 3. ΓΑΛΑ
- ΕΠΟΣ 4. ΙΣΙΣ - ΝΙ 5. ΑΠΟ - ΑΙΔΩΣ6. ΝΑΘΑΝΑΗΛ 7. ΕΣ - ΣΕΡΜΑΝ 8. ΖΙΖΕΛ - ΙΚΑ 9. ΑΣΩ - ΕΝΑ

Για να γυμνάζεται
το μυαλό σας

Νικλιτσιώτης-Φωτάδα
Οικονόμου-Παλαιόπυργος
Παπαγεωργίου-Αρδάνι
Σκαρλέας-Αρδάνι
Τσιγάρας-Βαλτινό
Τσιώκας-Μικρό Κεφαλόβρυσο
Λιάπης-Οδ. Τρικάλων-Καλ/κας
Νταϊλιάννη-Οδ. Λαρίσης
Ντόκος-Οδ. Καρδίτσης
Παππάς-Οδ. Πύλης
Κατσιάκος-Συνάτικας (Ρόγγια)
Κέμος-Σωτήρα
Μίντζας-Παλαιομονάστηρο
Τσινάκης-Φανερωμένη

ΑΙΘΟΥΣΑ 1:

στο Μύλο Ματσόπουλου
OΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Σημαίνει και τον πρωτοπόρο.
2. Χρήσιμα στους τσαγκάρηδες.
3. Συνεχόμενα στο αλφάβητο - Αρχή... υποδείξεων - Εκφέρεται με υποτακτική (αντιστρ.).
4. Συγκεντρώνεται και
στους γάμους - Είδος μεταξωτού
υφάσματος
(αιτ.).
5. Τίτλος έργου του
Κνουτ Χάμσουν.
6. Απασχολεί πολλούς δημοσιογράφους (αρχικά) - Από τα χίλια τα... πιο πολλά.
7. Θεοί σκότωσαν τα παιδιά της
– Συνδετικός ο ρόλος του (αντιστρ.).
8. Αρχαίος ηλιακός θεός -Ποιητική έκφραση ζώου.
9. Αποτελεί τμήμα του Ηνωμένου Βασιλείου - Και δυσπιστία
εκφράζει.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Υπερβολικά στεναχωρημένος.
2. Παραθαλάσσια τοποθεσία
της Αττικής.
3. Από Αραβες χρησιμοποιείται
- Ρήμα αφήγησης.
4. Ο «Μαινάλιος» της μυθολογίας μας - Μονάδες του ηλεκτρι-

Πώς παίζεται
Ρίζου Ντίνα
Κολοκοτρώνη 26
2431023888

Αυτή τη βδομάδα προβάλλονται

CINE –ΜΥΛΟΣ

ΔIANYKTEPEYONTA ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
8 πρωί – 2 μεσημέρι
και 5 απόγευμα έως 8
πρωί επομένης
Βαρελά Χρυσούλα
Απόλλωνος 25
2431039120
08:00 π.μ. – 23:00 μ.μ.

TELEMACHOS CINEMA
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Eπιμέλεια
I. Tσιμπερδώνη

1 έως 9 και κάθε οριζόντια και κάθε κάθετη στήλη να
έχει όλους τους αριθμούς από 1 μέχρι 9.
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ε πτωτική πορεία
βρίσκεται η αγορά
καυσίμων κίνησης
το πρώτο δίμηνο του
έτους, με τη ζήτηση για
βενζίνη να υποχωρεί
κατά 5,9% και το
πετρέλαιο κίνησης να
εμφανίζει οριακή άνοδο
στο 1,4% σε σχέση με το
αντίστοιχο δίμηνο του
2018.

Σ

Τα στοιχεία προβληματίζουν
την αγορά καυσίμων παρότι στο
σύνολό της εμφανίζει στο δίμηνο
αύξηση 7,6%, αφού αυτή είναι
αποτέλεσμα κυρίως της αύξησης
κατά 27,5% του πετρελαίου θέρμανσης λόγω του ψυχρού χειμώνα που υποχρέωσε τα νοικοκυριά
να ανάψουν τους καυστήρες για
πολλές ώρες.
Τα στοιχεία αποτυπώνουν τη
δύσκολη κατάσταση που βιώνει
για ακόμη μία χρονιά ο κλάδος
των καυσίμων, ο οποίος έχει απολέσει συνολικά τα χρόνια της κρίσης πάνω από το 40% του τζίρου
του.

ε θετικό έδαφος και σε υψηλούς
ρυθμούς ανάπτυξης κινούνται
οι ελληνικές εξαγωγές τον Φεβρουάριο του 2019. Παρά την αυξημένη
αβεβαιότητα στο διεθνές περιβάλλον
(πχ. BREXIT, εμπορικός πόλεμος ΗΠΑ Κίνας) και τις πολλαπλές προκλήσεις εντός και εκτός συνόρων, οι ελληνικές επιχειρήσεις κατάφεραν να ενισχύσουν τη
θέση τους στις ξένες αγορές, συμβάλλοντας στην ανάκαμψη της εθνικής οικονομίας.
Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων
προσθέτοντας ότι τα περιθώρια για περαιτέρω ανάπτυξη των ελληνικών εξαγωγών παραμένουν μεγάλα, ωστόσο
χρειάζεται και η έμπρακτη στήριξη της Πολιτείας, ώστε να ξεπερασθούν τα εμπόδια που υπάρχουν ακόμη και σήμερα.
Η εξωστρέφεια, όπως επισημάνθηκε
και στο πρόσφατο Συνέδριο του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων, πρέπει να
μπει στο επίκεντρο του νέου αναπτυξιακού μοντέλου που επιχειρεί να οικοδομήσει η χώρα, μετά την έξοδο από τα μνημόνια.
Η πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων, Χριστίνα Σακελλαρίδη
σχολιάζοντας την πορεία των ελληνικών

Σ

Ανησυχία στην αγορά καυσίμων λόγω
μείωσης της ζήτησης για βενζίνη

Μειωμένη κατά 5,9% ήταν η ζήτηση για βενζίνη
το πρώτο δίμηνο σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2018
Η υπερφορολόγηση των καυσίμων, αλλά και των νοικοκυριών

που υποχρεώνονται να περιορίζουν τις μετακινήσεις τους ή να

στρέφονται σε άλλα καύσιμα για
να ζεσταθούν, αποτελεί τον βασικό παράγοντα μείωσης της ζήτησης των καυσίμων, ενώ στην περίπτωση του πετρελαίου κίνησης
ο ρυθμός αύξησης περιορίζεται
από τη στασιμότητα στα μεγάλα
έργα και στην οικοδομική δραστηριότητα. Πέραν αυτών όμως
και του αθέμιτου ανταγωνισμού
από το λαθρεμπόριο και την παραβατικότητα, η ζήτηση στις βενζίνες επηρεάζεται σαφώς τα τελευταία χρόνια και όλο και περισσότερο από τον ανταγωνισμό
νέων καυσίμων, όπως το υγραέριο
κίνησης και το φυσικό αέριο, αλλά
και τα υβριδικά αυτοκίνητα που,
αν και με αργούς ρυθμούς, τα μερίδιά τους αυξάνονται.
Πρόκειται για διαρθρωτικές αλλαγές της αγοράς καυσίμων, τις
οποίες φαίνεται να λαμβάνουν

ίδιο διάστημα ήταν οριακά αυξημένες στα 432.065 κυβικά έναντι
426.068 κυβικά το πρώτο δίμηνο

υπόψη τους οι εταιρίες του κλάδου, γι’ αυτό και στρέφονται σε
νέες αγορές, όπως ο ηλεκτρισμός και το φυσικό αέριο, ενώ
εξετάζουν την είσοδό τους και
στην αγορά της ηλεκτροκίνησης.
Εκτός των δύο μεγάλων διυλιστηριακών ομίλων που έχουν μπει
ήδη στις αγορές φυσικού αερίου
και ηλεκτρισμού, στην αγορά ηλεκτρισμού σε συνεργασία με την
«Ηρων» (ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ) έχει εισέλθει η Ελινόιλ, ενώ άδειες για την
προμήθεια ηλεκτρισμού ή και φυσικού αερίου έχουν αποκτήσει η
Revoil, η Αegean και η Πετρογκάζ.
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της αγοράς, το πρώτο δίμηνο του έτους διακινήθηκαν συνολικά 422.189 κυβικά μέτρα βενζίνης έναντι έναντι 448.726 κυβικά
το αντίστοιχο δίμηνο του 2018.
Οι ποσότητες ντίζελ κίνησης το

Αυξήθηκαν κατά 9,3% οι εξαγωγές τον Φεβρουάριο

εξαγωγών αναφέρει τα εξής: «Η στήριξη των ελληνικών εξαγωγών είναι μονόδρομος για να οικοδομήσει η Ελλάδα μια
ισχυρή οικονομία που θα παράγει βιώσιμα πλεονάσματα και θα δημιουργεί καλά
αμειβόμενες θέσεις εργασίας. Απαραίτητος είναι και ο ψηφιακός μετασχηματισμός του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα,
ο οποίος θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων.
Είναι η ώρα, να αντιληφθούμε όλοι τη σημασία της εξωστρέφειας και να χαράξουμε την εθνική στρατηγική που θα απε-

λευθερώσει τις υγιείς δυνάμεις της παράγωγης και της καινοτομίας που θα πάνε
την ελληνική οικονομία πολλά βήματα
μπροστά».

Τα στοιχεία
Σύμφωνα με ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών
(ΚΕΕΜ), επί των προσωρινών στοιχείων
της ΕΛ-ΣΤΑΤ, οι εξαγωγές, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, τον
Φεβρουάριο του 2019 αυξήθηκαν κατά
224,9 εκατ. ευρώ ή κατά 9,3% και ανήλθαν στα 2,65 δισ. ευρώ από 2,43 δισ.
ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2018.
Ανοδικά κινήθηκαν οι εξαγωγές και χω-

ρίς πετρελαιοειδή. Συγκεκριμένα, ενισχύθηκαν κατά 8,9% ή κατά 150,9 εκατ.
ευρώ και έφθασαν στα 1,85 δισ. ευρώ από
1,7 δισ. ευρώ.
Παρόμοια είναι η εικόνα και στο διάστημα Ιανουαρίου -Φεβρουαρίου 2019. Οι
εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 194,2 δισ.
ευρώ ή κατά 3,9% και ανήλθαν σε 5,16
δισ. ευρώ από 4,97 δισ. ευρώ ενώ χωρίς
τα πετρελαιοειδή αυξήθηκαν στα 3,65 δισ.
ευρώ από 3,4 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά
242,7 εκατ. ευρώ ή κατά 7,1%.
Ανοδικά κινήθηκαν όμως και οι εισαγωγές τον Φεβρουάριο του 2019, καθώς
αυξήθηκαν κατά 164,1 εκατ. ευρώ ή
κατά 4% και ανήλθαν σε 4,3 δισ. ευρώ
έναντι 4,14 δισ. ευρώ κατά τον ίδιο
μήνα του έτους 2018. Εξαιρουμένων
των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές αγαθών διαμορφώθηκαν στα 3,36 δισ. ευρώ
από 3,14 δισ. ευρώ, δηλαδή αυξήθηκαν
κατά 215,1 εκατ. ευρώ ή κατά 6,8%.
Οι εισαγωγές στο διάστημα Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2019 αυξήθηκαν κατά
344,6 δισ. ευρώ ή κατά 4%, με τη συνολική τους αξία να διαμορφώνεται στα 9
δισ. ευρώ έναντι 8,66 δισ. ευρώ κατά το
ίδιο διάστημα του έτους 2018. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές
αυξήθηκαν στα 6,71 δισ. ευρώ από 6,26
δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 444,8 εκατ.

ευρώ ή κατά 7,1%.
Ως αποτέλεσμα των παραπάνω κινήσεων, το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε τον
Φεβρουάριο του 2019 κατά περίπου
60,8 εκατ. ευρώ, ή κατά -3,5 %, στα -1,65
δισ. ευρώ από -1,71 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 20178. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε στα - 1,51 δισ. ευρώ από - 1,45
δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 64,2 εκατ. ευρώ,
ή κατά 4,4%.
Στο πρώτο δίμηνο του 2019 το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε κατά 150,4
εκατ. ευρώ ή κατά 4,1%, στα -3,85 δισ.
ευρώ από -3,69 δισ. ευρώ το αντίστοιχο
διάστημα του 2018. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε
στα -3,06 δισ. ευρώ από -2,86 δισ.
ευρώ, δηλαδή κατά 202,1 εκατ. ευρώ, ή
κατά 7,1%.

Η πορεία των εξαγωγών ανά
γεωγραφική περιοχή
Όσον αφορά στην πορεία των εξαγωγών ανά γεωγραφικές περιοχές τον
Φεβρουάριο του 2019, παρατηρείται
άνοδος προς όλους τους προορισμούς,
Έτσι, η συνολική αξία των εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών,
είναι αυξημένη τόσο προς τις Χώρες της
ΕΕ (+3,5%) όσο και προς τις Τρίτες Χώρες (+16,4%). Όταν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές καταγράφουν
άνοδο προς τις Χώρες της ΕΕ κατά 4,2%
και προς τις Τρίτες Χώρες κατά 20,4%.
Αναφορικά με το ποσοστό των εξαγωγών που κατευθύνονται στις αγορές
των κρατών-μελών, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, τον Φεβρουάριο του 2019 διαμορφώθηκε στο 52,2%

του 2018 και του ντίζελ θέρμανσης στα 562.441 κυβικά
έναντι 441.441 κυβικά το αντίστοιχο διάστημα του 2018.
Η ζήτηση στην εσωτερική
αγορά καυσίμων το 2018
ανήλθε στα 6,7 εκατ. τόνους,
σημειώνοντας μικρή μείωση
κατά 3% σε σχέση με το 2017,
λόγω υποχώρησης στην κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης. Αντίθετα, η ζήτηση
για καύσιμα κίνησης κατέγραψε μικρή αύξηση.
Η κατανάλωση αεροπορικών καυσίμων ανήλθε στους
1,3 εκατ. τόνους (+11%), σημειώνοντας αύξηση για 6η
συνεχή χρονιά, με τα ναυτιλιακά καύσιμα να κινούνται
επίσης ανοδικά, κατά 4%,
στους 2,9 εκατ. τόνους.

από 55,1% τον Φεβρουάριο του 2018 ενώ
το μερίδιο των εξαγωγών προς τις Τρίτες Χώρες ανήλθε σε 47,8% από 44,9%
τον Φεβρουάριο του 2018. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το μερίδιο των εξαγωγών
προς τις χώρες της ΕΕ διαμορφώνεται
στο 68% και των τρίτων χωρών στο
32%.
Εξετάζοντας την κατανομή των εξαγωγών για το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου του 2019, διαπιστώνεται ότι
η συνολική αξία των εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών,
είναι αυξημένη προς τις Χώρες της ΕΕ
(8,5%) αλλά ελαφρά μειωμένη προς τις
Τρίτες Χώρες (-1,3%). Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές καταγράφουν άνοδο προς τις Χώρες της ΕΕ κατά 5,2% και
προς τις Τρίτες Χώρες κατά 11,8%.

Η πορεία ανά κλάδο
Σχετικά με τις μεγάλες κατηγορίες
προϊόντων, τον Φεβρουάριο του 2019 όλοι
οι κλάδοι ήταν ανοδικοί πλην του ελαιολάδου που παρουσίασε μεγάλη κάμψη
(-60,8%) και των εμπιστευτικών προϊόντων (-10,6%). Τη μεγαλύτερη ποσοστιαία
αύξηση παρουσίασαν οι κλάδοι των διαφόρων βιομηχανικών προϊόντων (42,8%),
των ποτών και καπνού (36,1%), των
πρώτων υλών (18,1%) και των μηχανημάτων (15,8%).
Κατά το διάστημα Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου του 2019 όλες οι κατηγορίες
ήταν ανοδικές, με εξαίρεση τα λάδια (58,2%), τα εμπιστευτικά προϊόντα (22,4%) και τα πετρελαιοειδή (-1,4%).
Στον αντίποδα για τις επιδόσεις τους ξεχώρισαν στο διάστημα αυτό, τα διάφορα
βιομηχανικά προϊόντα (33,2%), τα ποτά
και ο καπνός (31,7%), τα χημικά (21,9%)
και οι πρώτες ύλες (16,6%).

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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Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Εργαστήριο δεξιοτήτων ανάπτυξης
συναισθηματικής νοημοσύνης
Μ
ε ιδιαίτερη χαρά
υποδεχθήκαμε στο
σχολείο μας τον κο
Αχιλλέα Βαϊόπουλο,
εκπρόσωπο του Ινστιτούτου
Εργασίας Λάρισας,
ψυχολόγο και Σύμβουλο
Σταδιοδρομίας του 2ου ΣΔΕ
Φυλακών Λάρισας, ο οποίος
μας μίλησε εκτενέστατα για
τη συναισθηματική
Νοημοσύνη και την
Ενσυναίσθηση. Τα δύο
εργαστήρια τα οποία
διεξήχθησαν στις 17 και 20
Φεβρουαρίου 2019 και
έλαβαν μέρος στο 2ο ΣΔΕ
Φυλακών Τρικάλων,
παρακολούθησαν
εκπαιδευόμενοι και των 5
τμημάτων καθώς και
εκπαιδευτικοί.

Τη δράση διοργάνωσε η κα
Ζώη Βασιλική, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας του 2ου ΣΔΕ Τρικάλων, η οποία υπήρξε συνεκπαιδεύτρια και αρωγός των εργαστηρίων.
Σκοπός των εργαστηρίων ήταν
η ικανότητα χειρισμού, δηλαδή
της ρύθμισης, των συναισθημάτων κάποιου άλλου ατόμου που είναι ο πυρήνας της τέχνης των ανθρωπίνων σχέσεων. Για κάθε αρμονική σχέση στη ζωή μας η ρίζα
της φροντίδας πηγάζει από τη συναισθηματική σύμπνοια, και από
την ικανότητα για ενσυναίσθηση.
Αυτή η ικανότητα – η ευχέρεια να
αντιλαμβανόμαστε τα συναισθήματα των άλλων – βοηθά αποτελεσματικά σε μια ευρύτατη σφαίρα δραστηριοτήτων της ζωής,
από τις πωλήσεις και τη διοίκηση
γενικότερα, ως τις κοινωνικές
(κοινωνική και πολιτική δράση)
και τις οικογενειακές (σχέσεις
γονέων, συζύγων, τέκνων). Η κατανόηση των συναισθημάτων στα
επίπεδα αυτά βοηθούν τον εργαζόμενο και το στέλεχος να πετύχει τους στόχους του μέσα από
την επιτυχία των στόχων της επιχείρησης ή του οργανισμού.
Στόχος του εργαστηρίου ήταν
να καταδείξει ότι η επιτυχία στη
ζωή είναι συνυφασμένη με αυτό

που σήμερα ονομάζεται: Συναισθηματική Νοημοσύνη, δηλαδή
την ικανότητα του ανθρώπου για
αυτοέλεγχο, ζήλο και επιμονή,
ανάπτυξη δεξιοτήτων και την ικανότητα να ανακαλύπτει κίνητρα
για τον εαυτό του.
Ο κος Βαϊόπουλος στην παρουσίασή του ξεκίνησε με την
ιστορική διαδρομή του όρου Συναισθηματική Νοημοσύνη, έδωσε
εύστοχα ορισμούς, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις συναισθηματικές δεξιότητες της αυτοεπίγνωσης, του αυτοελέγχου, της
αυτοδιαχείρισης, των κινήτρων
συμπεριφοράς, της ενσυναίσθησης, των κοινωνικών δεξιοτήτων,
της κοινωνικής επίγνωσης και της
διαχείρισης σχέσεων.
Κατόπιν, τόνισε ότι η Συναισθηματική Νοημοσύνη καθορίζει
τον τρόπο με τον οποίο:

α) συμπεριφερόμαστε
β) χειριζόμαστε την πολυπλοκότητα των κοινωνικών μας σχέσεων
γ) παίρνουμε προσωπικές αποφάσεις που καταλήγουν σε θετικά αποτελέσματα
Εν συνεχεία, αναφέρθηκε στα
χαρακτηριστικά των ανθρώπων
και δη του εργαζομένου με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη
όπως:
•έχει πίστη στις ικανότητές
του
•μπορεί να εργάζεται υπό πίεση
•μπορεί να συνεργάζεται με
άλλους για την επίτευξη ενός
στόχου
•δεν τα παρατάει όταν αντιμετωπίζει δυσκολίες
•μπορεί να εμπνέει και να ηγείται

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

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

τΡΙΚΑΛΑ – ΒΟΛΟΣ

7.00, 10.00, 13.00, 15.30, 18.30,

7.00, 11.30, 15.00, 19.00

01.00 νυχτερινό (εκτός Σαβ. προς Κυρ.)

ΒΟΛΟΣ – τΡΙΚΑΛΑ

ΑΘΗΝΑ - τΡΙΚΑΛΑ

6.30, 11.00, 15.00, 19.00

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

7.00, 10.30, 13.30, 15.30, 18.00, 21.00

τΡΙΚΑΛΑ – ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΛΑΜπΑΚΑ – ΜΕτΕΩΡΑ

extra Παρασκευή & Κυριακή: 17.00

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

Καθημερινά: 9.00, 12.00, 15.00

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

ΛΑΡΙΣΑ – τΡΙΚΑΛΑ

8.30, 12.00, 15.15, 17.30, 21.00

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

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

τΡΙΚΑΛΑ – ΚΑΡΔΙτΣΑ

καθημερινά: 8.45, 15.30

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

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

ΚΑΡΔΙτΣΑ-τΡΙΚΑΛΑ

14.30 Δευτ., Τετ., Παρ., Κυρ.

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

τΡΙΚΑΛΑ - ΑΡτΑ - πΡΕΒΕΖΑ
καθημερινά (πλην Σαββάτου): 16:15
τΡΙΚΑΛΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ
Τετάρτη, Κυριακή: 14:45
τΡΙΚΑΛΑ - ΑΓΡΙΝΙΟ
Παρασκευή, Κυριακή: 16:15
τΡΙΚΑΛΑ - πΑτΡΑ
Πέμπτη, Παρασκευή & Κυριακή: 15.00

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

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

πΑτΡΑ - τΡΙΚΑΛΑ

ΚΑΛΑΜπΑΚΑ – τΡΙΚΑΛΑ

Δευτέρα, Παρασκευή, Κυριακή: 15.15

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

•κατανοεί τις ανάγκες και τις
απαιτήσεις των συνεργατών και
πελατών του
•κάνει σωστή ιεράρχηση στόχων και αναγκών
•διαχειρίζεται αποτελεσματικά τις διαφωνίες και τις συγκρούσεις
•έχει την ικανότητα να εστιάζει
την προσοχή του
•είναι ευσυνείδητος
•αναλαμβάνει πρωτοβουλία
•έχει ικανότητα πειθούς
Παράλληλα, έκανε αντιπαραβολή των διαφορών του Δείκτη
Νοημοσύνης (Intelligence Quotient, IQ) με το EQ επισημαίνοντας
τις έρευνες που αναφέρει ο Goleman ότι ο δείκτης IQ συνεισφέρει
όχι περισσότερο από 20% στην
ικανότητα ενός ατόμου να λειτουργεί αποτελεσματικά και επιτυχημένα στο πλαίσιο της επιχείρησης. Το υπόλοιπο 80% καλύπτεται από δεξιότητες Συναισθηματικής Νοημοσύνης.
Έπειτα, μετέβη σε συμπεράσματα ερευνών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη σύνδεση ηγεσίας
και συναισθηματικής νοημοσύνης τόσο κατά την διαπροσωπική
όσο και κατά την ενδοεπιχειρησιακή επικοινωνία. Συμπληρωματικά, επισήμανε τα βασικά στυλ
συμπεριφοράς και προχώρησε
επιτυχώς στην περιγραφή των
χαρακτηριστικών της κάθε συμπεριφοράς (επιθετική συμπεριφορά: (aggressive behavior) «κερδίζω – χάνεις», παθητική συμπεριφορά (passive behavior) «κερδίζεις – χάνω», θετική-διεκδικητική συμπεριφορά (assertive behavior), «κερδίζω – κερδίζεις»).
Ο κος Βαϊόπουλος, εν τέλει,
έκανε προβολή ενός βίντεο που
αφορούσε την ενσυναίσθηση και
έδωσε χρήσιμες συμβουλές για
να βελτιώσουν οι κρατούμενοι
τις συναισθηματικές δεξιότητες
τόσο μέσα όσο και έξω από την
φυλακή.
Το εργαστήρια, τερματίστηκαν
με ένα εργαλείο-ερωτηματολόγιο κλίμακας Ικανοτήτων Επαγγελματικής Προσαρμοστικότητας
καθώς και την καταγραφή και
από τους δύο συμβούλους εξειδικευμένων ερωτημάτων εργατικού και νομικού διακαίου τα οποία
και αναμένουμε να απαντηθούν
από εργατολόγους του ΙΝΕ.
Θερμές ευχαριστίες για την
άρτια διεξαγωγή των εργαστηρίων οφείλουμε να δώσουμε τόσο
στην Διευθύντρια του 2 ΣΔΕ Τρικάλων, κα Τρικαλιώτη Αθανασία
όσο και στην Διευθύντρια του
Σωφρονιστικού Καταστήματος
Τρικάλων, κα Λύτσιου Μαρία.
Ας έχουμε όλοι χαραγμένο βαθιά στην καρδιά μας τούτο το
εξαιρετικό ρητό:
Η Σύμβουλος Σταδιοδρομίας
του 2ου ΣΔΕ Φυλακών Τρικάλων
Βασιλική Ζώη

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

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.

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης
Αστυνομίας Τρικάλων αποφασίζει:
- Την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων για το
χρονικό διάστημα από Δευτέρα
08/04/2019, Τρίτη 09/04/2019,
Τετάρτη 10/04/2019, Πέμπτη
11/04/2019 και Παρασκευή
12/04/2019 κατά τις ώρες 07:00’
- 15:00’ των ημερών αυτών, στις
κάτωθι οδού της πόλης των Τρικάλων:
- Στην οδό Πριάμου και στο
τμήμα αυτής μεταξύ των οδών
Λ. Κατσώνη και Αγαμέμνονος.
- Στην οδό Μηλιάς και στο
τμήμα αυτής μεταξύ των οδών
Γαρδικίου και Πολυθέας.
- Στην αριστερή πλευρά της
οδού Μετεώρων και στο τμήμα
αυτής μεταξύ των οδών Γαρδικίου και Θεόπετρας.
- Στην οδό Λογοθέτου και στο
τμήμα αυτής μεταξύ των οδών
Αβέρωφ και Ιακωβάκη.
- Στην οδό Ελίκης και στο
τμήμα αυτής μεταξύ των οδών
Ιθάκης και Ελίκης τέρμα.
- Στην οδό Βλαχερνών και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Αντιόχειας και Τραπεζούντος (κατάληψη μέρους του
οδοστρώματος).
- Στην οδό Αβέρωφ και στο
τμήμα αυτής μεταξύ των οδών
Πτολεμαίου και Λογοθέτου.
- Στην οδό Αγαμέμνονος και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Πριάμου και Ειρήνης.
- Στην οδό Κονδύλη και στο
τμήμα αυτής μεταξύ των οδών
Φιλίππου και Παπάγου (κατάληψη μέρους του οδοστρώματος).
- Στην οδό Πρόκλου και στο
τμήμα αυτής μεταξύ των Λ. Κατσώνη και Δήμητρας.

- Στην οδό Αθ. Διάκου και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Ματαραγκιώτου και Πάγκαλου.
- Η κυκλοφορία θα διεξάγεται
από εναλλακτικές – παρακαμπτήριες οδούς, σύμφωνα με τις
υποδείξεις των τροχονόμων ή
την προς τούτο υπάρχουσα σήμανση, καθώς επίσης σύμφωνα
και με τις υποδείξεις του συνεργείου εκτέλεσης εργασιών
και την σήμανση που θα τοποθετηθεί εκ μέρους αυτού.
- Με μέριμνα και ευθύνη των
εκτελούντων τις εργασίες, σε
συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Τρικάλων, να τοποθετηθούν κατά περίπτωση οι ανάλογες πινακίδες σήμανσης, αναγγελίας κινδύνου κ.λπ.
- Η παρούσα απόφαση είναι
προσωρινή και ισχύει μόνο, από
την ανάρτησή της στο διαδίκτυο και την τοποθέτηση της
σχετικής κατά τα ανωτέρω σήμανσης για το προειρημένο χρονικό διάστημα.
Η ισχύς της παρούσας στην
εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων,
αρχίζει:
• μετά την πραγματοποίηση
επιτόπιας αυτοψίας, από το Διοικητή του Τμήματος Τροχαίας
Τρικάλων και την εταιρεία εκτέλεσης των εργασιών, για την ορθότητα της τοποθέτησης της
προβλεπόμενης κυκλοφοριακής
σήμανσης και για την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής
σήμανσης.
• από τη δημοσίευσή της,
σύμφωνα με το άρθρο 109 του
Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ.

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.
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: 7:30μ.μ. -11:30
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.

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

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

ΚΩΤΟΥΛΑΣ TOURS
Καποδιστρίου 24 Τρίκαλα. Τηλ. 24310 30500
• www.kotoulastours.gr
Αρ. ΜΗ.Τ.E. 0727Ε60000016300
ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ 10/4/2019-ΠΑΝ. ΣΠΗΛΙΑ
ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ 12/4/2019-Ι.Μ. ΚΟΡΩΝΑΣ
ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ -ΑΓΙΟ ΠΑΪΣΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Άγιο Ραφαήλ στο Φίλυρο-Σουρωτή (Άγιο Παΐσιο)-Θεσσαλονίκη (ημερήσια
εκδρομή), Τρίτη του Πάσχα 30 Απριλίου για την γιορτή του Αγίου Ραφαήλ

ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ – ΑΓΙΟ ΕΦΡΑΙΜ- ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ
(Ημερήσια εκδρομή) Κυριακή 5/05/2019
ΑΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΠΩΤΟΥ
Πανηγυρικός εσπερινός προς Τιμήν του Αγιάννη του Θεολόγου.
Την Τρίτη 7/05/2019, (θα προσφερθεί και παραδοσιακή φιλοξενία).

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

Ταξίδια εκδρομές Εσωτερικού & Εξωτερικού / Private Group / Συλλόγων-Σωματεία
Κρατήσεις Ξενοδοχείων με σύστημα οn line / Transfer airport
Το γραφείο μας διαθέτει σύστημα POS για όλες τις συναλλαγές σας με κάρτα

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

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

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

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

* Δεν συμπεριλαμβάνονται οι φόροι αεροδρομίου!
SPECIAL OFFERS σε οδικά ταξίδια

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

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ σε ασυναγώνιστες τιμές με όλες τις αεροπορικές εταιρείες

-

-ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

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

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

Πρωτομαγιά στην ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ, Σπάρτη, Γύθειο,
Μυστράς, Ναύπλιο από 30/4 έως 2/5.
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

TΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Travel
Αριθμος μητρωου
ΕΟΤ 0727E60000037201

για κάθε προορισμό...

ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΑΣ. ΗΛ. ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
ΣΤΙΣ 11-14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
(2 ΔΙΑΝ/ΣΕΙΣ) ξΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ, ξΕΝΑΓΟΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΣΤΟ ΜΗΛΕΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
(ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΗΛΕΣΙΩΤΗΣΑ) ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΕΦΡΑΙΜ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΜΑΙΟΥ 2019

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

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…

Ημερήσια εκδρομή στις δίδυμες λίμνες Αλμυρού, λίμνη Κάρλα
και Βόλο στις 14-4-19 σε συνεργασία με το ΦΙ.ΛΟ.Σ Τρικάλων.

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.

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

ΠΑΣΧΑ 2019 ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Τηλ. 24310 23564-23646
Τσιτσάνη 21 - Τρίκαλα

AM.EOT 0727E60000012200

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

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

ΜΑΚΡΗ

σελίδα 37

(A.M. EOT 0727661-005461)

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

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΕΤΑ

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

ΠΟΛΥΓΕΝΗΣ ΔΗΜΗΡΗΣ ΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ

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

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ

7

ΚΥΡΙΑΚΗ

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

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)

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

ΛΙΠΑΣ TRAVEL
ΜΗ.Τ.Ε.: 0727Ε60000015600

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

«ΠΑΤΜΟΣ το νησί της ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ»
Από 08 – 11/05/2019
ΚΥΘΝΟΣ
3ήμερη εκδρομή, από 17-19/5/2019
«ΠΟΛΩΝΙΑ»
Κρακοβία – Βαρσοβία - Νόβισαντ – Βουδαπέστη - Μπάνσκα
Μπίστριτσα Μπρατισλάβα – Βελιγράδι.
Από 29/05 – 06/06/2019

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

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

ΠΡΑΓΑ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
Βελιγράδι-Μπρατισλάβα-Δρέσδη
8ήμερη εκδρομή 23-30/8-2019
Γίνονται δεκτά τα δελτία του εκδρομικού προγράμματος του ΟΓΑ (τετραήμερα)
ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Αναχώρηση λεωφορείου κάθε Τετάρτη.

«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 €

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.
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

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

Κάθε Τετάρτη αναχώρηση λεωφορείου για την «ΓΕΡΜΑΝΙΑ»
Πληροφορίες, προγράμματα & δηλώσεις συμμετοχής στο γραφείο μας,
Κονδύλη 18 – Τρίκαλα και στα τηλ. 2431036588-30168 •e-mail: lipastr@otenet.gr
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Η κίνηση στην Ιερά Μητρόπολη
Τρίκκης και Σταγών
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ.
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ σήμερα Κυριακή 7 Απριλίου το πρωί θα
Λειτουργήσει και θα ομιλήσει στον Ιερό Ναό Αγίου Βησσαρίωνος Πύλης Τρικάλων.
Το απόγευμα στις 6 θα Χοροστατήσει κατά την Ακολουθία του Ε’ Κατανυκτικού
Εσπερινού στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου
Τρικάλων.
Αύριο Δευτέρα 8 Απριλίου
το πρωί στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων θα προεδρεύσει κατά τη δεύτερη Ιερατική Σύναξη της Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκκης και Σταγών για το έτος 2019.
Την Τετάρτη 10 Απριλίου το
βράδυ στις 7:30-11:30 θα Χοροστατήσει και θα ομιλήσει
κατά την Ακολουθία του Μεγάλου Κανόνος στον Ιερό Ναό
Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων και εν συνεχεία θα τελέσει Ιερά Αγρυπνία με Θεία Λειτουργία των
Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων.
Την Πέμπτη 11 Απριλίου το
απόγευμα στις 7:30 θα τελέσει τη Θεία Λειτουργία των
Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μεγάλων Καλυβίων.
Την Παρασκευή 12 Απριλίου το μεσημέρι στις 2 θα συγχοροστατήσει μετά του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Σταγών και Μετεώρων κ. Θεοκλήτου κατά την Ακολουθία
του Ακαθίστου Ύμνου προς
την Υπεραγία Θεοτόκο στη
Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Τρικάλων.
Περί ώρα 4 θα Χοροστατήσει και θα ομιλήσει κατά την
Ακολουθία του Ακαθίστου
Ύμνου προς την Υπεραγία
Θεοτόκο στον Ιερό Ναό Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων.
Περί ώρα 5:30 θα Χοροστατήσει και θα ομιλήσει κατά
την Ακολουθία του Ακαθίστου
Ύμνου προς την Υπεραγία
Θεοτόκο στον Ιερό Ναό Αγίων
Νικολάου, Ραφαήλ και Ειρήνης στο Νοσοκομείο Τρικάλων.
Περί ώρα 6:30 θα Χοροστατήσει και θα ομιλήσει κατά
την Ακολουθία του Ακαθίστου
Ύμνου προς την Υπεραγία
Θεοτόκο στον Ιερό Προσκυνηματικό Ναό Αγίου Στεφάνου

τοπικά
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Τρικάλων.
Περί ώρα 7:30 θα Χοροστατήσει και θα ομιλήσει κατά
την Ακολουθία του Ακαθίστου
Ύμνου προς την Υπεραγία
Θεοτόκο στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Τρικάλων.
Περί ώρα 8:15 θα Χοροστατήσει και θα ομιλήσει κατά
την Ακολουθία του Ακαθίστου
Ύμνου προς την Υπεραγία
Θεοτόκο στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου
Τρικάλων.
Περί ώρα 9:00 θα Χοροστατήσει και θα ομιλήσει κατά
την Ακολουθία του Ακαθίστου
Ύμνου προς την Υπεραγία
Θεοτόκο στον ίδιο Ιερό Ναό
και εν συνεχεία θα τελέσει
Ιερά Αγρυπνία.

Ο ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Τη Δ’ Κυριακή των Νηστειών 7 Απριλίου 2019 στις 6:00
το απόγευμα θα τελεσθεί ο Ε’
Κατανυκτικός Εσπερινός στον
Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων, Χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσοστόμου.
Εν συνεχεία ο Πρωτοπρεσβύτερος Χαράλαμπος Παπαδόπουλος (π. Λίβυος), εκ
της Ιεράς Μητροπόλεως Γορτύνης και Αρκαδίας Κρήτης,
θα ομιλήσει καταλλήλως προς
ωφέλεια όλων και πνευματικό
ανεφοδιασμό.

ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ
ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΕΣ:
Ο π. Διονύσιος Χουρμουζιάδης σήμερα Κυριακή 7
Απριλίου το πρωί θα λειτουργήσει στον Ιερό Ναό Αγίου
Αθανασίου Μπάρας Τρικάλων.
Ο π. Χαρίτων Μανιτάρας
σήμερα Κυριακή 7 Απριλίου το
πρωί θα λειτουργήσει στο Παλαιομονάστηρο.
Την Παρασκευή 12 Απριλίου το βράδυ θα τελέσει την
Ακολουθία του Ακαθίστου
Ύμνου προς την Υπεραγία
Θεοτόκο στον Ιερό Ναό Αγίου
Κοσμά Τρικάλων.
ΚΗΡΥΚΕΣ ΘΕΙΟΥ ΛΟΓΟΥ:
Ο κ. Γεώργιος Μηλίτσης
σήμερα Κυριακή 7 Απριλίου το
πρωί στο Βαλτινό.

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

ΒΡΕΘΗΚΑΝ - ΧΑΘΗΚΑΝ
BΡΕΘΗΚΕ κλειδί σπιτιού, στο Βαρούσι. Όποιος το
έχασε μπορεί να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο
6940833938.
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.

Τη Δ’ Κυριακή των Νηστειών, 7 Απριλίου 2019, στις 6:00 το
απόγευμα, θα τελεσθεί ο Ε’ Κατανυκτικός Εσπερινός στον Ιερό
Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων, Χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσοστόμου.
Εν συνεχεία ο Πρωτοπρεσβύτερος Χαράλαμπος Παπαδόπουλος (π. Λίβυος), εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Γορτύνης και
Αρκαδίας Κρήτης θα ομιλήσει καταλλήλως προς ωφέλεια όλων
και πνευματικό ανεφοδιασμό

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

Κλειστά τα Γραφεία
της Ιεράς Μητροπόλεως
τη Δευτέρα 8 Απριλίου 2019
Γίνεται γνωστόν ότι τα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως, επί
της οδού Απόλλωνος 19, θα παραμείνουν κλειστά αύριο Δευτέρα 8 Απριλίου 2019 λόγω ιερατικής συνάξεως.
Από Τρίτη 9 Απριλίου 2019 κανονικό πρόγραμμα λειτουργίας
09:30-13:00 εκτός Σαββάτου και Κυριακής.

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

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

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

• χταπόδι με κοφτό μακαρόνι
• καρμπονάρα με πένες
• μοσχάρι κοκκινιστό
• μπούτι κοτόπουλο γεμιστό με κρέμα τυριού
• κεφτεδάκια γεμιστά με γραβιέρα

Ο Ε’ Κατανυκτικός Εσπερινός
στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό
Αγίου Νικολάου Τρικάλων

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

Τηλ.: 24310 78278
CMYK

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

•Δέχεται καθημερινά
με ραντεβού
•Επισκέψεις
φυσιοθεραπείας
κατ’ οίκον

Δεκτά ΕΟΠΥΥ
και λοιπά ταμεία

Bύρωνoς 9
Tηλ.: 24310 30335
Kιν.: 6932166067

•Μάρμαρα •γρανίτες
•πέτρες•σχιστόλιθοι

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

κοινωνικά
ΨΗΓΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ
«...Πλην έχω τι κατά σου,
διότι την αγάπην σου την
πρώτην αφήκας» (Αποκ. 2:4)
Για την εκκλησία της Εφέσου ο Κύριος είχε πολλούς
επαίνους (Αποκ.2:1-7). Ήταν
μια δραστήρια εκκλησία με
πολλά καλά έργα, υπομονή,
κόπο και αφοσίωση στη σωστή διδασκαλία του Ευαγγελίου. Όμως, παρόλα αυτά τα
πλεονεκτήματα της, ένας κίνδυνος υπέβοσκε. Είχε σβήσει
η φλόγα της πρώτης αγάπης
της για τον Χριστό και τα κίνητρα των έργων της δεν ήταν
μόνο η αγάπη για τον Λυτρωτή της. Και ο Χριστός δεν είναι ευχαριστημένος με τη
Νύμφη Του, με την εκκλησία
Του, όταν ασχολείται με άλλα
πράγματα που μειώνουν την
αγάπη της προς Αυτόν. Ο Κύριος έχει στρατιές αγγέλων
που Τον υπηρετούν. Από εμάς
ζητάει την καρδιά μας. Εκείνος ανέβηκε στο σταυρό για
να μας σώσει και να μας έχει

αιώνια κοντά Του στη δόξα
Του. Ας Τον αγαπήσομε λοιπόν με όλη την καρδιά και τη
δύναμη μας και τότε, η όποια
υπηρεσία μας και τα καλά
μας έργα, θα είναι ο καρπός
και το ευπρόσδεκτο αποτέλεσμα της αγάπης μας για τον
Λυτρωτή μας.

ΔΩΡΕΕΣ
Για τους σκοπούς του Ορθόδοξου Ιεραποστολικού Συλλόγου ο Άγ. Οικουμένιος πρόσφεραν:
-Για την ανέγερση του Ι.Ν.
Αγ. Δημητρίου και Αγ. Φωτεινής στο Καμερούν:
Η κ. Στοφόρου Ουρανία
100 ευρώ στη μνήμη Μαίρης
Ράπτη.
Ο κ. Ρίζος Κων/νος 100
ευρώ.
Η κ. Τζήμα Λίνα 100 ευρώ.
Ανώνυμοι Δωρητές 100
ευρώ.

Ομιλία στον Ελεήμονα Σαμαρείτη
Αύριο Δευτέρα 8-4-19 στην ορθόδοξη χριστιανική Αδελφότητα του Ελεήμονος Σαμαρείτου Στουρνάρα 11 Τρίκαλα στις
5.30. Μμ θα ομιλησει. Ο π. Χαρίτων Μανιταρας Ιεροκηρυξ της
Μητροπόλεως μας με θέμα: «τα πάθη. Κι οι αρετές της ψυχής κατά τον όσιο Εφραιμ τον Σύρο».

Εκδήλωση με θέμα
«Ο Άγιος Σάββας ο Νέος,
ο Μέγας Θησαυρός της
Καλύμνου» στην Καλαμπάκα
Το σωματείο Ενωμένη Ρωμιοσύνη,
σας προσκαλεί στην εκδήλωση που
θα πραγματοποιηθεί σήμερα Κυριακή 7 Απριλίου 2019, ημέρα μνήμης
του Αγίου και ώρα 11.00 π.μ. στον
Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και
Ελένης Καλαμπάκας.
Ομιλητής ο κ. Νικόλαος Ζαΐρης
πρώην αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου.

Διήμερη εκδρομή
Συλλόγου Αργιθεατών Τρικάλων
Ο Σύλλογος Αργιθεατών Τρικάλων διοργανώνει Διήμερη Εκδρομή 18 & 19 Μαίου (Σάββατο και Κυριακή) με προορισμό Τρίπολη-Παναγία Μαλεβή-Καλάβρυτα- Αγία Λαύρα-Μέγα Σπήλαιο-Άρτα- Τρίκαλα.
Όσοι από τα μέλη και τους φίλους του Συλλόγου επιθυμούν
να συμμετάσχουν στην εκδρομή μπορούν να δηλώσουν στα τηλέφωνα 2431074345-κιν.6972992217.
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Ευχαριστήριο
Ο πιο σημαντικός "σταθμός" στη ζωή των Ατόμων με
Αναπηρίες των Τρικάλων είναι η Δωρεά της ακίνητης περιουσίας του Μπάμπη και Γιάννας Δεληλίγκα. Σε κλίμα
συγκίνησης υπογράφηκε η μεταβίβαση και ταυτόχρονα
μπήκε το πρώτο λιθαράκι για τη δημιουργία ενός Κέντρου
φροντίδας ΑμεΑ.
Το Δ.Σ. και τα μέλη του Συλλόγου ΑμεΑ "ΕΛΠΙΔΑ" δεν
παύουμε να ευχαριστούμε θερμά τους Μπάμπη και
Γιάννα Δεληλίγκα και να χειροκροτούμε την αξιέπαινη
πράξη τους. Συγχαίρουμε, επίσης, τον Δήμαρχο Τρικκαίων
κ. Δημήτριο Παπαστεργίου και τον Αντιδήμαρχο κ. Κωνσταντίνο Ψύχο, που στάθηκαν στο πλευρό μας και ανέλαβαν την αξιοποίηση της Δωρεάς.
Ο Σύλλογος ΑμεΑ "ΕΛΠΙΔΑ" ήταν πάντα "εκεί" και θα συνεχίσει να είναι παρών προκειμένου να ολοκληρωθεί η νέα
Δομή το συντομότερο δυνατόν με τις καλύτερες προδιαγραφές.

Πρόσκληση
σε χορό
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος
Γυναικών Κάτω Στρατώνων
διοργανώνει τον ετήσιο απογευματινό χορό του σήμερα
Κυριακή 7 Απριλίου 2019 και
ώρα 5 μ.μ. στο Κέντρο “ΑΗΔΟΝΙΑ”, έναντι πάρκο ΑηΓιώργη. Τιμή εισόδου: 6 ευρώ.
Το Δ.Σ.

Kήρυγμα
Ευαγγελίου
Κάθε Κυριακή πρωί και
ώρα 10.30 και βράδυ 89μ.μ. και κάθε Πέμπτη και
ώρα 8-9μ.μ. στην Ελεύθερη Ευαγγελική Εκκλησία, οδός Βαλαωρίτου 4,
γίνεται κήρυγμα Ευαγγελίου. Είσοδος ελεύθερη.

Ομιλία στην Γ.Ε.Χ.Α
Την Πέμπτη 11 Απριλίου 2019 και ώρα 5.30 μ.μ. στην αίθουσα
της "ΓΕΧΑ" οδός Βύρωνος 24, θα γίνει ομιλία από τον Πανοσ.
αρχιμανδρίτη π. Κύριλλο Ιατρό, Ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης με θέμα: «ΜΕΛΕΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ».
Προσκαλείσθε να την παρακολουθήσετε.

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΤΕΛΕΤΩΝ
•Εκκλησιαστικά είδη • Είδη μνημείου
•Κηροπωλείο • Λουλούδια

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

Τελετές

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

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

ην πεποίθηση ότι η
Συμφωνία των
Πρεσπών είναι «ένα
από τα δυνατά χαρτιά του
ΣΥΡΙΖΑ στις επικείμενες
εκλογές» εκφράζει ο
υπουργός Ενέργειας και
Περιβάλλοντος, Γιώργος
Σταθάκης, σημειώνοντας
ότι «το ευρύ φάσμα των
πολιτών που ανήκει στον
χώρο της Αριστεράς και
του Κέντρου, θα τολμούσα
να πω και σημαντικό τμήμα
της Κεντροδεξιάς, έχει
θετική εικόνα για τη
συμφωνία».

Τ

Γ. Σταθάκης: Η Συμφωνία των Πρεσπών δυνατό χαρτί της κυβέρνησης

Ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Γιώργος Σταθάκης
Ο κ. Σταθάκης, αφού τονίζει
ότι όσο θα προχωρά η υλοποίηση της συμφωνίας, θα κατα-

δεικνύεται ότι οι περισσότερες
ενστάσεις ή φοβίες είναι αβάσι-

μες ή υπερβολικές, σημειώνει ότι
η Ελλάδα είναι ήδη δεύτερος εμ-

πορικός εταίρος της Βόρειας
Μακεδονίας και τρίτη σε άμεσες
επενδύσεις. «Τα περιθώρια»,
προσθέτει, «ενίσχυσης των αμοιβαία επωφελών επενδύσεων είναι σημαντικά, όπως υπογραμμίστηκε από την ελληνική επιχειρηματική κοινότητα που ήταν
παρούσα στην επίσκεψη. Μόνο
στα ενεργειακά, έχουν προχωρήσει οι συζητήσεις για την τριπλή διασύνδεση με νέο αγωγό
φυσικού αερίου, ενίσχυση της
ηλεκτρικής διασύνδεσης και επαναλειτουργία του αγωγού πετρελαίου».
Ερωτηθείς για τις αποκρατικοποιήσεις ο κ. Σταθάκης ανέ-

φερε ότι «ο διαγωνισμός για τις
λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ θα
έχει αποτέλεσμα μέχρι το τέλος
του μήνα και ήδη έχει εκδηλωθεί
ισχυρότερο ενδιαφέρον από την
προηγούμενη φορά. Ψηφίσαμε
τον νόμο για τον διαχωρισμό
της ΔΕΠΑ και προχωράμε στην
υλοποίησή του.
Στα ΕΛΠΕ θα πρέπει να αποφασίσουμε τα επόμενα βήματα,
σε συνεργασία με τους θεσμούς
και τον ιδιώτη μεγαλομέτοχο».
Τέλος, αναφορικά με τις έρευνες των υδρογονανθράκων, ο
κ. Σταθάκης είπε ότι την Τρίτη θα
υπογραφούν οι συμβάσεις για
έρευνα και εκμετάλλευση σε πε-

ριοχές του Ιονίου.
«Η συμμετοχή», σημείωσε,
«ενός διεθνούς ομίλου, της Repsol, πλάι στα ΕΛΠΕ, επιβεβαιώνει
ότι η χώρα ανακτά εμπιστοσύνη
και ενδιαφέρον σε διεθνές επίπεδο. Κάτι που βέβαια προκύπτει
και από το ενεργό ενδιαφέρον
Exxon Mobil και Total για θαλάσσιες περιοχές στην Κρήτη.
Υπέβαλαν το αίτημά τους Ιούνιο
του 2017 και έναν χρόνο μετά
έγινε η μονογραφή των συμβάσεων.
Πλέον, έχουμε ολοκληρώσει
την περιβαλλοντική μελέτη, οι
συμβάσεις μπορούν να κατατεθούν στο Ελεγκτικό Συνέδριο
προς εξέταση και να τις φέρουμε προς κύρωση στη Βουλή ακόμη και πριν από το καλοκαίρι».
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ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

«ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ»
Παιδής Θεόδωρος

ΓΑΜΒΕΤΑ 15 ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ:

2431071936

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

