ΣΑΒΒΑΤΟ 6
ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

40

Άγιος Ευτύχιος
Αν. Ηλ. 7.04’
Δύση 19.52’

Σελήνη 2 ημ.

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

IΔPYTAI: M. TΣAPOYXAΣ / + BAΣ. TΣAPOYXAΣ
Έτoς ιδρύσεως 13/12/1970 l Eτoς 49
l Aριθμ. Φύλλoυ 13.888 l Τιμή: EYPΩ 1

ΣEΛIΔEΣ

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

Στην τελική φάση οι πιστοποιήσεις για λουκάνικο και ρίγανη

Ανησυχία στην
Οιχαλία για γέφυρα
Ερωτήματα των κατοίκων της
περιοχής για την καταλληλότητά της,
αφού βρίσκεται κοντά σε σπίτια
>> 8

Στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Καλ/κας

Ενημέρωση
για τον Ασπροπάρη
>> 12

Η Euromedica Τρικάλων
υιοθετώντας τις εξελίξεις
στην απεικόνιση του μαστού,
γνωστοποιεί τη λειτουργία
νέου τμήματος Ψηφιακής 3D
Τομοσύνθεσης και Ψηφιακής
Μαστογραφίας FFDM

Πρόκειται για δράσεις φορέων του Νομού μας, όπως της Περιφερειακής Ενότητας,
του Δήμου Τρικκαίων, του Επιμελητηρίου, του Σωματείου Κρεοπωλών κ.α.

Συγγρού 28
Επικοινωνία: 24310 74480, 24310 20017

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

Αρ. Πιστ. 506925 QM08

Διάθεση δεξαμενών υγραερίου με
το φθηνότερο συμβόλαιο της αγοράς

Τηλ. επικ.: 24310

ΣΕΛ.
4

88138
CMYK

Η ΕΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ενημερώνει τους παραγωγούς ότι:
•Άρχισε να παραλαμβάνει τιμολόγια για
επιστροφή ΦΠΑ του έτους 2018
•Αναλαμβάνει την προετοιμασία και κατάθεση του φακέλου για την αίτηση άδειας χρήσης νερού.
Για περισσότερες πληροφορίες
Τμήμα ΟΣΔΕ
Τηλ.: 24310 56513, 24310 56514
6ο χλμ Τρικάλων - Μεγαλοχωρίου

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

ΣΑΒΒΑΤΟ
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Σαν Σήμερα
1957 Ιδρύεται η Ολυμπιακή
Αεροπορία, από τον Αριστοτέλη
Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε
την κρατική ΤΑΕ.
1960 Πραγματική σύρραξη
σημειώνεται στη Βουλή, κατά
τη διάρκεια της συζήτησης της
πρότασης δυσπιστίας της ΕΔΑ
κατά της κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Κυβερνητικοί βουλευτές της ΕΡΕ αποκαλούν τους συναδέλφους τους
της κομμουνιστογενούς ΕΔΑ
«Βούλγαρους» και αυτοί ανταποδίδουν αποκαλώντας τους
«ταγματασφαλίτες». Οι πιο θερμόαιμοι από τους βουλευτές
των δύο παρατάξεων συμπλέκονται και χρειάζεται η συνδρομή της Χωροφυλακής για
να επιβληθεί η τάξη.
1974 Διεξάγεται ο 19ος Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision στη Μ. Βρετανία. Νικητής αναδεικνύεται για λογαριασμό της Σουηδίας το συγκρότημα των ΑBBA με τη σύνθεση «Waterloo». Στο διαγωνισμό συμμετέχει για πρώτη φορά
και η χώρα μας, με το τραγούδι
των Γιώργου Κατσαρού / Πυθαγόρα «Κρασί, θάλασσα και
τ’ αγόρι μου», το οποίο με ερμηνεύτρια τη Μαρινέλλα καταλαμβάνει την 11η θέση.
1994 Αρχίζει η γενοκτονία
στη Ρουάντα, από την πλειοψηφούσα φυλή Χούτου εναντίον της μειοψηφούσας φυλής
Τούτσι που ελέγχει τη χώρα.
Τελικός απολογισμός: 937.000
νεκροί.

Α

μηχανία στη
Νέα
Δημοκρατία,
ενόχληση στα δεξιά
μέσα ενημέρωσης
με την «απόβαση»
πολλών ισχυρών
επιχειρηματιών στη
Βόρεια Μακεδονία
παρέα με τον
ολετήρα του έθνους
Αλέξη Τσίπρα.

Δεν πρόκειται για ό,τι
κι ό,τι, εδώ μιλάμε για
μεγάλες εταιρείες που
απασχολούν χιλιάδες
εργαζόμενους στην Ελλάδα και έχουν δουλειές
σε όλο τον πλανήτη.
Και καλά, τον Τσίπρα
μπορείς να τον κατηγορήσεις για ενδοτισμό,
μειοδοσία, ακόμη και για
προδοσία, επειδή παραχώρησε στους διπλανούς μας το όνομα, την
εθνότητα και τη γλώσσα,
αλλά πώς θα χαρακτηρίσεις μερικούς από
τους πιο εμβληματικούς
εκπροσώπους της εγχώριας αστικής τάξης;
Μήπως ότι έχουν πέσει
κι αυτοί, όπως πολλοί
άλλοι στην Ευρώπη,
ανάμεσά τους και ο Πάπας, θύμα της γοητείας
του αριστερού Ορμπαν
του ευρωπαϊκού Νότου;
Αδύναμο επιχείρημα.
Το κακό για τη Δεξιά
και τα φιλικά της μέσα
ενημέρωσης είναι ότι
δεν γίνεται να χρησιμο-

Η αστική τάξη και το κόμμα της
ποιήσουν την ανάλυση
των κομμουνιστών, οι
οποίοι έχουν σαφή θέση
για τέτοιες περιπτώσεις.
Αν είσαι κομμουνιστής,
δικαιούσαι να πεις ότι
το κεφάλαιο (όπως άλλωστε και οι προλετάριοι
σύμφωνα με τον Μαρξ)
δεν έχει πατρίδα. Ή μπορείς να πεις (και θα έχεις
δίκιο) ότι το κεφάλαιο
τη μόνη πατρίδα που
αναγνωρίζει είναι το κέρδος του.
Οποιος του το εξασφαλίζει είναι σύμμαχός
του, όποιος βάζει εμπόδια είναι εχθρός του. Αν
όμως είσαι αστικό κόμμα
και συστημικό μέσο ενημέρωσης και έχεις γανώσει τα αυτιά των Ελλήνων ότι οι επενδύσεις
είναι η λύτρωση για την
καθημαγμένη χώρα, ότι
οι επιχειρήσεις μας πρέπει να έχουν εξαγωγικό
προσανατολισμό, αν καταγγέλλεις σε όλους
τους τόνους την κυβέρνηση για εγκληματική
καθυστέρηση στην αξιοποίηση ξένων σχεδίων
επειδή είναι τίγκα στις
ιδεολογικές αγκυλώσεις,
ότι μισεί την επιχειρηματικότητα και θεωρεί
το κέρδος κάτι κακό,
τότε θα δυσκολευτείς

όντως να καταδικάσεις
την «επέλαση» των επιχειρηματιών στη Βόρεια
Μακεδονία.
Εκτός από άδικο δεν
θα είναι και φρόνιμο γιατί με αρκετούς απ’ αυτούς τους επιχειρηματίες έχεις στενές σχέσεις, όχι μόνο σε προσωπικό επίπεδο. Ο νοών
νοείτω.
Την ίδια στιγμή δεν είναι καθόλου εύκολο να
διαχειριστείς τους επαίνους πολλών διεθνών
μέσων ενημέρωσης, την
εγκυρότητα των οποίων
δεν αμφισβητείς, αφού
τα κατά καιρούς αρνητικά για την κυβέρνηση
δημοσιεύματά
τους
έχεις αναδείξει, και βεβαίως σου προκαλεί
απορία (εύλογη) το γεγονός ότι ακόμη και ρωσικά ΜΜΕ έκαναν λόγο
για ιστορική επίσκεψη.
Οπότε, τι κάνεις; Εκδίδεις ένα φιρμάνι που
λέει ότι δεν επιτρέπεται
ο Τσίπρας να μιλάει για
πατριωτική πράξη αφού
η Συμφωνία των Πρεσπών είναι καταδικασμένη στη συνείδηση των
πολιτών -χωρίς πάντως
να λες ότι εσύ αν έρθεις
στην κυβέρνηση θα την
καταργήσεις-, κατα-

σκευάζεις και διακινείς
κραυγαλέα fake news
για να ταΐσεις με άχυρο
τους φανατικούς, οι
οποίοι έχουν αρχίσει να
προβληματίζονται για
την ειλικρίνειά σου και
κυρίως για το αν είσαι
τόσο πατριώτης όσο δηλώνεις πως είσαι.
Ανάγωγα
Οταν ασκούνται διώξεις για υποθέσεις στις
οποίες εμπλέκονται στελέχη της Ν.Δ. και του
ΠΑΣΟΚ, πρόκειται για
σκευωρία της κυβέρνησης με εκλογική στόχευση.
Οταν την ίδια περίοδο
ασκούνται διώξεις για
υποθέσεις στις οποίες
εμπλέκονται παράγοντες
του ΣΥΡΙΖΑ (π.χ. Μάνδρα, Μάτι), τι ακριβώς
είναι; Πάλι σκευωρία της
κυβέρνησης; Προφανώς, έχουμε να κάνουμε
με μια σκευωρία που οργανώνει η ίδια εναντίον
του εαυτού της. Ηλίθιοι
αυτόχειρες εκεί στο Μαξίμου.
Του Τάσου Παππά
από την «Εφημερίδα
των Συντακτών»

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ Α.Ε.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

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

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

Κωστής Χρήστος
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

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

Γιδόπουλος Παναγιώτης
Kόντας Άρης
ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΟΙ

Κουτρούκα Αθανασία
Aυγέρη Δήμητρα

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

Το Άγγελμα

της ημέρας

Καθημερινή:

Κάθε άνθρωπος

```

Μητσοτάκης:

Εγκρίθηκε η δόση
του 1 δισ. ευρώ

```

γίνεται καλός ή κακός
Ο Τσίπρας αντάλλαξε το Μακεδονικό
με τις συντάξεις

(Για τον… λαό μένει
κάτι; Μπα!)

από τη δική του προαίρεση.

```

Αγ. Ιωάννης ο Δαμασκηνός

(Πρόεδρε στο άλλο τηλέφωνο
σε ζητάει η Μέρκελ…)

Το ανέκδοτο της ημέρας
Ένας βλέπει να κουβαλάνε ένα φέρετρο στα χέρια,
αλλα το περίεργο είναι ότι το πάνε γερμένο στο πλαι.
Προβληματισμενος πλησιάζει έναν από τους
τεθλιμμένους συγγενείς: Ποιον πάτε για θάψιμο; -την πεθερά μου
-και γιατί στο πλάι; (κι ο άλλος , στο ψιθυριστό) -σωπα!
Αν το γυρίσουμε κανονικά
θα αρχίσει να ροχαλίζει.

Γενική πρόγνωση για σήμερα

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Σ Η Μ Ε Ρ Α

Σάββατο 6/4/2019
ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ.
ΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Κ
ΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΙΣΧΥΡΑ
ΘΑ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΟΥΝ ΤΟ ΒΡΑΔΥ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 ΜΕ 6 ΚΑΙ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ
ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΤΟΠΙΚΑ
7 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 08 ΕΩΣ
17 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.
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Aλλο Τσίπρας,
κι άλλο Τσιπράς
Το όνομα Τσίπρας, αν δεν κάνω
λάθος, τονίζεται στη λήγουσα μόνον
στη γαλλική και σε καμία άλλη ευρωπαϊκή γλώσσα.
Σε αυτήν την ασήμαντη κατά τα
άλλα διαφορά του τονισμού ενδεχομένως να οφείλεται και η ιδιαιτερότητα
του πορτρέτου που φιλοτέχνησε για
να τιμήσει τον Eλληνα πρωθυπουργό
ο νεο-φιλόσοφος Μπερνάρ Ανρί Λεβί.
Αλλο Τσίπρας, κι άλλο Τσιπράς. 71
ετών, διάγων εν ολίγοις την ωριμότητά
του, ήρθε στην Αθήνα για να μας εξηγήσει ότι ο Τσίπρας είναι ένας ηγέτης
με μέλλον στο μέλλον της Ευρώπης.
Εδωσε, λέει, ένα μάθημα σοφίας αποφεύγοντας το Grexit.
Θα μπορούσε να συμπληρώσει πως
δημιούργησε ο ίδιος το πρόβλημα
που μετά κλήθηκε να λύσει, όμως
επειδή αυτό παραπέμπει σε τσαρλατάνο και όχι σε σοφό το απέφυγε τεχνηέντως.
Του αναγνωρίζει «παρρησία», τη
«δύναμη της αλήθειας» και πολλές
άλλες αρετές, τις οποίες εμείς οι ιθαγενείς ζούμε στο πετσί μας. Τους
οποίους, όμως, ως ιθαγενείς δεν παρέλειψε να κολακεύσει παραθέτοντας
δημοφιλή στερεότυπα, όπως ότι έχουμε στο DNA μας τη διαμάχη του Σωκράτη με τους σοφιστές, πως σήμερα
είμαστε όλοι Αθηναίοι του 5ου αιώνα
π.Χ. και βέβαια πως το πλοίο μας
πλησιάζει στην Ιθάκη.
Γάλλος φιλόσοφος είναι ο άνθρωπος και μιλάει στην Ελλάδα, είναι δυνατόν να ξεχάσει την Ιθάκη; Ξέχασα
το ουσιώδες. Ο Τσίπρας ξεκίνησε ως
μέλος της άγριας πανίδας την καριέρα
του και στην πορεία εξημερώθηκε.
Είναι σοφός. Δεν έμαθε μόνον αγγλικά.
Εμαθε και Ευρώπη.
Ο Μπερνάρ Ανρί Λεβί είναι παιδί
μιας γαλλικής διανόησης η οποία,
όταν συνειδητοποίησε ότι απ’ τις πολλές ανατροπές δεν της έμενε τίποτε
να ανατρέψει, βαρέθηκε τον εαυτό
της.
Εύπορος και εμφανίσιμος, περιέφερε την ανία του στις Βερσαλλίες
της Δημοκρατίας των Γραμμάτων -η
βασιλεία πέθανε, όμως το πνεύμα της
αυλής εκδικείται ακόμη και σήμερα.
Κατέβηκε στις ευρωεκλογές με ένα
κόμμα για τη Βοσνία, ατυχήσας παρότρυνε τον Σαρκοζί να ανατρέψει
τον Καντάφι.
Ο «Τσιπράς» είναι το πιο πρόσφατο
γκάτζετ στη συλλογή του. Μπορεί να
μη διακρίνεται για τον πλούτο των
ιδεών του, αυτές όμως που διαθέτει
ξέρει να τις αξιοποιεί. Γνωρίζει πολύ
καλά την αμηχανία των ευρωπαϊκών
πολιτικών ελίτ και ξέρει ότι, στο περιβάλλον τους, ο Τσιπράς αντιμετωπίζεται αν όχι με θαυμασμό, τουλάχιστον
με συμπάθεια και ενδιαφέρον.
Αριστερός, άρα πολιτικώς ορθώς,
ξεκίνησε παίζοντας το πουλάρι της
ανυποταξίας και έφθασε να μιμείται
τις χειρονομίες της ευρωπαϊκής νομιμοφροσύνης. Τι συνέπειες είχε αυτό
για τη ρημαγμένη χώρα του ελάχιστα
ενδιαφέρει. Εκείνο που ενδιαφέρει είναι το γκάτζετ.
Το γκάτζετ Τσιπράς δεν εντυπωσιάζει μόνον τον νεο-φιλόσοφο. Εντυπωσιάζει και μέρος των ευρωπαϊκών
ελίτ που ψάχνουν να βρουν τρόπους
για να διασκεδάσουν την πολιτική
τους ανία ή την πολιτική τους πενία.

Του Τάκη Θεοδωρόπουλου
από την «Καθημερινή»

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

ΣΑΒΒΑΤΟ

Έξυπνοι κάτοικοι, έξυπνη πόλη!

Ναι από το Eurogroup για δόση, αρχή του τέλους για το ΔΝΤ

Στα Τρίκαλα ο Στ. Καλαφάτης
Σε προεκλογικούς ρυθμούς συνεχίζουν να κινούνται τα
Τρίκαλα, τόσο λόγω των αυτοδιοικητικών εκλογών, όσο
και λόγω των ευρωεκλογών.
Μετά την χθεσινή επίσκεψη της υποψήφιας ευρωβουλευτή της ΝΔ κας Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου,
στην περιοχή θα βρίσκεται σήμερα ο βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης κ. Σταύρος Καλαφάτης.
Ο κ. Καλαφάτης θα επισκεφθεί στις 10.30 π.μ. τον Μητροπολίτη Τρίκκης & Σταγών κ. Χρυσόστομο και στις
11.15 π.μ. θα έχει συνάντηση με το Δήμαρχο Τρικκαίων
κ. Δημήτρη Παπαστεργίου.

Με... βανάκι στα Τρίκαλα ο Σταύρος Θεοδωράκης

∫Ε.Κ.

Παραγωγή
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Στα μέσα
της εβδομάδας
το πολυνομοσχέδιο

«Τα Τρίκαλα είναι γνωστή σε πανελλαδική κλίμακα ως
η έξυπνη πόλη» δήλωσε ο πρώην νομάρχης και βουλευτής Τρικάλων Ηλίας Βλαχογιάννης κατά την χθεσινή σύσκεψη στο Επιμελητήριο, με την παρουσία της βουλευτή και υποψήφιας ευρωβουλευτή Άννας Ασημακοπούλου.
«Μία έξυπνη πόλη, δεν μπορεί να έχει χαζούς κατοίκους» ανέπτυξε την συλλογιστική του ο κ. Βλαχογιάννης, τονίζοντας «έξυπνοι κάτοικοι, δημιουργούν έξυπνη
πόλη, άρα οι Τρικαλινοί είναι έξυπνοι!».
Φυσικά συμφώνησαν όλοι οι παριστάμενοι μαζί του (μεταξύ αυτών ο βουλευτής Τρικάλων και πρώην υπουργός
της ΝΔ Κώστας Σκρέκας, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Βασίλης Γιαγιάκος, ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ Τρικάλων Κώστας Τρέλλης), με την κ. Ασημακοπούλου ασφαλώς να συμφωνεί επίσης και να επικροτεί.

∫ Μ.Α.Μπ.
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Με περιοδεία στη Θεσσαλία συνεχίζει ο Σταύρος Θεοδωράκης την προεκλογική του εκστρατεία ενόψει των ευρωεκλογών. Πρώτος σταθμός ο θεσσαλικός κάμπος και ακολουθεί Καλαμπάκα, Καρδίτσα και Βόλος.
Συγκεκριμένα, τη Δευτέρα 8 Απριλίου θα είναι στα Τρίκαλα. Την Τρίτη στις 9 Απριλίου θα επισκεφθεί χωριά του νομού και τη Λάρισα όπου θα δώσει συνέντευξη Τύπου και θα παραστεί στην εκδήλωση του Κινήματος "Όλη η Ευρώπη ένα Ποτάμι".
Ο επικεφαλής του Ποταμιού θα έχει σε όλες τις περιοχές της Θεσσαλίας συναντήσεις με στελέχη του Κινήματος αλλά και παράγοντες της τοπικής κοινωνίας .

Στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας αναμένεται δημοσιοποιηθεί το πολυνομοσχέδιο του
Υπουργείο Παιδείας, καθώς το
επιτελείο του Υπουργού προχωρά στις απαιτούμενες διορθώσεις.
Σύμφωνα με το “esos” το Πολυνομοσχέδιο - όπως ορίζει η
διαδικασία- θα αποσταλεί προς
την Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή της Βουλής καθώς και στο
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους,
ενδεχομένως μεθαύριο Δευτέρα.
Στη συνέχεια θα κατατεθεί
στην Επιτροπή Μορφωτικών
Υποθέσεων της Βουλής ώστε
να προετοιμαστεί η συζήτηση
και η τελική ψήφιση του στην
Ολομέλεια της Βουλής. Έπειτα,
η σχετική απόφαση αναμένεται
να δημοσιευτεί στο ΦΕΚ.
Το πολυνομοσχέδιο θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, και την
συγχώνευση του ΤΕΙ Δυτικής
Ελλάδας και ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας με τα αντίστοιχα πανεπιστημιακά ιδρύματα.
Πρόθεση του υπουργείου είναι
η ολοκλήρωση της διαδικασίας
μέχρι τα τέλη του Απριλίου, ώστε
ο "ενημερωμένος" ακαδημαϊκός
χάρτης να κατατεθεί και στο νέο
μηχανογραφικό, για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2019.

∫Ε.Κ.

Να υπάρξει και πάλι παραγωγή στην Ελλάδα είναι το ζητούμενο για την επόμενη ημέρα, υπογράμμισε ο πρόεδρος του
Επιμελητηρίου Βασίλης Γιαγιάκος, κατά την χθεσινή σύσκεψη
στο Επιμελητήριο, με την παρουσία της βουλευτή και υποψήφιας ευρωβουλευτή Άννας Ασημακοπούλου.

«Όλοι μαζί οι πολιτικοί και οι φορείς στον τόπο μας και
στην έδρα της ΕΕ οφείλουμε να εργαστούμε προς την
κατεύθυνση αυτή» σημείωσε ο κ. Γιαγιάκος, επισημαίνοντας «από το 1980 και μετά έχει υπάρξει αποβιομηχάνιση, οπότε δεν παράγουμε τίποτα. Όμως, ανάπτυξη,
ευημερία και πρόοδος δεν επιτυγχάνονται έτσι, αλλά
μόνο με παραγωγή και γι’ αυτό τον σκοπό πρέπει να αγωνιστούμε όλοι».

∫ Μ.Α.Μπ.

CMYK

4 σελίδα

ΣΑΒΒΑΤΟ

6

τοπικά

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

ην επαναοριοθέτηση της λαϊκής
αγοράς στην περιοχή του ΟΣΕ και
την έγκριση του κανονισμού για
αγορά στην περιοχή του «Κλωτσοτήρα»
αποφάσισε, κατά πλειοψηφία το
Δημοτικό Συμβούλιο Τρικκαίων, κατά την
προχθεσινή του συνεδρίαση.

Τ

Στόχος του νέου κανονισμού είναι η θέσπιση προδιαγραφών και κανόνων για την εύρυθμη λειτουργία των λαϊκών αγορών του Δήμου Τρικκαίων, η βελτίωση της αισθητικής εικόνας και της λειτουργικότητά τους, η διασφάλιση της προστασίας του καταναλωτικού
κοινού και η δημιουργία των απαραίτητων προϋποθέσεων για την δραστηριοποίηση όλων των
οικονομικών και παραγωγικών δυνάμεων του
τόπου, που θα συμβάλλουν στον υγιή ανταγωνισμό.
Σύμφωνα με το νέο κανονισμό «στο Δήμο
Τρικκαίων λειτουργεί περιφερειακή λαϊκή
αγορά, στην περιοχή Κλωτσοτήρα στην οποία
δραστηριοποιούνται παραγωγοί και επαγγελματίες πωλητές με συνολικό αριθμό θέσεων
ογδόντα έξι (86). Το μήκος πρόσοψης των Εγκαταστάσεων Πώλησης θα είναι 3 μέτρα, το
οποίο είναι ίσο κατά κατηγορία πωλούμενων ειδών δεν υπερβαίνει σε καμία περίπτωση τα έξι.
Ωστόσο, αν οι Επιτροπές του άρθρου 28 υποβάλουν στο φορέα λειτουργίας πλήρως αιτιολογημένη πρόταση για περαιτέρω ανάπτυξη των πάγκων έως οκτώ (8) μέτρα ανά κατηγορία πωλούμενων ειδών και για συγκεκριμένες λαϊκές αγορές, στις οποίες υπάρχει δυνατότητα από άποψη χώρου, ο φορέας λειτουργίας μπορεί να συμπεριλάβει σχετική
πρόβλεψη στον Κανονισμό Λειτουργίας» αναφέρει ο νέος κανονισμός».
Σχετικά με τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς
του ΟΣΕ θα γίνει επαναοριοθέτηση με την μεί-

Εγκρίθηκε από το Δ.Σ. Τρικκαίων κατά την προχθεσινή συνεδρίαση

Νέος κανονισμός λειτουργίας
για τη λαϊκή στον Κλωτσοτήρα
• Στόχος του νέου
κανονισμού είναι η
θέσπιση προδιαγραφών
και κανόνων για την
εύρυθμη λειτουργία
των λαϊκών αγορών

ωση των θέσεων από εκατόν πενήντα δύο (152)
σε εκατόν είκοσι (120) συνοδευόμενη από το-

πογραφικό διάγραμμα στο οποίο απεικονίζεται ο αριθμός των θέσεων και οι διαστάσεις αυ-

τών επί των οδών : α) Στην οδό Ευριπίδου από
την οδό Ασκληπιού και στην δεξιά πλευρά αυτής με αριθμό θέσεων τριάντα εννέα (39), β)
Στην οδό Ευριπίδου από την οδό Ασκληπιού
έως τον αριθμό 11 και στην αριστερή πλευρά
αυτής με αριθμό θέσεων είκοσι οκτώ (28), γ)
στο μέσον της οδού Ευριπίδου (ΝΗΣΙΔΑ) από
την οδό Ασκληπιού έως την οδό Τερτίπη με
αριθμό θέσεων τριάντα οκτώ (38) και δ) στην
οδό Τερτίπη από την οδό Ευριπίδου έως την
οδό Ζωοδόχου Πηγής και μόνο στη αριστερή
πλευρά αυτής με αριθμό θέσεων δέκα πέντε
(15).
Ε.Κ.

Στην τελική φάση είναι οι πιστοποιήσεις των προϊόντων

Χωριάτικο λουκάνικο και ρίγανη Τρικάλων
• Πρόκειται για δράσεις φορέων του Νομού μας, όπως της Περιφερειακής Ενότητας,
του Δήμου Τρικκαίων, του Επιμελητηρίου, του Σωματείου Κρεοπωλών κ.α.
την τελική φάση εισέρχεται η προώθηση δύο δράσεων που
αφορούν πιστοποιήσεις ντόπιων προϊόντων, με την μία να
αφορά το χωριάτικο λουκάνικο Τρικάλων και η άλλη την ρίγανη αναφέρει ο πρόεδρος
του Επιμελητηρίου Τρικάλων
Βασίλης Γιαγιάκος.
Για το λουκάνικο έχουν γίνει
όλες οι ενέργειες για την πιστοποίησή του ως ΠΓΕ (Προϊόν Γεωγραφικής Ένδειξης),
ενώ για την ρίγανη, μέχρι
τώρα έχει πραγματοποιηθεί
μοριακή ταυτοποίηση των ντόπιων ποικιλιών, ώστε οι παρα-

Σ

γωγοί να έχουν την δυνατότητα να καλλιεργούν «δικά
μας» φυτά στον τόπο μας με
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά
και ιδιότητες (τυποποιημένα)
και όχι από την Ιταλία και την
Τουρκία όπως γίνεται μέχρι
τώρα, που έχουν αλλοιώσει

και περιορίσει κατά πολύ τα
ενδημικά είδη, τα οποία έχουν
την ιδιαίτερη αξία.
Οι πρωτοβουλίες αυτές
αποτελούν συνεργασίες φορέων του Νομού μας, όπως
της Περιφερειακής Ενότητας,
του Δήμου Τρικκαίων, του Επιμελητηρίου, του Σωματείου
Κρεοπωλών κ.α.

Συγκριτικό
πλεονέκτημα
Πρόκειται για πρωτοβουλίες που στοχεύουν ευθέως
στην ανάπτυξη του τόπου,
μέσω της ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα και της μεταποίησης, ακριβώς εκεί που ο
Νομό μας έχει συγκριτικό πλεονέκτημα. Επίσης, με την δρά-

ση αυτή θα πιστοποιηθεί ένα
προϊόν, το οποίο είναι περιζήτητο στις αγορές εκτός Τρικάλων, όπως των Αθηνών, της
Θεσσαλονίκης κλπ, αλλά και
του εξωτερικού.
Από τον χαρακτηρισμό και
την πιστοποίηση των συγκεκριμένου προϊόντος, θα ωφεληθεί γενικότερα η τοπική οικονομία, καθώς, για να έχει δικαίωμα να δώσει «ταυτότητα» ο οποιοσδήποτε παράγει
λουκάνικο και ρίγανη πρέπει
να πληρούνται ορισμένοι κανόνες.
Έτσι, για παράδειγμα το
λουκάνικο Τρικάλων, το οποίο
εδώ και πολλά χρόνια είναι
ονομαστό και περιζήτητο στην
αγορά, θα παρασκευάζεται
υποχρεωτικά από πρώτες
ύλες που παράγονται στον ν.
Τρικάλων, που σημαίνει αύξηση της ζήτησης και άρα
του κύκλου εργασιών για μία
σειρά επιχειρήσεων στον τομέα της κτηνοτροφίας, της
γεωργίας και ασφαλώς της
μεταποίησης και του εμπορί-

ου, που σημαίνει και νέες θέσεις εργασίας. Αντίστοιχα θα
υπάρξουν κανόνες και για την
Τρικαλινή ρίγανη.
Είναι πλέον γνωστό και κοινώς αποδεκτό πως η σύγχρονη αγορά απαιτεί για τα

προϊόντα της «ταυτότητα», η
οποία όμως λαμβάνεται βάσει
αυστηρών προϋποθέσεων και
προδιαγραφών, η εφαρμογή
των οποίων ελέγχεται.
Ματθαίος Μπίνας

Ο Βουλευτής Α ‘Θεσσαλονίκης ΝΔ
Καλαφάτης Σταύρος, στα γραφεία της
ΔΗΜ.Τ.Ο ΝΔ Μετεώρων
Το Σάββατο 6/04/2019 και ώρα
1.30 μμ ο Βουλευτής Α ‘Θεσσαλονίκης ΝΔ Καλαφάτης Σταύρος, θα επισκεφτεί τα γραφεία της ΔΗΜ.Τ.Ο ΝΔ
Μετεώρων όπου θα συναντηθεί με
την πρόεδρο Σιουπέρη Μαρία και τα
μέλη της ΔΗΜ.Τ.Ε ΝΔ Μετεώρων.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΙΟΥΠΕΡΗ ΜΑΡΙΑ

τοπικά

«Η

χηρό μήνυμα
φυγής προς
την
κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ
πρέπει να είναι οι
επερχόμενες
ευρωεκλογές, που θα
πρέπει επίσης να έχουν
χαρακτήρα
δημοψηφίσματος» ,
δήλωσε η βουλευτής και
υποψήφια
ευρωβουλευτής της ΝΔ
Άννα - Μισέλ
Ασημακοπούλου, στην
χθεσινή της ομιλία στην
αίθουσα “Αίγλη” του
ξενοδοχείου
“Πανελλήνιο”.

ΣΑΒΒΑΤΟ
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Ασημακοπούλου:
Δημοψήφισμα οι Ευρωεκλογές
•Πλήθος κόσμου στην ομιλία της υποψηφίου Ευρωβουλευτή της Ν.Δ

Πλήθος κόσμου κατέκλυσε
την αίθουσα, ενώ το παρών
έδωσαν πολιτικοί και πολιτευτές της ΝΔ. Την εκδήλωση
άνοιξε ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ
Τρικάλων Κώστας Τρέλλης
και χαιρετισμούς απηύθυναν
ο βουλευτής και πρώην
υπουργός Κώστας Σκρέκας,
ο πρώην νομάρχης και βουλευτής Ηλίας Βλαχογιάννης
και πρώην δήμαρχος Τρικκαίων και βουλευτής Μιχάλης
Ταμήλος. Ο κ. Τρέλλης ενημέρωσε πως η κ. Ασημακοπούλου θα παραιτηθεί από
την βουλευτική της έδρα, ως
υποψήφια ευρωβουλευτής.

Στοίχημα η
επαναφορά της
κανονικότητας

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
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τηρήσουν τις καρέκλες τους.
Μόνο αυτό τους νοιάζει».
«Με τον κ. Αντώνη Σαμαρά
στην πρωθυπουργία είχε αρχίσει να γυρίζει η κατάσταση,
όμως έριξε ο ΣΥΡΙΖΑ την κυβέρνηση, με αφορμή την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, αλλά στην πραγματικότητα για να πιάσουν τις
καρέκλες» ανέφερε η κ. Ασημακοπούλου και δήλωσε «είναι
επικίνδυνοι. Η οικονομία; Η
χειρότερη της Ευρώπης. Λένε
πως βγήκαμε από τα μνημόνια, αλλά για οτιδήποτε χρειαζόμαστε άδεια των θεσμών
και επιπλέον έχουμε φόρους,
κατασχέσεις. Μοιράζουν φτώχεια και επιδόματα».
«Ανομία επικρατεί στην
χώρα και κανείς δεν αισθάνεται ασφαλής. Για το προσφυγικό πραγματοποιείται έλεγχος για τα κονδύλια που έχουν
διαχειριστεί οι ΜΚΟ» επισήμανε η κ. Ασημακοπουλου,
υπογραμμίζοντας «όσο για τα
εθνικά θέματα, υπέγραψαν
την επιζήμια για την χώρα
μας συμφωνία των Πρεσπών
και τώρα μιλάνε για γέφυρες
με την Τουρκία με αφορμή
τα ενεργειακά, για το Καστελόριζο που δεν είναι στο Αιγαίο και άλλα που μάλλον είναι κακοί οιωνοί για συμφωνία
τύπου Πρεσπών».

Το διακύβευμα
«Εμείς θα τα αλλάξουμε
όλα αυτά σιγά- σιγά, με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που είναι σοβαρός,
έχει γνώσεις και δεν λέει μεγάλα και παχιά λόγια» τόνισε
η κ. Ασημακοπούλου και υπογράμμισε «το διακύβευμα των
ευρωεκλογών είναι το εξής:
Να φύγουν. Να πάμε παρακάτω. Θα παραλάβουμε χάος,
όμως θα καταφέρουμε. Και
θέλω να απαντήσω για τον
πήχη σ’ αυτές τις εκλογές.
Το 2014 στις ευρωεκλογές με
3,6% υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ έλεγαν
να φύγει η κυβέρνηση Σαμαρά, διότι έχασε την νομιμοποίησή της. Τώρα, αν χάσουν
με 3,5%, τι κάνουν; Αν έχουμε
τουλάχιστον αυτήν την διαφορά, θα έχουμε και ραγδαίες
πολιτικές εξελίξεις».
Ματθαίος Μπίνας

Αρχικά η κ. Ασημακοπούλου
επαίνεσε τα Τρίκαλα για τα
επιτεύγματα στον τομέα της
ψηφιακής τεχνολογίας και
στην συνέχεια μίλησε για την
κατάσταση που έχει περιέλθει
η χώρα.
«Έχουμε πάψει πλέον να είμαστε μία κανονική Ευρωπαϊκή
χώρα μετά από τέσσερα χρόνια διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ» δήλωσε η κ. Ασημακοπούλου και συνέχισε εξαπολύοντας πυρά κατά της κυβέρνησης και του ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας «αυτό είναι ένα στοίχημα για μας, το να επαναφέρουμε την Ελλάδα στην κανονικότητα μετά από τέσσερα
καταστροφικότατα χρόνια του
ΣΥΡΙΖΑ, τα στελέχη του οποίου
κάνουν τα πάντα για να δια-

Η υποψήφια ευρωβουλευτής της ΝΔ Άννα Ασημακοπούλου επισκέφθηκε το Επιμελητήριο

Πλεονέκτημα για τα Τρίκαλα η ψηφιακή πρωτοπορία

Τ

ην πρωτοπορία των Τρικάλων στα
ψηφιακά συστήματα και γενικά
στην σύγχρονη τεχνολογία
πληροφορικής αναγνώρισε η βουλευτής
και υποψήφια ευρωβουλευτής της ΝΔ
Άννα Ασημακοπούλου, η οποία τόνισε
παράλληλα «αν ο λαός με στείλει στην
Ευρωβουλή, είμαι στην διάθεσή σας για
την προώθηση όσων ζητημάτων
χρειάζεται ο ν. Τρικάλων».

Στο πλαίσιο του προεκλογικού αγώνα για
τις ευρωεκλογές, η κ. Ασημακοπούλου βρέθηκε χθες στα Τρίκαλα και επισκέφτηκε το
Επιμελητήριο, συνοδευόμενη από τον πρόεδρο της ΝΟΔΕ Τρικάλων Κώστα Τρέλλη,
όπου είχε συνεργασία με τον πρόεδρο Βασίλη
Γιαγιάκο, ενώ στην σύσκεψη παραβρέθηκαν
ο πρώην υπουργός και νυν βουλευτής Τρικάλων της ΝΔ Κώστας Σκρέκας, ο πρώην
νομάρχης και βουλευτής Τρικάλων Ηλίας
Βλαχογιάννης, μέλη του ΔΣ του φορέα και
συνεργάτες της υποψήφιας ευρωβουλευτή.

Ο κ. Γιαγιάκος ενημέρωσε την Ασημακοπούλου για την οικονομική κατάσταση του
Νομού μας, επισημαίνοντας πως έχει όλα
τα ζητήματα που έχουν όλοι, όπως φόροι,
ασφαλιστικές εισφορές, έλλειψη ρευστότητας
κλπ, όμως, παρόλο που δεν είναι παραθαλάσσιος τόπος, έχει τουρισμό και μάλιστα

με δυναμική, που αμβλύνει κάπως τα προβλήματα, αλλά και εταιρείες και βιομηχανίες
που δείχνουν τον δρόμο της προόδου και
τόνισε πως έχουν επιτευχθεί πολλά, τόσο
στον τομέα της σύγχρονης τεχνολογίας και
του ηλεκτρονικού επιχειρείν, όσο και στον
τουρισμό και την βιομηχανία, ζητώντας στην

συνέχεια από την κ. Ασημακοπούλου οι ευρωβουλευτές να συνδράμουν και να αγωνιστούν για την επανέναρξη της παραγωγής
στην Ελλάδα, καθώς χωρίς αυτήν δεν υπάρχει
ανάπτυξη και ευημερία.
Από την πλευρά της η κ. Ασημακοπούλου
έθεσε ερωτήματα για τα Τρίκαλα και τόνισε
πως στα επόμενα 10 χρόνια και στο επερχόμενο νέο ΕΣΠΑ, θα δοθεί έμφαση και πολύ
χρηματοδότηση στην ανάπτυξη τεχνητής
νοημοσύνης και του blockchain, που είναι
ένα σύστημα με εφαρμογή από τον αγροτικό
τομέα, μέχρι την σύγχρονη βιομηχανία, μέσω
του οποίου θα είναι δυνατή η παρακολούθηση
της πορείας ενός προϊόντος από την ώρα
που ήταν πρώτη ύλη, έως την στιγμή που θα
παραδοθεί στον πελάτη.
«Είμαι βέβαιη πως τα Τρίκαλα, λόγω της
πρωτοπορίας που έχουν στον τομέα αυτό,
θα επωφεληθούν τα μέγιστα στους δύο αυτούς κλάδους» δήλωσε η κ. Ασημακοπούλου.
Μ.Α.Μπ.
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Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου:

«Κόσμημα τα Τρίκαλα
για τα ευρωπαϊκά δεδομένα»
•Η υποψήφια Ευρωβουλευτής της Ν.Δ. επισκέφθηκε
τον κ. Παπαστεργίου στο πλαίσιο της περιοδείας της στην περιοχή

Γ

ια διάφορα
ζητήματα που
άπτονται της
τοπικής Αυτοδιοίκησης,
αλλά και τα όσα
διαδραματίζονται στην
Ευρωπαϊκή Ένωση
ενόψει και των
ευρωεκλογών του
Μαΐου απασχόλησαν τη
χθεσινή συνάντηση του
Δημάρχου Τρικκαίων κ.
Δημήτρη Παπαστεργίου
και της υποψήφιας
ευρωβουλευτή Άννα
Μισέλ Ασημακοπούλου.

Η κα. Ασημακοπούλου επισκέφθηκε τον κ. Παπαστεργίου, στο πλαίσιο της περιοδείας της, στην περιοχή, συνοδευόμενοι από τοπικά στε-

λέχη της Νέας Δημοκρατίας.
Σε δηλώσεις της, προς τον
«Π.Λ.» εξέφρασε το θαυμασμό της για τα όσα έχουν
υλοποιηθεί και σχεδιάζονται
στον τομέα της τεχνολογίας,
λέγοντας ότι «πρωτίστως τα
Τρίκαλα εκτός από “έξυπνη
πόλη”, έχουν έξυπνους ανθρώπους. Αποτελούν ένα κόσμημα για τα ευρωπαϊκά δεδομένα και έχουν ακόμα μεγαλύτερες πιθανότητες στη
νέα προγραμματική περίοδο».
Όπως τόνισε «είχαμε την
ευκαιρία να συνομιλήσουμε
με τον Δήμαρχο για όσα σχεδιάζει και σκέφτεται για την
επόμενη ημέρα και δεσμεύτηκα ότι εάν εκλεγώ ευρωβουλευτής με τη βοήθεια
των καλών ανθρώπων που

κατοικούν στα Τρίκαλα, να
σταθώ αρωγός σε ό,τι χρειάζεται η πόλη».

ΤΩΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ 5

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

CMYK

Σημειωτέον, η υποψηφία
ευρωβουλευτής μίλησε χθες
το απόγευμα σε εκδήλωση

που πραγματοποιήθηκε στο
ξενοδοχείο «Πανελλήνιον»
με θέμα «Για την Ελλάδα

που μας αξίζει, στην Ευρώπη
του αύριο».
Ε.Κ.

τοπικά

Η γρίπη υποχωρεί σταθερά
•Είχαμε άλλα τρία θύματα αυτή την εβδομάδα, αφήνοντας 130 νεκρούς
ειώνεται συνεχώς
η ένταση και η
κυκλοφορία της
εποχικής γρίπης, γεγονός
που αποτυπώνεται πλέον
και στα στοιχεία του
Κέντρου Ελέγχου
Λοιμώξεων και Πρόληψης
Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ).
Ο αριθμός των νέων
σοβαρών κρουσμάτων
που χρειάζονται νοσηλεία
σε Μονάδα Εντατικής
Θεραπείας (ΜΕΘ) καθώς
και ο αριθμός των
θυμάτων της νόσου
βρίσκεται σε καθοδική
πορεία για πέμπτη
εβδομάδα.

Μ

Ειδικότερα, και όπως προκύπτει από την έκθεση του
ΚΕΕΛΠΝΟ, κατά το διάστημα
25-31 Μαρτίου δηλώθηκαν
τρεις νεκροί από τις επιπλοκές
της γρίπης και τρεις ασθενείς
που εισήχθησαν σε ΜΕΘ προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα
προβλήματα που πυροδότησε
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Για τη δωρεά του ακινήτου των
Γιάννα & Μπ. Δεληλίγκα στο Δ. Τρίκκαίων

Έπεσαν
οι υπογραφές
•Πρόκειται για μια δωρεά που επιλύει
ένα θέμα σημαντικό για τα Ατομα
με Αναπηρία του Δήμου Τρικκαίων

στον οργανισμό τους η εποχική γρίπη.
Ο κατάλογος των θυμάτων
ανέρχεται πλέον σε 130. Από
τους 130νεκρούς οι 116 κατέληξαν νοσηλευόμενοι σε ΜΕΘ
και οι 14 σε θάλαμο, με το
ερώτημα να παραμένει μετέ-

ωρο «δεν υπήρχε διάθεσιμη
κλίνη ΜΕΘ ή κρίθηκε πως δεν
χρειάζεται να εισαχθούν για
εντατική νοσηλεία;».
Από την αρχή της εφετινής
περιόδου γρίπης, δηλαδή τυπικά από τον περασμένο
Οκτώβριο, αλλά επί της ου-

σίας από την αρχή του έτους
που εντάθηκε η επιδημία,
έχουν καταγραφεί 378 σοβαρά κρούσματα εποχικής γρίπης. Εξ αυτών, τα 364 περιστατικά χρειάστηκε να νοσηλευτούν σε ΜΕΘ.
XΡ. ΠΑΠ.

Προσλήψεις 19 συμβασιούχων
στον Δήμο Μετεώρων
Τ
ροσλήψεις με την
εποπτεία του
ΑΣΕΠ, 1.125
συμβασιούχων σε
Δήμους ενέκρινε το
υπουργείο Εσωτερικών
την ίδια ημέρα που
εξέδωσε την εγκύκλιο για
το προεκλογικό
«πάγωμα».

Π

Σύμφωνα με την κατανομή
στο Δήμο Μετεώρων θα καλυφθούν συνολικά 19 θέσεις συμβασιούχων.
Οι προσλήψεις θα γίνουν
με συμβάσεις και σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-

σμένου χρόνου και θα αφορούν υπηρεσίες ανταποδο-

τικού χαρακτήρα σε ΟΤΑ α’
βαθμού ενώ θα υλοποιηθούν

υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ.
Οι προκηρύξεις κρίθηκαν
ανάγκες για την ενίσχυση
των φορέων σε προσωπικό
με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου
για τις υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα και θα είναι διάρκειας έως οκτώ (8)
μήνες ενώ λήφθηκαν υπόψην βεβαιώσεις των οικονομικών υπηρεσιών των φορέων ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό τους για το έτος 2019
και ότι θα προβλεφθεί αντίστοιχη για το έτος 2020.

Θα σκονταψουν στη βιασύνη τους να δαιμονολογησουν.

Παπαδόπουλος: Ορισμένοι στη ΝΔ βιάζονται
να κάνουν δηλώσεις για το ΚΥ Καλαμπακας
•Το Υπουργείο Υγειας προωθεί με συγκεκριμένες παρεμβάσεις την αναβάθμισή του

ο Κ.Δ.Α.Π. - Α.μ.Ε.Α. "Ήφαιστος" στη Μπάρα
επισκέφθηκε την 5/4/19 ο βουλευτής Τρικάλων
του ΣΥ.ΡΙΖ.Α Σάκης Παπαδόπουλος.
Στη συνάντηση που είχε με τους εργαζόμενους του Κέντρου
τονίστηκε η υψηλή σημασία των προγραμμάτων δημιουργικής

Τ

απασχόλησης των ΑμΕΑ, και συζητήθηκε το αίτημα των εργαζομένων για μονιμοποίηση τους σε οργανικές θέσεις.
Τέλος, κανονίστηκε συνάντηση με την Υπουργό Διοικ. Ανασυγκρότησης Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου για την Κυριακή
7/4/19, κατά την επικείμενη επίσκεψή της στα Τρίκαλα

ο δρόμο της υλοποίησης φαίνεται ότι
παίρνει σιγά- σιγά η δημιουργία μονάδας
φιλοξενίας ατόμων με αναπηρία που θα
φιλοξενείται στο χώρο που δώρισαν στο Δήμο
Τρικκαίων, η Γιάννα και Μπάμπης Δεληλίγκα.

Χθες, έπεσαν και οι υπογραφές για την δωρεά του ακινήτου μεταξύ του Δημάρχου Τρικκαίων κ. Δημήτρη Παπαστεργίου και του ζεύγους Δεληλίγκα.
Η διαδικασία έλαβε χώρα στο γραφείο του Δημάρχου,
παρουσία του Αντιδημάρχου κ. Κώστα Ψύχου, των εκπροσώπων των Συλλόγων ΑμΕΑ της πόλης των Τρικάλων, «Συμπαράσταση», «Αρωγή» και «Ελπίδα, καθώς της
εξουσιοδοτημένης συμβολαιογράφου.
Ως γνωστόν, το περασμένο Σεπτέμβριο το ζεύγος Δεληλίγκα αποφάσισε να προχωρήσει τη δωρεάς ενός ακινήτου έκτασης 11.000 τ.μ. στην οδό Πατουλιάς, με απώτερο σκοπό τη δημιουργία ενός χώρου που θα χρησιμοποιηθεί για τα η διαμονή και τη δημιουργική απασχόληση παιδιών με αναπηρία.
Πρόκειται για μια δωρεά που επιλύει ένα θέμα σημαντικό για τα Άτομα με Αναπηρία του Δήμου Τρικκαίων,
καθώς θα πρόκειται για μονάδα συμπληρωματική στις
δύο βάρδιες του ΚΔΑΠ ΜΕΑ που λειτουργεί ο Δήμος.
Στόχος από τη πλευρά της δημοτικής Αρχής είναι να
ολοκληρωθεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα η υλοποίηση
του Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας
ΑμεΑ, ενώ έχει γίνει η πρώτη εκπόνηση της μελέτης από
την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου
Στη συνέχεια το Κέντρο, που θα έχει πρόβλεψη και
υποδομής διανυκτέρευσης, θα πρέπει να ενταχθεί σε
πρόγραμμα, κάτι που θα γίνει με τη συνεργασία της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Ε.Κ.

Γαριβάλδη 1 Τρίκαλα
Τηλ.: 24310 78600
what's up: 6987 413 785
e-mail: nicosflioukas@gmail.com
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Εκφράζουν παραγωγοί για την
μη έναρξη της διαδικασίας
υποβολής δηλώσεων ΟΣΔΕ 2019

Απορία και ανησυχία

«Φυσικές καταστροφές,
ο ρόλος των τοπικών αρχών»
•Ημερίδα για τις Φυσικές Καταστροφές θα πραγματοποιηθεί το πρωί
της Κυριακής 7/4 στην Καλαμπάκα στην αίθουσα «Νίτσα Λιάπη»

Α

Α

πορία αλλά και ανησυχία για την μη έναρξη
της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων
ΟΣΔΕ 2019 εκφράζουν παραγωγοί.

Όπως σημειώνουν αγρότες, αν και έχουμε ήδη εισέλθει στον Απρίλιο, το σύστημα δεν έχει ανοίξει,
ενώ το 2018 είχε τεθεί σε λειτουργία ήδη από τον
Φεβρουάριο.
Από αγρότες εκφράζονται φόβοι πως αν λήξει η
διαδικασία τον Ιούνιο του 2019 όπως πέρυσι, είναι
μικρό το χρονικό διάστημα και ενδεχομένως προκληθούν προβλήματα στο σύστημα λόγω υπερφόρτωσής
του με δεδομένα, αλλά και παραγωγοί ίσως να μην
προλάβουν να υποβάλλουν τις δηλώσεις τους έγκαιρα,
ενώ αν η καταληκτική ημερομηνία οριστεί για αργότερα, Ιούλιο ή και Αύγουστο, να μην γίνει κατορθωτό
να αποδοθεί το ερχόμενο φθινόπωρο η προκαταβολή
της ενιαίας ενίσχυσης και η εξόφλησή της τον Δεκέμβριο του 2019, προξενώντας επιπρόσθετα προβλήματα στους ήδη σε εξαιρετικά δύσκολη οικονομικά
κατάσταση γεωργούς και κτηνοτρόφους.

Το ΟΣΔΕ
Η δήλωση ΟΣΔΕ του 2013 έπαιξε ρόλο για την κατοχύρωση δικαιώματος συμμετοχής στην πρώτη κατανομή των νέων δικαιωμάτων του 2015 και η αξία δικαιωμάτων το 2014 ήταν η βάση αναφοράς για τον
υπολογισμό της Αρχικής Μοναδιαίας Αξίας των νέων
δικαιωμάτων του κάθε παραγωγού, ενώ το 2015 δόθηκαν τόσα νέα δικαιώματα, όσα εκτάρια (στρέμματα)
δηλώσει κάθε αγρότης.
Με τον νέο Κοινοτικό Κανονισμό οι περισσότερες
ενισχύσεις του παρελθόντος ενοποιήθηκαν σε μία,
την Ενιαία Ενίσχυση. Παράλληλα, εφαρμόζονται τα
καθεστώτα ενίσχυσης που εξαιρέθηκαν εν όλω ή εν
μέρει από το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης (μη αποσυνδεδεμένα καθεστώτα), καθώς και το μέτρο της
χορήγησης πρόσθετης ενίσχυσης για συγκεκριμένους
τύπους γεωργίας, οι οποίοι είναι σημαντικοί για την
προστασία ή τη βελτίωση του περιβάλλοντος ή για
την βελτίωση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων.
Για την διαχείριση και τον έλεγχο των παραπάνω
καθεστώτων και μέτρων στήριξης, έχει θεσπισθεί ένα
Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου
(ΟΣΔΕ), το οποίο ενσωματώνει επίσης την διαχείριση
και έλεγχο των Κανόνων Πολλαπλής Συμμόρφωσης,
της διαφοροποίησης και της Δημοσιονομικής πειθαρχίας.
Ματθαίος Μπίνας

ύριο Κυριακή 7
Απριλίου 2019 και
ώρα 10:45 το
πρωί, στην αίθουσα
«Νίτσα Λιάπη» στην
Καλαμπάκα, η
Περιφερειακή Ενότητα
Τρικάλων και ο Δήμος
Καλαμπάκας σε
συνεργασία με την
Πράσινη Κιβωτό,
διοργανώνουν ημερίδα
με θέμα: «Φυσικές
καταστροφές, ο ρόλος
των τοπικών αρχών στην
ενημέρωση και
ενεργοποίηση των
τοπικών κοινωνιών».

Η Ημερίδα αυτή με τη συμμετοχή καταξιωμένων εισηγητών που πρωτοστατούν
στην έρευνα, πρόληψη και
αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, φιλοδοξεί να ενημερώσει να ευαισθητοποιήσει
και να ενεργοποιήσει τους
αρμόδιους, για αυτά τα φαινόμενα που εντείνονται σε
όλο τον κόσμο και δεν γνωρίζουμε πότε θα χτυπήσουν την
πόρτα μας.
Η Πράσινη Κιβωτός που
ιδρύθηκε πριν πέντε χρόνια
και υπηρετεί το τρίπτυχο «Άνθρωπος – Κοινωνία – Περιβάλλον» προσδοκά για μια
ακόμη φορά, μέσα από αυτή

την ημερίδα που διοργανώνει
σε συνεργασία με την Αντι-

περιφέρεια Τρικάλων και το
Δήμο Μετεώρων,να φανεί

χρήσιμη για τον τόπο μας,
αφού θα δώσει τη δυνατότητα
να ενημερωθούν φορείς και
τοπικές κοινωνίες για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο μέλλον της νέας
γενιάς και στο αύριο του πλανήτη.
Εισηγητές είναι:
Ο κ. Ευθύμης Λέκκας, Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος
Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος στο Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
(ΕΚΠΑ), Πρόεδρος Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας, με θέμα:
«Φυσικές Καταστροφές-Νέα
Επιστημονικά, Τεχνολογικά και
Επιχειρησιακά Δεδομένα από
Πρόσφατες Καταστροφές σε
Εθνικό και Παγκόσμιο Επίπεδο».
Ο κ. Θανάσης Γκανάς, Δρ.
Γεωλόγος – Σεισμολόγος, Διευθυντής Ερευνών Γεωδυναμικού Ινστιτούτο του Εθνικού
Αστεροσκοπείου Αθηνών, με
θέμα: «Προηγμένες διαστημικές τεχνολογίες για πρόβλεψη
και αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών».
Η κα Έλενα Φλόκα, Καθηγήτρια του τμήματος Φυσικής
του ΕΚΠΑ, με θέμα: «Κλιματικές αλλαγές: ενδείξεις, αίτια
και αβεβαιότητες».

Ανησυχία στην Οιχαλία για γέφυρα
•Ερωτήματα των κατοίκων της περιοχής για
την καταλληλότητα γέφυρας που βρίσκεται κοντά σε σπίτια

Έ

να σημαντικό
θέμα που αφορά
την ασφάλεια
μετέφεραν στον «Πρωινό
Λόγο» κάτοικοι της
Οιχαλίας. Ο λόγος για την
καταλληλότητα της
γέφυρας προς τα
σφαγεία της περιοχής
που είναι αμφίβολη και
υπάρχει η αγωνία για τα
χειρότερα.

Η ελλιπής συντήρηση και
οι κακοτεχνίες είναι ολοφάνερες, όπως μαρτυρούν οι
φωτογραφίες
από
το
oichalialive, αρκετά μέτρα σίδερο έχουν φύγει από την
θέση τους και έχουν κρεμάσει,
ενώ ουδείς γνωρίζει εάν έχουν
πραγματοποιηθεί οι απαραίτητες μελέτες στατικότητας
της «γερασμένης» γέφυρας.
Πρόκειται για μια γέφυρα
που καθημερινά εξυπηρετεί
μεγάλο αριθμό οχημάτων και
δη φορτηγών με μέγιστο απόβαρο 12 τόνους, γεγονός που
αποδεικνύει ότι χρήζει άμεση
συντήρηση.
Καταγγελίες δημοτών αναφέρουν πως το πρόβλημα έχει
μεταφερθεί στον Δήμαρχο,

αλλά η απάντηση που έλαβαν
είναι ότι δεν πρόκειται για αρμοδιότητα του Δήμου Φαρκαδόνας και θα πρέπει να
απευθυνθούν στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων. Οι
κάτοικοι βέβαια δεν ενδιαφέρονται σε ποιον ανήκει η ευθύνη, αλλά να βρεθεί λύση
πριν το πρόβλημα αυξηθεί και
υπάρξουν χειρότερα πράγματα, τότε θα είναι αργά για
δικαιολογίες…
ΧΡ. ΠΑΠ.

τοπικά
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Εννιά νέα έργα συνολικού
προϋπολογισμού 870.000 ευρώ
Δημοπρατεί στην Π.Ε. Τρικάλων
η Περιφέρεια Θεσσαλίας

•«Σχεδιάζουμε το μέλλον των νησιών μας»
τη φάση της
Διαβούλευσης με
φορείς και πολίτες
βρίσκεται η εκπόνηση
του έργου
«Επιχειρησιακό Σχέδιο
Ολοκληρωμένης Χωρικής
Επένδυσης Νήσων
Βορείων Σποράδων», που
αφορά στο
Ολοκληρωμένο
Στρατηγικό Πρόγραμμα
Χωρικής Ανάπτυξης στην
περιοχή των νησιών του
Βορείου Αιγαίου στη
Θεσσαλία, που υλοποιεί
η Περιφέρεια Θεσσαλίας
στο πλαίσιο του ΠΕΠ
Θεσσαλίας 2014-2020.

Σ

Η Ολοκληρωμένη Χωρική
Επένδυση Νήσων Βορείων
Σποράδων είναι μια αναπτυξιακή Στρατηγική στη χωρική
ενότητα των Νήσων των Βορείων Σποράδων στη Θεσσαλία, με ολοκληρωμένη προσέγγιση, με έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών και κοινωνιών, στην
ενδυνάμωση προσέλκυσης

τουριστικών και πολιτιστικών
ροών, στην ανάδειξη αλλά και
προστασία των πόρων, στην
αύξηση της απασχόλησης και
στη βελτίωση της ποιότητας
ζωής των κατοίκων και επισκεπτών στα τρία νησιά των
Βορείων Σποράδων, μέσα από
ένα νέο πλαίσιο αναπτυξιακού
σχεδιασμού.
Ανοικτή σε κάθε ενδιαφερόμενο Εναρκτήρια εκδήλωση, πραγματοποιείται το Σάββατο 6 Απριλίου και ώρα
14:30μ.μ. στο χώρο του Δημαρχείου στην Αλόννησο.

Στόχος της, η ενημέρωση
και η ευαισθητοποίηση των ενδιαφερόμενων φορέων, κοινωνικών, επιχειρηματικών και
επαγγελματικών εταίρων και
πολιτών, για το Ολοκληρωμένο Σχέδιο που σχεδιάζεται
και θα υλοποιηθεί με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020. Η διαβούλευση είναι ανοικτή και μέσω
της ιστοσελίδας του Έργου
https://www.oxe-sporades.gr
Όπως δήλωσε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Αγοραστός, «σχεδιάζουμε το μέλλον

των νησιών μας» μέσα από
ένα Ολοκληρωμένο Στρατηγικό Σχέδιο που υλοποιούμε
ως Περιφέρεια Θεσσαλίας,
όπως εξ αρχής προβλέψαμε
στο ΠΕΠ Θεσσαλίας 20142020, το οποίο και αποτελεί
τον κύριο χρηματοδότη των
δράσεων του Σχεδίου. Στοχεύουμε σε βιώσιμη ανάπτυξη, νέες θέσεις απασχόλησης, στήριξη της ποιότητας
ζωής των κατοίκων των νησιών μας και αντιμετώπιση
όποιων προβλημάτων καταγράφονται.
Συνεργαζόμαστε με όλους
και είμαστε ανοικτοί στις προτάσεις κάθε ενδιαφερόμενου,
να τις καταθέσουν και να εξεταστούν, και για το λόγο αυτό
προβλέψαμε διαδικασία Ανοικτής Διαβούλευσης που ήδη
«τρέχει». Έως τον Ιούνιο προβλέπεται να ολοκληρωθεί πλήρως το Σχέδιο και να προκηρυχθεί η χρηματοδότηση των
έργων και δράσεων από το
ΠΕΠ Θεσσαλίας, ώστε έγκαιρα να υλοποιηθούν.

Αντισυνταγματικός κρίθηκε από το ΣτΕ
ο νόμος του 2016 για τα αυθαίρετα στα δάση
Μείζονος σημασίας απόφαση για την
προστασία των δασών και τον περιορισμό
του φαινομένου των αυθαιρέτων, εξέδωσε
η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, κρίνοντας αντισυνταγματικό
τον νόμο που είχε εξαιρέσει από την ανάρτηση των δασικών χαρτών τις λεγόμενες
περιοχές, όπου έχουν αναπτυχθεί «οικιστικές πυκνώσεις», δηλαδή αυθαίρετα.
Η απόφαση η οποία φέρει την υπο-

γραφή της Προέδρου του ανωτάτου δικαστηρίου Αικατερίνης Σακελλαροπούλου
με εισηγητή τον κ. Χρήστο Ντουχάνη, κηρύσσει αντισυνταγματική την νομοθετική
ρύθμιση του νόμου του 2016 (4389) με την
οποία είχαν εξαιρεθεί από την ανάρτηση
των δασικών χαρτών οι επίμαχες περιοχές, καθώς κρίθηκε ,ότι κάτι τέτοιο είναι
αντίθετο με το βασικό άρθρο του συντάγματος που επιβάλλει και προβλέπει

την προστασία του περιβάλλοντος.
Το σκεπτικό των ανώτατων δικαστών,
που βασίζεται στην πλούσια νομολογία
του Δικαστηρίου σε εφαρμογή των συνταγματικών διατάξεων, αναφέρεται λεπτομερώς, ότι τα δάση και οι δασικές
εκτάσεις είναι αγαθά που το σύνταγμα
επιβάλλει την προστασία τους με μέτρα
προληπτικά και κατασταλτικά και το κράτος έχει υποχρέωση προς τούτο.

ννιά νέα έργα συνολικού προϋπολογισμού
864.800 ευρώ δημοπρατεί η Περιφέρεια
Θεσσαλίας στην Π.Ε. Τρικάλων μετά την
έγκριση που έδωσε το Περιφερειακό Συμβούλιο
Θεσσαλίας στην εισήγηση του Περιφερειάρχη
Κώστα Αγοραστού.

Ε

Συγκεκριμένα τα έργα έχουν ως εξής:
•«Αντικατάσταση γεώτρησης Β- 119 ΤΚ Νομής», συνολικού προϋπολογισμού 24.800 ευρώ
•«Μελέτη ολοκλήρωσης Κλειστού Γυμναστηρίου στις
Καρυές Π.Ε. Τρικάλων» συνολικού προϋπολογισμού
100.000 ευρώ
•«Συντήρηση Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Μεγάλων Καλυβίων», συνολικού προϋπολογισμού 70.000 ευρώ
•«Συντήρηση βελτίωση γέφυρας Κρήνης», συνολικού
προϋπολογισμού 300.000 ευρώ
•«Συντήρηση Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Πύλης», συνολικού προϋπολογισμού 50.000 ευρώ
•«Βελτίωση οδού Λεπτοκαρυά – Λογγάκι», συνολικού
προϋπολογισμού 50.000 ευρώ
•«Συντήρηση Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Τρικκαίων»,
συνολικού προϋπολογισμού 20.000 ευρώ
•«Βελτίωση οδού Νέα Πεύκη - συνοικισμός Καψάλη»,
συνολικού προϋπολογισμού 50.000 ευρώ
•«Συντήρηση τοιχογραφιών Ιερών Ναών Π.Ε. Τρικάλων
από την Εφορία Αρχαιοτήτων Τρικάλων με αυτεπιστασία»,
συνολικού προϋπολογισμού 200.000 ευρώ
Σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας
Αγοραστός τόνισε τα εξής:
«Σε συνεργασία με τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Τρικάλων Χρήστο Μιχαλάκη, τους Περιφερειακούς Συμβούλους
και τις υπηρεσίες μας, δημοπρατούμε το επόμενο διάστημα
εννιά έργα στην Π.Ε. Τρικάλων συνολικού προϋπολογισμού
870.000 ευρώ. Πρόκειται για έργα που ενισχύουν την
ασφαλή μετακίνηση των ανθρώπινων κοινοτήτων. Ακόμη
προχωράμε έργα τα οποία αφορούν στη διάσωση της πολιτιστικής μας και θρησκευτικής μας κληρονομιάς. Τα έργα
αυτά πέραν της χρησιμότητάς τους συντηρούν θέσεις εργασίας και δημιουργούν μόχλευση στην τοπική οικονομία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας προσκαλούμε στα εγκαίνια του νέου κτηρίου του
Ο.ΚΑ.ΝΑ (Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών), στον προαύλιο χώρο του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων, την
Δευτέρα 8 Απριλίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ.
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 Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων

10 σελίδα
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Οι τρικαλινοί τίμησαν τους Πόντιους!
•Συγκίνηση στη συναυλία Μνήμης για την Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου στα Τρίκαλα

Μ

ία μοναδική
συναυλία μνήμης
για τη
συμπλήρωση των 100
ετών από την Γενοκτονία
των Ελλήνων του Πόντου,
διοργάνωσε προχθές το
βράδυ στο κατάμεστο από
κόσμο Πνευματικό Κέντρο
Τρικάλων «Αθανάσιος
Τριγώνης», την οποία
διοργάνωσε η Σχολή
Βυζαντινής και
Παραδοσιακής Μουσικής
της Ιεράς Μητροπόλεως
Τρίκκης και Σταγών.

Αθανάσιος Τύμπας.
Συμμετείχαν, η «Εύξεινος
Λέσχη Ποντίων και Μικρασιατών Νομού Τρικάλων», ο γνωστός Πόντιος τραγουδιστής
Αλέξης Παρχαρίδης καιο δεξιοτέχνης στην ποντιακή λύρα,
μουσικός Γιάννης Τσανασίδης.
Μαέστρος της χορωδίας ήταν

του Χριστόφορου

Παπαθανασίου
Την εκδήλωση παρουσίασε
ο Διευθυντής της σχολής π.

ο Νεκτάριος Παπαγεωργίου.
Την εκδήλωση παρακολούθησαν οι Μητροπολίτες Σταγών και Μετεώρων κ. Θεόκλητος και ο Τρίκκης και Σταγών
κ. Χρυσόστομος.
Η εκδήλωση αποτέλεσε το
κλείσιμο μιας τριλογίας ποιοτικών εκδηλώσεων με ιστορικό περιεχόμενο που οργάνωσε η Ιερά Μητρόπολη Τρίκκης και Σταγών με την προτροπή και τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
κ.κ. Χρυσοστόμου αφιερωμένες στις αλησμόνητες και αλύτρωτες Πατρίδες του Ελληνισμού. Προηγήθηκαν οι συναυλίες: τον Απρίλιο του 2018,
“Σεργιάνι στην Μουσική της
Πόλης” και τον Απρίλιο του
2017, “Η Σμύρνη μάνα καίγεται”.

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
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Συζήτηση μαθητών του Α4 του 4oυ γυμνασίου Τρικάλων
«Γιώργος Σεφέρης» με το δήμαρχο Τρικκαίων
Για τις δράσεις που υλοποιεί ο δήμος για τα άτομα με αναπηρία

η Δευτέρα, 1 Απριλίου
2019 το Α4 του 4ου
Γυμνασίου Τρικάλων
«Γιώργος Σεφερης»
επισκέφτηκε το δημαρχείο
Τρικάλων με συνοδούς τη
Διευθύντρια του σχολείου
Τσιοτινού Αθανασία και το
φιλόλογο του τμήματος
Μιχαλάκη Κωνσταντίνο.

Τ

Οι μαθητές συζήτησαν με το Δήμαρχο Τρικκαίων κ. Δημήτρη Παπαστεργίου για τις δράσεις που υλοποιεί
ο Δήμος Τρικκαίων για τους συμπολίτες με αναπηρία.

Αρχικά, τους μαθητές υποδέχτηκε
ο κ. Θανάσης Μιχαλάκης, φιλόλογος,
δημοσιογράφος και γραφείο τύπου
του δημάρχου, ο οποίος μας ξενάγησε στο control room του δημαρχείου και μας μίλησε για τις καινοτομίες του δήμου και για τα σχέδια υλοποίησης καινοτόμων δράσεων στο
μέλλον.
Στη συνέχεια, ο κ. Μιχαλάκης Θανάσης μας οδήγησε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου όπου μας υποδέχτηκε ο Δήμαρχος κ. Δημήτρης Παπαστεργίου. Το
κεντρικό θέμα συζήτησης μαθητών
και Δημάρχου Τρικκαίων ήταν η προ-

σβασιμότητα και οι δράσεις υπέρ
των ΑμεΑ. Οι μαθητές, έθεσαν ερωτήματα στον Δήμαρχο, σχετικά με την
εφαρμοζόμενη πολιτική και τις δράσεις που έχει αναλάβει ο Δήμος προς
αυτήν την κατεύθυνση. Ο κ. Παπαστεργίου αναφέρθηκε επισταμένως
σε πλήθος δράσεων που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία 4,5 χρόνια
στα Τρίκαλα.
Ο κ. Παπαστεργίου επεσήμανε
στους μαθητές τη σημασία να προ-

CMYK

σφέρει κάθε δημοτική αρχή, την καλύτερη δυνατή λύση σε προβλήματα
που ανακύπτουν. Τόνισε, όμως, τη δυσκολία να λυθούν προβλήματα, καθώς οι πόλεις μας έχουν σχεδιαστεί
και κατασκευαστεί χωρίς να δίνουν
χώρο σε ΑμεΑ και οι πρόσθετες παρεμβάσεις οφείλουν να γίνονται με
γνώμονα την εξυπηρέτηση των πολιτών. Στη συνάντηση παρέστη και η αντιπρόεδρος του Μουσείου Τσιτσάνη
κ. Βασιλένα Μητσιάδη.

Από το γραφείο Τύπου.
Το 4ο Γυμνάσιο Τρικάλων «Γεώργιος Σεφέρης» αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει το Δήμαρχο Τρικκαίων κ. Δημήτρη Παπαστεργίου για
τη θερμή υποδοχή και τη φιλοξενία,
καθώς και για το χρόνο που αφιέρωσε να συζητήσει και να απαντήσει σε
ερωτήματα και απορίες των μαθητών
μας. Επίσης, ευχαριστούμε τον κ.
Θανάση Μιχαλάκη για την ξενάγηση
στο control room του Δημαρχείου.

12 σελίδα

ΣΑΒΒΑΤΟ

τα πλαίσια
εκπόνησης στο
Σχολείο μας
διαφόρων
περιβαλλοντικών
προγραμμάτων, έγινε μια
ενδιαφέρουσα
ενημέρωση για τον
Ασπροπάρη , από τους
υπεύθυνους της
Ορνιθολογικής
εταιρείας Ελλάδας,
στους μαθητές του
Σχολείου μας.

Σ

Στόχος της ενημέρωσης
ήταν η γνώση και η ευαισθητοποίηση των παιδιών για τον
Ασπροπάρη , ο οποίος αποτελεί πια σπάνιο και απειλούμενο είδος.
Ο Ασπροπάρης, είναι ένα είδος πουλιού ιδιαίτερα προσφιλές στους κατοίκους της
ελληνικής υπαίθρου.
Στην Ελλάδα, τουλάχιστον
19 ονόματα έχουν δώσει οι κάτοικοι της υπαίθρου στον
Ασπροπάρη.
Στη Θεσσαλία τον λένε «χελωνοφάη», γιατί τρώει και χελώνες , επίσης τον λένε κουκάλογο, γιατί πίστευαν ότι
όταν ταξιδεύει ,κουβαλά
στην… πλάτη του τον κούκο.
Η μεγαλύτερη απειλή και
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Ενημέρωση για τον Ασπροπάρη
στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμπάκας

κυριότερη αιτία θνησιμότητας του Ασπροπάρη είναι η τοποθέτηση και διασπορά δηλητηριασμένων δολωμάτων.
Κάθε Φθινόπωρο, διανύει
περισσότερα από 5.000 χιλιόμετρα προκειμένου να φτάσει
στους τόπους όπου ξεχειμωνιάζει στην Αφρική. Εκεί, θα
παραμείνει ως την άνοιξη,
οπότε και θα πρέπει να επαναλάβει το ταξίδι της επι-

στροφής του.
Οι Ασπροπάρηδες χρειάζονται τη βοήθειά μας περισσότερο από ποτέ!
Όποιος μάθει για φόλες ή
δηλητηριασμένα ζώα στην
ύπαιθρο, θα πρέπει να ενημερώσει άμεσα τις τοπικές δασικές αρχές.
Η διάσωση του Ασπροπάρη
είναι στο χέρι μας!
«Η προστασία της φύσης

Εκδήλωση για την Παγκόσμια
Ημέρα Παιδικού Βιβλίου 2019
ι μαθητές του 2ουΔημοτικού Σχολείου
Καλαμπάκας τίμησαν την ημέρα του Βιβλίου
Μία ωραία εκδήλωση είχαν
την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι μαθητές του 2ου
Δημοτικού Σχολείου Καλαμπάκας συμμετέχοντας στον
εορτασμό της Παγκόσμιας
Ημέρας Παιδικού Βιβλίου, που
έχει ορισθεί στις 2 Απριλίου
2019.
Ο εορτασμός αυτός, συμπίπτει με την επέτειο της γέννησης του Δανού συγγραφέα
των παραμυθιών Hans Christian Andersen και καθιερώθηκε το 1966 από τη Διεθνή
Οργάνωση Βιβλίων για τη Νεότητα (IΒΒΥ), το Ελληνικό
Τμήμα της οποίας αποτελεί
και o Κύκλος του Ελληνικού
Παιδικού Βιβλίου.
Την εκδήλωση παρουσίασε η δασκάλα της Α’ τάξης
Καραφύλλα Αικατερίνη όπου
αρχικά αναφέρθηκε σε διάσημους συγγραφείς παιδικών

και της άγριας ζωής με την
οποία συνυπάρχουμε είναι ένδειξη πολιτισμού. Δεν αποτελεί πολυτέλεια, ούτε κάτι που
αφορά κάποιους «οικολόγους». Είναι ευθύνη όλων μας
και υποχρέωσή μας να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές
αυτά που έχουμε δανειστεί
από αυτές. Είμαστε όλοι μέρος ενός συνόλου, μας ενώνει
η ίδια αλυσίδα και δεν πρέπει
να ξεχνάμε ότι οι πράξεις μας
απέναντι στη φύση θα έχουν,
αργά ή γρήγορα, επίπτωση
και στη δική μας ζωή.
Όταν ένα είδος, όπως ο
Ασπροπάρης, που ανήκει στην
κορυφή της τροφικής αλυσίδας, χάνεται τότε και το δικό
μας μέλλον είναι αβέβαιο.
Ευχαριστούμε τις υπεύθυνες της ελληνικής ορνιθολογικής εταιρείας για την ενημέρωση , κ.κ. Τρίγκου Ρούλα
, Πανώριου Ευγενία και Μπαντίκου Λίλια.

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες
η εκδήλωση της Επιτροπής Ειρήνης Τρικάλων

“Αλληλεγγύη στο λαό και τα παιδιά της Παλαιστίνης”
Πρόκειται για την καθιερωμένη εκδήλωση που γίνεται στο πλαίσιο
της Καλλιτεχνικής πρωτοβουλίας που διοργανώνει η ΕΕΔΥΕ

Ο

βιβλίων και την καταγωγή
τους, εξηγώντας τη χρησιμότητα των βιβλίων αυτών, τον
τρόπο χρήσης τους και της
σωστής ανάγνωσης τους.
Στη συνέχεια οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σε βιντεοπροβολή
επώνυμα μεταγλωτισμένα παραμύθια.
Η εκδήλωση είχε σκοπό να
συμβάλλει στην καλλιέργεια
της φιλαναγνωσίας και να τονώσει το ενδιαφέρον των παι-

διών και γενικότερα των νέων
για το βιβλίο όπου οι μαθητές
έχουν την ευκαιρία με διάφορες εκδηλώσεις (εκθέσεις παιδικού βιβλίου, συναντήσεις
μαθητών με συγγραφείς και
εικονογράφους, θεατρικές παραστάσεις κ.ά.). να αποκτήσουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον
για ανάγνωση βιβλίων προσέχοντας όμως το περιεχόμενό τους κρατώντας τα καλά
και τα ωφέλιμα.

Για τα παιδιά της Παλαιστίνης
ζωγράφισαν φέτος οι μαθητές
της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων που πήραν μέρος στην εκδήλωση που διοργάνωσε η τοπική Επιτροπή Ειρήνης.
Η εκδήλωση έλαβε χώρα και
όπως ανέφεραν τα μέλη της τοπικής Επιτροπής «είναι χαρακτηριστική, η φωτογραφία του παιδιού μπροστά στο ισραηλινό τανκ,
που με τη σφεντόνα του και με πέτρες από τα χαλάσματα των βομβαρδισμών αντιστέκεται, επαναφέροντας στη μνήμη μας, τους
στίχους του εθνικού ποιητή της
Παλαιστίνης, Μ. Νταρουίς: "τίποτε δεν μου απέμεινε να χάσω /
ελεύθερος πλάι στην ελευθερία
μου / και με το αύριο στο χέρι
μου.."» αναφέρουν τα μέλη της
Επιτροπής Ειρήνης Τρικάλων».
Πρόκειται για την καθιερωμένη
εκδήλωση (σ.σ. υλοποιείται για
5η συνεχόμενη χρονιά) στο πλαίσιο της Καλλιτεχνικής πρωτοβουλίας που διοργανώνει η ΕΕΔΥΕ και
έχει φέτος το θέμα: “Αλληλεγγύη
στο λαό και τα παιδιά της Παλαιστίνης”.
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης
περιλάμβανε παράσταση θεάτρου
σκιών από τον Κοσμά Παναγιώκα,
παρουσίαση δρώμενου από μαθητές εμπνευσμένου από τον αγώνα των παιδιών της Παλαιστίνης,
δημοτικούς χορούς και τραγούδια
από το παιδικό συγκρότημα “Η
Τρίκκη” και μουσικά κομμάτια από
τους Χάρη Καραμπέρη - Φωνή,
Στέλιο Βαλδούμα - Πιάνο, Δημήτρη Λατσάρα - Κιθάρα.
Επίσης, παρουσιάστηκε το
Πρώτο School Festival αφιερωμέ-

νο στην Παγκόσμια Ημέρα ενάντια
στο Ρατσισμό όπου οι μαθητές
των σχολείων της περιοχής συμμετέχουν μέσα από ομάδες (χορού, θεάτρου, κινηματογράφου,
φωτογραφίας κ.λπ.) και μαθητικά
μουσικά συγκροτήματα. Μέσα
από το School Festival δίνεται η

δυνατότητα να εκφράσουν οι μαθητές το καλλιτεχνικό τους ταλέντο μέσα από διάφορες δραστηριότητες εστιάζοντας παράλληλα στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και στην αγωνία για το
μέλλον τους.
Ε.Κ.

CMYK

στη σέντρα των
ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ

ΜΠΑΣΚΕΤ

ΝΑ ΒΡΟΥΝ ΚΛΕΙΔΙΑ ΨΑΧΝΕΙ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ
Στον ΑΟΤ προσπαθούν να διορθώσουν
ανορθογραφίες, ενώ δίνεται βαρύτητα
στην συσπείρωση (σελ 5)

Το παιδικό του Αιόλου θα διεκδικήσει
τον στόχο στον σημερινό ημιτελικό
με τον Κεραυνό (σελ 3)

ΣΠΟΡ
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΩΡΑΙΟ ΣΚΗΝΙΚΟ
Σπουδαίοι αγώνες βόλεϊ χθες για
το σχολικό με τα συγκροτήματα του
4ου ΓΕΛ να φιλοξενούν την Καρδίτσα (σελ 4)

4 Χωρίς άγχος οι πρωταγωνιστές της Α’ Ερασιτεχνικής
θα προσπαθήσουν για μια ακόμη φορά να συνδυάσουν
ουσία και θέαμα στην καινούργια σειρά αγώνων
(σελ 7)
CMYK
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Πράσινο
πέρασμα
Ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ
έκανε το καθήκον του και
κέρδισε με 87-67 στο ΟΑΚΑ
τη Μπούντουτνοστ, παίρνοντας έτσι την πρόκριση
στους «8» της Ευρωλίγκα,
εκεί που θα αντιμετωπίσει
την Ρεάλ Μαδρίτης. Τριπλ
νταμπλ έκανε ο εντυπωσιακός Καλάθης.
Αντίθετα, ο Ολυμπιακός
αποκλείστηκε από τη συνέχεια καθώς δεν έγινε ο
συνδυασμός αποτελεσμάτων που ήθελε σήμερα το
βράδυ.
Οι Πειραιώτες που εν τέλει πλήρωσαν το πολύ κακό
δεύτερο μισό στην Ευρωλίγκα, ήθελε να κερδίσει η
Ρεάλ Μαδρίτης τη Ζαλγκίρις. Κάτι τέτοιο όμως δεν
έγινε και η λιθουανική ομάδα, που επιτάχυνε το τελευταίο διάστημα πήρε την
πρόκριση(86-93) για τα
προημιτελικά της διοργάνωσης.
Τα ζευγάρια των πλέι οφ
είναι:
(1) Φενέρμπαχτσε - Ζάλγκιρις Κάουνας (8)
(2) ΤΣΣΚΑ Μόσχας Μπασκόνια (7)
(3) Ρεάλ Μαδρίτης - Παναθηναϊκός (6)
(4) Αναντολού Εφές Μπαρτσελόνα (5)

Δράση
στο εφηβικό
Ενδιαφέρον παιχνίδι έγινε στο εφηβικό μπάσκετ
με την Φαλώρεια να επικρατεί 55-69 των Δαναών.
Τα δεκάλεπτα: 17-23, 2746, 38-59, 55-69.
Διαιτητές:Λίλης - Γεωργούλας
Δαναοί (Μητσάς) Ταλαρος 5(1), Τίγκας 2, Δίπλας
10(2), Μοσχόπουλος 2,
Σδράκας 15(1), Νταιλιάνης
3(1), Καρατζάς 6, Ζιώγκας
, Τσινας , Ράρρας 12, Δουμουσιάρης .
Φαλώρεια (Ευαγγελακόπουλος ) Μαλακασιώτης
11, Σπάθης 4, Πουλιανίτης
8, Κατσαδούρος 22, Παναγιώτου 9(1), Μπακάλης
7, Βιττενμπέργκεν 8.

Α

κρως παραγωγική
και ενδιαφέρουσα
είναι η φετινή
χρονιά στην Α1

ΕΣΚΑΘ.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Οσοι παρακολουθούν σε βάθος τα δρώμενα ξέρουν ότι
πραγματοποιήθηκαν αρκετά
εξαιρετικά παιχνίδια που κρίθηκαν στις λεπτομέρειες.
Γενικά η εναλλαγή συναισθημάτων ήταν έντονη, οπότε ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι τα επιτελεία έπρεπε να προβούν σε
προσεκτικούς χειρισμούς. Διότι
ακόμη και ένας κρίκος αν έλειπε
από την αλυσίδα μπορούσε να
γίνει η ζημιά.
Μετά από ένα διάστημα φάνηκαν οι ομάδες που θα έπαιζαν
δυνατά σχετικά με το καπάρωμα
των καλών θέσεων.
Ενας όμιλος ομάδων επίσης
δεν είχε ιδιαίτερο άγχος και μέλημά του ήταν το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα.
Δυνατές μάχες καταγράφηκαν και στην ουρά.
Οι εκπρόσωποί μας φρόντισαν να δώσουν τον αγώνα τον
καλό.
Οι Γόμφοι με μια αλυσίδα μεγάλων αποτελεσμάτων σταθεροποιήθηκαν ψηλά, ενώ πρόσφεραν και ελκυστικό μπάσκετ.
Από την πλευρά τους οι Δαναοί ξεκίνησαν θετικά και για
μεγάλο διάστημα κέρδισαν πολλά εύσημα.
Στην πορεία κοίταξαν και το
μέλλον δίνοντας χρόνο συμμετοχής στα νέα παιδιά.
Οσο για την Φαλώρεια είχε
δύσκολη αποστολή απέναντι σε
βαριά χαρτιά του χώρου.
Όπως και να’χει η Τρικαλινή
τριάδα θα προσπαθήσει για τις
τελευταίες εντυπώσεις στον επίλογο της κανονικής διάρκειας.
Οι Γόμφοι υποδέχονται το
Μουζάκι, που δεν μπόρεσε να
αλλάξει την μοίρα του. Σίγουρα
τα «βουβάλια» είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί και παίζοντας
με σοβαρότητα θα προσθέσουν
ένα ακόμη ροζ φύλλο.
Φυσικά στην σκέψη τους είναι
η ετοιμασία για το μπαράζ.
Δύσκολη έξοδο έχουν οι Δαναοί στην έδρα της ποιοτικής
Αναγέννησης Καρδίτσας. Οι γαλάζιοι θα σπεύσουν να παίξουν
το μπάσκετ που ξέρουν θέλοντας να γράψουν μια αξιοπρεπή
εμφάνιση.
Και η Φαλώρεια όμως θα ψάξει κάτι ανάλογο. Για να γίνει
κάτι τέτοιο θα πρέπει να εντοπίσει τα κουμπιά της Ελασσόνας
που είναι δυνατή στο γήπεδό
της.

Εντονο άρωμα
Τα ματς του πρώτου γύρου
είχαν ξεχωριστό χρώμα. Ας τα
θυμηθούμε:
Και οι δυο ομάδες μπήκαν
στο παρκέ για να επιβεβαιώσουν
τα όσα καλά έχουν ακούσει όλο
αυτό το διάστημα το Σάββατο
12 Γενάρη 2019 στο πρώτο ματς

Ηττα
Φιλαθλητικού
Δύσκολη ήταν η εκκίνηση στο F4 για
τον Φιλαθλητικό Τρικάλων αφού λύγισε
χθες στην Αταλάντη με 3-1 από τον
Απολλώνειο Λάρισας.
Κυρίως κόστισαν τα αρκετά χαμένα
σερβις.
Πλέον η Τρικαλινή ομάδα πρέπει να
υπερβάλει τον εαυτό της σήμερα(19.30)
με Δαφνησιακό και την Κυριακή με
Αθλεση.

Ο τελευταίος χορός
Πέφτει η αυλαία της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος Α1
ΕΣΚΑΘ και οι εκπρόσωποί μας θα σπεύσουν να δώσουν στίγμα

Με ενδιαφέροντα παιχνίδι θα γίνει ο επίλογος
της κανονικής διάρκειας της Α1
του νέου έτους.
Οι Δαναοί θέλησαν να αξιοποιήσουν την έδρα και ξεκίνησαν με αυτοπεποίθηση και καλά
ποσοστά.
Βρήκαν λοιπόν μεγάλα σουτ
από την πυροβολαρχία που αποτελούσαν μεταξύ άλλων οι: Κωτούλας, Τζιάννης, Νικολούσιος,
Ψύρρας.
Επίσης έσπευσαν να πιέσουν
αρκετά στην αρχική φάση εκδήλωσης της αντίπαλης επίθεσης και η τακτική τους απέφερε
ορισμένα εύκολα καλάθια.
Όμως η Αναγέννηση των οικείων και εξαιρετικών: Καλλιάρα,
Στ. Αργύρη, Νότου αποδείχτηκε
σκληρό καρύδι και μάζεψε την
διαφορά.
Ωστόσο οι γαλάζιοι είχαν τις
λύσεις με τον Τζάνη να κάνει
με τρίποντο το 21-16.
Στα 17.5’’ ο Τσέλιος με δυο
βολές μείωσε 21-18.
Στην τελευταία επίθεση του
πρώτου δεκαλέπτου και μετά
από καλά σχεδιασμένη κομπίνα
που έγινε ο Τσικρικάς ευστόχησε από τα πλάγια σε νεκρό
χρόνο για το 23-18.
Οι επόμενες στροφές όμως
δεν ήταν ανάλογες. Οι γαλάζιοι
δεν είχαν τα στατιστικά που
απαιτούσε ένας τέτοιος αγώνας,
ενώ αντίθετα οι φιλοξενούμενοι
ήταν ιδιαίτερα ψύχραιμοι και
ουσιαστικοί( αρχικό 0-17 και 722 στην β’ περίοδο με καλή
συγκομιδή στα ριμπάουντ).
Κατάφεραν λοιπόν να χτίσουν
μια διαφορά αλλά οι Δαναοί
έκαναν μια ύστατη αντεπίθεση.
Πλησίασαν σε θέση βολής 4244 αλλά και πάλι οι επιλογές
τους δεν ήταν οι ιδεατές, ενώ
οι γείτονες είχαν τις λύσεις.
Το προπονητικό στίγμα ανέφερε: «Ηταν ένα παιχνίδι στο
οποίο δεν μας πήγαν τα σουτ,
ενώ δεν αποφύγαμε τα λάθη.
Όταν στην γ’ περίοδο πλησιάσαμε στους 2 πόντους υποπέσαμε σε 5 λάθη και δεν πήγαμε

ToNBA και η FourteenPro, μια εξειδικευμένη εταιρεία διαχείρισης αθλητικών project με έδρα τη Ελλάδα,
ανακοινώνουν το καλοκαιρινό πρόγραμμα του NBABasketballSchoolCamp, που θα πραγματοποιηθεί για
δεύτερη συνεχή χρονιά στο Deree –
The American College of Greece
στην Αθήνα.
Το πρόγραμμα του NBA θα αποτελείται από δύο περιόδους, 17-21
Ιουνίου και 01-05 Ιουλίου και απευθύνεται σε νέους αθλητές, αγόρια
και κορίτσια ηλικίας 6-15 ετών.

μέχρι μέσα με το σουτ να μην
μας δικαιώνει.
Είναι αλήθεια βέβαια ότι τα
παιδιά προσπάθησαν αλλά επηρεαστήκαμε και από την διακοπή του πρωταθλήματος.
Από την πλευρά της η Αναγέννηση στο ματς του Σαββάτου
ήταν καλύτερη σε συγκεκριμένους τομείς».
Ατυχος στάθηκε ο Τζιάννης
που τραυματίστηκε, ενώ η διοίκηση των Δαναών ευχαρίστησε
τους φιλάθλους για την στήριξη
και την Αστυνομική διεύθυνση
Τρικάλων για τα μέτρα τάξης.
Τα δεκάλεπτα: 23-18, 30-40,
49-58, 66-75
Δαναοί (Παναγιώτου-Μήτσας): Τσικρικάς 15(2), Ψύρρας
15(3), Παπαθεδώρου, Μικαελιάν,
Νικολούσιος 4, Σαραντίδης, Χατζής, Τζιάννης 8(1), Διαλεσιώτης
2, Νικόπουλος 12 (2), Δήμος,
Κωτούλας 10 (2)
Αναγέννηση. Κ ( ΠαππάςΚρομμύδας) :Φαλιάκης, Αντωνίου, Πανταζής 4, Χατζηγούλας,
Πεσλής, Κοβάτσεφ 3(1), Τσέλιος
20 (2), Αργύρης 19 (1), Στανόπουλος, Καλλιάρας 25 (1), Νότος 4.
Συνήθως οι ομάδες που κλείνουν το κομμάτι του πρωταθλήματος πριν τις γιορτές σε εξαιρετική φόρμα εμφανίζονται στην
επανεκκίνηση με σβηστές μηχανές.
Τέτοιο λάθος δεν είχαν καμία
διάθεση να πράξουν οι Γόμφοι,
που συνέχισαν από εκεί που
σταμάτησαν προσθέτοντας μια
ακόμη ολοκληρωτική εμφάνιση
και επιβλητική νίκη στον λογαριασμό τους.
Το παιχνίδι με το Μουζάκι θεωρείται παραδοσιακά γειτονικό
ντέρμπι αλλά τα «Βουβάλια» είχαν χίλιους δυο τρόπους για
να φτάσουν στον αντικειμενικό
τους στόχο.
Η ιστορία έγραψε 31-85 και
το σκορ μιλάει από μόνο του
όσον αφορά το έργο που δια-

δραματίστηκε στο παρκέ.
Για μια ακόμη φορά οι Γόμφοι
επένδυσαν στην ποιότητά τους
και δικαιώθηκαν. Το έμψυχο δυναμικό απλώθηκε καλά στον
αγωνιστικό χώρο, ενώ ζεστάθηκε γρήγορα και έβρισκε εύκολα τον δρόμο προς το αντίπαλο καλάθι.
Αν θελήσουμε να κρατήσουμε
ένα στοιχείο από την συγκεκριμένη αναμέτρηση αυτό αφορά
την σοβαρότητα.
Οι φιλοξενούμενοι δεν μπήκαν
στο παιχνίδι με την ιδέα ότι θα
κερδίσουν μόνο με την δύναμη
της φανέλας.
Ισα- ίσα την ίδρωσαν στον
μέγιστο βαθμό και για τον λόγο
αυτό και ωραίο μπάσκετ χάρηκαν και εύκολη νίκη σημείωσαν.
Η ομάδα του Μάκη Αλεξίου
έσπευσε να πιέσει από την αρχή
και πέρασε για τα καλά στην
θέση του οδηγού.
Το έμψυχο δυναμικό λύθηκε
με συνοπτικές διαδικασίες και
όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο όλα
παίρνουν τον δρόμο τους.
Φυσικά πέρα από την καλή
άμυνα ο εκπρόσωπός μας είχε
σίγουρες επιλογές στην επίθεση, οπότε η υπόθεση τελείωσε
νωρίς.
Μάλιστα οι Γόμφοι χαλάρωσαν από ένα διάστημα και μετά
για να πάρει έτσι το σκορ την
τελική του μορφή.
Γενικά οι νικητές επιβεβαίωσαν τα καλά τους φεγγάρια
και συνέχισαν ανάλογα.
Τα δεκάλεπτα: 3-17, 13-38,
18-63, 31-85
Μουζάκι (Θ. Κοσμάς): Αργύρης, Ομέρι 2, Καρατάσιος, Κόλλιας 6, Πλαΐτης 3, Πόππης 3
(1), Γκότσης 9 (1), Κ. Γκαραβέλας 6, Στεργιούλης 2, Καλλιώρας, Χ. Γκαραβέλας.
Γόμφοι (Θ. Αλεξίου): Καγιαμανίδης 10, Λιάσκος 6 (2), Ζαχόπουλος 10, Ροδόπουλος 6,
Κουρμέτζας, Τσίγκας 20, Μάρκος 5, Οικονόμου, Δ. Ψύρρας 3
(1), Στρακάτσαλος 12 (1), Κουρέπης 13.
Αλλιώς περίμενε η οικογένεια
της Φαλώρειας αγωνιστικά το
νέο έτος(Κυριακή 13 Γενάρη
2019), αφού ήθελε να μπει με
παραγωγικό τρόπο.
Ωστόσο δεν κατάφερε να βρεθεί στην μέρα της και έχασε
65-75 από την Ελασσόνα.
Ηταν μια κακή ήττα από την
άποψη ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι ήταν στους πορτοκαλί σχεδιασμούς.
Βέβαια στο επίπεδο αυτό τίποτα δεν είναι εύκολα και ειδικά
όταν ο αντίπαλος είναι έμπειρος.
Οι φιλοξενούμενοι αξιοποί-

Αρωμα Αμερικής
Για μια ακόμη χρονιά θα πραγματοποιηθεί εξειδικευμένο
πρόγραμμα με την σφραγίδα του ΝΒΑ
Το πρόγραμμα του NBA BasketballSchool, έχει σχεδιαστεί για να
βοηθήσει τους παίκτες, τους γονείς,
τους προπονητές και τους οργανισμούς να κατανοήσουν καλύτερα
τη διαδικασία της πρόοδού και της
βελτίωσης των νεαρών αθλητών.
Έχει αναπτυχθεί από την ομάδα

ανάπτυξης του NBA σε συνεργασία
με προπονητές και παίκτες του ΝΒΑ
και ειδικούς στην ανάπτυξη αθλητών.
Το πρόγραμμα παρέχει ασκήσεις
εντός γηπέδου, ασκήσεις δύναμης
και φυσικής κατάστασηςγια νέους
αθλητές ηλικίας 6-15 ετών, ενώ
εφαρμόζεται από εγχώριους προ-

ησαν τα δυνατά τους χαρτιά,
είχαν ψυχραιμία και ανάγκασαν
τον εκπρόσωπό μας να ακολουθεί στο σκορ.
Μοιραία το σκηνικό αυτό γέννησε πίεση και δεν άλλαξε η
μοίρα των πορτοκαλί.
Οι Λαρισαίοι ξεκίνησαν δυνατά στο πρώτο δεκάλεπτο με
την Φαλώρεια να καλύπτει γρήγορα την διαφορά.
Ωστόσο στην πορεία δεν απέφυγε τα λάθη, που τα τιμώρησαν
οι φιλοξενούμενοι.
Τα δεκάλεπτα: 18-20, 36-43,
45-67, 65-75
Φαλώρεια (Παλάτος ) Δούγγαρης , Μπακάλης 6, Κωνσταντούλας 15(2), Μαλακασιώτης 4,
Κόκκαλης , Σπάθης 13(2), Πουλιανίτης , Κατσαδούρος 13(2),
Παναγιώτου , Πατιτάκης 4(1),
Βιττεμπέργιεν 5(1), Διαλεσιώτης
5.
Γ.Σ.Ε.Ελασσόνας (Σαλεπτσής) Παρλάντζας , Καραγιάννης, Τσανούλας, Λιάπης 25, Δαουλάρης 14(3), Σολωμός 10,
Σαλεπτσής Β. 5(1), Κουλιούμπας
19(4), Παλάσκας 2, Σκρέτας.

Το πρόγραμμα
6/4/2019 ΓΗΠΕΔΟ ΣΟΦΑΔΩΝ17:00 ΣΟΦΑΔΕΣ -ΦΟΙΒΟΣ
.Γ
Διαιτητές :ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
Κριτές : ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΜΕΛΛΟΣ Θ ΚΑΒΑΛΑΣ
6/4/2019 ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ 17:00 ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ-ΝΙΚΑΙΑ
Διαιτητές :ΓΚΕΚΑΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ
Κριτές : ΠΕΤΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΞΙΦΤΟΣ
6/4/2019 ΚΛ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ
17:00 ΑΣΤΕΡΑΣ- ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ
Διαιτητές :ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
Κριτές : ΑΝΔΡΕΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΩΤΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
6/4/2019 ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 17:00 ΓΟΜΦΟΙ-ΠΑΣΣΙΑΛΗΣ ΓΣ
Διαιτητές :ΓΚΟΥΤΑΣ ΤΖΑΤΖΙΑΣ
Κριτές : ΧΑΡΜΠΑΣ ΤΑΣΙΑΣ
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ
6/4/2019 Ε.Α.Κ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
20:15 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Κ.- .ΔΑΝΑΟΙ
Διαιτητές :ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
Κριτές : ΘΩΔΗ ΜΗΝΟΥ
ΤΣΟΥΚΑΣ
7/4/2019 ΚΛ.ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
19:00 ΕΛΑΣΣΟΝΑ- ΦΑΛΩΡΕΙΑ
Διαιτητές :ΒΟΝΤΖΑ ΠΑΠΑΠΡΙΛΗΣ
Κριτές : ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΠΟΥΛΙΩΤΗ ΚΕΧΑΓΙΑΣ.

πονητές που συνεργάζονται απευθείας με το εξειδικευμένο προσωπικό
του ΝΒΑ ανά τον κόσμο.
Τον Απρίλιο του 2017, το NBA ξεκίνησε το NBA BasketballSchool,
ένα δίκτυο προγραμμάτων ανάπτυξης μπάσκετ με δίδακτρα για αγόρια
και κορίτσια εκτός των ΗΠΑ, ηλικίας
6-15 ετών.
Οι fansστην Ελλάδα μπορούν να
παρακολουθούν το NBA μέσω της
Cosmote Tv, που είναι official broadcast partnerτου NBA.

ΤοΠιΚΑ
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Δύσκολη έξοδος
ο Αστέρας δοκιμάζεται στην
έδρα του Ηρόδικου και θα
μοχθήσει για το καλύτερο
Από το ένα σπουδαίο παιχνίδι στο
άλλο πάει ο Αστέρας που μπήκε με
φόρα στον φετινό μαραθώνιο και με
χαρακτήρα.
Σε ματς λοιπόν που εξελίσσονται οριακά βρίσκει τον τρόπο για να κλειδώνει
τα ροζ φύλλα.
Ηδη η ομάδα παίζει θετικά στα κεντρικά ΜΜΕ.
Πολύ σωστά όμως τηρεί χαμηλούς
τόνους και ετοιμάζεται για την κομβική
έξοδο σήμερα(18.00) στην Κομοτηνή
κόντρα στον Ηρόδικο. Όπως έδειξε και
το πρώτο ματς ο αντίπαλος είναι σκληροτράχηλος, οπότε οι κιτρινόμαυροι καλούνται να ξεδιπλώσουν το σύνολο των
αρετών τους και να κάνουν αψεγάδιαστη
εμφάνιση.
Κατά τα λοιπά αξίζει να δούμε τον
χάρτη της κατηγορίας.
Ο Παναθηναϊκός ήταν ο μεγάλος νικητής στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, στο
πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Α2 κατηγορίας, στο
μοναδικό ματς που έγινε στον Νότιο
Όμιλο. Το αποτέλεσμα της ημέρας,
όμως, ήρθε από τον Βορρά, καθώς
τα Τρίκαλα σταμάτησαν το αήττητο σερί
της Καβάλας.
Νότιος όμιλος
Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 64-34
Βόρειος όμιλος
Ηρόδικος – Αργοναύτες Βόλου 5850
Διαιτητές: Παντελάκη – Καλφόπουλος.
Τα δεκάλεπτα: 15-10, 29-21, 49-33,
58-50.
Ηρόδικος (Λεχούδης): Παπαδόπουλος
Γ. Λεχούδης 12, Αράπογλου 12, Μπάλογλου 7, Μιμίκος 4, Σαπρανίδης, Παπαδόπουλος Χ. 13, Γκατζή 8, Χουσείν
2.
Αργοναύτες Βόλου (Κυριάκης): Κυριάκης 23 (1), Πλεξίδας 5, Τσιονάρας,
Μαλάτος 6, Καρακώστας 2, Μπαρτζιώκας, Μπαρμπαγεωργόπουλος 14.
Αστέρας – Καβάλα 58-56
Διαιτητές: Γερακίνης – Χλωρός Χρ.
Τα δεκάλεπτα: 14-9, 21-26, 39-41,
58-56.
Αστέρας (Χατζής): Χατζής 19, Καλαϊτζίδης, Μανώλης, Τσίπρας 6, Φιλίππου
21, Ορέστης, Βλαχάβας 12.
Καβάλα (Αϊβαζίδης): Μασμανίδης, Χατζησάββας 13, Δομβρίδης 9, Πετράκης
8, Τσίλης 26, Τεφτερίδης, Αϊβαζίδης.
Η προσεχής αγωνιστική (6η, 6-7/04):
Νότιος όμιλος: Παναθηναϊκός – Ήφαιστος, Ηράκλειο – Αετοί Κρήτης.
Ρεπό: ΑΕΚ.
Βόρειος όμιλος: Ηρόδικος –Αστέρας,
Αργοναύτες Βόλου – Πανσερραϊκός.
Ρεπό: Καβάλα.

Τ

α στελέχη πέρα από το
κοινό καλό των ομάδων
παίζουν και για τους
φιλάθλους. Μέλημά
τους λοιπόν είναι να τους
δώσουν το καλύτερο δυνατόν
προϊόν και τα περισσότερα
δυνατά ερεθίσματα.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Φέτος πάντως το κοινό δεν πρέπει
να έχει παράπονο από την δεύτερη
τη τάξει κατηγορία, αφού κατά γενική ομολογία είχε έντονο Τρικαλινό
χρώμα.
Από την αρχή της χρονιάς οι εκπρόσωποί μας θρονιάστηκαν στην
κορυφή και έφτασαν με την ίδια
λογική μέχρι τέλους.
Μάγοι και ΑΕΤ δούλεψαν συστηματικά και δικαιώθηκαν πανηγυρικά,
ενώ πάλεψε φιλότιμα στον τομέα
του και ο Κρόνος.
Τα φώτα φυσικά έπεσαν σε πορτοκαλί και κόκκινους, που στα περισσότερα ματς συνδύασαν ουσία
και θέαμα.
Σε πρώτη φάση καθάρισε η ΑΕΤ
που στο μπαράζ ενήργησε υποδειγματικά οπότε καθάρισε με συνοπτικές διαδικασίες τον αγώνα με
τον Ικαρο Λάρισας. Ακολούθησαν
στιγμές χαράς τόσο στο κλειστό
όσο και στην εξωαγωνιστική μάζωξη.
Οσο για τους Μάγους όταν βρήκαν βηματισμό κοίταξαν μόνο μπροστά.
Για την υπόθεση του δικού τους
μπαράζ γράψαμε σε προηγούμενο
φύλλο με την διοργανώτρια να δείχνει ότι πήρε τις αποφάσεις της.
Σε κάθε περίπτωση είναι σημαντική υπόθεση να ακούγεται η Τρικαλινή φωνή στα υψηλότερα σαλόνια.
Όπως και να’χει όλοι γνωρίζουν
τον πατριωτισμό και την αγάπη για
το αντικείμενο που έχουν οι συντελεστές των ομάδων της Α2 ΕΣΚΑΘ.
Ετσι κάθε χρονιά τα περισσότερα
σωματεία κάνουν τα δικά τους μικρά
ή μεγάλα όνειρα. Το που ακριβώς
θα φτάσουν είναι βέβαια κάτι που
θα το δείξει η ίδια η αθλητική ζωή.
Οσοι πάντως μπαίνουν στο παρκέ
κάνουν κατάθεση ψυχής, οπότε και
φέτος προέκυψαν μεγάλα παιχνίδια
που κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον.
Φυσικά οι ομάδες είχαν τις καλές
και δύσκολες στιγμές τους, κάτι
που είναι φυσιολογικό αφού το πρωτάθλημα είναι ερασιτεχνικό.
Όμως ακόμη και όταν έπεφταν
κάτω οι πρωταγωνιστές ήξεραν να
σηκωθούν.
Πάντως η πράξη έδειξε ότι με
σωστή οργάνωση και ποιοτικές κινήσεις μπορεί να εκτοξευτεί ένα
συγκρότημα.
Τα παραδείγματα είναι ουκ ολίγα.
Μεγάλο ρόλο βέβαια παίζουν και

Εβαλαν υπογραφή
Οι Τρικαλινές ομάδες της Α2 ΕΣΚΑΘ έδωσαν
και με το παραπάνω το στίγμα τους
στον φετινό μαραθώνιο της κατηγορίας

Το καθήκον τους και με το παραπάνω έκαναν Μάγοι και ΑΕΤ
οι επιλογές προσώπων. Συγκεκριμένοι παίκτες μπορούν να σηκώσουν
ψηλά τα τμήματα, ενώ πολύ σωστά
τα επιτελεία δίνουν βαρύτητα στην
χημεία.
Οι συμπολίτες φίλαθλοι πάντως
είχαν μάτια για τους δικούς μας
εκπροσώπους, οι οποίοι έκαναν ότι
περνούσε από το χέρι τους.
Γενικά και φέτος ο συναγωνισμός
ήταν έντονος αν και πάντα υπάρχουν φίλαθλοι που θέλουν το κάτι
παραπάνω. Πάντως οι αναλύσεις
θα είναι έντονες και σε βάθος το
επόμενο διάστημα.
Εννοείται ότι όλοι θα δώσουν βαρύτητα στην διόρθωση δεδομένων.
Ασφαλώς τα ντέρμπι ήταν στην
ημερήσια διάταξη και ουσιαστικά
κάθε αγωνιστική ξεκινούσε από μηδενική βάση, αφού και οι εκπλήξεις
ήταν μέσα στο πρόγραμμα.
Παρατηρήθηκαν λοιπόν και ορισμένες συμβατικές εμφανίσεις, οπότε άλλο που δεν ήθελαν οι αντίπαλοι
για να φέρουν την υπόθεση στα
μέτρα τους.
Τα ίδια όμως σωματεία στην επόμενη συνάντηση κινήθηκαν στο αντίθετο άκρο πετυχαίνοντας επικές
ανατροπές ζεσταίνοντας τον ανταγωνισμό.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε άλλωστε
και τον περίφημο αθλητικό εγωϊσμό.
Συνεπώς οι σύλλογοι που έκαναν
όνειρα όφειλαν να είναι τύπος και
υπογραμμός για να φέρουν την
υπόθεση στα μέτρα τους περιορίζοντας στο ελάχιστο τα σκαμπανεβάσματα.
Η εμπειρία πάντως έδειξε ένα
συγκεκριμένο ζήτημα. Οποιος σύλλογος κινείται μεθοδικά, χωρίς εκπτώσεις και έχει σωστές αντιδράσεις
στα δύσκολα τότε θα φτάσει στην

πηγή.
Το στοίχημα όμως αφορά την
απόλαυση του αθλήματος και αν
στην πορεία προκύψει κάτι καλό
κανείς δεν θα πει όχι.
Να μην ξεχνάμε επίσης ότι όλοι
γνωρίζονται πολύ καλά μεταξύ τους,
οπότε ο αθλητικός πολιτισμός πρέπει να κυριαρχεί.
Φυσικά όσοι αγωνίζονται κάνουν
πάντα θετικές σκέψεις θέλοντας να
διανθίσουν το παιχνίδι τους σε πρώτη ευκαιρία. Εξάλλου κάποια συγκροτήματα που παραδοσιακά βρίσκονται στο πάνω ράφι προς τιμήν
τους αναζήτησαν νέους δρόμους.
Ειδικά σε κάποιες ομάδες βγήκαν
αρκετά πράγματα, ενώ άλλες επέμειναν ιδιαίτερα στο κομμάτι της
συσπείρωσης.
Επιπρόσθετα όλοι γνωρίζουν την
άγρια ομορφιά των τοπικών ντέρμπι
και των αναμετρήσεων βαρόμετρο.
Οσοι μετέχουν σ’ αυτά διαχρονικά
θέλουν να κερδίζουν και ως εκ τούτου δίνουν ότι έχουν και δεν έχουν
για να φτάσουν στον αντικειμενικό
τους στόχο. Οι συμπολίτες φίλαθλοι
συνήθισαν σε αμφίρροπες συναντήσεις και η παράδοση κράτησε
καλά και φέτος.
Και μπορεί αρκετοί να θεωρούν
ότι μεγάλες αλλαγές δεν συνηθίζονται στην συγκεκριμένη κατηγορία
αλλά κάθε χρόνο υπάρχουν ομάδες
που τραβούν τις υπόλοιπες και γενικά ξεχωρίζουν.
Μάλιστα αρκετά επιτελεία δεν διστάζουν να προβαίνουν στο σχετικό
φρεσκάρισμα, αφού είναι σημαντικό
να έχουν το βλέμμα τους στο μέλλον.
Εννοείται ότι το νέο αίμα πατάει
ακόμη πιο γερά στα πόδια του παίρνοντας τα απαραίτητα λεπτά συμμετοχής.
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Μακροπρόθεσμα λοιπόν οι φίλοι
του είδους θα μνημονεύουν την
στροφή στα ταλέντα. Όλα πάντως
πρέπει να γίνουν με μέτρο.
Το ζητούμενο είναι κάθε ομάδα
να παίζει το μπάσκετ που ξέρει με
σεβασμό στους αντιπάλους, οπότε
με τον τρόπο αυτό τα μέλη της θα
νιώθουν αφάνταστη εσωτερική πληρότητα.
Εννοείται ότι ένα συναρπαστικό
πρωτάθλημα πέραν όλων των άλλων
φέρνει τον κόσμο στο γήπεδο, πέρα
δηλαδή από τους πιστούς φίλους
κάθε συγκροτήματος.
Πάντως όσοι διακονούν τον χώρο
αξίζουν πολλά εύσημα για τις πρωτοβουλίες και την δραστηριότητά
τους.
Πολύ απλά δεν σταματούν να ψάχνονται, ενώ δεν καταθέτουν ποτέ
τα όπλα. Ακόμη και στις ατυχίες
αντιδρούν ψύχραιμα και μεθοδικά,
οπότε τα χαμόγελα έρχονται αργά
ή γρήγορα.
Εξάλλου αρκετό ενδιαφέρον παρουσίασε το στατιστικό κομμάτι
τόσο στο ομαδικό σκέλος όσο και
στο ατομικό. Ορισμένες επιδόσεις
είναι άξιες αναφοράς και αποτυπώθηκαν στο μυαλό του κοινού.

Εβγαλαν ενέργεια
Ενας όμιλος ομάδων και ειδικά
οι Μάγοι και η ΑΕΤ έδειξαν ότι δεν
συμβιβάζονταν με μια τυπική παρουσία.
Επένδυσαν λοιπόν στα αθλητικά
προσόντα και δικαιώθηκαν.
Ετσι έδωσαν βαρύτητα στην φυσική κατάσταση, οπότε οι πρωταγωνιστές είχαν δυνάμεις μέχρι το
τέλος της κάθε αναμέτρησης.
Επίσης τα φρέσκα χέρια έκαναν
και αυτά την διαφορά.
Από’ κει και πέρα οι κόουτς εννοείται ότι καταπιάστηκαν και με τα
συστήματα θέλοντας να έχουν έτοιμες λύσει αν στράβωνε το βασικό
πλάνο.
Ετσι οι αθλητές ήξεραν πώς να
απλωθούν στον αγωνιστικό χώρο.
Οι κόουτς μερίμνησαν επίσης και
για την ψυχολογική προετοιμασία
και την σωστή διαχείριση μετά από
αρνητικά αποτέλεσμα. Όταν λοιπόν
οι αθλητές γυάλιζε το μάτι τους
ήταν φανερό ότι δεν θα έκαναν με
τίποτα πίσω.
Ειδικά στις τοπικές κατηγορίες η
κατάθεση ψυχής αποτελεί βασικό
γνώρισμα των παικτών, που δεν
συμβιβάζονται με τα αρνητικά αποτελέσματα.
Επίσης ένα ιδιαίτερο κομμάτι είχε
να κάνει σχέση με το διάβασμα των
αγώνων.
Οι παίκτες ήξεραν τα δυνατά
και αδύνατα στοιχεία των αντιπάλων,
οπότε γνώριζαν που να στοχεύσουν.
Για αρκετούς μήνες λοιπόν η Α2
συντρόφευσε το κοινό και έχουμε
την αίσθηση ότι και φέτος οι φίλαθλοι ένιωσαν από μέσα την ομορφιά
του τοπικού μπάσκετ.

Το πρώτο βήμα
Με προσήλωση και κοινή προσπάθεια το παιδικό του Αιόλου
θα επιδιώξει να κερδίσει τον ημιτελικό με τον Κεραυνό
Στην κανονική διάρκεια του παιδικού πρωταθλήματος και στα
παιχνίδια των Τρικάλων οι πιτσιρικάδες του Αιόλου έδειξαν ότι
και ταλέντο διαθέτουν και σωστή
στόχευση.
Πλέον οι υποχρεώσεις τους
αυξάνονται αφού καλούνται να
εκπροσωπήσουν τον νομό σε
αγώνες με αντιπάλους άλλων περιοχών.

Εννοείται ότι οι συναντήσεις
αυτές έχουν ειδικό βάρος και θα
πρέπει οι νεαροί κυανέρυθροι να
κάνουν μεστή εμφάνιση και στις
δυο πλευρές του αγωνιστικού
χώρου.
Σήμερα λοιπόν στις 17.00 στον
Παλαμά οι μικροί του Αιόλου διασταυρώνουν ξίφη με τον Κεραυνό
σ’έναν σπουδαίο ημιτελικό.
Το έμψυχο δυναμικό διαθέτει

παραστάσεις, οπότε ελέγχοντας
τα συναισθήματα, έχοντας καλή
ψυχολογία και πηγαίνοντας μέχρι
τέλους θα διεκδικήσει ότι του
αναλογεί.
Κοινώς ο εκπρόσωπός μας θέλει να κάνει το πρώτο βήμα, που
θα του επιτρέψει ένα σπουδαίο
μπασκετικό ταξίδι.
Από την πλευρά του ο κόουτς
Ηλίας Παπαδημητρίου ανέφερε:

«Ο αντίπαλος είναι μια σκληρή
ομάδα με παιγμένους παίκτες.
Εμείς θα προσπαθήσουμε να
είμαστε ο εαυτός μας και να παλέψουμε μέχρι τέλους. Λογικά
θα γίνει ένα ντέρμπι αλλά σε τέτοιες ηλικίες πολλά εξαρτώνται
από την μέρα στην οποία θα βρεθούν οι ομάδες, την διαχείριση
του άγχους και τις λεπτομέρειες».

_3

Το παιδικό του Αιόλου θα παλέψει φιλότιμα στον σημερινό
ημιτελικό με τον Κεραυνό
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Τ

ρέχουν με χίλια
αυτή την εποχή οι
σχολικές
εκδηλώσεις και
φυσικά τις χαίρονται με
την ψυχή τους οι μαθητές.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Διότι η ενασχόληση με τα
σπορ γεμίζει τους πάντες με
όμορφα συναισθήματα, ενώ
συμπληρώνει θαυμάσια το εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι
ο αθλητισμός γαλουχεί με σημαντικές αρχές και αξίες τη
νεολαία και αυτές μπορούν να
βρουν εφαρμογή παντού.
Υπό το πρίσμα αυτό άπαντες
καμαρώνουν ότι βλέπουν παιδιά, που αποτελούν ολοκληρωμένες προσωπικότητες. Χαίρεται να συνομιλεί κανείς μαζί
τους και μακάρι να πάρουν
την υπόθεση στα χέρια τους
φτιάχνοντας μια καλύτερη και
κυρίως βαθιά ανθρώπινη κοινωνία.
Εχοντας καλούς δασκάλους,
πλούσιες παραστάσεις και ερεθίσματα μπορούν να βαδίσουν
στα σίγουρα καταθέτοντας την
δική τους φιλοσοφία και ήθος.
Πρόκειται για λέξεις και συμπεριφορές που έχουν αξία ανεκτίμητη. Οι διδαχές συνεπώς
κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση με τα νιάτα να απολαμβάνουν κάθε στιγμή και δη
αθλητική.
Φυσικά τίποτα δεν γίνεται
με αυτόματο πιλότο αλλά με
συστηματική δουλειά και μεράκι. Είναι φανερό πως η μαθητιώσα νεολαία πέρα από
τον υψηλό βαθμό στο σχολικό
μετερίζι θέλει να παίζει δυνατά
και στο κομμάτι της άθλησης.
Ετσι προκύπτουν θετικές ειδήσεις, ενώ ακόμη και όταν
το αποτέλεσμα δεν είναι το
επιθυμητό μένει σε όλους η
ικανοποίηση της προσπάθειας.
Δεν πρέπει να λησμονούμε
άλλωστε ότι στον αθλητισμό
εκτός από τις μεγάλες χαρές
υπάρχουν και οι δυσκολίες.
Τις δεύτερες καλούνται να
αξιοποιήσουν δημιουργικά οι
πρωταγωνιστές για να πορευτούν με ψηλά το κεφάλι μένοντας χρόνια στον χώρο.
Ολες αυτές οι σκέψεις ενέχουν έντονο το μελλοντικό
στοιχείο αλλά το έμψυχο δυναμικό ζει για την στιγμή.
Κάθε αγώνας αποτελεί γιορτή και αυτό φρόντισαν να επιβεβαιώσουν για μια ακόμη
φορά οι μαθητές του 4ου ΓΕΛ
Τρικάλων.
Αναντίλεκτα το αγωνιστικό
κάδρο είναι και φέτος γεμάτο
και κάλυψε όλα τα γούστα.
Προέκυψαν ωραίες εικόνες σε:
ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ,
στίβο, χάντμπολ.
Το συμπέρασμα πάντως

Ιδανικό σκηνικό
Τα κορίτσια του 4ου ΓΕΛ στο βόλεϊ γύρισαν το παιχνίδι με το 5ο Καρδίτσας,
και τα αγόρια κέρδισαν εύκολα τον Παλαμά, οπότε πάνε Λάρισα

Χαρακτηριστικά στιγμιότυπα από τους χθεσινούς αγώνες, την κερκίδα, τους υπεύθυνους, τους διαιτητές και την γραμματεία

ήταν ένα. Οσοι αγωνίστηκαν
ήταν καλά διαβασμένοι διεκδικώντας με αξιώσεις ότι τους
αναλογούσε. Στο πλαίσιο αυτό
πραγματοποιήθηκαν γεμάτα
παιχνίδια που καθήλωσαν το
κοινό.
Όταν όμως η νεολαία αγαπάει αυτό που κάνει και το
υπηρετεί σωστά μπορεί να
προσφέρει σκορ και θέαμα.

Δυνατά ζευγάρια
Η χθεσινή μέρα ήταν αφιε-

Ανακατασκευή ταρτάν
Με ποσό 300.000€ θα ανακατασκευαστεί μετά από
χρόνια το ταρτάν στο Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων.
Ο Δήμος Τρικκαίων είχε ήδη προχωρήσει τις διαδικασίες
για να ενταχθεί το έργο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του 2019 και η σχετική έγκριση του υφυπουργού
οικονομίας δόθηκε πριν έναν μήνα.
Η πίστωση δίνεται σταδιακά και φέτος, το 2019, πιστώνονται τα 100.000€ και το Δημοτικό Συμβούλιο Τρικκαίων
το βράδυ της Πέμπτης 4 Απριλίου 2019 αποδέχθηκε τη
σχετική απόφαση.

ρωμένη στο βόλεϊ. Η σειρά
των αγώνων μετακόμισε στο
Δημοτικό κλειστό της Κατσιμήδου.
Στον ανοιχτό αυτό χώρο τα
επιχώρια νιάτα έσπευσαν να
χαρούν το άθλημα και να διεκδικήσουν κάθε μπάλα.
Όλα αυτά με οδηγό την αξιοπρέπεια και το αθλητικό πνεύμα. Τα Τρίκαλα εκπροσώπησαν
τα συγκροτήματα του 4ου ΓΕΛ
τόσο σε αγόρια όσο και σε
κορίτσια. Οσοι εντρυφούν στα
δεδομένα του σχολικού αθλητισμού από παλιά γνωρίζουν
την τεράστια παράδοση και
την ιστορία που έχει γράψει
το συγκεκριμένο σχολείο.
Αρκετές φουρνιές ήταν χαρισματικές με συγκεκριμένα
στελέχη να ανοίγουν τόσο εντυπωσιακά τα φτερά τους, που
βρέθηκαν ακόμη και στα καλύτερα πρωταθλήματα του κόσμου. Το γεγονός ότι έβαλαν
από τότε γερές βάσεις αποτυπώνεται στο γεγονός ότι αρκετοί πρωταγωνιστές παραμένουν ακόμη στο προσκήνιο.
CMYK

Πάντως είναι εξόχως σημαντικό η νέα γενιά να συνδυάζει
αρμονικά μάθηση και άθληση.
Πριν λίγες μέρες είχαμε διαβάσει ένα εξαιρετικό άρθρο
της διευθύντριας του 4ου μέσα
από το οποίο αναδείχτηκε η
αγάπη για τα γράμματα αλλά
και τα σπορ. Σε τέτοιες περιπτώσεις λοιπόν σμιλεύει κανείς
σιδερένιο και άξιο κορμί.
Εννοείται ότι είχαν απόλυτο
δίκιο και οι αρχαίοι πρόγονοι
που μιλούσαν και έγραφαν για
δυνατό νου και σώμα.
Εχοντας συνεπώς καλές παρακαταθήκες το έμψυχο δυναμικό του Τρικαλινού σχολείου βάλθηκε να διεκδικήσει το
καλύτερο δυνατό.
Και όλα αυτά σ’έναν χώρο
που ταιριάζει στα ντόπια παιδιά.
Αυτό αποτυπώνεται και στις
αξιόλογες παρουσίες των Τρικαλινών συλλόγων βόλεϊ, που
δίνουν απλόχερο χώρο στη
νεολαία ρίχνοντας αρκετά χαμηλά τον μέσο όρο ηλικίας.
Γιατί λοιπόν από την συγκε-

κριμένη διαδικασία να μην
βγουν στο προσκήνιο φρέσκα
πρόσωπα, που θα διεκδικήσουν το προσωπικό τους όνειρο και στο συγκεκριμένο άθλημα;
Ο καθένας αντιλαμβάνεται
άλλωστε ότι τα κύτταρα πρέπει
να ανανεώνονται σε πρώτη ευκαιρία.
Αντίθετα η στασιμότητα είναι
ένα κομμάτι που πρέπει να
προβληματίσει τους αρμοδίους.
Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι πραγματοποιήθηκαν γεμάτα παιχνίδια, κάτι που ήταν
φυσιολογικό. Διότι οι ομάδες
πήραν το εισιτήριο μέσα από
δυνατούς αγώνες σε επίπεδου
νομού, οπότε ήθελαν να κάνουν ένα βήμα παραπάνω.
Φώναζε από μακριά ότι
αθλητές και αθλήτριες κατέχουν καλά την τέχνη του βόλεϊ.
Στα κορίτσια το 4ο ΓΕΛ βρέθηκε να κυνηγάει στο πρώτο
σετ το 5ο ΓΕΛ Καρδίτσας.
Πήγε να το γυρίσει αλλά λύγι-

σε 20-25. Όμως είχαν τεράστια
ψυχικά αποθέματα και πήραν
τη νίκη με 2-1. Τα επόμενα
σετ ήταν: 25-17, 15-7 γνωρίζοντας την αποθέωση. Πλέον
θα ετοιμαστούν για τον αγώνα
στην Ελασσόνα πιθανότατα
την Τετάρτη.
4ο ΓΕΛ Τρικάλων (Αναγνώστου. Δ): Σταμούλη, Κανατα,
Κοζιανίτη, Κωστοπούλου,
Βράντζα, Γούλα, Τόσκα, Ψαρρή, Σακκά, Σαργιώτη, Σκέμπι,
Γεωργίου, Φουτσιτζή, Γιαγιάκου
5ο ΓΕΛ Καρδίτσας (Τζουβάρας): Καλουτσα, Νούκα,
Κρανίτσα, Μάττα, Παπαγιάννη,
Αργύρη, Καρατζιά, Κροκιδα,
Τσέλιου, Γαβριηλάτου
Τα αγόρια του 4ου ΓΕΛ διασταύρωσαν ξίφη με το ΓΕΛ
Παλαμά.
Πραγματοποιώντας άκρως
ποιοτική εμφάνιση επικράτησαν καθαρά 2-0(25-11, 25-16).
Με καταπληκτικά σερβίς από
τον Πετσιά και προσήλωση
από την υπόλοιπη εξαιρετική
παρέα(καλή χημεία μέσα από
την συμμετοχή στην Αμιλλα)
οι μελανόλεκυκοι έβαλαν την
υπογραφή τους.
Πλέον θα βρεθούν σε πιο
βαθιά νερά παίζοντας στην
έδρα της Λάρισας.
4ο ΓΕΛ Τρικάλων (Αναγνώστου. Δ): Τζέλης, Ψαρρής, Δήμου, Σπάχος, Κελεπούρης, Πάνος, Πετσιάς, Μαράβας, Ευαγγελακόπουλος
ΓΕΛ Παλαμά (Τσερέπης):
Τζέλλας. Αθ, Παπαμαργαρίτης,
Τσιανάβας, Μπερνάρας, Τζέλλας. Απ, Γουλιανός, Μαύρος,
Κουτρούλης, Κολοβός, Ακρίβος, Βάλαρης.
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Να το παλέψει
Ο ΑΟ Τρίκαλα ετοιμάζεται για το τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι
της σεζόν, ελπίζοντας ότι τελικά θα… σωθεί η χρονιά

Α

ντίστροφα
μετράει ο ΑΟ
Τρίκαλα για το
αυριανό παιχνίδι
κόντρα στην Παναχαϊκή.
Ιδιαίτερος αγώνας, αφού
είναι ο τελευταίος εντός
έδρας της σεζόν, αφού
το άλλο παιχνίδι που
είναι με τον Αήττητο θα
το κερδίσει στα χαρτιά.

Κόντρα στα σενάρια που
ήθελαν τη διοίκηση του ΑΟ
Τρίκαλα να προχωρά σε αποδεσμεύσεις ποδοσφαιριστών
που έδειχναν αδιαφορία
στους αγώνες, αυτή συνεχίζει
να δείχνει την έξοδο σε χειμερινά αποκτήματα που, είτε
είχαν παίξει ελάχιστα, είτε καθόλου.
Με τον τρόπο αυτό, βέβαια,
παραδέχεται την αποτυχία και
στον χειμερινό σχεδιασμό ενίσχυσης.
Μετά τον Πολ Γουέρε, λοιπόν, οι Τρικαλινοί έδειξαν την
έξοδο και στον Λάζαρ Τάτιτς.
Πρόκειται για τον Σέρβο τερματοφύλακα, ο οποίος πριν
υπογράψει στον ΑΟΤ έως το
καλοκαίρι του 2020 είχε αγωνιστεί για τελευταία φορά στις
21/05/2016...
Φυσικά, αποτέλεσε τον τέταρτο τερματοφύλακα των
Τρικάλων και δεν πήρε ποτέ
χρόνο συμμετοχής. Η ανακοίνωση:
«Η ΠΑΕ ΑΟ Τρίκαλα ανακοινώνει την από κοινού λύση
συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή, Lazar Tatic».

Τη μνήμη του Βασίλη Καλογρίτσα θα τιμήσει ο ΑΟΤ
στο ματς της Κυριακής τηρώντας ενός λεπτού σιγή
πριν τον αγώνα με την Παναχαϊκή.
Ηταν απο τις πιο γνώριμες
φυσιογνωμίες των Τρικαλινών γηπέδων καθώς ήταν
πάντα κοντά στον ΑΟΤ αλλά
και στην ομάδα μπάσκετ των Ο ΑΟΤ θα τιμήσει τη μνήμη
Τρικάλων. Ήταν ιδιαίτερα εκτου πιστού του φιλάθλου
δηλωτικός στα γήπεδα, είχε
Βασίλη Καλογρίτσα
άποψη την οποία εξέφραζε
μεγαλόφωνα και ήταν συμπαθής σε όλους.

e-shop με προϊόντα της ομάδας
ανακοίνωσε η ΠΑΕ
ο Εργοτέλης κέρδισε την ένσταση
και η βαθμολογία διαμορφώνεται ως εξής:

οι Κρητικοί κατέθεσαν ένστα-

ΒΑΘΜοΛοΓιΑ

ποίησε περισσότερους ξένους

ση γιατί η Σπάρτη χρησιμο-

1. ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ -------------------------------------50-21 ----------53
2. ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ --------------------------34-23 ----------44
3. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ --------------------------------------40-17 ----------43
4. ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ -------------------------------------39-24 ----------42
5. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ -------------------------24-19 ----------40
6. ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ -------------------------------------24-20 ----------40
7. ΑΟΧ ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ -----------------------------34-22 ----------38
8. ΚΕΡΚΥΡΑ -----------------------------------------24-21----------- 38
9. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ----------------------------------21-22 ----------37
10. ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ -------------------------------29-26 ----------35
11. ΗΡΑΚΛΗΣ ---------------------------------------24-21 ----------34
12. ΤΡΙΚΑΛΑ -----------------------------------------20-25 ----------28
13. ΗΡΟΔΟΤΟΣ ------------------------------------16-42 ----------25
14. ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ------------------------------------19-50 ----------16
15. ΣΠΑΡΤΗ -----------------------------------------16-44 ----------14
16. ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ -----------------------18-35 ----------22
O Αήττητος Σπάτων έχει αποβληθεί από το πρωτάθλημα.

Κάθετος ο Γιώργος
Βασιλειάδης σημειώνει
ότι «χωρίς αναδιάρθρωση
δεν υπάρχουν εγγυημένα
χρήματα»
Ανένδοτος εμφανίζεται ο
υφυπουργός Αθλητισμού,
Γιώργος Βασιλειάδης στο αίτημα της Super League και
την εισήγηση της ΕΕΠ της
ΕΠΟ να παραμείνουν 16 ομάδες. Σύμφωνα με τη «Live
Sport», ο ίδιος φέρεται να
έλεγε σε συνεργάτες του:

ΜΠΑΚΩΣΗΣ
EΞΑτΜιΣΕιΣ

Ενός λεπτού σιγή για τον “Μπίλι”

Πρωτάθλημα... τέλος για τον Νίκο Κουσκουνά. Ο επιθετικός του ΑΟΧ Κισσαμικού τιμωρήθηκε με ποινή αποκλεισμού επτά αγωνιστικών για τη συμπεριφορά του στο
εντός έδρας παιχνίδι με την Κέρκυρα και την επίθεσή του
στον διαιτητή Δραγάτη.

xristoforospap@gmail.com

τα χειμερινά αποκτήματα
του Αο τρίκαλα
συνεχίζουν να
αποχωρούν

_5

Επτά αγωνιστικές σε Κουσκουνά
για εξύβριση σε διαιτητή!

Του ΧΡιΣτοΦοΡοΥ
πΑπΑΘΑΝΑΣιοΥ

Βέβαια ο στόχος της νίκης
δεν έχει να κάνει μόνο για
το… αντίο, αλλά με την ουσία
των βαθμών.
Σε πρώτη φάση ο ΑΟΤ θέλει
να αποφύγει τις 4 τελευταίες
θέσης της βαθμολογίας και
από εκεί και πέρα να περιμένει
τα δεδομένα με την αναδιάρθρωση. Όπως και να το κάνουμε η χρονιά είναι πολύ δύσκολη και έχει ενδιαφέρον να
δούμε πως θα ολοκληρωθεί.
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ΚΑτΑΛΥτΕΣ

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

«Αν δεν υπάρξει αναδιάρθρωση, δεν υπάρχουν τηλεοπτικές συμβάσεις.
Αν δεν υλοποιηθεί αυτό που
συμφωνήσαμε, δεν υπάρχει
άλλη συμφωνία. Πόσες φορές
πρέπει να τους το πω για να
το καταλάβουν;. Έχω ήδη κάνει μία υποχώρηση σε σχέση
με πέρυσι.
Η πρότασή μου ήταν μία
Λίγκα στην οποία θα ανήκουν
δύο κατηγορίες και, επειδή
μου το ζήτησαν, πήγαμε στη
δημιουργία δύο Λιγκών.
Αν προσπαθήσουν να το
χρησιμοποιήσουν όμως αυτό
για να παραμείνουν 16, τότε
θα.. γελάνε και τα ντουβάρια.
Οι συμβάσεις που υπάρχουν
είναι δεδομένες.
Αν υπάρξει αδιέξοδο αυτοί
θα το λουστούν. Χωρίς αναδιάρθρωση δεν υπάρχουν
ούτε εγγυημένα χρήματα για
αυτούς που θα υποβιβαστούν,
ούτε λεφτά για τη Super
League 2».

Η βαθμολογία μετά τη
δικαίωση του Εργοτέλη
Ισόπαλο 1-1 είχε λήξει το
ματς Εργοτέλης-Σπάρτη αλλά
CMYK

Σύντομα θα ανέβει e-shop ανακοίνωσε η ΠΑΕ Α Ο Τρίκαλα με ηλεκτρονικό κατάστημα όπου θα μπορούν οι φίλαθλοι να αγοράζουν προϊόντα της ομάδας από φανέλες,
κασκόλ μέχρι μπρελόκ, καπελάκια και άλλα αντικείμενα
με το λογότυπο του ΑΟΤ. Μια κίνηση που χαιρετίζουν οι
φίλαθλοι καθώς το ζητάνε εδώ και χρόνια.

απ’ότι λέει ο κανονισμός.

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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Πρωτάθλημα Κ 16

Στον Πύργο η Ακαδημία 1
•Ενδιαφέρον παιχνίδι ανάμεσα
στις δύο φιλόδοξες ακαδημίες
Συνεχίζεται σήμερα (11 π.μ) το παιδικό πρωτάθλημα (Κ
16) με το παιχνίδι του Πύργου και της Ακαδημίας 1 να κεντρίζει το ενδιαφέρον. Οι σημερινές αναμετρήσεις:

ΩΡΑ 11:00
Γηπ. Κρηνης: Νεοχωρι - Δημητρα α
Διαιτ. Τουλουμης (Σινδρος - Μαργιωλης)
Γηπ. Οικουμενιου: Οικουμενιος - ΑΟΤ
Διαιτ. Ντινος (Κουτσαγιας - Αβρααμ)
Γηπ. Λογγακιου: Δημητρα β -Ακ Αμπελακιων
Διαιτ. Σταφυλας (Μαρκοπουλος - Σακκας)
Γηπ. Πύργου: Πύργος - Ακαδημια 1
Διαιτ. Παπαγ/λος (Πλοκας - Κωστηρας)
Ρεπό: Μετεωρα

•Ενδιαφέρον παιχνίδι θα γίνει αύριο στο Ριζαριό με την τοπική
ομάδα να φιλοξενεί το Γριζάνο •Γειτονικό ντέρμπι στο Αρδάνι
με τον «Αστέρα» να υποδέχεται τους Παραληθαίους

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

Β
33
32
30
23
22
13
9
3
0

Ν
11
10
10
7
7
4
3
1
0

Ι
0
2
0
2
1
1
0
0
0

Η
1
1
3
3
5
8
9
11
12

ΤΕΡΜ.
61-5
64-9
27-14
30-9
31-20
25-29
13-29
6-56
5-91

Πρωτάθλημα Κ 12
Για την κατηγορία Κ 12 θα διεξαχθούν αύριο οι παρακάτω αγώνες:

1ος Ομιλος-ΩΡΑ 11:00
Γηπ. Φλαμουλιου: ΑΟΤ - Δημητρα α
Διαιτ. Μαρκοπουλος
Γηπ. Μπαλκουρας: Μεγαλ/ρι - Ακαδημια 1 α
Διαιτ. Παπαγεωργοπουλος
Γηπ. Καρυων: Ακ Αμπελακιων - Καρυες
Διαιτ. Σακκας
Γηπ. Μπάρας: Αχιλλέας - Νεοχωρι
Διαιτ. Μουστακας
Μετεωρα α - Πύργος α
Ρεπό: Αγία Μονη

0-3 α.α

2ος Ομιλος-ΩΡΑ 11:00
Γηπ. Πηγης: Πηγη - Οικουμενιος
Διαιτ. Ντινος
Γηπ. Βοηθ. Πύργου: Πύργος β - Μετεωρα β
Διαιτ. Αβρααμ Β
Γηπ. Αγ. Βησ/να: Πορταικός - Ακαδημια 1 β
Διαιτ. Κωστηρας
Γηπ. Βαλτινού: Βαλτινό - Σαραγια 2017
Διαιτ. Τουλουμης
Γηπ. Μπαλκουρας: Δημητρα β - Πυργετός
Διαιτ. Κουτσαγιας

Πρωτάθλημα Παλαιμάχων

Χέρι χέρι
•Παλαίμαχοι Οιχαλίας και
Δάσκαλοι στη κορυφή
Συνεχίστηκε με την 9η αγωνιστική το πρωτάθλημα των παλαιμάχων. Τα αποτελέσματα:
Παλαίμαχοι Βασιλικής-Δάσκαλοι
0-6
Φίλοι Νοσοκομείου-Αστυνομία
1-3
Πολύτεκνοι-Παλαίμαχοι Οιχαλίας
2-4
Ρεπό: Πυροσβεστική

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
2 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
3 ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
4 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
5 ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ
6 ΦΙΛΟΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
7 ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ

“Γίγας” απέναντι
στη “Μπάρτσα”

17-4
26-3
12-8
10-9
15-19
9-25
4-24

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

(ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ-17.00)
Δάσκαλοι-Παλαίμαχοι Οιχαλίας γ. Λεπτοκαρυάς
Αστυνομία-Παλαίμαχοι Βασιλικής γ. Μουριάς
Πυροσβεστική-Πολύτεκνοι γ. Αγ. Κυριακής
Ρεπό: Φίλοι Νοσοκομείου

21
21
13
10
6
3
2

άνοδος δεν έχει κριθεί
ακόμα, οπότε λογικό είναι
να διατηρείται το
ενδιαφέρον στις κορυφές
των δύο ομίλων.

Η

Του ΠANOΥ ΓIΔOΠOYΛOΥ
gidopoulosp@yahoo.gr

2ος ΟΜΙΛΟΣ (Ωρα 11 π.μ.)
Ξεκούραση αλλά… χωρίς βαθμούς για
την πρωτοπόρο Ενωση Δ.Μ η οποία έχει
ρεπό. Παρ’ όλα αυτά η βαθμολογική
διαφορά, τόσο από την Λυγαριά όσο και
από την Θεόπετρα της δίνει το δικαίωμα
να απολαμβάνει τη μοναξιά της κορυφής
και μάλιστα με… ασφάλεια.
Η Λυγαριά, αντίθετα, θα δώσει δύσκολο παιχνίδι στο Παλαιομονάστηρο με
τους γηπεδούχους να παίζουν για το γόητρο και τους φιλοξενούμενους να θέλουν
το τρίποντο για να μείνουν στο τρένο της
ανόδου.
Η ισόβαθμη Θεόπετρα, θα παίξει στην
έδρα της και έχει το αβαντάζ της βαθμολογικής ανωτερότητας, αρκεί να το εκμεταλλευτεί.
Ο Ασπρόβαλτος θα παίξει στην Χρυσομηλιά έχοντας το πάνω χέρι, ενώ η Πιαλεία θα φιλοξενήσει τους Γόμφους, ως
φαβορί και το Πρίνος θα παίξει εκτός
έδρας με την Τζούρτζια.
Οι διαιτητές των αυριανών 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
3 Θεόπετρα
4 Ασπρόβαλτος
5 Πιαλεία
6 Πρίνος
7 Παλ/ρο
8 Βαλτινό
9 Βυτουμάς
10 Δενδροχώρι
11 Τζούρτζια
12 Ροπωτό
13 Γόμφοι
14 Χρυσομηλιά
15 Φωτεινό
16 Κεφ/κός
17 Φιλύρα

Β
61
53
53
49
44
42
42
39
36
29
27
24
24
19
16
0
0

Ν
20
17
17
16
14
13
12
12
11
9
9
7
8
6
5
0
0

Ι
1
2
2
1
2
3
6
3
3
2
0
3
0
1
1
1
1

Η ΤΕΡΜ.
2 83-21
3 74-21
3 64-25
6 58-23
7 55-28
7 51-28
4 42-19
8 53-38
8 52-46
11 38-57
14 35-47
12 29-45
15 31-69
16 38-66
17 26-67
21
0-63
22
0-66

Ριζαριό και Παραληθαίοι έχουν τεταμένη
την προσοχή τους στους αυριανούς αγώνες

1ος ΟΜΙΛΟΣ (Ωρα 4μ.μ.)
Ενδιαφέρον παιχνίδι θα γίνει στο Ριζαριό με τον «Γίγα» να φιλοξενεί το Γριζάνο. Αν και οι φιλοξενούμενοι έχουν μείνει πίσω, παρουσιάζουν ένα ανταγωνιστικό πρόσωπο το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί με ανάλογη αγωνιστική σοβαρότητα, αν οι γηπεδούχοι θέλουν να
διατηρήσουν την επαφή τους με την κορυφή.
Οι Παραληθαίοι, οι οποίοι βρίσκονται
στην 2η θέση, και θα πρέπει να περάσουν
αλώβητοί από το Αρδάνι στο γειτονικό
ντέρμπι. Δύσκολο παιχνίδι δίνουν οι Καρυές οι οποίες θα φιλοξενήσουν την
Ακαδημία 1. Οι νεαροί παίκτες του Θανάση Πούλιου, άσχετα με το βαθμολογικό κίνητρο, προσπαθούν να παίξουν
ανοικτό και καλό ποδόσφαιρο, οπότε
πάντα δείχνουν την… επικινδυνότητά
τους.
Οι γηπεδούχοι βρίσκονται στην 3η
θέση και συνεχίζουν την προσπάθεια
για το καλύτερο.
Το Ζάρκο έχει ρεπό.
Στην ουρά βαθμολογικό ενδιαφέρον
παρουσιάζει το ντέρμπι της Κρήνης με
τον Λόγγο.
Οι διαιτητές των αυριανών 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

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

Στο Λιλή
το ραντεβού
Ενας αγώνας θα γίνει για το
πρωτάθλημα της Γ’ Ερασιτεχνικής και αυτός αφορά την αναμέτρηση Λιλή – Ασπροκκλησιά σήμερα το απόγευμα (4μ.μ).
Διαιτ. Παφης (Κατσογιαννος Μαργιωλης).

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Γ’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ-ΘΕΣΗ: 2η

Του Θ. Αλεξιάδη

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

Γ’ Ερασιτεχνική

ΚΕΡΑΜΙΔΙ 1978-1979
ΒΑΣΙΚΟ ΡΟΣΤΕΡ:
ΜΠΑΝΤΗΣ, Χ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΛΥΣΙΩΒΑΣ, Γ.ΘΕΟΔΩΡΟΥ, Θ.ΣΤΕΡΓΙΟΥ,
ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΜΠΟΥΤΑΣ,
ΚΟΣΜΑΣ, ΝΤΑΛΑΡΥΖΟΣ,
Β.ΧΡΗΣΤΟΥ, Γ.ΧΡΗΣΤΟΥ
ΠΡΩΤΟΣ ΣΚΟΡΕΡ
ΟΜΑΔΑΣ: Γ.ΧΡΗΣΤΟΥ
[15]

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

A’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
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Για το γόητρο
•Το Νεοχώρι φιλοξενεί την Δήμητρα,
ενώ η Πηγή θα παίξει στο Μεγαλοχώρι
ν δεχτούμε πως
όλα έχουν πάρει
το δρόμο τους
στο φετινό
πρωτάθλημα, νωρίς και
ξεκάθαρα, τόσο η
σημερινή αγωνιστική όσο
και οι επόμενες δεν
μπορούν να προσφέρουν
συγκινήσεις στους
Τρικαλινούς φιλάθλους.
Αυτή είναι η
πραγματικότητα.

Α

Του ΠANOΥ
ΓIΔOΠOYΛOΥ
gidopoulosp@yahoo.gr
Οι ομάδες όμως δεν θέλουν να το αποδεχτούν και
επιμένουν. Η καθεμιά για τον
λόγο της και αφού τα αποτελέσματα δεν δείχνουν ικανά
να ανατρέψουν την τελική εικόνα, το γόητρο- κυρίως αυτότις κρατάει «ζωντανές» αναζητώντας το καλύτερο.
Το πρωτοπόρο Νεοχώρι και
εκτός απροόπτου η ομάδα
που θα εκπροσωπήσει το Τρικαλινό ποδόσφαιρο, μαζί με τα
Μετέωρα στην Γ’ Εθνική φιλοξενεί την Δήμητρα. Ένα

παιχνίδι που μπορεί να προσφέρει θέαμα, μιας και οι δύο
ομάδες παίζουν επιθετικό ποδόσφαιρο.
Η Πηγή, έχει δύσκολη έξοδο στο Μεγαλοχώρι. Οι γηπεδούχοι θέλουν να τερματίσουν την προσπάθειά τους
όσο πιο ψηλά γίνεται, ενώ οι
φιλοξενούμενοι θέλουν να
«κλειδώσουν» την δεύτερη
θέση.
Η Φήκη θα φιλοξενήσει τα
Μεγάλα Καλύβια. Οι δύο ομάδες έχουν αισθητή βαθμολογική διαφορά, αλλά κάθε παιχνίδι είναι και μια δοκιμασία,
οπότε θα καταβάλλουν κάθε
προσπάθεια για θετικό αποτέλεσμα.
Το Μικρό Κεφαλόβρυσο θα
κερδίσει χωρίς αγώνα το Γλίνος, ενώ το Καστράκι θα «δοκιμαστεί» στους Ταξιάρχες,
με τους γηπεδούχους να θέλουν να επιστρέψουν, μετά
από καιρό στις θετικές εμφανίσεις.
Σαράγια και Πύργος θα διασταυρώσουν τα… ξίφη τους
και θα προσπαθήσουν για το
γόητρο με τους φιλοξενούμενους να βρίσκονται πιο ψηλά
στον βαθμολογικό πίνακα.

Μακρινή και δύσκολη θα είναι η δοκιμασία για τον Πυργετό. Ο «Δικέφαλος» θα παίξει
στη Διάβα με την Κρύα Βρύση, με τις δύο ομάδες να μην
έχουν ανάγκη τους βαθμούς,
όχι όμως και το γόητρο.
Ο Πορταϊκός θέλει να συνεχίσει τις επιτυχημένες εμφανίσεις του και σήμερα θα
φιλοξενήσει τον Αχιλλέα Τρικάλων. Μια αναμέτρηση η
οποία «προσφέρεται» για να

Οι Ταξιάρχες θα φιλοξενήσουν το Καστράκι, ενώ η Κρύα Βρύση τον Πυργετό
πετύχουν τον στόχο τους οι
γηπεδούχοι, απέναντι σε μια
ομάδα η οποία θα βρεθεί στην

Οι διαιτητές των σημερινών (4 μ.μ.)
αναμετρήσεων είναι οι παρακάτω:
Γηπ. Μεγαλ/ριου: Μεγαλ/ρι - Πηγη
Διαιτ. Δουλοπουλος (Νταλουκας - Μανασης Μ)
Γηπ. Διάβας: Κρ. Βρύση - Πυργετός
Διαιτ. Ζησης (Αποστολου - Πλοκας)
Γηπ. Σαραγιων: Σαραγια - Πύργος
Διαιτ. Κουτσαγιας (Μπαλας - Κωτουλας)
Γηπ. Πύλης: Πορταϊκός - Αχιλλέας
Διαιτ. Κοντινος (Τουλουμης - Ντινος)
Γηπ. Φήκης: Φήκη - Καλύβια
Διαιτ. Μανασης Κ (Λεωνιδας Κ - Αλεξοπουλος)
Γηπ. Νεοχωριου: Νεοχωρι - Δημητρα
Διαιτ. Πετσας (Σταφυλας - Παπαγεωργοπουλος)
Γηπ. Ταξιαρχών: Ταξιάρχες - Καστράκι
Διαιτ. Λεωνιδας Σ (Καλογριας - Κωστηρας)
Κεφαλ/σο - Γλύνος
3-0 α.α
ΑΕΤ - Αγ Μονη
0-3 α.α

κατώτερη κατηγορία. Παρ’
όλα αυτά συνεχίζει τη προσπάθεια.

Χωρίς αγώνα θα κερδίσει η
Αγία Μονή αφού έχει παιχνίδι
με την ΑΕΤ.

Η ΒαθμoλoγΙα
ΟΜΑΔΕΣ

Β

Ν

Ι Η

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

76
67
62
56
52
49
48
43
37
37
35
33
30
28
27
11
0
0

25
21
20
17
16
15
14
14
10
10
10
10
8
8
8
3
0
0

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

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

ΤΕΡΜ.

1
2
5
5
7
8
7
12
10
10
12
14
13
15
16
22
25
25

91-6
54-14
59-18
57-23
56-29
61-37
59-22
44-40
37-35
31-30
32-49
35-40
33-41
28-51
33-45
23-97
0-75
3-84

Η ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ 28ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ – ΠΗΓΗ
1979-1980
1985-1986
1994-1995
1995-1996

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

1996-1997 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
1997-1998 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
1998-1999 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
2000-2001 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
2005-2006 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
2017-2018 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

1-1 Βακουφτσής – Π.Βαγενάς
13-1 Έξι τέρματα πέτυχε ο Μεσιακάρης
0-1 Κουρκούνης
2-3 Ρακοβίτης, Βακουφτσής – Καπέλας,
Βουτηρέας, Κουρκούνης
0-0
2-1 Παπαδημητρίου, Ρακοβίτης – Λαζαρίνας
0-5 Μανάκης [2], Σβάνας, Τσιρογιάννης,
Δ.Σαργιώτης
1-1 Ρέππας – Ν.Σίμος
5-0 Καγκαράκης [3], Θεοδώρου, Β.Ανρέου
0-1 Λάζος

ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ – ΠΥΡΓΕΤΟΣ
1986-1987 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-1 Κ.Καλαμπάκας – Μιχαήλ
1987-1988 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 5-3 Θώμος [3], Μπέλλος, Φ.Μαντζάνας –
Μιχαήλ, Τσιανάκας, Μπουραζάνας
1988-1989 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-0 α.α.
1989-1990 Γ’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-3 ……..
2000-2001 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-0 α.α.
2003-2004 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 4-0 Γ.Β.Ζαλαβράς [2], Γ.Κ.Ζαλαβράς, Κύργος
2007-2008 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-2 Αγγέλου – Κ.Παπακώστας, Μηνάς
2012-2013 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 3-2 Καλτσούδας [2], Αβραμόπουλος – Μπαλάφας
[2]
2013-2014 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-1 Κόκκοβας – Νικολούσιος
2014-2015 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-1 Λέκκας
2015-2016 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-1 Λαγός – Τσιανάκας
2016-2017 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 3-0 Μόκκας, Ντόσας, Αυγέρος
2017-2018 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-0

ΣΑΡΑΓΙΑ – ΠΥΡΓΟΣ
1979-1980 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-1 Χρυσοχόος
1981-1982 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-1 Παπανικολάου
1982-1983 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-0 Τσίνας, Μούκας

1983-1984
1984-1985
1993-1994
1998-1999

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

1-0
0-2
5-2
6-1

1999-2000 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-1
2002-2003 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 5-4
2003-2004
2005-2006
2013-2014
2014-2015

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

1-2
1-3
1-5
1-0

Μπουζαλής
Καταραχιάς, Κρομμύδας
…………..
Φασούλας [2], Ζώζιας [2], Καλαμπάκας [2] –
Βασδέκης
Ζώζιας, Φασούλας – Τοπαλίδης
Μόκκας [2], Μπουζαλής [2], Καλκαντέρας –
Καρνάβας [2], Κουκουσούλης, Ευθυμίου
Λόζιος – Καρνάβας [2]
……………
Παρθένης – Αγγέλης [5]
Γαδετσάκης

ΠΟΡΤΑΪΚΟΣ – ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΑΡΑΣ
1985-1986 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 5-5 Κουφογάζος [2], Π.Μπαλατσούκας, Βαγενάς,
Γ.Περγαντής – Γ.Βουλόγκας [2], Κορδαλής,
Παιδής, Παπαευθυμίου
1986-1987 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-6 Χ.Κωνστάντος [2], Γ.Βουλόγκας, Κορδαλής,
Τζάρτζος, Δ.Παπαευθυμίου
1993-1994 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-0 Ζεγκλής
2014-2015 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-1 Καπέλας
2017-2018 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-2 Γ.Βαγενάς – Κουβέλας, Παππάς

ΦΗΚΗ – Μ.ΚΑΛΥΒΙΑ
1980-1981 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-1 Μάργαρης, Μπέσσας – Τζόγιας
1981-1982 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 4-2 Τσιρογιάννης [2], Μπαμπούρης, Χριστάκος –
Τζόγιας, Γεροδημόπουλος
1982-1983 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-0 Χριστάκος
1983-1984 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-2 Γαβρίτσας, Παπαχρήστος
1984-1985 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-8 Ε.Κωσταρέλλος, Τσιρογιάννης –
Π.Μεσιακάρης [2], Ε.Γαβρίτσας [2],
Ν.Παπαχρήστος [2], Β.Μαρδάνης, Γ.Χαχάμης
1992-1993 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 3-2 Τσαντήλας [2], Καραϊσκος – Καραλής,
Ρακοβίτης
1993-1994 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-1 Μανούρας, Πλαστήρας – Ντίνας

2004-2005
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2013-2014
2014-2015

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

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

Παπαπολύκαρπος, Λουλές
Τσιαφίτσας, Γρατσάνης
Γαλάνης [2], Κόκκαλης – Νικολούσιος
Τσαντήλας – Παπαευθυμίου, Κάβρας, Πράτας
Τασιόπουλος – Ε.Στεφόπουλος
Ζαχαράκης, Στεφόπουλος, Καραϊσκος,
Τζοβάρας
2017-2018 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 5-0 Ψαρράς [3], Γκαντιάς, Μπίχτας

ΝΕΟΧΩΡΙ – ΔΗΜΗΤΡΑ
1975-1976 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-4 Παθέκας – Μπέσσας [2], Γαλάνης,
Καψαλίδης
1976-1977 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-1 αυτογκόλ
1977-1978 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-1 Στάμος
1978-1979 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-0
1981-1982 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-1 Καραλιόλιος
1985-1986 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 3-1 Παπαγεωργίου, Σακελλαρίου, Χαρίσης –
Καλογερόπουλος
1986-1987 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 4-0 Χαρίσης [2], Καλαντζής, Ράκος
1999-2000 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-1 Μιχαήλ – Γκαρνάρας
2000-2001 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-1 Μιρίλοβιτς
2001-2002 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 3-1 Τσιόβολος [3] – Κανιούρας
2002-2003 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-1 Γαλάνης – Κανιούρας
2006-2007 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-4 Νεοφώτιστος [2], Καλαμάρας, Μαγουλιώτης
2008-2009 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 4-4 Τασιούλης [2], Μακρυγιάννης, Καραμήτσος –
Ευσταθίου [2], Κ.Φουρτούνης, Χ.Χοτζάι
2009-2010 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-0 Μαλτέζας
2010-2011 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-1 Μαλτέζας, Ρίζος – Καρυδόπουλος
2011-2012 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-2 Θ.Φουρτούνης, Τσιώλης
2015-2016 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-0
2016-2017 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-1 Γκαγκαστάθης, Τσικρικάς – Τάκος

ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ – ΚΑΣΤΡΑΚΙ
2003-2004 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-3 Δ.Παπαευθυμίου, Α.Παπαευθυμίου,
Παπακώστας
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Σημαντικές διενθείς επιτυχίες για το
“PAPAPOULIOS BUDOKAI FIGHTERS”

Ο

ι αθλητές της «Papapoulios
Budokai Fighters» &
«Βudokai Αμυνταίου» έλαβαν
μέρος στο 3ο Πανευρωπαϊκό
Πρωτάθλημα Kyokushin Budokai, το
οποίο πραγματοποιήθηκε χθες
(Σάββατο 23 Μαρτίου 2019), στην
Λόρκα της Ισπανίας, και κέρδισαν
επάξια μία από τις τρεις καλύτερες
θέσεις, ανάμεσα σε αθλητές 25 χωρών.
Συγκεκριμένα, η Στεφανία Γκλάρα κατέκτησε
την 2η θέση στο kumite, ενώ οι Μάριος Γρίβας
και Βαγγέλης Τσέκλημαςκατέκτησαν την 3η
θέση, αποδεικνύοντας έτσι ότι η ελληνική ομάδα βρίσκεται σε άριστη φόρμα και είναι έτοιμη
να σταθεί στο ύψος όλων των περιστάσεων.
Από το πλευρό των αθλητών δεν έλειψε
στιγμή ο δάσκαλός τους, Sensei Ιωάννης Παπαπούλιος (4 dan), Brunch Chief της WKB
Hellas. Ήταν πλάι τους πριν τους αγώνες,
προετοιμάζοντας τους ανάλογα και εμψυχώνοντάς τους, μα και κατά τη διάρκεια των
αγώνων.

Με το κλείσιμο της εκδήλωσης, η ελληνική
αποστολή, μαζί με την ομάδα της Πολωνίας,
επισκέφτηκαν το hombu dojo της WKB (παγκόσμιο αρχηγείο), όπου είχαν την ευκαιρία
να περιηγηθούν στον χώρο και να ανταλλάξουν απόψεις με τον Kancho Pedro Roiz, ο
οποίος τους υποδέχτηκε με ιδιαίτερη χαρά.
Ο Sensei Ιωάννης Παπαπούλιος, αισθανόμενος ιδιαίτερα υπερήφανος, συγχαίρει όλους
του αθλητές της WKB Hellas για την εντυπωσιακή τους εμφάνιση στους αγώνες.
Συγχαίρει επίσης:
•Τον υπεύθυνο διαιτησίας της WKB Hellas
Senpai Κώστα Ιωαννίδη, ο οποίος άσκησε
επάξια τα καθήκοντά του ως διαιτητής των
αγώνων.
•Τους διοργανωτές των αγώνων.
•Τον Πρόεδρο της World Kyokushin Budokai, Kancho Pedro Fernández Roiz, ο οποίος
διασφάλισε το αδιάβλητο, την αντικειμενικότητα και τη νομιμότητα της διαδικασίας των
αγώνων
•Τα μέλη της WKB Hellas, τα οποία στήριξαν ηθικά και προετοίμασαν τεχνικά τους

συμμετέχοντες αθλητές
•Τους συνοδούς της αποστολής αλλά και
τους γονείς, που είναι πάντα κοντά στα παιδιά
τους και στις προσπάθειές τους, ακόμα και
όταν αυτές τους φέρνουν εκτός ελληνικών
συνόρων.

* Μια λέξη που «φοριέται» αρκετά στην πολιτική κυρίως βρίσκει
εφαρμογή και σε σημαντικά κομμάτια του αθλητισμού. Αναφερόμαστε στην επανεκκίνηση, που έχει πολυδιάστατη έννοια.
Ένα νέο ξεκίνημα λοιπόν θέλουν να κάνουν στον ΑΟΤ, όπου
επανασχεδιάζονται πράγματα.
* Μέλημα είναι να βρεθεί η σωστή συνταγή και να έχει ο
καθένας τον ρόλο του. Τότε η μηχανή θα πάρει μπροστά,
ενώ άπαντες πρέπει να είναι πανέτοιμοι.
* Αδυναμία έχουν οι συμπολίτες φίλαθλοι στον κλασικό αθλητισμό, ένα σκηνικό που μόνο τυχαίο δεν είναι. Πολύ απλά το
έμψυχο δυναμικό ξεπερνάει τον εαυτό του και η στάση αυτή
αναγνωρίζεται απ’ όλους.
* Το τοπικό κοινό λοιπόν στηρίζει απλόχερα τα βαριά χαρτιά
τα οποία και φέτος μπήκαν με φόρα δείχνοντας ότι είναι
ικανά για σπουδαία πράγματα. Σίγουρα δεν είναι και το ευκολότερο πράγμα στον κόσμο να παρουσιάζονται κάθε μέρα
και καλύτερα.
* Αξίζει να σημειώσουμε επίσης ότι μέσα από τις λαμπρές εμφανίσεις στο εξωτερικό εξασφαλίζουν και καλές συνεργασίες,
που δίνουν δύναμη, καθώς δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο
στίβος είναι μοναχικός χώρος.
* Ωστόσο οι λάτρει ς του είδους παρακολουθούν με ζωηρό ενδιαφέρον τον αγώνα της νέας φουρνιάς, που δείχνει αξιοθαύμαστη συνέπεια και πατάει στα χνάρια των έμπειρων συναδέλφων. Σε κάθε σύναξη αφήνει υποσχέσεις, αφού κινείται
στα όρια και δεν σταματάει να ψάχνεται.
* Την Κυριακή τελικά λόγω καιρού τα Τρικαλινά στιβικά νιάτα
θα έχουν την τιμητική τους και θα μετακομίσουν μαζικά στην
γειτονική Λάρισα που θα φιλοξενήσει το διασυλλογικό Κ18.
* Σύμφωνα με το πρόγραμμα οι αγώνες είναι να ξεκινήσουν
στις 15.00 και το σημαντικό είναι ότι καταγράφεται πολυφωνία.
Κοινώς τα νιάτα παίζουν σε όλα σχεδόν τα είδη του στίβου,
οπότε στο μέλλον θα υπάρχει ισχυρή φωνή παντού.
* Δεν χαλαρώνει ούτε δευτερόλεπτο ο Αστέρας και πολύ καλά
πράττει, αφού φέτος ο συναγωνισμός στον όμιλο είναι μεγαλύτερος από κάθε άλλη χρονιά. Αρκετοί αντίπαλοι ενισχύθηκαν,
οπότε η αγωνία για την έκβαση του νικητή τραβάει σε μάκρος.
* Πετύχαμε λοιπόν τα στελέχη της ομάδας αργά το βράδυ της
Πέμπτης να βάζουν τις τελευταίες πινελιές στην προπόνηση
για τον σημερινό άκρως σημαντικό αγώνα στην Κομοτηνή. Η
διάθεση ήταν μεγάλη, ενώ κρατήσαμε την αποφασιστικότητα
και τους χαμηλούς τόνους. Αλλωστε σε τέτοιες περιπτώσεις
ο καλύτερος καθρέπτης είναι ο αγωνιστικός χώρος.
* Ανάσες θα πάρουν αρκετά από τα κορυφαία γυναικεία συγκροτήματα των ομαδικών σπορ αυτή την εβδομάδα. Τα
κορίτσια του Ασκληπιού πάντως από την στιγμή που κλείδωσαν
τον στόχο τους θα κινηθούν με μεγαλύτερη άνεση στα υπόλοιπα ματς προκειμένου να ολοκληρώσουν με το καλύτερο
δυνατό πλασάρισμα.
* Γιορτ ή του τραμπολίνο το διήμερο στην Καλαμπάκα.
* Δυναμική παρουσία από τον Β. Γαλάνη στο χιονισμένο 70άρι
ultra Olympus.
* Ανοιχτό βιβλίο είναι ο Ολυμπιονίκης του TKD Αλέξανδρος Νικολαϊδης που είπε ενδιαφέροντα πράγματα για το παρόν και
το μέλλον στην εκπομπή «Στα γήπεδα η Ελλάδα αναστενάζει».
Γνώριζε την Τρικαλινή παράδοση στον χώρο και την καλή
δουλειά που γίνεται.

03.00: COSMOTE SPORT 4 HD
Indiana - Boston
14:00 COSMOTE SPORT 8 HD
Κίελο - Ζανκτ Πάουλι
14:00 COSMOTE SPORT 2 HD
Ζιρόνα - Εσπανιόλ
14:30 Novasports 1HD
Νόριτς - ΚΠΡ
15:00 ΕΡΤ3
Ηρακλής - Κισσαμικός
15:45 ΕΡΤ Play3
Κύμη - Ρέθυμνο
15:45 ΕΡΤ Play2
Πανιώνιος - Περιστέρι
15:45 ΕΡΤ Play1
Αρης - Προμηθέας
16:00 Novasports 2HD
Πάρμα - Τορίνο
16:30 COSMOTE SPORT 9 HD
Βόλφσμπουργκ - Αννόβερο
16:30 COSMOTE SPORT 8 HD
Χέρτα - Φορτούνα
16:30 COSMOTE SPORT 7 HD
Στουτγάρδη - Νυρεμβέργη
16:30 COSMOTE SPORT 5 HD
Λεβερκούζεν - Λειψία
16:30 COSMOTE SPORT 3 HD
Σάλκε - Άιντραχτ
16:50 COSMOTE SPORT 6 HD
Αννόβερο - Μαγδεμβούργο
17:00 ΕΡΤ3
Λαύριο - ΑΕΚ
CMYK

17:00 Novasports 4HD
Μπέρμιγχαμ - Λιντς
17:15 Novasports 1HD
ΟΦΗ - ΠΑΣ Γιάννενα
17:15 COSMOTE SPORT 2 HD
Ρεάλ Μαδρίτης - Εϊμπαρ
18:00 Novasports 3HD
Λυών - Ντιζόν
19:00 Novasports 2HD
Γιουβέντους - Μίλαν
19:00 ΕΡΤ Sports HD
Παναθηναϊκός - Άρης
19:30 ΕΡΤ3
Ηρακλής - ΠΑΟΚ
19:30 COSMOTE SPORT 6 HD
Κίελο - Φούσε Βερολίνου
19:30 COSMOTE SPORT 1 HD
Μπάγερν Μονάχου - Ντόρτμουντ
19:30 Novasports 1HD
Πανιώνιος - ΑΕΛ
19:30 COSMOTE SPORT 2 HD
Ράγιο Βαγιεκάνο - Βαλένθια
19:30 Novasports 4HD
Βίλεμ - Άγιαξ
21:00 Novasports 2HD
Γκινγκάμπ - Μονακό
21:05 ΕΡΤ Sports HD
Τελικός, Κύπελλο Γυναικών
21:30 COSMOTE SPORT 9 HD
Καζαλματζιόρε - Σκαντίτσι
21:30 Novasports 1HD
Σαμπντόρια - Ρόμα
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD
Μπαρτσελόνα - Ατλέτικο Μαδρίτης

τοπικά
ε μεγάλη επιτυχία
πραγματοποιήθη
κε η παρουσίαση
του βιβλίου «ΤΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΠΟΣ ΤΩΝ
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΔΩΝ» του
φιλολόγου κ. Χαρίλαου
Ντούλα που διοργάνωσε
ΠολιτιστικόςΛαογραφικός Σύλλογος
Τρικάλων «ΟΙ
ΘΕΡΙΣΤΑΔΕΣ» στις
4/4/2019 στην αίθουσα
του Μουσείου Τσιτσάνη.
Το συντονισμό είχε ο
πρόεδρος των
Θεριστάδων κ. Αντώνης
Παπαμιχαήλ( εκπ/κός –
Ερευνητής της
Λαογραφίας των
Καραγκούνηδων) ο
οποίος καλωσόρισε με
τον πρόλογο:

Μ

Ο κ. Ντούλας σπούδασε με
υποτροφία του Ι.Κ.Υ. κλασική
φιλολογία στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και υπηρέτησε στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Διετέλεσε επι 12 έτη πρόεδρός
στο Σύνδεσμο φιλολόγων Ν.
Λάρισας, του οποίου υπήρξε
ιδρυτικό μέλος και εισηγήθηκε τη διδασκαλία της τοπικής
ιστορίας στη δ/βάθμια εκπ/ση
πράγμα που υιοθετήθηκε από
το παιδαγωγικό ινστιτούτο το
1988 και καθιερώθηκε από το
ΥΠΕΠΘ το 1990, επι υπουργίας κ. Σημίτη. Υπηρέτησε
ακόμα ως Γραμματέας της
Εταιρίας Συλλογής Διάσωσης
Ιστορικών Αρχείων και ακόμα
εισηγήθηκε την ίδρυση Μουσείου Εθνικής Αντίστασης στη
Λάρισα.
Δημοσίευσε αυτοτελώς τα
βιβλία:
1) Η εποποιία του Ραβινέ και
ο θρυλικός Γρ. Γουλιανός το
1976 και
2) Οι Καραγκούνηδες της
Θεσσαλίας το 2011.
Για το συγγραφικό του έργο
διακρίθηκε δύο φορές με
πρώτο έπαινο από την Ακαδημία Αθηνών και 3η για το
Κοινωνικό Έπος των Καραγκούνηδων. Ο κ. Ντούλας συνεχίζει να εργάζεται με μεγάλη υπομονή και οξυδέρκεια
για την ανάδειξη και προβολή
του Καραγκούνικου στοιχείου
που τόσο έχει αδικηθεί, ειδικά
από πληρωμένους κατά κανόνα κονδυλοφόρους. Για μια
αποκατάσταση δεν διστάζει
να κρίνει και τεκμηριωμένα να
ανατρέψει θεωρίες και απόψεις που δημοσιεύτηκαν από
πλήρως αποδεκτούς και διακεκριμένους στο Πανελλήνιο
συγγραφείς... όπως Καραγάτσης, Καρκαβίτσας, Φιλαδελφεύς, Γαβριηλήδης, Αναστασόπουλος κ.α.
Για πρώτη φορά ξεδιπλώνει
πρωτόγνωρα στοιχεία για τη
ζωή των Καραγκούνηδων και
εισέρχεται στις βαθύτερες
πτυχές που αφορούν τους
αγώνες του Αγροτικού ζητήματος στη Θεσσαλία αλλά και
γενικότερα στην Ελλάδα.
Μια ενημερωτική επαφή και
γνώση για τα τεκταινόμενα
των Καραγκούνηδων στη ροή
του χρόνου σαν αυτή που μπορεί να παρέχει το συγκεκριμένο βιβλίο είναι σημαντική για
κάθε Καραγκούνη αλλα και
για κάθε Έλληνα πολίτη.

ΤΟ ΒΙΒΛIΟ
ΠΑΡΟΥΣIΑΣΑΝ:
Ο κ. Νικόλαος Χιώτης, δά-

Το κοινωνικό έπος
των Καραγκούνηδων

σκαλος – και επι χρόνια Σχολικός Σύμβουλος Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης. Εργαζόμενος
επι 35 έτη στη Δημοτική Εκπαίδευση ανέπτυξε πλούσια
δραστηριότητα σε πολιτιστικά
θέματα ενώ παράλληλα διετέλεσε επι σειρά ετών πρόεδρος του ΕΛΟΚ και κοινοτικός σύμβουλος στα Μεγ. Καλύβια από όπου κατάγεται.
Διετέλεσε επίσης Γραμματέας
της ΝΕΛΕ Τρικάλων και δη-

μοσίευσε κατά καιρούς πολλά
παιδαγωγικά άρθρα, έρευνες
και ιστορικά κείμενα. Έγραψε
δε για τους Καραγκούνηδες
των Μεγ. Καλυβίων δύο διακεκριμένους τόμους με τίτλο
«Ο τόπος μας και ο Κόσμος
μας», επίσης τα ιστορικά αρχεία των Μεγ. Καλυβίων και
τους αγώνες τους για το
αγροτικό ζήτημα. Και ακόμα
εξέδωσε το βιβλίο «οι Εκπρόσωποι των Τρικάλων και της

Καρδίτσας στη Βουλή των Ελλήνων από το 1881-2012».
Και ο κ. Δημήτριος Παπαβασιλείου, φιλόλογος καθηγητής υπηρετεί στο 1ο Γεν Λύκειο Τρικάλων. Ιστορικός
ερευνητής που εργάζεται με
οξυδέρκεια και μεγάλο ζήλο
για την ανάδειξη της τοπικής
μας Ιστορίας. Αναμοχλεύοντας και ξεσκονίζοντας τα γενικά αρχεία του κράτους και
κάθε άλλη έγκυρη πηγή φέρνει στο φώς, σήμερα άγνωστα
ιστορικά στοιχεία για την πόλη
των Τρικάλων και τον κόσμο
της. Διετέλεσε πρόεδρος του
ΦΙΛΟΣ Τρικάλων. Διοργανώνει
ομάδα πνευματικής εργασίας
και ανταλλαγής απόψεων και
ιδεών - ως πολιτιστικών και
ιστορικών στοιχείων. Έχει αρθρογραφήσει και έκανε πολλές ανακοινώσεις σε τοπικά
συνέδρια καθώς και δημοσιεύσεις στις εκδόσεις του ΦΙΛΟΣ «ΤΡΙΚΑΛΙΝΑ». Έγραψε
και εξέδωσε ιστορικό βιβλίο
για το χωριό Ράξα Τρικάλων
από το οποίο κατάγεται.
Σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε ο εκπρόσωπος του Δήμου Τρικκαίων Αντιδήμαρχος
κ. Ηλίας Παπανικολάου και
εξέφρασε την ικανοποίησή
του. Αφού συνεχάρη τον αξιότιμο συγγραφέα και τους
διοργανωτές της εκδήλωσης
τόνισε τη σημασία της, λέγοντας ότι τέτοιες δραστηριότητες εξασφαλίζουν τη συνέχεια μιας υγιούς κοινωνικής πορείας των Καραγκούνηδων της Θεσσαλίας ερχόμενη στο διάβα των αιώνων,
μέχρι σήμερα που δικαιούνται
να ατενίζουν ένα ελπιδοφόρο
μέλλον. Ακόμα – ως Καραγκούνης ο ίδιος – τόνισε με
υπερηφάνεια ότι οι Καραγκούνηδες γνωρίζουν πολύ
καλά να διεκδικούν τα δικαιώματά τους και το έχουν
αποδείξει κατά καιρούς με
τους αγώνες τους για την
ανεξαρτησία του Έθνους
όπως και για την απόκτηση και
κατοχύρωση της γής τους
όταν δημιουργήθηκε το Αγροτικό Ζήτημα με τη συνθήκη
του Βερολίνου και την προσάρτηση της Θεσσαλίας στη
μητέρα Ελλάδα.
Την Παρουσίαση του βιβλίου παρακολούθησε πλήθος
πολιτών του πνευματικού κόσμου των Τρικάλων. Παρευρέθησαν δε άνθρωποι των
γραμμάτων και του εκπαιδευτικού κόσμου όπως ό τέως
πρόεδρος του ΦΙΛΟΣ κ. Νημάς Θ. και η νυν κα Μουλά, ο
επίτιμος σχολικός σύμβουλος
Π.Ε. κ. Παπαβασιλείου Γεώργ., ο δημοφιλέστατος Νεκτάριος Κατσόγιαννος, ο πρόεδρος των Μεγ. Καλυβίων κ.
Χρ. Σκούφας και πλείστοι άλλοι εκπρόσωποι πολιτιστικών
φορέων.
Ο πρόεδρος των Θεριστάδων ευχαρίστησε το Συγγραφέα κ. Χαρίλαο Σωτ. Ντούλα,
τους παρουσιαστές του βιβλίου καθώς και τον υπεύθυνο του Μουσείου Τσιτσάνη κ.
Στέλιο Καραγιώργο για την
άψογη συνεργασία.

ΣΑΒΒΑΤΟ
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Παρουσίαση του βιβλίου
του Στέφανου Νταλάση:

Κοινωνία, θρησκεία
και πολιτισμός στον
ελληνικό κινηματογράφο
της δεκαετίας του ’50
Μια ενδιαφέρουσα βιβλιοπαρουσίαση, του βιβλίου του
Δρ Στεφάνου Νταλάση με θέμα: "Κοινωνία, θρησκεία και
πολιτισμός, στον Ελληνικό κινηματογράφο της δεκαετίας του ’50", θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα στην
αίθουσα του Δημοτικού Κινηματόγραφου Τρικάλων
την Πέμπτη 18 Απριλίου 2019 στις 20.30 μ.μ.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
Χαιρετισμοί:
•Δημήτρης Παπαστεργίου, Δήμαρχος
Τρικκαίων.
•Χάρης Παπαδόπουλος, Πρόεδρος της
Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών.
Για το βιβλίο θα μιλήσουν:
•Χρήστος Τσιρώνης, Αν. Καθηγητής
Κοινωνικής Θεωρίας
Σύγχρονου Πολιτισμού
Α.Π.Θ.
•Δημήτρης Κουτσιαμπασάκος, Αν. Καθηγητής Σκηνοθεσίας
Κινηματογράφου Α.Π.Θ.
•Αγαθοκλής Αζέλης, Διδάκτωρ Ιστορίας του Πανεπιστημίου
της Βιέννης, Φιλόλογος.
•Γιάννης Σολδάτος, Ιστορικός Κινηματογράφου, Διευθυντής Εκδόσεων «Αιγόκερως».
Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την ηθική αρωγή του Δήμου Τρικκαίων, της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών, του Συλλόγου Ελλήνων Κοινωνιολόγων, του Φεστιβάλ Κινηματόγραφου Θεσσαλονίκης. Η έκδοση πραγματοποιείται από τον εκδοτικό οίκο «Αιγόκερως».
Για το βιβλίο ο συγγραφέας Στέφανος Νταλάσης αναφέρει τα εξής:
•Στο βιβλίο "Κοινωνία, θρησκεία και πολιτισμός στον ελληνικό κινηματογράφο της δεκαετίας του ’50" (που αποτελεί
πολύχρονη έρευνα και διδακτορική διατριβή), επιχειρούμε μέσα
από διαθεματική και διεπιστημονική προσέγγιση την ανασύνθεση της “εν κινήσει” κοινωνικής και πολιτισμικής εικόνας.
•Το βιβλίο αποτελεί μια σύνθετη θεώρηση του νεοελληνικού πολιτισμού, με βάση τον ελληνικό κινηματογράφο. Μια κιβωτός πολιτισμού, που συνθέτει σ’ ένα πολύχρωμο μωσαϊκό,
εικόνες, στιγμές, βιώματα, αισθήματα, όνειρα, επιθυμίες, πόθους, πάθη, απόψεις του νεοελληνικού βίου, της νεοελληνικής
κοινωνίας και του νεοελληνικού πολιτισμού.
•Στην έρευνά μας συνδέουμε τα δρώμενα του φιλμικού κόσμου με τα δρώμενα της κοινωνικής και πολιτισμικής πραγματικότητας, μέσα από τις σχετικές βιβλιογραφικές αναφορές
και από τις έρευνες και μελέτες, που έχουν γίνει για την ελληνική κοινωνία και τον ελληνικό πολιτισμό.
•Εν κατακλείδι, στην μελέτη μας, επιχειρούμε μια προσπάθεια ενοποίησης του τεμαχισμένου καθρέπτη της κοινωνικής και πολιτισμικής πραγματικότητας, μέσα από τις κινηματογραφικές ταινίες. Ενδεχομένως να μην είναι δυνατή η συγκόλληση των επιμέρους κομματιών, ώστε να έχουμε πλήρη και
ολόκληρη την κοινωνική και πολιτισμική εικόνα. Ωστόσο
όμως, τα κομμάτια του πάζλ της κινηματογραφικής κοινωνίας
ενώνονται, μορφοποιούνται και σχηματίζουν ένα μωσαϊκό, που
αν και ασπρόμαυρο είναι ζωντανό και πολύχρωμο και αντανακλά την κοινωνική εικόνα, τον πολιτισμό και τους ανθρώπους
του. Εξάλλου, η κάθε ταινία, από μόνη της δεν είναι μόνο ένα
κομμάτι ενός συνολικού (κοινωνικού) καθρέπτη, αλλά αποτελεί ένα αυτόνομο και ολοκληρωμένο κάδρο μιας (φιλμικής) κοινωνίας.

Παρουσίαση βιβλίου
Το βιβλιοπωλείο ΤΣΙΟΠΕΛΑΚΟΣ και οι εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ σας προσκαλούν
στην παρουσίαση του βιβλίου
του Αντώνη Α. Αντωνίου ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΛΕΞΙΚΟ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ την Τρίτη, 9
Απριλίου 2019, στις 7:30 μ.μ.,
στο Κέντρο Έρευνας - Μουσείο Τσιτσάνη (Βενιζέλου και
Καρδίτσης 1) στα Τρίκαλα.
Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο
φιλόλογος Αλέξανδρος Βαναριώτης και ο δρ. φιλολογίας
Θανάσης Παπαδημητρίου.
Θα ακολουθήσει συζήτηση
με το κοινό και τον συγγραφέα.

30 σελίδα
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Κυρ. Μητσοτάκης από Αιτωλοακαρνανία:
Δεν μας αξίζει η μιζέρια

Σ

ε πόλεις και ορεινά
χωριά της
Αιτωλοακαρνανίας
περιόδευσε χθες ο
πρόεδρος της Νέας
Δημοκρατίας, Κυριάκος
Μητσοτάκης.

Πρώτος σταθμός του ήταν η
Ναύπακτος, όπου ο αρχηγός της
Νέας Δημοκρατίας περπάτησε
στους κεντρικούς δρόμους κι επισκέφθηκε πολλά εμπορικά καταστήματα με κατάληξη το ιστορικό
λιμάνι. «Μπορείτε να προσβλέπετε
σε καλύτερες μέρες» τόνισε ο κ.
Μητσοτάκης σε συζήτηση που
είχε με καταστηματάρχες κι ελεύθερους επαγγελματίες σε καφέ
της Ναυπάκτου.
«Δεν μας αξίζει η μιζέρια, το
λέω σε εσάς που ζείτε σε αυτόν
τον πανέμορφο τόπο. Ο δικός
μου στόχος είναι ανάπτυξη 4%.
Μπορεί να ακούγεται ένα αφηρημένο νούμερο, αλλά θα δείτε
μεγάλες αλλαγές.
Για παράδειγμα, η μείωση στο
13% του ΦΠΑ στην εστίαση θα
γίνει αισθητή αμέσως σε όλους
τους πολίτες, από το πιο μικρό
καφέ μέχρι το μεγαλύτερο εστιατόριο» είπε ο πρόεδρος της Νέας
Δημοκρατίας.
Στη συνέχεια, επισκέφθηκε τη
Γέφυρα Μπανιά, μια περιοχή μοναδικού φυσικού κάλλους. Από
εκεί ακολούθησε τον δρόμο που
οδηγεί από τον Εύηνο στην Ανάληψη. Στην πλατεία του Αγίου
Νικολάου, ο κ. Μητσοτάκης είχε
συνομιλία με τον πατέρα Γεώργιο
και κάθισε στο τραπέζι του κεντρικού καφενείου της πλατείας.
Ο αρχηγός της αξιωματικής
αντιπολίτευσης διέκρινε την απουσία νέων ανθρώπων στο χωριό κι
ανέφερε ότι «αυτό είναι ένα θέμα
που πρέπει να το αντιμετωπίσουμε συνολικά, όχι μόνο με τη μέριμνα του κράτους, αλλά και με
τη βοήθεια της τοπικής κοινωνίας».

Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης
Ο κ. Μητσοτάκης συναντήθηκε
και με τον υποψήφιο Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριο
Φαρμάκη, με τον οποίο συζήτησε
και για τις δυνατότητες αξιοποίησης των υδάτινων πόρων της
Αιτωλοακαρνανίας.
Στον διάλογο που είχαν στην
περιοχή της λίμνης Τριχωνίδας,
ο κ. Φαρμάκης ανέφερε ότι το
νερό θα μπορούσε να γίνει το
εφαλτήριο τόσο για τον τουρισμό,
όσο και για τον πρωτογενή τομέα.
Παρατήρησε ότι παρ’ ότι η Αιτωλοακαρνανία είμαι μια περιοχή
γεμάτη νερό, «εντούτοις μιλάμε
για αγρότες που δεν μπορούν
να ποτίσουν, για τουριστική ανάπτυξη κάτω του μηδενός και για
μηδενική σχεδόν παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που θα μπορούσε από μόνη της να δίνει
ψωμί στους κατοίκους και στις

τοπικές κοινωνίες».
Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε «για
τη μεγάλη πρόκληση και τη μεγάλη ευκαιρία που παρουσιάζεται
στο πεδίο της αξιοποίησης των
υδάτινων πόρων», σημειώνοντας
ότι κανένας νομός της χώρας
δεν έχει πιο πολύ νερό από την
Αιτωλοακαρνανία.
Όπως είπε, δεν νοείται ένας
τόπος όπως η Αιτωλοακαρνανία
να μην αποτελεί πόλο έλξης και
προσέλκυσης νέων τουριστικών
επενδύσεων με σεβασμό στο περιβάλλον, δεν νοείται σε μια περιοχή με τόσο πολύ νερό οι αγρότες να μην έχουν πρόσβαση σε
αυτό.
Ο ίδιος δεσμεύτηκε ότι θα δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη των
τοπικών δικτύων άρδευσης και
των υποδομών που έχει ανάγκη
η περιοχή.

Την ανάγκη να αντιμετωπιστεί
το δημογραφικό πρόβλημα ως
ένα εθνικό ζήτημα υψηλής προτεραιότητας, υπογράμμισε η βουλευτής Α’ Αθηνών και πρώην
υπουργός, Όλγα Κεφαλογιάννη,
σε ειδική εκδήλωση που διοργάνωσε με θέμα «Δημογραφικό ζήτημα-brain drain-πολιτικές στήριξης της ελληνικής οικογένειας.
Οι μεγάλες προκλήσεις για την
επόμενη δεκαετία».
Περιγράφοντας το πρόβλημα
ανέφερε ότι δεν είναι μόνο ελληνικό καθώς η Ευρώπη γερνάει,
και δεν είναι καινούργιο. Για τη
χώρα μας όμως δυστυχώς, τα
πράγματα επιδεινώνονται λόγω
της οικονομικής κρίσης που συνοδεύτηκε από τη συρρίκνωση
του κοινωνικού κράτους.
Εξήγησε ότι «σήμερα, η Ελλάδα
έχει έναν από τους χαμηλότερους
δείκτες γονιμότητας σε όλη την
ΕΕ. Κάθε ζευγάρι Ελλήνων αποκτά,
κατά μέσο όρο, μόλις 1,3 παιδιά,
έναντι 1,6 που είναι ο ευρωπαϊκός
μέσος όρος, τη στιγμή που για να
μη μειώνεται ο πληθυσμός, ο μέσος όρος παιδιών που πρέπει να
αποκτά ένα ζευγάρι, ανέρχεται
στο 2,1. Σε αυτή την δυσοίωνη
πραγματικότητα, η χώρα καλείται
να αντιμετωπίσει τη φυγή 400.000
νέων Ελλήνων, υψηλού μορφωτικού επιπέδου που αναζήτησαν την
κοινωνική, οικονομική και επιστημονική τους πρόοδο έξω από την
Πατρίδα.
Η κ. Κεφαλογιάννη άσκησε
σκληρή κριτική στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζοντας ότι «τα
τελευταία τέσσερα χρόνια διαμορφώθηκε μία πραγματικότητα
στην οποία συρρικνώνονται διαρκώς αξίες, κανόνες και θεσμοί,
όπως είναι η οικογένεια, το κράτος,
η εκπαίδευση, η οικονομία. Ιδιαίτερα η ελληνική οικογένεια έχει
υποστεί σοβαρούς κλυδωνισμούς
σε συνθήκες παρατεταμένης,
εξαντλητικής οικονομικής αντιξοότητας.
Γιατί σε αυτή την τετραετία,
σαρώθηκαν τα πάντα...ο πολιτικός
αμοραλισμός μετέτρεψε την οικονομική κρίση σε κρίση αξιών.
Σε εθνικό μαρασμό».
Η αναγκαία απάντηση είπε η κ.
Όλγα Κεφαλογιάννη είναι η στάση
πολιτικής ευθύνης «με θωράκιση

Κεφαλογιάννη: Εθνικό ζήτημα υψηλής
προτεραιότητας το δημογραφικό

Η βουλευτής της Ν.Δ.,
Όλγα Κεφαλογιάννη
των δημοκρατικών θεσμών, με
επαναπροσδιορισμό του κοινωνικού κράτους δικαίου, με βάση τις
θεμελιώδεις ευρωπαϊκές αρχές,
ως αρωγού και αξιόπιστου προστάτη του πολίτη, σε όλους τους
τομείς της ζωής του. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε το brain
drain με ολιγόμηνες συμβάσεις
στο Δημόσιο, με διορισμούς ημετέρων και επιδοματικές πολιτικές.
Με Πανεπιστήμια - ομήρους της
ασυδοσίας των ολίγων.
Σε όλο το φάσμα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής, μόνο οι
βαθιές, φιλελεύθερες, δίκαιες μεταρρυθμιστικές τομές, μπορούν
να άρουν το δημοσιονομικό και
θεσμικό αδιέξοδο στο οποίο βρισκόμαστε τώρα.
Ακολούθως αναφέρθηκε στις
προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας
λέγοντας ότι κατ αρχήν η χώρα
χρειάζεται μια συγκροτημένη
στρατηγική προσέλκυσης επενδύσεων, σε συνθήκες σταθερού,
ευνοϊκού φορολογικού περιβάλλοντος και πρόσθεσε: «Με στόχο
λοιπόν, τη διεύρυνση της αγοράς
εργασίας, την προστασία της οικογένειας, τη μείωση του βάρους
απόκτησης παιδιού, τη στήριξη
των εργαζόμενων γονέων, και κυρίως των γυναικών, την ανάσχεση
του brain drain, και βέβαια την
ενίσχυση της αλληλεγγύης μεταξύ
των γενεών, μέσω ενός σύγχρονου
ασφαλιστικού συστήματος …Η

Νέα Δημοκρατία πρόκειται να λάβει άμεσα και δραστικά μέτρα
όπως :
- Ενίσχυση με 2.000 ευρώ για
κάθε νέο παιδί που θα γεννιέται
στην Ελλάδα.
- Αύξηση του αφορολόγητου
κατά 1.000 ευρώ για κάθε παιδί.
- Υπαγωγή όλων των ειδών πρώτης ανάγκης, μετά τη γέννηση
κάθε παιδιού, στον χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ.
- Μέριμνα ώστε όλα τα παιδιά
να έχουν πρόσβαση σε εκπαιδευτήρια προσχολικής αγωγής, με
σταδιακή εφαρμογή διετούς υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης.
Ειδικά για την ενίσχυση της μητρότητας, ανέφερε:
- Ελεύθερη επιλογή της γυναίκας να καθορίσει τον χρόνο της
άδειας εγκυμοσύνης και λοχείας.
- Αύξηση της άδειας για τις
μονογονεϊκές οικογένειες που αντιμετωπίζουν πρόσθετα προβλήματα και χρήζουν περαιτέρω κοινωνικής προστασίας.
- Επέκταση της προστασίας από
την απόλυση στους 24 μήνες αντί
των 18 μετά τον τοκετό.
- Προστασία των τριτέκνων και
πολυτέκνων οικογενειών με επαναφορά των ποσών και των προνομίων που αυτή η κυβέρνηση περιέκοψε.
Κλείνοντας υπογράμμισε ότι
«όλα τα μέτρα θα τεθούν σε εφαρμογή στο πλαίσιο ενός γενικότερου
αναπτυξιακού σχεδιασμού. Αλλά
και σε συνδυασμό με ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό και δίκαιο
ασφαλιστικό σύστημα, στο οποίο
θα εντάσσονται όλοι οι εργαζόμενοι. Διότι δεν μπορούμε να συζητούμε για την αντιμετώπιση του
δημογραφικού προβλήματος, χωρίς ένα ρεαλιστικό σχέδιο για το
ασφαλιστικό σύστημα.
Ο εκσυγχρονισμός του ασφαλιστικού συστήματος στην Ελλάδα
είναι μία ακόμα κρίσιμη εθνική
πρόκληση, που σχετίζεται με τη
βιωσιμότητα των παροχών υγείας
και ασφάλισης στους Έλληνες πολίτες».

e-mail: kalliagra.avgeri@gmail.com

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

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

Συσκευασμένες Ζωοτροφές για όλα τα ζώα

Πώληση λιανική και χονδρική
CMYK
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Δραγασάκης: «Κανένα πρόβλημα με τα μακεδονικά
εμπορικά σήματα -Ανέφικτη η πρόταση Μητσοτάκη»
εν τίθεται θέμα βέτο για την ένταξη της Βόρειας
Μακεδονίας στην ΕΕ εάν δεν επιλυθούν τα
ζητήματα χρήσης των εμπορικών σημάτων,
διευκρίνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης

Δ

Ερωτηθείς για τα «μακεδονικά» εμπορικά σήματα, ο κ. Δραγασάκης, μιλώντας σε γεύμα εργασίας του ΣΕΒΕ στη Θεσσαλονίκη, χαρακτήρισε αβάσιμες τις ανησυχίες, ενώ είπε ότι
η συζήτηση «έχει στοιχεία παραπληροφόρησης, κάνει ζημιά
και δημιουργεί έλλειψη αυτοπεποίθησης και σιγουριάς». Διαβεβαίωσε πως «δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα», καθώς, όπως
είπε, η κυβέρνηση έχει πάρει όλα τα μέτρα, ενώ μόνο η Ελλάδα έχει διασφαλισμένα προϊόντα με ονομασία γεωγραφικής προέλευσης. «Εφόσον οι γείτονές μας υιοθετήσουν το
ευρωπαϊκό πλαίσιο, η χώρα μας θα έχει μόνο δυνατότητες
και κανένα πρόβλημα».
Για το θέμα των εμπορικών σημάτων, ο αντιπρόεδρος της
κυβέρνησης κατέθεσε στους πάνω από 80 εκπροσώπους επιχειρήσεων και φορέων έγγραφο στο οποίο αποδομεί τα επιχειρήματα και τις προτάσεις του προέδρου της ΝΔ, Κυριάκου Μητσοτάκη, σχετικά με το ζήτημα, που παρουσίασε στην
πρόσφατη σύσκεψή του με τον ΣΕΒΕ.
Συγκεκριμένα, ο κ. Δραγασάκης, σχολιάζοντας την πρόταση
του προέδρου της ΝΔ περί εκκίνησης επικοινωνιακής καμπάνιας για την προστασία του «μακεδονικού», αναφέρει στο
έγγραφο που παρέδωσε ότι «επί 30 χρόνια το brand “Μακεδονία” ουδέποτε προστατεύθηκε από τις προηγούμενες κυβερνήσεις της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, εκχωρώντας πρακτικά το
όνομα Μακεδονία στη γειτονική χώρα, την οποία αναγνώριζε έτσι σχεδόν όλος ο πλανήτης».

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης
Σε ό,τι αφορά την πρόταση για διευκόλυνση των επιχειρήσεων στην κατοχύρωση εμπορικών σημάτων, ο κ. Δραγασάκης σημειώνει πως πρόγραμμα επιδότησης υλοποιείται
ήδη από το 2018, ενώ, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΕ, επιχειρήσεις της Βόρειας Μακεδονίας δεν έχουν κατοχυρώσει «μακεδονικά» εμπορικά σήματα.
Για τα περί κατοχύρωσης περισσότερων μακεδονικών
προϊόντων ως ΠΟΠ και ΠΓΕ, επισημαίνει ότι κάτι τέτοιο δεν
είναι αρμοδιότητα του κράτους, αλλά των επιχειρήσεων. «Στην
παρούσα φάση δεν υπάρχει κάποιο αγροτικό προϊόν (πλην
οίνου) ΠΟΠ, ΠΓΕ ή ΕΠΙΠ το οποίο να φέρει στην ονομασία
του τον όρο Μακεδονία ή Μακεδονικό, ούτε υπήρξε ποτέ στην

αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων κάποιο σχετικό αίτημα το οποίο να μην προχώρησε», αναφέρεται στο έγγραφο.
Για την πρόταση του κ. Μητσοτάκη σχετικά με την έκδοση υπουργικής απόφασης που θα απονέμει το σήμα «GR» στα
προϊόντα των ελληνικών επιχειρήσεων που έχουν κατοχυρώσει
το «μακεδονικό» σήμα, τονίζει ότι κάτι τέτοιο αποτελεί μία τεχνικά ανέφικτη και επικίνδυνη για τους καταναλωτές επιλογή. «Είναι γνωστό τοις πάσι πως ένα τέτοιο σήμα δεν έχει κατοχυρωθεί πουθενά. Αντίθετα, η χώρα μας διαθέτει ως επίσημη πιστοποίηση ελληνικής προέλευσης το ελληνικό σήμα,
που αποδίδεται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων και κανονισμών ανά κατηγορία προϊόντος και όχι, φυσικά, αυτόματα.
Κι αυτό για να διασφαλίζεται η ανάδειξη της ποιότητας και
να αποφεύγεται ο κίνδυνος παραπλάνησης του καταναλωτή»,
λέει το έγγραφο.
Τέλος, σε ό,τι αφορά τα περί βέτο στην ενταξιακή πορεία
της Βόρειας Μακεδονίας στην ΕΕ εάν δεν επιλυθούν τα ζητήματα χρήσης των εμπορικών σημάτων, ο κ. Δραγασάκης
σημειώνει πως «η υπόσχεση αυτή προδίδει πλήρη άγνοια του
τρόπου με τον οποίο θέματα σημάτων συνδέονται με ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Το ζητούμενο είναι η Βόρεια Μακεδονία να σεβαστεί το ευρωπαϊκό δίκαιο των σημάτων. Αυτό
συμφέρει πρώτα και κύρια τις ελληνικές επιχειρήσεις που
έχουν κατοχυρώσει ευρωπαϊκά σήματα βάσει της αρχής της
χρονικής προτεραιότητας. Αν το εθνικό δίκαιο της Βόρειας
Μακεδονίας εναρμονιστεί με το ευρωπαϊκό, πώς ακριβώς θα
ασκηθεί βέτο για αυτό το θέμα; Και τι θα ζητηθεί για να αρθεί το βέτο;», τονίζεται.

ΣΥΡΙΖΑ: Ο κ. Μητσοτάκης εκθέτει τη χώρα μας διεθνώς
Δριμεία επίθεση στον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας,
εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ, με
αφορμή τη συνέντευξη που
έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το βράδυ της Πέμπτης στον τηλεοπτικό σταθμό Open.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση «ο κ. Μητσοτάκης, πέρα
από τις γνωστές αντικοινωνικές θέσεις του, και την αμήχανη αλλά αποκαλυπτική τοποθέτηση για το σκάνδαλο

Novartis δεν ντράπηκε να επαναλάβει τις αθλιότητές του
περί δήθεν ανταλλαγής του
Μακεδονικού με τη μη περι-

κοπή των συντάξεων».
«Με αυτήν την ακραία λαϊκιστική, εθνικιστική και συνωμοσιολογική του αναφορά,

που θα ζήλευαν ο Όρμπαν και
Σαλβινι, ο αρχηγός της Ν.Δ.
εκθέτει τη χώρα μας διεθνώς.
Όχι επειδή κανείς πιστεύει
αυτές τις ανοησίες, αλλά επειδή δείχνει το επίπεδο της
αξιωματικής αντιπολίτευσης
στη χώρα μας, μιας αντιπολίτευσης που βαδίζει στον ολισθηρό δρόμο του εθνολαϊκισμού», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Παράλληλα, τον καλέι «ενάμιση μήνα πριν τις ευρωεκλογές, να πει και ποιοι από
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THΛ.: 24310 53555

Με συνέπεια εκεί
που μας χρειάζεστε

Έγκριτο μέλος συνδέσμου
ταπητοκαθαριστηρίων

“ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ”
CMYK

τους Ευρωπαίους και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα συμμετείχαν σε αυτήν την συναλλαγή.
Και, βέβαια, αν θεωρεί ότι η
συμφωνία των Πρεσπών είναι

προδοτική και αποτέλεσμα
συναλλαγής, να δηλώσει ότι
θα την ακυρώσει.
Αλλιώς δεν είναι τίποτα
άλλο, παρά ένα ποντίκι που
βρυχάται».
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Ένας ασκητής στον κόσμο
Θα τρομάξουν όσοι μανιχαϊστές αντιληφθούν το ισχυρό
δέσιμο της άσκησης και του κόσμου, της μοναξιάς και
της κοινωνίας. Θα εκπλαγούν, από την άλλη, όσοι διαπιστώσουν πως το πνεύμα της ορθόδοξης Ανατολής, δεν
εξορκίζει, δεν εξορίζει, δεν δαιμονοποιεί. Ίσως, σε άλλες
εποχές όλα αυτά να έμοιαζαν αλλόκοτα, ακατανόητα.
Πλέον, είναι εμφανές πως η ορθόδοξη σκέψη και πνευματικότητα είναι οι κατεξοχήν ρηξικέλευθες και ανατρεπτικές.
Τί δουλειά έχει ένας ασκητής μέσα στον κόσμο; Η
άσκηση είναι για τις ερημιές, τη φύση, τα μοναστήρια.
Μιλάς για άσκηση και ο νους σου πηγαίνει στην απομόνωση. Αποτάσσεσαι κάθε τι κοσμικό, γήινο και δραπετεύεις
απ’ όσα σου θυμίζουν κίνηση, άκουσμα, φθορά. Επομένως,
δεν υφίσταται ασκητής στον κόσμο. Είναι άλλη η φιλοσοφία
της άσκησης. Ο ασκητής αν βρεθεί στον κόσμο χάνεται.
Είναι και το άλλο. Ένας που έχει μεγαλώσει στην ερημιά,
στην έρημο και εκεί προσεύχεται, νηστεύει, αγωνίζεται
κατά των ψυχοφθόρων παθών, ποιες εικόνες να έχει από
τον κόσμο; Και πώς απευθύνεται στους μοναχούς ή
στους κοσμικούς, χρησιμοποιώντας εικόνες από τον κόσμο;
Τα παραπάνω τα κατάφερε ο όσιος Ιωάννης της Κλίμακος, τον οποίο φέρνουμε στη μνήμη μας αυτή την Κυριακή. Ο όσιος Ιωάννης μεγάλωσε μέσα στην κοινωνία,
μορφώθηκε, αλλά ο κοινοβιακός μοναχισμός και κατόπιν
η έρημος, κέρδισαν την καρδιά του. Έτσι, από νωρίς η
ύπαρξη του στράφηκε προς τον Θεό. Το πιο γνωστό του
έργο είναι η «Κλίμακα», το οποίο περιλαμβάνει τριάντα
λόγους περί αρετής.
Σ΄ ένα σημείο του έργου, στον Λόγο Λ’, ο Ιωάννης
γράφει για την αγάπη, την ελπίδα, την πίστη. Και καθώς
διαβάζει κάποιος τους λόγους αυτούς, εκπλήσσεται. Συναντά λέξεις, φράσεις, εικόνες και του δημιουργούνται
τα ανάλογα συναισθήματα, που δεν πιστεύει ότι απορρέουν
από την Κλίμακα του Ιωάννη. Ποια είναι η απορία του
αναγνώστη; Τί δουλειά έχει με τον κόσμο ένας ασκητής;
Η αφορμή λαμβάνεται από τις παραγράφους ε’ και στ’.
Γράφει ο Ιωάννης: «Μακάριος και τρισευδαίμων είναι
εκείνος, ο οποίος έχει τόσο πόθο προς τον Θεό, όσο
έχει ένας μανικός εραστής προς την ερωμένη του, ο
οποίος χάνει την νύχτα και την ημέρα τον νου γι’ αυτή,
και λησμονεί όλες τις υποθέσεις του, και βρίσκεται βυθισμένος στην αγάπη της». Και αλλού, σημειώνει τα εξής:
«Ο πραγματικός εραστής φέρνει πάντοτε στον νου του
το πρόσωπο του αγαπημένου του και το εναγκαλίζεται
μυστικά με ηδονή. Αυτός ποτέ, ούτε και στον ύπνο του
δεν μπορεί να ησυχάσει, αλλά και εκεί βλέπει το ποθητό
πρόσωπο και συνομιλεί μαζί του».
Σκανδαλίζει, με τα λόγια του, ο όσιος Ιωάννης. Δεν
σκανδαλίζει επειδή χρησιμοποιεί εικόνες από την κοσμική
ζωή και τις κοινωνικές σχέσεις, αλλά επειδή οι λέξεις
που χρησιμοποιεί έχουν ταυτιστεί με την αμαρτία. Και
δεν είναι μόνο Ιωάννης της Κλίμακος που κινείται σ’
αυτή την κατεύθυνση. Σκανδαλίζουν ο όσιος Μάξιμος
Ομολογητής, ο άγιος Διονύσιος Αρεοπαγίτης, ο όσιος
Συμεών Ν. Θεολόγος. Όλοι αυτοί έχουν μιλήσει για τον
έρωτα, την ηδονή. Μάλιστα τα παραπάνω λόγια του
Ιωάννη της Κλίμακος μας φέρνουν στον νου τον περιπατητή των Ερώτων θείων ύμνων του Συμεών Ν. Θεολόγου,
ο οποίος περιπατητής βαδίζει και φλέγεται η ύπαρξη
του αφού δεν βρίσκει τον εραστή της ψυχής του.
Ο όσιος Ιωάννης της Κλίμακος κάνει χρήση εικόνων
από την κοινωνία, από τις σχέσεις των ανθρώπων, χρησιμοποιώντας αυτές τις εικόνες με σκοπό να περιγράψει
τη σχέση ανθρώπου - Θεού. Φοβερή καινοτομία το παραπάνω για τη σύγχρονη ευσεβιστική και ηθικιστική
γλώσσα που γνωρίζει να εργάζεται επιμελώς τους καλύτερους τρόπους υποκρισίας, κρύβοντας την ασχήμια
της πίσω από το κάλυμμα της ηθικής πρόταξης. Αλλά
και το Άσμα Ασμάτων, ένα βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης,
το οποίο η Εκκλησία φρόντισε να θάψει στη λησμονιά
του χρόνου και του κόσμου, προκειμένου να παραλληλίσει
τη σχέση ανθρώπου - Θεού, προβαίνει σε ευρεία χρήση
εικόνων από την ερωτική ζωή ανδρός και γυναικός και
τολμά όσα δεν τόλμησε η ευσεβοφανής καθεστηκυία
πουριτανική διγλωσσία, η οποία αρέσκεται να εξορίζει
Θεό και ανθρώπους και να αντικαθιστά το πρόσωπο του
Χριστού με την αρετή.
Ο Ιωάννης της Κλίμακος, προφανώς και δεν φοβήθηκε
το όνομα του έρωτα, όπως δεν το φοβήθηκε ο Μάξιμος
Ομολογητής και άλλοι Πατέρες. Προκειμένου να περιγράψουν τη σχέση μεταξύ ανθρώπου και Θεού, οι
Πατέρες δεν δίστασαν να φέρουν βγουν στην κοινωνία,
όχι, όμως, να γίνουν κοινωνία. Δεν εκκοσμικεύεται η Εκκλησία, αλλά και δεν φοβάται τη συνάντηση, όταν αυτή
διακονεί το μυστήριο της σωτηρίας του ανθρώπου. Οι
Πατέρες υπήρξαν σαφείς, ανατρεπτικοί, άγιοι. Θα ακολουθήσουμε τη σκέψη τους ή θα εξορκίζουμε κάθε τι
που πλάστηκε από χώμα;
Εφημέριος Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Διάβας
π. Ηρακλής Αθ. Φίλιος (Βαλκανιολόγος, Θεολόγος)

Δ’ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Πνευματικά άνθη από την "Κλίμακα του
Παραδείσου" του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος

Η

τέταρτη Κυριακή
της Αγίας και
Μεγάλης
Τεσσαρακοστής είναι
αφιερωμένη στον άγιο
Ιωάννη το Σιναΐτη ή της
κλίμακος. Ο Ιωάννης έζησε
τον 6ο αιώνα (525 - 600).
Αφού έλαβε πλούσια
εγκύκλιο μόρφωση, από
την ηλικία των 16 ετών
αφιερώθηκε στην ασκητική
ζωή. Μετά από
τεσσαρακονταετή άσκηση
στην ερημιά εξελέγη
ηγούμενος της μονής της
Αγίας Αικατερίνης του
Σινά. Συνέταξε το
περίφημο σύγγραμμα
"Κλίμαξ του Παραδείσου",
το οποίο του έδωσε και το
επώνυμο.

Η κλίμαξ απετέλεσε το προσφιλέστερο ανάγνωσμα στην
τράπεζα των μοναστηριών. Ο
Ιωάννης παριστά τα στάδια της
τελειώσεως σε 30 κεφάλαια.
Την ιδέα της κλίμακας εμπνεύστηκε από το όραμα του Ιακώβ
(Γεν. 23,12), τον δε αριθμό 30
από το χρόνο που ο Κύριος
άρχισε το δημόσιο έργο του.
Πάτο πνευματικό αυτό βιβλίο
έχουν γραφεί επαινετικά σχόλια:
"Έργον συντελεσθέν εν αφιερώσει και μετάνοια, εν αφάτω
πνευματική εξάρσει και βαθύτατη προς τον Κύριον λατρεία".
"Κλίμαξ νοητή προς άνοδον εκ
της ματαιότητος και της φθαρτότητος του κόσμου τούτου εις
εσωτερικήν, μυστικήν όρασνν
των θαυμάσιων του Θεού...".
"Κιβωτός απολυτρούσα τους
εις ανάγνωσιν αυτής καταφεύγοντας, παράδεισος εν ω ενδιατρίβουσα πάσα φιλόθεος
ψυχή, δύναται να αποθρέψηται

Γράφει ο κ. Κων/νος Χαρ. Κορλός, θεολόγος
κη από τα δάκρυα μας ο Θεός
ούτε θέλει να πενθεί ο άνθρωπος, αλλά θέλει να τον βλέπει
να ευθυμεί και να αγάλλεται
μέσα από την αγάπη του προς
Αυτόν. Σκότωσε την αμαρτία
μέσα σου και τότε είναι περιττά
τα δάκρυα. Το κατά Θεόν πένθος έχει μέσα του τη χαρά και
την ευφροσύνη, όπως το μέλι
με το κερί. Η κατάνυξη είναι
δώρο Θεού. Όποιος πενθεί
κατά Θεόν έχει κάθε μέρα γιορτή.

Θυμός - οργή - αοργησία

(=να συλλέξει) τα αθάνατα κάλλη της αϊδίου μακαριότητας".
Από τον πνευματικό αυτό
κήπο θα παραθέσουμε στη συνέχεια μερικά ευώδη άνθη του
παραδείσου.
Πραότητα: Η πραότητα είναι
στήριγμα της υπομονής, η μητέρα της αγάπης, η προϋπόθεση της διάκρισης, η πρόξενος
της αφέσεως των αμαρτιών, το
θάρρος στην προσευχή... Η
πραότητα είναι συνεργός στην
υπακοή, οδηγός στην αδελφοσύνη, χαλινός της μανίας των
παθών, αποκοπή του θυμού,
χορηγός της χαράς μίμηση του
Χριστού...".

Το χαροποιό πένθος
Η λύπη, η χαρμολύπη, το
κατά Θεόν πένθος είναι λύπη
για τις αμαρτίες μας και τις
αμαρτίες
του κόσμου. Τα πένθιμα δάκρυα δεν είναι απλώς ωφέλιμα,
αλλά λυτρωτικά. Δεν έχει ανάγ-

Θυμός είναι ευέξαπτη συμπεριφορά και ψυχική ασχήμια.
Είναι απόδειξη υπερηφάνειας.
Οργή είναι να έχεις μέσα σου
μίσος, να μη ξεχνάς το κακό
που σου έκαναν και να επιθυμείς να εκδικηθείς. Αν το Άγιο
Πνεύμα λέγεται και είναι ειρήνη
της ψυχής και η
οργή ταραχή της καρδιάς,
τότε τίποτε άλλο, δεν εμποδίζει
τόσο την παρουσία του, όσο ο
θυμός. Να δεθεί, λοιπόν, ο θυμός με τα δεσμά της πραότητας. Να χτυπηθεί από τη μακροθυμία και από την αγάπη.
Η αοργησία και η πραότητα
κλείνουν το στόμα του θυμού,
ενώ η άγια ταπεινοφροσύνη
τον σκοτώνει.

Η άγια ταπείνωση
Η, ταπεινοφροσύνη ε[ναι
ανώνυμη χάρη της ψυχής, που
μπορεί να ονομασθεί μόνο απ'
όσους την έζησαν. Είναι πλούτος που δεν περιγράφεται, ονομασία και δωρεά του Θεού...
Όποιος νυμφεύτηκε την ταπεινοφροσύνη είναι μαλακός, ευχάριστος, ευκατάνυκτος, σπλα-

χνικός, γαλήνιος, χαρωπός, συνεννοήσιμος, άλυπος, ακούραστος, και με ένα λόγο απαθής
(χωρίς πάθη). Η ταπεινοφροσύνη δεν καταδικάζει τους άλλους. Δεν επιδιώκει τα πρωτεία,
δεν επιπλήττει κανέναν. Ταπείνωσις εστίν Βασιλείας (ουρανών) πύλη τους πλησιάζοντας
εισάγουσα".

Το ύψιστο σκαλοπάτι:
πίστη, ελπίδα, αγάπη
Βέβαια, η ζωή του ανθρώπου
είναι προοδευτική ανάβαση.
Στον πρόλογο, ο άγιος Ιωάννης
απαιτεί: "επιβώμεν προθύμως
και πιστώς και ημείς της νοεράς
ταύτης και ουρανοδρόμου ανόδου", ενώ στον επίλογο προτρέπει εκ νέου: "αναβαίνετε,
αναβαίνετε αναβάσεις προθύμως". Η ασκητική ζωή στηρίζεται
στη βούληση και στην αρετή.
Γι' αυτό στην κορυφή της κλίμακας τοποθετεί τις τρεις ύψιστες αρετές: πίστη, ελπίδα και
αγάπη, οι οποίες συνταιριάζουν
και διατηρούν όλες τις άλλες
αρετές. Και πιο πολύ η αγάπη,
γιατί και ο Θεός αγάπη ονομάζεται. Η αγάπη σαν ποιότητα
είναι ομοίωση με το θεό, όπου
είναι δυνατό σε θνητούς ανθρώπους. Σαν ενέργεια είναι
μέθη ψυχής, αστήρευτη πηγή
πίστεως, ωκεανός μακροθυμίας,
θάλασσα ταπεινώσεως. Όποιος
αγαπά τον Κύριο, αγάπησε προηγουμένως τον αδελφό του.
Απόδειξη του πρώτου είναι το
δεύτερο. Και ο άγιος καταλήγει
απευθυνόμενος προς την αγάπη: "Φώτισον ημάς, πότισον
ημάς, οδήγησον ημάς, χειραγώγησον ημάς.-

Ο οντολογικός χαρακτήρας της χριστιανικής ηθικής
Μέρος 1ο
Η οντολογία ως φιλοσοφικός
όρος συμπίπτει με τη μεταφυσική. Είναι η φιλοσοφική θεολογία, που τοποθετεί τα πάντα
στην περιοχή του κτιστού. Κατά
τη χριστιανική όμως διδασκαλία
ο κόσμος όλος, έχουν κληθεί
από την ανυπαρξία στην ύπαρξη
με το θείο θέλημα. Με την πρόσληψη της μεταφυσικής στη θεολογία, υποκαθίσταται το άκτιστο από το κτιστό, προβάλλεται
στη θέση της άκτιστης δημιουργικής αιτίας η ανθρώπινη
σκέψη. Έτσι συμπίγνεται η θεολογία και χάνεται η αλήθεια
της, την αποξενώνει, την καθηλώνει σε κάποια φανταστική
αρχή, που εύλογα πλέον αμφισβητείται. Η κατάσταση αυτή
οδηγεί μοιραία στην εκκοσμίκευση.
-Έννοια της Χριστιανικής
Οντολογίας. Η έννοια αυτή δεν
υπερβάλλει μόνο τη δημιουργία,
αλλά και τη σκέψη των δημιουργημάτων, την ανάπτυξη και
την τελείωσή τους. Αιτία των
όντων είναι η θεία ενέργεια,
από τον όντα Θεό, στον οποίον
οφείλουν την ύπαρξή τους όλα
τα όντα (Γρηγ. Νύσσης). Ο όρος
λοιπόν οντολογία στη Χριστιανική Ηθική, δεν χρησιμοποιείται
με φιλοσοφική αλλά με θεολογική έννοια και έχει βαθύτατες

ανθρωπολογικές προεκτάσεις.
Η χριστιανική ηθική μπορεί να
παρουσιασθεί σε δύο επίπεδα:
α) Στο ψυχολογικό ή κοινωνικό, που είναι φυσικό ή ανθρώπινο και β) Στο πνευματικό
ή οντολογικό, που είναι χαρισματικό ή θεανθρώπινο. Η ηθική
της Π. Διαθήκης κινείται κυρίως
στο ψυχολογικό και επιμέρους
στο πνευματικό, ενώ η Κ. Διαθήκη στο οντολογικό ή πνευματικό. Συνήθως λέγεται ότι η
επί του Όρους Ομιλία του Κυρίου, εσωτεριεύει τον Μωσαϊκό
Νόμο κι αυτό φανερώνεται από
το περιεχόμενό της: “Ηκούσατε
ότι ερρέθη τοις αρχαίοις, ου
μοιχεύσεις. Εγώ δε λέγω υμίν
ότι πας ο βλέπων γυναίκα προς
το επιθυμήσαι, αυτήν ήδη εμοίχευσεν αυτήν εν τη καρδία αυτού” (Ματθ. 5).
-Ο Χριστός δεν ανάγει απλώς
την καταπολέμηση των αμαρτιών του ανθρώπου, αλλά προχωρεί πολύ περισσότερο, εισάγει μία νέα πραγματικότητα,
μία νέα οντολογία, “Ει τις εν
Χριστώ, καινή κτίσις”. Μέσα στο
σώμα του Χριστού, την Εκκλησία, ο πιστός γίνεται κοινωνός
της Χάρις του Θεού και αποκτά
τις νέες οντολογικές προϋποθέσεις, που καθιστούν δυνατή
τη βίωση της ηθικής και την
αληθινή ελευθερία. Μιλώντας

ο Χριστός για τον εαυτό του
λέει: “Ο τρώγων μου την σάρκα
και πίνων μου το αίμα έχει ζωήν
αιώνιον... διά τον Πατέρα, ζήσεται δι' εμέ”. (Ιωάν. 6).
Η ουσία του Χριστιανισμού
δεν είναι η ηθική-κοινωνική διδασκαλία του, αλλά το ίδιο το
πρόσωπο του Χριστού, που θεμελιώνει μία νέα οντολογία. Που
εκδηλώνεται με το χριστιανικό
ήθος, που δεν είναι ανθρώπινο,
αλλά θείο. Ο Χριστός ζει για
τον Πατέρα και ο πιστός ζει
για τον Χριστό. Η εφαρμογή
του θείου θελήματος αποτελεί
την προϋπόθεση για την επίγνωση της φύσεως της χριστιανικής αλήθειας.
Το θέλημα του Θεού ανταποκρίνεται στη βαθύτερη φύση
του ανθρώπου, αντιστοιχεί στο
αυθεντικό είναι του. Γνωρίζοντας όμως τον εαυτό του βλέπει
το “ειδεχθές προσωπείον”, που
σκοτίζει το νου και διαστρέφει
τη φύση του. Διαπιστώνει την
αδυναμία να νικήσει την αμαρτία
και να προχωρήσει στον τελικό
σκοπό, την ομοίωση προς τον
Θεό. Ο νόμος της Π. Διαθήκης
γίνεται για τον άνθρωπο κατάρα. Φανερώνει αλλά δεν θεραπεύει την αμαρτωλότητά του,
γιατί η αμαρτία δεν είναι εξωτερικό φαινόμενο, αλλά εκφράζει τη θνητότητά του. Χριστια-

νική ζωή είναι να ζει ο ίδιος ο
Χριστός μέσα μας· και η αρετή
του Χριστιανού δεν είναι ουσιαστικά δικό του έργο, αλλά
καπρός του Αγίου Πνεύματος.
Η χριστιανική αρετή είναι και
ανθρώπινη και θεϊκή, γίνεται τελείως θεϊκή παραμένοντας τελείως ανθρώπινη. Η ανθρώπινη
φύση επιστρέφει στον αρχικό
λόγο της υπάρξεώς της με τον
Χριστό και καταξιώνεται με τη
χάρη του Αγίου Πνεύματος.
-Η διαφορά του Χριστιανού
από τους άλλους, δεν έγκειται
σ' εξωτερικά στοιχεία αλλά στην
εσωτερική σχέση του με τη βασιλεία του Θεού. Ο χριστιανός
ζει ταυτοχρόνως σε δύο επίπεδα: α) του κόσμου, β) της βασιλείας. Η αλήθεια και η βίωση
αυτής της καθημερινότητας του
κόσμου δημιουργεί την παραδοξότητα της ζωής του. Από
τη μια μεριά είναι τόσο ανθρώπινη, που δεν αφήνει ακάλυπτες
ούτε τις ευτελέστερες καθημερινές εκδηλώσεις, αλλά και από
την άλλη είναι τόσο υπεράνθρωπη, που δεν κατορθώνεται
ούτε με τις μεγαλύτερες ανθρώπινες προσπάθειες. Ο Απόστολος Παύλος ζει τη χριστιανική ζωή αφήνοντας να ζει μέσα
του ο Χριστός.(Συνεχίζεται)

Γεώργιος Δ. Κατσικάς

τοπικά
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Κ. Σκρέκας: Ρεσιτάλ υποκρισίας Διατροφή και Παλινδρόμηση
από το ΣΥΡΙΖΑ για τα αυθαίρετα Η
Ο
Του Βασιλείου Δ. Τσιούτσια, φαρμακοποιού

Τομεάρχης
Περιβάλλοντος και
Ενέργειας της
Νέας Δημοκρατίας,
βουλευτής Τρικάλων κ.
Κώστας Σκρέκας,
σχολιάζοντας
δημοσιεύματα του τύπου
σχετικά με νέες
ρυθμίσεις για τα
αυθαίρετα που φέρεται
να προωθεί η Κυβέρνηση
προς ψήφιση στη Βουλή,
έκανα την ακόλουθη
δήλωση:

«Τη νομιμοποίηση κάθε είδους αυθαίρετης κατασκευής στον αιγιαλό και την
παραλία καθώς και στις παράκτιες ζώνες ποταμιού ή λίμνης ετοιμάζεται να επισφραγίσει η Κυβέρνηση με

το Νομοσχέδιο που προωθεί
για τα αυθαίρετα.
Σύμφωνα με δημοσίευμα
της εφημερίδας “Καθημερινή”, οι διατάξεις που θα περιλαμβάνονται στο νέο Νομοσχέδιο θα είναι παραπάνω

από ευνοϊκές για όσους έχουν
προχωρήσει σε παραβάσεις.
Η απόφαση αυτή της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ συνιστά στροφή 180 μοιρών σε σχέση με τη
στάση που διατηρούσε ως
αντιπολίτευση όταν είχαν αν-

τιταχθεί σφόδρα σε μια εύλογη ρύθμιση που είχε φέρει
το 2014 η Κυβέρνηση της
Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα,
τώρα είναι πολύ πιθανό να
ανοίξει ο δρόμος και για την
νομιμοποίηση αυθαιρέτων
που έχουν ανεγερθεί μετά
τον Ιούλιο του 2011.
Η υποκρισία της Κυβέρνησης δεν έχει όρια: Ενώ μετά
την τραγωδία στο Μάτι, σε μια
προσπάθεια να μεταθέσουν
τις δικές τους ευθύνες, παρίσταναν τους άτεγκτους με
όσους έχουν χτίσει αυθαίρετα,
έφτασαν στο σημείο σήμερα
να δρομολογούν μαζικές νομιμοποιήσεις. Τόσο ενδιαφέρεται ο ΣΥΡΙΖΑ για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την ασφάλεια των
πολιτών».

Δύο έργα υποδομής
για τους τρικαλινούς Ρομά
•Με 813.000 € υλοποιούνται έργα για δίκτυα ακαθάρτων και ομβρίων
ε ουσία και δράση για
υποδομές, ο Δήμος
Τρικκαίων προχωρά στην
αναμόρφωση του οικισμού των
τρικαλινών Ρομά στο Κηπάκι. Με
δύο έργα, για το δίκτυο ομβρίων
και το δίκτυο ακαθάρτων,
υλοποιείται ο σχεδιασμός που
συμφωνήθηκε σε ανώτατο επίπεδο,
στο Υπουργείο Εσωτερικών και την
Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής
Ενταξης των Ρομά. Τα έργα ήδη
δημοσιοποιήθηκαν για
δημοπράτηση και είναι τα:

Μ

- «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ
ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΚΗΠΑΚΙ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» εκτιμώμενης αξίας
543.000 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
- «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ
ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΚΗΠΑΚΙ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» εκτιμώμενης αξίας

270.000 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ),
Τα συνολικά 813.000€ δίνονται ως
τμήμα του 1,3 εκατ. ευρώ που αφορούν
όλα τα έργα για το «Σχέδιο Δράσης για
την κοινωνική ένταξη των Ρομά στον
Δήμο Τρικκαίων».
Για το δίκτυο ομβρίων, η σχετική μελέτη αντιμετωπίζει την αποχέτευση των
ομβρίων στο βόρειο τμήμα του οικισμού,
σε μήκος 2,42 χλμ., με το δίκτυο να εκβάλει σε ρέμα νοτιοδυτικά του συνοικισμού. Για το δίκτυο ακαθάρτων η μελέτη αντιμετωπίζει την αποχέτευση των λυμάτων στο βόρειο τμήμα του οικισμού, σε
μήκος 1.488,49 μ. Το δίκτυο αποχέτευσης
καταλήγει σε υφιστάμενο φρεάτιο αποχέτευσης λυμάτων της ΔΕΥΑΤ. Οι σχετικοί διαγωνισμοί ολοκληρώνονται σε έναν
μήνα, αρχές Μαΐου και, μετά την αποσφράγιση των προσφορών θα αναδειχθούν οι μειοδότες, που θα ξεκινήσουν τα
έργα. Τα έργα στην περιοχή του Κηπα-

κίου και του Πύργου αφορούν, εκτός από
τα δίκτυα ακαθάρτων και ομβρίων, δημοτικό φωτισμό, αναπλάσεις, πεζοδρόμια, δίκτυο ύδρευσης.
Τα συγκεκριμένα έργα και το τοπικό
σχέδιο δράσης για τους Ρομά, αποτελούν
συνέχεια των συνεχών επαφών του Δήμου Τρικκαίων με την Ειδική Γραμματέα
Κοινωνικής Ενταξης των Ρομά κ. Κατερίνα Γιάντσιου.
Η έγκαιρη διαχείριση των προγραμμάτων και η τάχιστη προεργασία οδήγησαν στην τάχιστη χρηματοδότηση του
Υπουργείου Εσωτερικών προς τους τρικαλινούς Ρομά. Μαζί, δε, με το παράρτημα Ρομά, που λειτουργεί στο Κέντρο
Κοινότητας του Δήμου Τρικκαίων, επιχειρείται η άρση των όρων του κοινωνικού αποκλεισμού των Ρομά και δημιουργία των προϋποθέσεων της κοινωνικής τους ένταξης, όπως προβλέπει το
Εθνικό Σχέδιο.

Επιστροφή στο επιχειρείν
μόνο με εγγύηση 15.000 ευρώ
όνο με την καταβολή εγγύησης θα μπορούν να
κάνουν έναρξη επιχειρηματικής
δραστηριότητας όσοι φορολογούμενοι είχαν
ασκήσει κατά το παρελθόν επιχειρηματικές
δραστηριότητες αλλά πτώχευσαν ή κατέστησαν
αφερέγγυοι αφήνοντας πίσω τους ληξιπρόθεσμες
φορολογικές οφειλές άνω των 100.000 ευρώ.

Μ

Οπως αναφέρεται στο επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ, οι διατάξεις που ψηφίστηκαν το προηγούμενο έτος ενεργοποιούνται, και το προσεχές διάστημα θα εκδοθούν και οι υπουργικές
αποφάσεις.
Οσοι λοιπόν επιθυμούν να προχωρήσουν στην έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας θα πρέπει πληρώσουν εγγύηση
τουλάχιστον 15.000 ευρώ στην εφορία, εφόσον είχαν στο παρελθόν οφειλές από φόρο εισοδήματος, παρακρατούμενο φόρο
μισθωτών υπηρεσιών, ΦΠΑ και πρόστιμα.

γαστροοισοφαγική
παλινδρομική
νόσος είναι η
κατάσταση κατά την
οποία το φαγητό ή τα
υγρά ανεβαίνουν από το
στομάχι προς τον
οισοφάγο. Αυτό μπορεί
να ερεθίσει τον
οισοφάγο, προκαλώντας
αίσθημα «καψίματος»
πίσω από το στέρνο και
άλλα συμπτώματα.

Τα γενικά μέτρα μπορεί
να περιορίσουν λίγο τα συμπτώματα και περιλαμβάνουν:
• Αποφυγή καπνίσματος
και του αλκοόλ
• Αποφυγή του λίπους, της
σοκολάτας, της μέντας, των
κρεμμυδιών, του σκόρδου,
του χυμού λεμονιού, και των
προϊόντων της ντομάτας
• Αποφυγή της κατάκλισης
μετά το γεύμα
• Το να κοιμάται ο ασθενής
με το κεφάλι του ελαφρώς
ανασηκωμένο
• Το να παίρνει την φαρμακευτική αγωγή του με πολύ
νερό

• Μείωση του βάρους
Τροφές που μπορούν να
καταναλωθούν άφοβα είναι
οι ακόλουθες:
• Άπαχο κρέας
• Ψάρια ψητά Πουλερικά
• Ψητά λαχανικά
• Ρύζι
• Ζυμαρικά με τυρί
• Πατάτες βραστές ή
φούρνου
• Θαλασσιά βραστά ή ψητά
• Όσπρια
• Αρετσίνωτο λευκό κρασί
Συστήνεται:
• Καθημερινή κατανάλωση τουλάχιστον 5 μερίδων
φρούτων & λαχανικών.
• Καθημερινή κατανάλωση 2-3 μερίδων γαλακτοκομικών.
• Καθημερινή κατανάλωση 8-10 ποτήρια υγρών.
• Κατανάλωση τροφίμων
από όλες τις ομάδες
• Αντικατέστησε όλα τα δημητριακά, ζυμαρικά, ρύζι,
ψωμί με τα αντίστοιχα ολικής
αλέσεως. Λόγω της περιεκτικότητας τους σε φυτικές ίνες
θα σε κρατούν χορτάτη για
μεγαλύτερο διάστημα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΗΜΔΗΣ
Αρ. Πρωτ.: 3457
ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 1
Ταχυδρομικός Κώδικας: 42031
Πληροφορίες: Αθανάσιος Μιμούλης
Τηλέφωνο: 2433350022
FAX: 2433350055
Email: dimfartexn@yahoo.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ»
Ο Δήμος Φαρκαδόνας διακηρύττει
ότι την 09 του μηνός Μαΐου του έτους
2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ.
(λήξη παράδοσης των προσφορών),
θα διεξαχθεί με ηλεκτρονικό ανοικτό
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα με επιμέρους
ποσοστά έκπτωσης της παραγράφου
2α του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016
και η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ,
σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την
Πράξη με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΤΕΓΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ».
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με προϋπολογισμό 139.654,67 (δαπάνη εργασιών,
ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)
Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με
βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης
12/2018 από την Τεχνική Υπηρεσία του
Δήμου Φαρκαδόνας, ανέρχεται στο
ποσό των 145.161,29 ΕΥΡΩ (χωρίς
Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 180.000,00
(με Φ.Π.Α. 24%).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα
συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού
(Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων
κ.λ.π.) με ελεύθερη, πλήρη, άμεση
και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση
στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης
www.promitheus.gov.gr, καθώς και
στην ιστοσελίδα www.farkadona.gr.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την
ΕΑΑΔΗΣΥ (έγγραφο αριθ. Πρωτ.
5034/28-9-2018 υπόδειγμα διακηρύξεων έργων κάτω των ορίων.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία:
Οι ελάχιστες προϋποθέσεις εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π., για έργα κατηγορίας Α2 τάξης και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ όπως ορίζονται στο άρθρο 100 του
Ν.3669/2008, ανά κατηγορία και τάξη
Μ.Ε.Ε.Π., αντίστοιχη με την εκτιμώμε-

νη αξία της σύμβασης, σύμφωνα με το
άρθρο 76 παρ. 3(α) του Ν.4412/2016.
Για τους αλλοδαπούς οικονομικούς
φορείς καθορίζονται ως ελάχιστες
απαιτήσεις, τα οριζόμενα στο Μέρος
ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν.
4412/2016.
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2 % επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς
Φ.Π.Α. με ανάλογη στρογγυλοποίηση
δηλαδή 2.903,23 ΕΥΡΩ και η σχετική
εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται
προς το Δικαιούχο ΔΗΜΟ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον
6 μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού ήτοι
μέχρι την 18/12/2019. Ο χρόνος ισχύος
των προσφορών είναι 6 μήνες από την
ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών.
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για
τις δημόσιες συμβάσεις
Η προθεσμία περάτωσης του έργου
είναι δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και από πόρους ΣΑΤΑ του Δήμου Φαρκαδόνας και από τον κωδικό
ΚΑ 64-7311.002 του προϋπολογισμού
του έτους 2019
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας
θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαρκαδόνας
Τα έξοδα δημοσίευσης θα καταβληθούν από τον Ανάδοχο του υπόψη
έργου, μετά την ανάδειξή του και πριν
την πληρωμή προς αυτόν του 1ου
Λογαριασμού και σε περίπτωση άγονου διαγωνισμού από τον Δήμο Φαρκαδόνας.
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι
από το Δικαιούχο Δήμο Φαρκαδόνας,
αρμόδιος υπάλληλος Αθανάσιος Μιμούλης (τηλ.: 2433350022 Φαξ:
2433350055) και την Τεχνική Υπηρεσία
του Δήμου Φαρκαδόνας (τηλ.:
2433350019 Φαξ: 2433350055), τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Φαρκαδόνα 05/04/2019
Ο Δήμαρχος Φαρκαδόνας
Μεριβάκης Αθανάσιος
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Μαζί το Σαββατοκύριακο
Πάμε Αλλιώς
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Επτά
Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων Σπάζοντας τον Κώδικα
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Πολίτες της Ευρώπης
Τζέιμς Μποντ, Πράκτωρ 007: Τα
Διαμάντια Είναι Παντοτινά
20ός Αιώνας Επιλογές (Ε)
Κορόιδο Γαμπρέ
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων - Αθλητικά Καιρός
Στα Τραγούδια Λέμε Ναί
ΕΡΤ Ειδήσεις

Ταξιδεύοντας με τον Τζάστιν E32 (Ε)
Οι Πειρατές της Διπλανής Πόρτας E37
(Ε)
Οι Πειρατές της Διπλανής Πόρτας E38
(Ε)
Οι Πειρατές της Διπλανής Πόρτας E39
Οι Πειρατές της Διπλανής Πόρτας E40
(Ε)
'Oλι: Περιπέτεια στο Βυθό E23 (Ε)
Η Γουάντα και ο Εξωγήινος E19
Η Γουάντα και ο Εξωγήινος E20
Old Tom E19
Old Tom E20
Η 'Oαση του 'Oσκαρ E60 (Ε)
Η 'Oαση του 'Oσκαρ E61 (Ε)
Η 'Oαση του 'Oσκαρ E62 (Ε)
Η 'Oαση του 'Oσκαρ E63 (Ε)
Ανιμάλια E17
Ανιμάλια E18 (Ε)
'Eξι Αδελφές Κ5 Ε35 (Ε)
Επιχειρήματα
Το Τυχερό Παντελόνι
Η Ζωή Είναι Στιγμές Κ2 (Ε)
Grand Tours of Scotland E1 (Ε)
Grand Tours of Scotland E2 (Ε)
Λούι & Λούκα: Ο Μεγάλος Αγώνας
Τυριού (Louis & Luca: The Big Cheese
Race)
Selfie Κ2 Ε1
Ντετέκτιβ Μέρντοχ Κ10 Ε10
Οικογένεια Ντάρελ Κ2 Ε5 (Ε)
Ο Κύκλος του Mobius (Mobius Press)
Τζέιμς Μποντ, Πράκτωρ 007: Τα
Διαμάντια Είναι Παντοτινά (Diamonds
are Forever)

Ο Τόπος της Καρδιάς μας (Ε)
Πράσινος Οδηγός για Ταξιδιώτες E1 (Ε)
Θρύλοι του Ρήνου (Ε)
24 Ώρες Ελλάδα E11 (Ε)
11 το Σάββατο (Ζ)
'Eκτη Αίσθηση Κ4 (Ε)
Ειδήσεις
ΑΓΡΟweek Κ3
Μικρές Φάρμες E10 (Ε)
Ποδόσφαιρο: Ηρακλής - Κισσαμικός (Ζ)
Μπάσκετ: Λαύριο Aegean Cargo - ΑΕΚ
(Ζ)
Αντιδραστήριο
ALLERT3 Κ6
Τα Φονικά Μυστήρια της Κας Φίσερ Κ1
Ειδήσεις
Ο Νόμος της Αγοράς

Της Ελλάδος τα Παιδιά (Ε)

τηλεόραση

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
08:45
09:45
10:45
11:45
13:00
13:45
14:00
16:00
17:00
17:15
19:30
20:45
23:00

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

Θα Βρεις το Δάσκαλό σου (Ε)
Μια Ζωή Κ2 Ε35
Το Καφέ της Χαράς (Ε)
Υγεία Πάνω απ' 'Oλα Κ7
ANT1 News
Merenda Mania
Κωνσταντίνου και Ελένης Κ1 Ε9 (Ε)
Εκείνες κι Εγώ
ΑΝΤ1 News - Δελτίο στη Νοηματική
Γλώσσα
Μην Ψαρώνεις
ANT1 News
Κάτι να Καίει
Χωρίς Μέτρο

12:00
12:20
14:00
15:00
15:45
16:50
18:40
18:50
19:50
21:05
21:20

Χταποδοναύτες
Robocar Poli
Πέππα, το Γουρουνάκι
Οι Ευχούληδες: Το Πάρτι Συνεχίζεται
Κουταβοφιλαράκια
Μπόμπι και Μπιλ
PJ Masks
Μαλλιά Κουβάρια: Η Σειρά
Barbie Fairytopia: Το Μυστικό του
Ουράνιου Τόξου
Ben 10
Scooby-Doo: Το Μυστήριο Αρχίζει
Stars System
Star News
Τα Φιλαράκια Κ4 Ε15
Επιστροφή στο Νησί της Νιμ
Ειδήσεις στη Νοηματική Γλώσσα
House Κ1 Ε16
Star News
Scooby Doo! Spooky Games
Minions

07:30
08:00
09:00
10:00
13:00
13:50
16:50
17:50
18:00
19:00
20:00
20:50
22:50
00:40

Η 'Eλενα του Άβαλορ
Βελούδο από Μετάξι E11 (Ε)
Οδηγός Καλής Ζωής
Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση
Ειδήσεις
Καλύτερα Δε Γίνεται!
Kitchen Lab
Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική Γλώσσα
Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα Κ6 Ε46 (Ε)
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
Το Σόι σου Κ5 Ε41 (Ε)
Πάμε Πακέτο
Διπλοπενιές
Μετά τα Μεσάνυχτα

06:00
10:00
12:30
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
17:15
18:30
19:30
20:45
22:00

07:00
08:00
09:00
16:00
17:00
19:00
20:00

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

Τηλεαγορές
Κοινωνία και Πολιτισμός (Ε)
Τηλεαγορές
Κόντρα και Ρήξη
Τηλεαγορές
Μύθος και Αλήθεια
Πας Μαγειρεύοντας

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

Δελτίο Ειδήσεων
Κόντρα και Ρήξη
Αχ Πατρίδα μου Γλυκιά!
Δυνατά και Ελληνικά
Δυνατά και Ελληνικά
Δελτίο Ειδήσεων (Ε)

07.30 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
08.00 Παιδικό προγραμμα «Voltren», «Voltron»,
«Τα σκυλιά της Δαλματίας»
09.30. Τελεμάρκετινγκ
10.30 “Πνευματική Θεσσαλία”(Επανάληψη)
11.20 Παιδικό πρόγραμμα «Γκόλντι το ελαφάκι»,
«Ο σερίφης του διαστήματος»
12.00 «Μη μου πεις»
13.00 TΕΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
14.00 Ντοκυμαντέρ «The whole story-Τσιτάχ»
14.40 Πολιτικοί Διάλογοι
16.00 Τελεμάρκετινγκ
17.00 Τravel Guide
18.00 Γεγονότα -Δελτίο Ειδήσεων
18.40 Τελεμάρκετινγκ
19.00 Εδώ Θεσσαλία - Εδώ Ελλάδα
21.00 Γεγονότα - Δελτίο Ειδήσεων
21.30 «Τα ….ΣΟΣ στη μουσική»
22.30 Ντοκυμαντέρ «Μεραμπελιώτικη Σουμάδα»
23.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων

07.00
08.00
09.00
17.00
18.00
20.00
23.00
01.30
02.00

ASTRA MARKET
ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΙ ΡΗΞΗ
ASTRA MARKET
ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΙ ΡΗΞΗ
ΑΓΑΠΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ
ASTRA MARKET
ΚΩΔΙΚΑΣ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
NIGHT ZONE

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

09:45
12:50
14:00
14:30
17:40
17:50
18:55
20:00
22:15
00:15
01:15

'Eλα Χαμογέλα
Open Sport
Open News - Μεσημεριανό Δελτίο
'Oλα Λάθος
Open News στη Νοηματική
Revenge Body
Open News
It's Show Time
Αλ Τσαντίρι Νιούζ
Αλ Σιχτίρι
Fight Club

ΚΡΙΟΣ: Η Νέα Σελήνη πραγματοποιείται στο ζώδιο σου και σε καλεί να αναλάβεις τις πρωτοβουλίες εκείνες που θα σου ξαναδώσουν τον
έλεγχο της ζωής σου στα χέρια σου.
ΤΑΥΡΟΣ: Με τη Νέα Σελήνη στον Κριό μπορεί
να θελήσεις να κρατήσεις ένα χαμηλότερο προφίλ, να περάσεις μια φάση περισυλλογής ή γενικότερα να αποφύγεις την υπερ-έκθεση προκειμένου να ανασυντάξεις τις δυνάμεις σου και
να πάρεις σημαντικές αποφάσεις για τη συνέχεια.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Η Νέα Σελήνη στον Κριό θα σου δώσει την ευκαιρία να αντιδράσεις, να διεκδικήσεις και να λειτουργήσεις κατά κάποιο τρόπο
συνδικαλιστικά για να προασπίσεις την ιδεολογία
σου, αλλά και κάποια συμφέροντα, όχι μόνο δικά
σου.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Κάθε Nέα Σελήνη που πραγματοποιείται στον Κριό σε αφορά ιδιαιτέρως πόσο
μάλλον αυτή που με ωροσκόπο στην 9η μοίρα
του Καρκίνου σε αγγίζει διπλά κατά κάποιο τρόπο.
ΛΕΩΝ: Η Νέα Σελήνη στον Κριό λειτουργεί σαν
βόμβα ικανή να ρίξει ακόμα και το Σινικό τοίχος
αν αυτό είναι που σε εμποδίζει και δεν μπορείς
να κάνεις τα βήματα σου σε ένα δρόμο εξέλιξης.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Με μια Νέα Σελήνη στον Κριό αν
δεν είναι αμαρτία να νηστέψεις το σεξ, είναι τουλάχιστον κρίμα κι άδικο.
ΖΥΓΟΣ: Η Νέα Σελήνη του μήνα πραγματοποιείται απέναντι σου και αυτό σημαίνει ότι ο τομέας των σχέσεων και των σημαντικών άλλων
της ζωής σου θα βρίσκεται στο έλεος των κεραυνών το επόμενο διάστημα.

ΜΙΑΟΥΛΗ 16
2431035101
ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 46
2431027277
ΚΟΥΛΟΡΙΔΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΒΥΡΩΝΟΣ - ΓΑΡΙΒΑΛΔΗ
2431020290
ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΦΩΤΗΣ
ΚΟΝΔΥΛΗ 24
2431032657
ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΑΝΟΥ ΣΠΑΡΤΗ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 3
2431027340
ΜΥΛΩΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
2431024733
ΣΑΠΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΑΡΑΦΗ 18
2431023885

ΣΧΟΙΝΑ ΕΛΙΝΑ
ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ& ΓΑΡΙΒΑΛΔΗ
2431029797
ΤΡΑΙΚΑΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ 7
2431026886
ΤΡΙΓΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΑΡΑΦΗ 21
2431026644
ΤΣΙΟΥΤΣΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 36
2431029828
ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΜΙΑΟΥΛΗ 19
2431031875
ΧΑΙΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 36
2431063833

Καραγιάννης-7 χλμ. Τρικάλων

Ευθυμίου-Οδ. Τρικάλων-Λαρίσης

Λαόπουλος-Φανερωμένη

-Καλαμπάκας

Γιαννακόπουλος-Διαλεκτό

Μπάλλας-Πύλη

Κωτούλας-Οδ. Καρδίτσης

Ζουλιανίτης-Σερβωτά

Σκαρλέας-Αρδάνι

Τζάρτζος-Οδ. Μετεώρων

Καρανίκας-Μ.Καλύβια

Τσιγάρας-Βαλτινό

Αυτή τη βδομάδα προβάλλονται

ΑΙΘΟΥΣΑ 1:
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
στο Μύλο Ματσόπουλου

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Συνοδεύει ορισμένα
φαγητά.
2. Οπτικό φαινόμενο
οφειλόμενο στην ατμοσφαιρική
διάθλαση
(καθ.).
3. Ο ηττημένος γνωστής μονομαχίας- Βυζαντινή μουσική νότα.
4. Κόρη του ήταν και η
Ερατώ - Εκφράζει και άρνηση.
5. Προηγούνται του...
Πάπα - Κοινή ονομασία νοσηλευτηρίου μας (αντιστρ.).
6. Γερμανική πόλη (αντιστρ.).
7. Διάδοση... ειδική (με άρθρο).
8. Μουσική νότα - Εχει και τη
σημασία του «κλητεύω» (αντιστρ.).
9. Εκκληση σε βοήθεια -Συνηθισμένο σε τηλεφωνήματα.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Η κυριότερη των Μυροφόρων.
2. Επιφέρει την εξασθένηση
των πνευματικών λειτουργιών Από τα πέντε... δύο.
3. Εκκρίνεται από ειδικούς αδένες - Είναι και ο «Ορλάνδος μαινόμενος».
4. Μητέρα του Ωρου -Σύμφωνο.
5. Αντίστροφη γραφή πρόθεσης- Η προσβολή της απασχολεί

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

Το βραβευμένο ελληνικό
σινεμά στην πόλη μας
Οι ώρα προβολής
είναι 20.00
τον Ποινικό Κώδικα.
6. Ενας από τους 12 Αποστόλους.
7. Στέλεχος του χιτλερισμού Στρατηγός των Βορείων, κατά
τον Αμερικανικό Εμφύλιο.
8. Τίτλος μπαλέτου του Αντάμ Πόλη του Περού.
9. Θα τραγουδήσω για... παλιούς - Μεγάλης σειράς η αρχή.

Πώς παίζεται

5
2

1

5
9

7

3

4

4

4
1

7

8

6

3

2

2
1

9

6

8

7
8

για κάθε προβολή είναι
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

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

3

Η τιμή του εισιτήριου

ΛΥΣΗ (5-4-2019)
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΜΕΝΕΛΑΟΣ 2.
ΗΣΥΧΑΣΤΕΣ 3. ΤΟ ΧΩΝΙ - ΛΑ 4.
ΚΑΚΟΣ 5. ΟΡΑΜΑΤΑ 6. ΠΟ ΑΣΗΜΟΙ 7. ΟΥΑ - ΑΛΣ 8. ΛΕΣΤΕΡ
· ΜΜ 9. Η ΝΕΚΡΟΨΙΑ ΚΑΘΕΤΑ:
1. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 2. ΕΣΟ - ΡΟΥΕΝ
3. ΝΥΧΤΑ - ΑΣΕ 4. ΕΧΩ - ΜΑ-ΤΚ
5. ΛΑΝΚΑΣΤΕΡ 6. ΑΣΙΑΤΗ - ΡΟ 7.
ΤΟ - ΚΑΜΑ 8. ΟΛΕΣ - ΟΛΜΙ 9. ΣΑΣΤΙΣΜΑ

Για να γυμνάζεται
το μυαλό σας

5

ΠPATHPIA ΔIANYKTEPEYONTA

TELEMACHOS CINEMA

CINE –ΜΥΛΟΣ

ΔIANYKTEPEYONTA ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
8 πρωί – 2 μεσημέρι
και 5 απόγευμα
έως 8 πρωί επομένης
ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 46
2431027277
08:00 π.μ. – 23:00 μ.μ.
ΜΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ,
ΤΣΙΤΣΑΝΗ & ΜΙΑΟΥΛΗ
2431028876
Από τις 9 το πρωί
έως τις 2 το μεσημέρι
ΒΛΑΧΟΚΩΣΤΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΙΟΥΛ.ΑΔΑΜ 8
2431024874
ΓΚΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΑΝΟΥΤΑ 1
2431031180
ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Η Νέα Σελήνη του μήνα έρχεται να
σε βάλει στην πρίζα όσον αφορά τα εργασιακά
σου, όπου είτε η ένταση της δουλειάς αυξάνεται
κατακόρυφα, είτε οι εντάσεις με τους συνεργάτες και κυρίως του υφισταμένους σου δίνουν
και παίρνουν το επόμενο διάστημα.
ΤΟΞΟΤΗΣ: Ο καλύτερος του χωριού είσαι αγαπημένε Τοξότη και μάτι να μη σε πιάνει. Μπορεί να χρειαστεί να είσαι προσεκτικός στην οικονομική σου διαχείριση ή αυτή να λειτουργήσει κάπως περιοριστικά στα σχέδια σου, όμως
τι να καταλάβεις όταν η αισιοδοξία σου πιάνει
ταβάνι με αυτή τη Νέα Σελήνη που γίνεται στον
Κριό.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Τι να σε φοβίσει εσένα η συμμετοχή του κυβερνήτη σου Κρόνου στη Νέα Σελήνη του μήνα; Ίσα ίσα που μπορεί να ήθελες
και πιο έντονη τη συμμετοχή του για να μαζέψει όλη αυτή την έντονη ενέργεια που πέφτει
μέσα στον 4ο ηλιακό σου οίκο, δηλαδή μέσα στο
σπιτικό σου…
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Η Νέα Σελήνη που πραγματοποιείται στον Κριό θα σου δώσει την ευκαιρία να
διευρύνεις τους ορίζοντες σου, να κοινωνικοποιηθείς, να γνωρίσεις κόσμο και να αλλάξεις
κάποιες αντιλήψεις σου που εσύ πρώτος έχεις
βαρεθεί και βλέπεις πως δε σε ωφελούν στην
καθημερινότητα σου.
ΙΧΘΕΙΣ: Θα είναι ένα εξαιρετικό διάστημα κατά
το οποίο θα έχεις την ευκαιρία να κινηθείς για
να βελτιώσεις τα οικονομικά σου, να δημιουργήσεις ενδεχομένως κάποια νέα πηγή εισοδήματος, αλλά και να προβείς σε επενδύσεις
που θα μπορούσαν να έχουν καλές αποδοτικές
προοπτικές.
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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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Άνοδος 1,26% στο Χρηματιστήριο
Ανοδικές τάσεις επικράτησαν στην τελευταία συνεδρίαση
της εβδομάδος με την χρηματιστηριακή αγορά, η οποία υπερέβη τα επίπεδα των 750 μονάδων, ενώ ισχυρό ράλι καταγράφεται και στην αγορά ομολόγων, μετά τα θετικά μηνύματα από το σημερινό Eurogroup. Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρέθηκαν οι τραπεζικές μετοχές.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 754,42 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,26%. Είναι το υψηλότερο κλείσιμο από
της συνεδρίαση της 9ης Αυγούστου 2018.
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 757,56
μονάδες(+1,69%).
Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης
κατέγραψε κέρδη 4,58%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει κέρδη 23,01%.
Η αξία των συναλλαγών
ανήλθε στα 66,530 εκατ.
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
ευρώ, ενώ διακινήθηκαν
35.796.571 μετοχές.
. 754,42
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,05%, ενώ ο
δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε
1,26%
ποσοστό 1,01%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη
μεγαλύτερη άνοδο κατέΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
γραψαν οι μετοχές της Πειραιώς (+12,34%), της Alpha Bank(+6,96%), της
Foulris(+3,38%), της Εθνικής(+3,33%) και της ΔΕΗ(+2,47%).

Ê

Γ.Δ

Προειδοποίηση ΑΑΔΕ για αύξηση χρεών λόγω εκλογών
Η προεκλογική περίοδος και η αβεβαιότητα που δημιουργείται στους πολίτες ενδέχεται να δημιουργήσουν νέα γενιά
ληξιπρόθεσμων οφειλετών, και γενικότερα τάσεις μη εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων αναφέρεται στο επιχειρησιακό σχέδιο τη ΑΑΔΕ.
Συγκεκριμένα, στο κείμενο περιλαμβάνεται ανάλυση για τις
εξωτερικές προκλήσεις που μπορεί να αντιμετωπίσει η φορολογική διοίκηση, οι οποίες ενδέχεται να μεταβάλουν τους
στόχους που έχουν τεθεί. Για παράδειγμα, γίνεται αναφορά στις
επιπτώσεις της προεκλογικής περίοδος οι οποίες μπορεί να
αποτελέσουν καταλύτη στην εξέλιξη των δημοσιονομικών μεγεθών και δεικτών. Οπως τονίζεται, η προεκλογική περίοδος
«δημιουργεί αβεβαιότητα στους πολίτες, που μπορεί να έχει
αρνητικές επιπτώσεις στην τρέχουσα και μελλοντική παραγωγή
και απασχόληση, στο κόστος δανεισμού και στις τραπεζικές
χορηγήσεις.
Επομένως, η επίδραση του εκλογικού κύκλου στην οικονομία, αν και περιορίστηκε την περίοδο εφαρμογής των προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής, χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, καθώς ενδέχεται να συντελέσει στη μη έγκαιρη καταβολή φόρων, στη δημιουργία νέων ληξιπρόθεσμων
οφειλών και γενικότερα στη μη εκπλήρωση των φορολογικών
υποχρεώσεων».

πό «καμπανάκια»
για μη παρέκκλιση
από τον δρόμο των
μεταρρυθμίσεων, αλλά
και για επιτήρηση σε
φλέγοντα θέματα όπως
τα «κόκκινα» δάνεια,
συνοδεύεται η απόφαση
του Eurogroup για
εκταμίευση της δόσης
του ενός δισ προς την
Αθήνα, που ελήφθη στο
Βουκουρέστι.

Α

Οπως τονίζεται, μεταξύ άλλων, στο ανακοινωθέν που
εξεδόθη μετά τη συνεδρίαση,
χαιρετίζεται η προσήλωση της
Αθήνας σε βασικές μεταρρυθμίσεις που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο της συμφωνίας με τον ESM, ωστόσο εκφράζεται και η προειδοποίηση
ότι η μεταρρυθμιστική προσπάθεια θα πρέπει να συνεχιστεί.
Χαρακτηρίζεται «σημαντικό» να υπάρξει συνέχεια στην
υλοποίηση των διαρθρωτικών
αλλαγών ώστε να διασφαλιστεί ένα αποτελεσματικό πλαίσιο για τους ηλεκτρονικούς
πλειστηριασμούς, αλλά και
για ένα σχέδιο δράσης σχετικά με τα «κόκκινα δάνεια», με
στόχο, όπως σημειώνεται, την
εξάλειψη των συσσωρευμένων περιπτώσεων μέχρι το
τέλος του 2021. Διευκρινίζεται
δε ότι το διάδοχο σχήμα του
νόμου Κατσέλη για την πρώτη κατοικία, που αποτέλεσε
και το βασικό αγκάθι στις συζητήσεις των δύο πλευρών
τον τελευταίο καιρό, θα έχει
ισχύ μέχρι το τέλος του έτους.
Οπως αναφέρεται, οι συγκεκριμένοι τομείς «θα παραμείνουν υπό παρακολούθηση
στο πλαίσιο της ενισχυμένης
επιτήρησης». Ακόμη, αναφορά
γίνεται και στα εργασιακά,
καθώς επισημαίνεται ότι οι
ελληνικές αρχές καλούνται
να παρακολουθήσουν εκ του
σύνεγγυς τις μισθολογικές
εξελίξεις κατά το 2019 και να
αναλύσουν τις επιπτώσεις της
πρόσφατης αύξησης του κατώτατου μισθού και των αλλαγών στις συλλογικές δια-

Eurogroup: Πράσινο
φως με «αστερίσκους»

πραγματεύσεις.
Τέλος, η έκθεση επισημαίνει
ότι οι αξιωματούχοι της ευρωζώνης «εξακολουθούν να
παρακολουθούν στενά τις νομικές διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη κατά των
μελών της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του ΤΑΙΠΕΔ και
του πρώην προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ.

Σεντένο: Απόφαση
βάσει της θετικής
αξιολόγησης
Ο πρόεδρος του Eurogroup,
Μάριο Σεντένο, κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μετά το πέρας της
συνεδρίασης στο Βουκουρέστι, σημείωσε ότι η απόφαση
ελήφθη στη βάση της θετικής
αξιολόγησης των θεσμών για
την εκπλήρωση από την Ελλάδα των συμφωνημένων δεσμεύσεων, που αφορούν μεταξύ άλλων τον προϋπολογισμό για το 2019 και την ολοκλήρωση «σημαντικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων»,
συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας για την προστασία
της πρώτης κατοικίας. «Η εν

λόγω νομοθεσία θα είναι προσωρινή και θα τερματιστεί στο
τέλος του 2019», ανέφερε ο
Μ. Σεντένο, παραπέμποντας
σε σχετικές δεσμεύσεις του
Έλληνα υπουργού Οικονομικών, ενώ σημείωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα παρακολουθεί το δημοσιονομικό
και χρηματοπιστωτικό αντίκτυπο του μέτρου.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο
του Eurogroup, η έγκριση της
δόσης είναι ένα «θετικό σημάδι» για τους επενδυτές ειδικά σε ό,τι αφορά στην "ιδιοκτησία" των μεταρρυθμίσεων,
κάτι που φάνηκε στις αγορές
«ήδη από σήμερα».
Ως ένα «ακόμα βήμα» προκειμένου να γίνει το ελληνικό
ζήτημα μια «ιστορία επιτυχίας» χαρακτήρισε από την
πλευρά του τη σημερινή απόφαση ο επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων, Πιερ Μοσκοβισί, κάνοντας λόγο, επίσης, για «ισχυρό σήμα» προς
τους επενδυτές και τις αγορές, καθώς αποδεικνύει ότι η
Ελλάδα συνεχίζει τις μεταρρυθμίσεις και οι Ευρωπαίοι
εταίροι της συνεχίζουν να την
υποστηρίζουν.
«Η Ελλάδα έχει κάνει ό,τι
ήταν δυνατό προκειμένου να
σεβαστεί τις δεσμεύσεις της»
δήλωσε ο Π. Μοσκοβισί, σημειώνοντας ότι η Επιτροπή
κατέθεσε την επικαιροποιημένη έκθεση ενισχυμένης

εποπτείας την Τετάρτη προκειμένου να προετοιμάσει τη
σημερινή απόφαση. Σε ό,τι
αφορά στο διάδοχο σχήμα
του νόμου Κατσέλη, ανέφερε
ότι έχει συγκεκριμένο σκοπό,
να προστατεύσει τα ευάλωτα
νοικοκυριά, χωρίς να υπονομεύσει τις προσπάθειες μείωσης των κόκκινων δανείων,
ενώ τόνισε και αυτός την
ανάγκη να είναι «προσωρινό».
Το μέλος του Εκτελεστικού
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας Μπενουά
Κερέ, που συμμετείχε επίσης
στη συνέντευξη Τύπου του
Eurogroup, εξέφρασε την ικανοποίησή του για το τελικό νομοσχέδιο για την προστασία
της πρώτης κατοικίας. Όπως
είπε, στην αρχική πρόταση η
ΕΚΤ είχε καταγράψει κάποιους κινδύνους που ενδεχομένως θα επηρέαζαν αρνητικά
τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων ακόμα
και το δικαστικό σύστημα.
Ωστόσο, στην τελική νομοθεσία οι εν λόγω κίνδυνοι περιορίζονται σημαντικά και αναμένεται θετικός αντίκτυπος
στη μείωση των "κόκκινων δανείων". Επίσης, ανέφερε ότι η
ΕΚΤ θα παρακολουθεί στενά
την εφαρμογή της νομοθεσίας και θα δημοσιεύσει την
πρώτη αξιολόγησή της στα
μέσα του 2019.

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
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Στην Πύλη για την Αγία Κυριακή
οι Ιεροψάλτες Τρικάλων
ην Τετάρτη 3 Απριλίου 2019 το απόγευμα,
μέλη του Σωματείου
Ιεροψαλτων Ν. Τρικαλων
“Ιωάννης ο Δαμασκηνός”
έψαλλαν στην Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων ιερουργούντος
του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου Τρικκης και Σταγών κ.
Χρυσοστόμου στον Ιερό Ναό
του Αγίου Βησσαρίωνος στην
Πύλη Τρικάλων όπου υποδεθήκαμε απότμημα Ιερού Λειψάνου της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Κυριακής που
κόμισε από την ομώνυμη Ιερά
Μονή της Νεράιδας Τρικάλων ο Πρωτοπρεσβύτερος
Απόστολος Οικονόμου.

Τ

ια 8η συνεχή χρονιά ο Δήμος Τρικκαίων
φιλοξενεί χορωδίες από όλη τη χώρα,
στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Χορωδιών
Θρησκευτικής Μουσικής Τρικάλων. Η πρωτοβουλία συνεργασία της Δημοτικής Χορωδίας Τρικάλων, του Τμήματος Πολιτισμού της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού, αποτελεί ένα
ξεχωριστό γεγονός σε χορωδιακό επίπεδο.

Γ

Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Τρικκαίων «Αθανάσιος Τριγώνης», στην αίθουσα «Δημήτρης Καβράκος», το
Σάββατο 13 Απριλίου 2019 και ώρα 20:00.
Η είσοδος είναι ελεύθερη.
Οι χορωδίες του 8ου Φεστιβάλ Χορωδιών Θρη-

σκευτικής Μουσικής θα ερμηνεύσουν θρησκευτικούς και πασχάλιους ύμνους, αποσπάσματα της
Θείας Λειτουργίας, ορθόδοξη και ευρωπαϊκή μουσική.
Η σειρά εμφάνισης των συμμετεχουσών χορωδιών είναι η παρακάτω:
•Δημοτική Χορωδία Τρικάλων
•Δημοτική Χορωδία Δωματίου Τρικάλων Αρμονικές Φωνές/Voci Intonate
•Μικτή Χορωδία Κατερίνης
•Χορωδία Εκκλησιαστικής και Παραδοσιακής
Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκκης και
Σταγών
•Σωματείον Ιεροψαλτών Ν. Τρικάλων «Ιωάννης
ο Δαμασκηνός»

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
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

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης
Αστυνομίας Τρικάλων αποφασίζει:
- Την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας και απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων για την Κυριακή 07/04/2019 και κατά τις ώρες
από 14:30’ μέχρι πέρατος του
αγώνα,
Α) Στο τμήμα της οδού Κοσμά
Αιτωλού, από τη διασταύρωσή
της με την οδό Κατσιμήδου μέχρι
τη διασταύρωσή της με την οδό Β.
Τσιτσάνη και στην οδό Κατσιμήδου, από τη διασταύρωσή της με
την οδό Β. Τσιτσάνη μέχρι τη
διασταύρωσή της με την οδό
Σπάρτης.
B) Καθ’ όλο το μήκος της οδού

ΨΗΓΜΑΤΑ
ΧΡΥΣΟΥ

Για 8η χρονιά το Φεστιβάλ Χορωδιών
Θρησκευτικής Μουσικής Τρικάλων

6.30, 10.30, 13.30, 16.00, 20.00

Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας

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

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

πΑτΡΑ - τΡΙΚΑΛΑ

ΚΑΛΑΜπΑΚΑ – τΡΙΚΑΛΑ

Δευτέρα, Παρασκευή, Κυριακή: 15.15

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

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

«Εξεύρω τα έργα σου και
τον κόπον σου και την υπομονήν σου» (Αποκ. 2:2)
Καθώς το βλέμμα του Θεού
παρακολουθεί τον κόσμο,
γνωρίζει πολύ καλά τις σκέψεις και τις ενέργειες όλων
μας. Μέσα σ ' αυτόν τον κόσμο που παραπαίει ανάμεσα
στο καλό και στο κακό, ζει μια
μικρή μερίδα ανθρώπων που
ξεχωρίζουν στα μάτια του
Θεού. Είναι αυτοί που κάποια
στιγμή στη ζωή τους αισθάνθηκαν την ανάγκη να Τον γνωρίσουν. Κατάλαβαν ότι είναι
αμαρτωλοί, ότι έχουν ανάγκη
της σωτηρίας Του, και την ζήτησαν. Και ο Χριστός, πιστός
στην υπόσχεση Του ότι «τον
ερχόμενο προς εμέ δεν θα
τον διώξω (Ιωαν.6:37). ανταποκρίθηκε. Τους ξεχώρισε,
τους χάρισε τη σωτηρία Του,
τους ονόμασε παιδιά του Πατέρα Του και αδελφούς Του,
και τους χάρισε την αιώνια
ζωή πληρώνοντας το χρέος
της αμαρτίας τους με τη δική
Του ζωή. Όλοι αυτοί, όσο
ζουν στον κόσμο, αγωνίζονται
τον καλό αγώνα της πίστης
υπομένοντας πολλές φορές
διωγμούς για χάρη Του. Εκείνος όμως κατά την υπόσχεση
Του, θα τους ανταμείψει με
το: «ελάτε και κληρονομείστε την έτοιμη βασιλεία»
(Ματθ. 25:34). Φίλε, είσαι και
συ ανάμεσα σ' αυτούς;

ΔΩΡΕΑ
Ο κύριος Ιωάννης και η κυρία Φανή Λαναρά πρόσφεραν ένα πλήρες γεύμα για την
τράπεζα Αγάπης του Ιερού
Ναού Παναγίας Φανερωμένης Τρικάλων όπου σιτίζονται
καθημερινά 70 άτομα εις μνήμην του κουμπάρου τους
Απόστολου Βανταλή.

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.

Εξηνταφώτη.
- Η κυκλοφορία θα διεξάγεται
από παρακαμπτήριες – εναλλακτικές οδούς σύμφωνα με τις
υποδείξεις των τροχονόμων ή την
προς τούτο υπάρχουσα σήμανση.
- Με μέριμνα και ευθύνη των
διοργανωτριών αρχών και της
γηπεδούχου ομάδας, 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 σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς και υπηρεσίες, για
την ορθότητα της τοποθέτησης
της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης και για την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης.

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: 8:30μ.μ. -12:15
νυκτερινή
ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ
κατά την διάρκεια της οποίας θα ψαλλεί ο Μέγας Κανών
και στη συνέχεια η Θ’ Ώρα
μετά της Θείας Λειτουργίας
των Προηγιασμένων Τιμίων
Δώρων.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
(Βασιλείου Επισκόπου
του Ομολογητού)
ΠΡΩΙ: Θ’ Ωρα-Εσπερινός
μετά της θείας Λειτουργίας
των Προηγιασμένων Τιμίων
Δώρων 7:30-9:00π.μ.
ΕΣΠΕΡΑΣ: ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ
ΥΜΝΟΣ
Α’ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ
ΥΜΝΟΥ 7.·00-9:00μ.μ.
Β’ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ
ΥΜΝΟΥ μετά της Θείας Λειτουργίας του Αγίου Ιωάννου

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

ΒΡΕΘΗΚΑΝ - ΧΑΘΗΚΑΝ
BΡΕΘΗΚΕ 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.

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

AM.EOT 0727E60000012200

ΑΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΠΩΤΟΥ
Πανηγυρικός εσπερινός προς Τιμήν του Αγιάννη του Θεολόγου.
Την Τρίτη 7/05/2019, (θα προσφερθεί και παραδοσιακή φιλοξενία).

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

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

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

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

Τριήμερη εκδρομή στο Βελιγράδι και Νόβισαντ
30/4 έως 2/5. Αναχώρηση 29/4 βράδυ.

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).

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)

ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ -Ι. ΜΟΝΗ ΙΛΑΡΙΩΝΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Αρ. ΜΗ.Τ.E. 0727Ε60000016300

ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ – ΑΓΙΟ ΕΦΡΑΙΜ- ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ
(Ημερήσια εκδρομή) Κυριακή 5/05/2019

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

ΚΕΡΚΥΡΑ -ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

TΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Travel
Αριθμος μητρωου
ΕΟΤ 0727E60000037201

ΤΗΝΟΣ - ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ - ΜΥΚΟΝΟΣ
ΕΚΔΡΟΜΗ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

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

ΕΛΛΑΔΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ

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.

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

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

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

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

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

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

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

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:

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

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

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ

ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΣΕΡΡΩΝ
ΑΚΡΙΤΟΧΩΡΙ - ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ-ΟΧΥΡΟ ΡΟΥΠΕΛ-ΣΕΡΡΕΣ
2ήμερη εκδρομή. 10-11/04/2019

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΕΤΑ

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

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

ΟΙ ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ»

για κάθε προορισμό...

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

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.

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

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

σελίδα 37

Τηλ. 24310 23564-23646
Τσιτσάνη 21 - Τρίκαλα

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

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

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

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

(A.M. EOT 0727661-005461)

ΚΩΤΟΥΛΑΣ TOURS
ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ 10/4/2019-ΠΑΝ. ΣΠΗΛΙΑ
ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ 12/4/2019-Ι.Μ. ΚΟΡΩΝΑΣ
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ΠΟΛΥΓΕΝΗΣ ΔΗΜΗΡΗΣ ΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ

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

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

ΣΑΒΒΑΤΟ

«ΠΑΤΜΟΣ το νησί της ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ»
Από 08 – 11/05/2019
ΚΥΘΝΟΣ
3ήμερη εκδρομή, από 17-19/5/2019

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

«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.

ΜΑΚΡΗ

*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

38 σελίδα
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Η κίνηση στην Ιερά Μητρόπολη
Τρίκκης και Σταγών
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ.
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ σήμερα Σάββατο 6 Απριλίου το απόγευμα
στις 6:30 θα Χοροστατήσει και
θα ομιλήσει κατά την Ακολουθία
του Εσπερινού επί τη ελεύση
αποτμήματος Ιερού Λειψάνου
της Αγίας Μεγαλομάρτυρος
Κυριακής εκ της ομωνύμου Ιεράς Μονής Νεράϊδας Τρικάλων στον Ιερό Ναό Αγίου Βησσαρίωνος Πύλης Τρικάλων.
Ακολούθως θα τελέσει το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου.
Αύριο 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.
Τη 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 4:30 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 Νι-

τοπικά

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

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

«Έφυγε» στα 87της και κηδεύτηκε χθές

Η ΠΟΠΗ ΜΟΥΛΑ-ΚΑΝΝΗ
Μία γνωστή κι’ αγαπητή Τρικαλινή
Σε ηλικία 87 χρονών,
εγκατέλειψε τα εγκόσμια
και κηδεύθηκε χθές το
απόγευμα από τον ιερό
Μητροπολιτικό Ναό του
Αγίου Νικολάου, η Ροδόπη
(Πόπη) Μουλά, σύζυγος
του παλιού Τμηματάρχη
της Νομαρχίας Τρικάλων
Χρίστου Καννή, που κι’
εκείνος «έφυγε» από την
ζωή πρίν λίγο καιρό. Η
Πόπη Καννή, γεννημένη
στην Καλαμπάκα, υπηρέτησε στο ΠΙΚΠΑ Τρικάλων, στην οδό Γαριβάλδη,
κατά τη διάρκεια των μεταπολεμικών χρόνων και
πρόσφερε πολύτιμες υπηρεσίες σέ παιδιά των δύσκολων
εκείνων χρόνων. Ήταν πολύ αγαπητή σε ευρύ κύκλο Τρι κάλων
κι’ αγαπητή απ’ την εποχή του εμφυλίου, που η οικογένεια Μουλά έζησε στα Τρίκαλα σε σπίτι Διβάνη, της οδού Ιωάννου Μάτη.
Το ζεύγος Καννή αφίνει πίσω της το μοναχογιό της Γιάννη, λογιστή-οικονομολόγο. Στη φωτογραφία, η Πόπη Καννή (πρώτη
δεξιά σε νεατή ηλικία με άλλες φίλες της και παιδάκια, την εποχή που ήλθε στα Τρίκαλα. Άς είναι αγαθή κι’ αιώνια η μνήμη της.
Λ.

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

Ζωγράφου 1
πεζόδρομος (έναντι

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!

Δημοτικής Βιβλιοθήκης)
τηλ.: 24310

78435 •
835 554

what’s up: 6986

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

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

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

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

Κρεατικά της ώρας, θαλασσινά και ψάρια καθημερινά

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

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

• κότσι ψητό στη γάστρα
• μπιφτέκια σχάρας
• φιλετάκια κοτόπουλο με παπαρδέλες
• μανιτάρια λεμονάτα με χόρτα στο φούρνο
• μπάμιες λαδερές

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
† ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο,
πατέρα, αδελφό, παππού και θείο

ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΔΗΜ.
ΣΟΥΛΤΗ
Ετών 88
Θανόντα κηδεύουμε σήμερα Σάββατο 6 Απριλίου 2019 και ώρα
4.00μ.μ., εκ του Ιερού Ναού Αγίου
Νεκταρίου Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και
φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.
Τρίκαλα 6-4-2019
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Δέσποινα Σούλτη. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Παναγιώτης
Σούλτης και Ελένη Ρίζου, Δήμητρα Σούλτη. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Κώστας και Φρειδερίκη Σούλτη, Ελισσάβετ Σούλτη, Ηλίας και Πάτρα Σούλτη, Κατερίνα Γούλα, Γεώργιος και Αγγέλα Σαφογιάννη,
Γενοβέφα Γιουβρή, Αικατερίνη Μπαλούτσου. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ. ΤΑ
ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Σημ.: 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων, σήμερα Σάββατο 6-4-2019 και ώρα 3.00μ.μ.
2) Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α’ Νεκροταφείου Τρικάλων.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».

Ομιλία στον Ελεήμονα Σαμαρείτη
Την 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».

† MNHMOΣΥΝO
Τελούμε το Σάββατο 13 Απριλίου
2019 στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Μπάρας Τρικάλων, ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μου γιού.

ΔΗΜΗΤΡΙΟY
ΓΕΩΡ.
ΚΑΛΟΓΗΡΟY
ΣΥΝΤ/ΧΟY ΤΡΑΠΕΖΙΚΟY
ΥΠΑΛΛΗΛΟY
Παρακαλούμε όσους τιμούν την μνήμη του να παρευρεθούν
και να προσευχηθούν μαζί μας για την ανάπαυση της ψυχής
του.
Η ΜΗΤΕΡΑ: Κωνσταντινιά Καλόγηρου. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Σημείωση: Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Μπάρας Τρικάλων.

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 τη Δευτέρα 8 Απριλίου 2019 λόγω ιερατικής συνάξεως.
Από Τρίτη 9 Απριλίου 2019 κανονικό πρόγραμμα λειτουργίας
09:30-13:00 εκτός Σαββάτου και Κυριακής.

ΣΑΒΒΑΤΟ
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ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΑΜΩΝ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΟΥΛΗΣ του Γεωργίου και της Σοφίας, το γένος Τσιασιώτη, που γεννήθηκε στη Γερμανία και κατοικεί στην Αγία Κυριακή Τρικάλων και η ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΙΣΓΑΡΗ
του Θωμά και της Σταυρούλας, το γένος Παπαδάμ, που γεννήθηκε στα Τρίκαλα και κατοικεί στη Λεπτοκαρυά Τρικάλων
πρόκειται να παντρευτούν και ο γάμος θα γίνει στη Λεπτοκαρυά Τρικάλων.
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ του Δημητρίου και της Παρασκευής, το γένος Σκούρου, που γεννήθηκε και κατοικεί στα
Τρίκαλα και η ΝΑΥΣΙΚΑ ΔΗΜΟΥ του Γεωργίου και της Μαρίας,
το γένος Μηλιώτη, που γεννήθηκε και κατοικεί στα Τρίκαλα πρόκειται να παντρευτούν και ο γάμος θα γίνει στα Τρίκαλα.

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 αύριο 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.

Πρόσκληση
σε χορό
•Εκκλησιαστικά είδη • Είδη μνημείου
•Κηροπωλείο • Λουλούδια

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

σελίδα 39

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος
Γυναικών Κάτω Στρατώνων
διοργανώνει τον ετήσιο απογευματινό χορό του αύριο
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.

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΤΕΛΕΤΩΝ

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

Τελετές

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΤΗΛ.: 6932 403 990
1) καραΪσκακη 54 .........................................ΤΗΛ.: 24310 26258
2) Βασ. τσιτσανη 10.......................................ΤΗΛ.: 24310 27800
3) 4ο Χλμ. τρικαΛΩν-καρΔιτσασ ...................ΤΗΛ.: 24310 38990
4) ΒαΛτινο ΤΡΙΚΑΛΩΝ.....................................ΤΗΛ.: 24310 25207
5) ριΖΩΜα ΤΡΙΚΑΛΩΝ ......................................ΤΗΛ.: 24310 96200
e-mail: panagiotoumix@yahoo.gr

«Σήμερα περνάμε το μήνυμα ότι
η συνεργασία, η συνέργεια και οι
καλές σχέσεις, είναι αυτές που
εξασφαλίζουν την ασφάλεια και
την ειρήνη στην περιοχή. Προς
αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε,
αυτό μήνυμα περνάμε όλοι όσοι
έχουμε την ίδια άποψη και αντιμετωπίζουμε τις ίδιες απειλές», δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας,
Ευάγγελος Αποστολάκης, από την
αεροπορική βάση της Ανδραβίδας
όπου πραγματοποιείται η τελική
φάση της πολυεθνικής αεροπορικής άσκησης μεσαίας κλίμακας
«Ηνίοχος 2019», με τη συμμετοχή
των ΗΠΑ, της Ιταλίας, του Ισραήλ
και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Ο κ. Αποστολάκης χαρακτήρισε την άσκηση άκρως επιτυχημένη τονίζοντας ότι «η άσκηση είναι αρκετά προχωρημένη με αρκε-

Ευ. Αποστολάκης: Θα εξετάσουμε την προοπτική αγοράς F-35

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Ευάγγελος Αποστολάκης,
στην αεροπορική βάση της Ανδραβίδας

τά δύσκολα σενάρια και εξελίσσεσαι σε όλο το FIR της Ελλάδας.
Όλοι οι συμμετέχοντες έχουν να
πάρουν κάτι από αυτή. Με αυτή την
άσκηση προχωράει ακόμα ένα βήμα
σε καλύτερο επίπεδο η συνεργασία
μεταξύ των συμμάχων και των Νατοϊκών κρατών». Υπογράμμισε, δε,
πως με την άσκηση αυτή η χώρα
μας στέλνει το μήνυμα ότι «επιχειρούμε σε όλο τον εναέριο χώρο
μας. Είναι ελληνικός και γι’ αυτό
ασκούμε το δικαίωμα μας χωρίς να
πρέπει να ενοχλείται κανείς».
Σχολιάζοντας την είδηση πως οι
ΗΠΑ εξετάσουν το ενδεχόμενο να
πουλήσουν τα αεροσκάφη F-35 σε
νέες πέντε χώρες, μεταξύ αυτών,
και στην Ελλάδα, ο κ. Αποστολάκης
είπε:

«Εμείς πέρα από την αναβάθμιση των F16 είμαστε και στη διαδικασία να επιλέξουμε το καινούργιο
αεροπλάνο που θα έχει η Ελλάδα
ώστε να μπούμε σιγά σιγά στη νέα
γενιά αεροσκαφών. Η δήλωση που
έγινε στο αμερικάνικο κογκρέσο
βοηθάει σε αυτή την προοπτική. Θα
το εξετάσουμε, όλες τις συνιστώσες, και θα δούμε τι θα γίνει».
Από την πλευρά του, ο πρέσβης
των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ, δήλωσε:
«Είμαι πολύ χαρούμενος που
επιστρέφω στην Ανδραβίδα για τρίτη συνεχόμενη χρονιά για την άσκηση "ΗΝΙΟΧΟΣ". Θέλω να συγχαρώ
τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις και
την ηγεσία του υπουργείου Εθνικής
Άμυνας για την εντυπωσιακή εξέ-

λιξη του "ΗΝΙΟΧΟΥ" αυτά τα χρόνια». Ο Αμερικανός αξιωματούχος
αναφερόμενος στην προοπτική να
αγοράσει η Ελλάδα τα F-35 σημείωσε αρχικά πως η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ θεωρεί την Ελλάδα
έναν πολύ σημαντικό σύμμαχο,
προσθέτοντας πως η αναβάθμιση
των F-16, που έχει ξεκινήσει, βοηθάει την Ελλάδα να περάσει από
ένα αεροσκάφος τέταρτης γενιάς
σε ένα αεροσκάφος πέμπτης γενιάς
και αποτελεί ένα πρώτο βήμα για να
αποκτήσει μελλοντικά η Ελλάδα
τα F-35. Στην άσκηση, που ξεκίνησε τη Δευτέρα (1/4) και ολοκληρώνεται σήμερα, συμμετέχουν 77
αεροσκάφη ανάμεσα τους και έξι
ιταλικά F-35, διάφοροι τύποι F-16,
Φάντομ, Τορνέιντο, Μιράζ-2000,
καθώς επίσης και εναέρια ραντάρ
και τάνκερ.
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