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Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(κωδικός αγγελίας: 190405/1)

ζητά να προσλάβει
για τo εργοστάσιο του Ομίλου της
στα Τρίκαλα
1. Διπλωματούχους Πολυτεχνικών Σχολών
Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, Μηχανολόγους Μηχανικούς, Χημικούς Μηχανικούς,
Μηχανικούς Παραγωγής & Διοίκησης
2. Πτυχιούχους Σχολών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
-Ηλεκτρολόγους, Μηχανολόγους, Ηλεκτρονικούς, Αυτοματιστές- για τη στελέχωση θέσεων στο τεχνικό τμήμα, στα τμήματα παραγωγής, logistics
Επιθυμητά προσόντα υποψηφίων:
•Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ
•Ηλικία έως 30 ετών
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
Η επιχείρηση προσφέρει:
•Άριστο εργασιακό κλίμα
•Συνεχή ανάπτυξη οργανωτικών δομών
•Ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης –
επιμόρφωσης – καθοδήγησης
του προσωπικού.
Επισυνάψετε το Βιογραφικό σας
έως 18/04/2019
στο link https://www.olympos.gr/cv/
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΓΡΑΦΗ
ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΑΣ

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

Αφορά τη δημιουργία αθλητικού κέντρου και την κατασκευή πεζοδρομίων

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

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

Αρ. Πιστ. 506925 QM08

Διανομή κατ’ οίκον
στη φθηνότερη τιμή της αγοράς

Τηλ. επικ.: 24310
CMYK

88138

ΣΕΛ.
4

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η ΕΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ενημερώνει τους παραγωγούς ότι:
•Άρχισε να παραλαμβάνει τιμολόγια για
επιστροφή ΦΠΑ του έτους 2018
•Αναλαμβάνει την προετοιμασία και κατάθεση του φακέλου για την αίτηση άδειας χρήσης νερού.
Για περισσότερες πληροφορίες
Τμήμα ΟΣΔΕ
Τηλ.: 24310 56513, 24310 56514
6ο χλμ Τρικάλων - Μεγαλοχωρίου
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Σαν Σήμερα
1821 Οι Έλληνες σημειώνουν την πρώτη ναυτική
επιτυχία τους από την
έναρξη της Επανάστασης.
Σπετσιώτικα πλοία αιχμαλωτίζουν τρία τουρκικά στη
Μήλο.
1890 Το νησί Έλις, ανοιχτά του Μανχάταν, γίνεται
ο πρώτος σταθμός των ελλήνων μεταναστών προτού
πατήσουν τη «Γη της Επαγγελίας». Εκεί υποβάλλονται
σε ιατρικές εξετάσεις και
εγκρίνεται ή όχι η είσοδός
τους στις ΗΠΑ.
1941 Βυθίζεται κοντά
στο ακρωτήριο Καφηρέας
από γερμανικό βομβαρδιστικό το πλωτό νοσοκομείο «Αττική», αν και φέρει
εμφανώς τα διεθνή χαρακτηριστικά των πλωτών νοσοκομείων. Από τους 166
επιβαίνοντες, οι 50 θα χάσουν την ζωή τους.
1955 Κυκλοφορεί το
πρώτο φύλλο της εβδομαδιαίας αθλητικής εφημερίδας «Αθλητικό Φως», που
αργότερα θα μετονομαστεί
σε «Φως των Σπορ».

Ε

ίναι τόσο
ευρηματικός ο
πρωθυπουργός
στις μεταμφιέσεις
του, ώστε εξάπτει τη
φαντασία όσων
βλέπουν την ιστορία
να επαναλαμβάνεται
ως φάρσα.

Η ζωή κάνει κύκλουςφαύλους και περίεργουςυπενθυμίζοντας σε όλους
όσοι σχεδιάζουν το μέλλον, ότι υπάρχει παρελθόν που επιστρέφει ενίοτε
εισβάλλοντας βίαια στη
μνήμη όσων την έχουν
απωλέσει.
Ιδιαιτέρως εκείνων που
παραβλέπουν τη συμβουλή του Πάουλο Κοέλιο:
«Κλείστε τον κύκλο. Ότι
τέλειωσε, άστο να φύγει...».
Σ’ αυτή την κατηγορία
κατατάσσεται ο Αλέξης
Τσίπρας.
Όχι μόνο γιατί αντιγράφει συστηματικά τον Ανδρέα, αλλά κυρίως γιατί
κάνοντας ένα μακροβούτι
στο παρελθόν, βουτάει
με τόση δύναμη στα βαθιά του «βαθέως» παρελθόντος του ΠΑΣΟΚ, ώστε
ακόμη κι αυτοί που το είχαν ξεχάσει θυμήθηκαν
έναν κύκλο που θεωρητικά είχε κλείσει.
Με τα μακροβούτια του
όμως ο πρωθυπουργός
«γαργαλάει» και τις μνήμες όλων όσοι παρατηρούν πολλές ομοιότητες
μεταξύ περιόδων της νεοελληνικής ιστορίας που
δεν θέλουν να θυμούνται.

Τι μου θυμίζει η "πασοκοποίηση" του ΣΥΡΙΖΑ
Εντάξει, ενοχλεί αρκετούς
ότι η κυβέρνηση της πρώτης φοράς Αριστερά θυμίζει καθεστώς, αλλά τι
να κάνουμε; Είναι τόσο
ευρηματικός ο πρωθυπουργός στις μεταμφιέσεις του, ώστε εξάπτει τη
φαντασία όσων βλέπουν
την ιστορία να επαναλαμβάνεται ως φάρσα.
Γιατί, τι άλλο θα μπορούσε να είναι εκτός από
φάρσα να βλέπεις τους
ξεχασμένους να σου θυμίζουν ότι το «ΠΑΣΟΚ είναι εδώ ενωμένο και δυνατό» χάρις στο σχέδιο
«πασοκοποίησης» του ΣΥΡΙΖΑ;
Και άντε τώρα να συγκρατήσεις τη φαντασία,
που «εν εξάψει» θυμίζει
έναν άλλο «πρωθυπουργό»; Που στην απόγνωσή
να βγει απ’ τη ναφθαλίνη,
είχε αποδεχθεί να ηγηθεί
στη «φιλελευθεροποίηση»
του καθεστώτος;
Μια φορά κι ένα καιρό,
πολλά χρόνια πριν γεννηθεί ο σημερινός πρωθυπουργός, εκείνος Παπαδόπουλος κατέστρωσε
ένα σχέδιο προκειμένου
να παραμείνει στην εξουσία. Καμία σχέση και ομοιότητα με τον Αλέξη Τσίπρα. Εκείνος ήταν δικτάτορας.
Ωστόσο σκέφθηκε να
γίνει «φιλελεύθερος».

Έτσι βρήκε κάποιους
πρόθυμους να τον διευκολύνουν με το αζημίωτο.
Σήμερα το λένε win win.
Αυτός έβγαλε τη στολή
κι αυτοί βγήκαν απ’ τη
ναφθαλίνη.
Το σχέδιο είχε καταλήξει σε φιάσκο, το κόλπο
της «φιλελευθεροποίησης» της χούντας διήρκεσε μόλις ενάμιση μήνα
και σταμάτησε λόγω της
εξέγερσης του Πολυτεχνείου.
Δεν ξέρω ποια θα είναι
η τύχη του σχεδίου εξωραϊσμού της κυβέρνησης
του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είναι
προφανές ότι η φαντασία
θα έχει μπόλικη δουλειά
τις επόμενες εβδομάδες.
Τόση, ώστε να βάζει στον
πειρασμό τη μνήμη να
αναζητά ομοιότητες.
Και τι σχέση μπορεί να
έχει ο «ένστολος» με τον
αριστερό πρωθυπουργό,
μετά μάλιστα και την αποχώρηση του Πάνου Καμμένου; Καμία.
Αλλά πως να περιορίσεις τη φαντασία όταν η
πραγματικότητα την ξεπερνάει και μηδενίζει το
χρόνο της διαδρομής...
3η Σεπτέμβρη- Γαλάτσι;
Πως να αποφύγεις τον
πειρασμό να αναρωτηθείς
τι θυμίζουν τα πρόσωπα
που συγκροτούν την
«Προοδευτική Συμμαχία»;

Είπαμε, όσο η φαντασία
είναι ελεύθερη και δεν
έχουν στοιχεία εναντίον
της οι εισαγγελείς κατά
της διαφθοράς, θα έχει
μπόλικη δουλειά το προσεχές διάστημα.
Και για να μας «γαργαλάει» τη μνήμη μας,
αλλά και για να μας ψυχαγωγεί με συμπτώσεις
υπό μορφή ανεκδότων.
Άλλωστε τα ανέκδοτα και
η σάτιρα ακμάζουν όταν
παρακμάζουν οι κυβερνήσεις. Είτε καθεστωτικές
με γαλόνια είτε καθεστωτικές χωρίς γραβάτα.
ΣΣ. Για την ιστορία στο
σχέδιο της συμμετοχής
των «προθύμων» εκείνης
της εποχής (1973) που
θα κατέληγε σε... εκλογές, είχε εναντιωθεί το
ΚΚΕ ενώ κάποιοι από το
ΚΚΕ εσωτερικού το... συζητούσαν.
Αντίθετοι ήταν οι... «δεξιοί» Κωνσταντίνος Καραμανλής, Γεώργιος Ράλλης, Παναγιώτης Κανελλόπουλος και άλλοι αστοί
πολιτικοί, που με τη τρέχουσα πολιτική ορολογία
του ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν...
«ακροδεξιοί».
Του Χάρη Παυλίδη
από το news247.gr

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

ΚωστήςΧρήστος
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

ΣωτηρίουΕυαγγελία
ΚάκιαΕυαγγελία
ΠαπαθανασίουΧριστόφορος
ΜπίναςΜατθαίος
ΣιαμουρέληςΧρ.Γιώργος
ΑΘΛΗΤΙΚΟΓΡΑΦΟΙ

ΓιδόπουλοςΠαναγιώτης
KόνταςΆρης
ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΟΙ

ΚουτρούκαΑθανασία
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
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ:
```
" Ποιοι κοινωνούσαν
από το "Αγιο Δισκοπότηρο". Τα μαύρα
ταμεία της Novartis
και οι εταιρείες
"βαποράκια"
```
(Όσοι ήθελαν να… αγιάσει η τσέπη τους;)

της ημέρας

Υπάρχει και κάτι χειρότερο
Λυμπεράκη:

από την αμαρτία.
Είναι η αλαζονεία
Το Ποτάμι είναι η ψύχραιμη φωνή

της αρετής.

```
(Μερικές φορές πρέπει

Άγιος Αυγουστίνος

και να… φουσκώνει λίγο!)

Το ανέκδοτο της ημέρας
ΈναςΠόντιοςβρίσκεταιστονκινηματογράφομεέναγνωστότουκαιβλέπουνένακαουμπόικοέργο.
Είναιμίασκηνήπουκάποιοιέφιπποιθαπερνούσανέναποτάμιμέσααπότονερό.
ΑμέσωςοΠόντιοςλέειστονγνωστότουότιοτελευταίοςπουθαεπιχειρούσενατοπεράσει
θατακατάφερνε.Ήταντόσοσίγουροςώστεστοιχημάτιζεγιαυτό.
ΟάλλοςδέχτηκεγνωρίζονταςότιτοπιθανότεροείναινακάνεικάποιανέαγκάφαοΠόντιος.
Περνάνελοιπόνέναςέναςτοποτάμικαιήρθεησειράτουτελευταίουοοποίοςόμωςδεντακατάφερε.
ΔίνονταςτοστοίχημαοΠόντιοςμονολογούσε:
"Ρετονάσχετο,καιτιςάλλεςδύοφορέςπουέχωδειτοέργοτοίδιοέπαθε,έλεγαότιαυτήτηνφοράότι
θατακατάφερνε".

Γενική πρόγνωση για σήμερα

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Σ Η Μ Ε Ρ Α

Πέμπτη 11/4/2019
ΑΡΑΙΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΑΘΜΙΑΙΑ
ΘΑ ΠΥΚΝΩΣΟΥΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ
ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΘΑ ΕΚΔΗΛΩΘΟΥΝ
ΤΟΠΙΚΟΙ ΟΜΒΡΟΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΔΥΤΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ
3 ΜΕ 5 ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ
ΤΟΠΙΚΑ 6 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 08
ΕΩΣ 22 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.
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Νιάου νιάου
στα κεραμίδια
Οι απόψεις διίστανται κυριολεκτικά.
Από τη μία, υπάρχουν εκείνοι που
υπερθεματίζουν με σειρά σοβαρών
επιχειρημάτων: Αξιοποίηση ακινήτων
που αράχνιαζαν, ενίσχυση του εισοδήματος μεσαίων και αδύναμων οικονομικά στρωμάτων, αναγέννηση συνοικιών, τόνωση του τουρισμού.
Από την άλλη, υπάρχουν εκείνοι
που αντιλέγουν με σειρά εξίσου σοβαρών επιχειρημάτων: Αθέμιτος ανταγωνισμός, στρέβλωση αγοράς, εκτίναξη ενοικίων, αλλοίωση φυσιογνωμίας οικιστικών περιοχών.
Οι βραχυχρόνιες μισθώσεις, η
Airbnb δηλαδή, άλλαξαν δραστικά το
χάρτη του real estate και προσέφεραν
ένα νέο πεδίο δόξης λαμπρό για δημόσια αντιπαράθεση.
Φυσικά δεν είναι μόνο ελληνικό το
φαινόμενο. Στη Μαδρίτη υπήρξε πρόσφατα απόφαση που βάζει τόσους
περιορισμούς, όπως για παράδειγμα
την πρόβλεψη ξεχωριστής εισόδου
από αυτή που χρησιμοποιούν οι μόνιμοι κάτοικοι, που στην ουσία μπλοκάρει τη βραχυχρόνια μίσθωση, επικαλούμενη τη μετατροπή ολόκληρων
περιοχών σε «τουριστικά θεματικά
πάρκα».
Στην Ελλάδα, το υπουργείο Οικονομικών σκέφτεται πιο… πρακτικά,
κοιτώντας πρώτα πώς θα μπορέσει
να αποκομίσει έσοδα από τη νέα δραστηριότητα που έχει μαγέψει τους
ιδιοκτήτες. Αρκεί να σκεφτεί κάποιος
πως ο τζίρος από τις δηλώσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης για το 2018 εκτινάχθηκε σε 186.000.000 ευρώ. Είναι
πολλά τα λεφτά, που θα έλεγε κάποιος
στον Αρη…
Δεν είναι η πρώτη φορά που μια
νέα επιχειρηματική σύλληψη αλλάζει
σχήμα και μορφή σε παραδοσιακές
αγορές παροχής υπηρεσιών.
Με μια αρκετά διασταλτική και αυθαίρετη συσχέτιση, θα μπορούσαμε
να αναφέρουμε το παράδειγμα των
μεταφορών, όπου νεοφυείς επιχειρήσεις όπως το taxi beat ταρακούνησαν
την αγορά των ταξί, ενώ υπηρεσίες
τύπου uber το προχώρησαν ακόμα
περισσότερο.
Είναι δεδομένο πως και στην περίπτωση των βραχυχρόνιων μισθώσεων,
βασικό κριτήριο για να αποφασίσει
κάποιος αν πρόκειται για χρυσή ευκαιρία ή για καταστροφική φούσκα
είναι σε ποια μεριά της πόρτας βρίσκεται.
Πάντως, σε κάθε περίπτωση, όλες
οι πλευρές θα πρέπει να παραδεχθούν
πως τα πράγματα δεν είναι πια τόσο
αθώα, ούτε τόσο απλά όσο τα είχαν
φανταστεί δύο νεαρά φτωχαδάκια
στο Σαν Φρανσίσκο, που σήμερα είναι
δισεκατομμυριούχοι. Οι ιδιοκτήτες
δεν είναι «οικοδεσπότες» που ανοίγουν
το σπίτι τους έναντι κάποιου τιμήματος, αλλά μισθωτές στη θέση των ξενοδόχων. Παράλληλα, η εμπειρία του
εξωτερικού δείχνει πως είναι τόσο
υψηλή η οικονομική ανάπτυξη της
νέας δραστηριότητας που πλέον
υπάρχουν άτομα που διαχειρίζονται
χαρτοφυλάκια δεκάδων ακινήτων.
Αρα, κανόνες χρειάζονται για την προστασία όλων.
Ομως αν εξαντληθούν στη φορολογική διάσταση του θέματος, τότε
τα οφέλη θα είναι βραχυπρόθεσμα,
όπως ακριβώς και τα μισθωτήρια.

*Η Δέσποινα Κονταράκη
είναι αρχισυντάκτρια
του Ελεύθερου Τύπου

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

ΠΕΜΠΤΗ
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σελίδα 3

Παπαστεργίου
για Μικέλη και Αλέκο…

Ερχονται τα τέλη
κυκλοφορίας

Στις φήμες για συμμαχία με τον Μικέλη Χατζηγάκη απάντησε
σε δηλώσεις του στη Λέσχη 97,6 ο Δήμαρχος Τρικκαίων Δημήτρης Παπαστεργίου:
«Διάβασα για δημοσιεύματα περί ιερών συμμαχιών και παρασκηνίου, ενώ έγινε το απόλυτα λογικό το ότι απλώς βρέθηκα
με τον Μικέλη Χατζηγάκη, ένα νέο άνθρωπο, και ανταλλάξαμε απόψεις. Με όλους τους πολιτευτές και βουλευτές έχουμε άριστες σχέσεις, τηρούμε ίσες αποστάσεις και προσπαθούμε
για το κοινό καλό.
Τα σχόλια του Αλέκου Πολυμερόπουλου ότι η παράταξη του
Δημήτρη Χατζηγάκη έχει προσχωρήσει στη δική μου, μόνο θλίψη μου προκαλούνε , δείχνει την εικόνα ενός ανθρώπου που
δεν έχει ειρμό στη σκέψη του. Προσπαθεί να αποκαλύψει μεγάλα σκάνδαλα, περιδιαβαίνει τα κανάλια παίζοντας θέατρο και
θυμήθηκε ξαφνικά τις ευαισθησίες του για κοινωνικές ομάδες.
Θα έλεγα στους ανθρώπους που τον αγαπάνε να τον προστατέψουν, είναι κρίμα.»

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται
να κατατεθεί στη Βουλή η τροπολογία η οποία θα επιτρέπει και για
φέτος την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας με τον μήνα.
Σύμφωνα με το “in.gr” το μέτρο
δεν θα έχει ουσιαστικές διαφορές σε σχέση με τον τρόπο που
εφαρμόστηκε τα προηγούμενα δυο
χρόνια. Δηλαδή οι φορολογούμενοι δεν θα πληρώνουν το σύνολο
των ετήσιων τελών κυκλοφορίας
για να λάβουν τις πινακίδες κυκλοφορίας αλλά μόνο για μερικούς μήνες, με προσαύξηση σε
σχέση με τον πραγματικό χρόνο
χρήσης του ΙΧ.

∫χρ.πΑπ.

Υποβολή αιτήσεων
για αποσπάσεις

«Φωτογράφησαν» τη μεγάλη μαύρη τρύπα που υπάρχει στο κέντρο
ενός γαλαξία… Ας ελπίσουμε να μην μας ρουφήξει!

∫Ε.Κ.

Οι «Μένουμε Τρίκαλα» πάνε Κρεμμύδα με 7 στελέχη

Την εγκύκλιο για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών έδωσε στη
δημοσιότητα το υπουργείο Παιδείας.
Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται θα πρέπει να υποβάλλουν αιτήσεις από σήμερα έως τις 15 Απριλίου . Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να υποβάλουν την αίτηση απόσπασης ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη Ολοκληρωμένου
Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ)
του ΥΠΠΕΘ (ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/).
Πριν την πρώτη υποβολή αίτησης απόσπασης, θα πρέπει να εγγραφούν στο ΟΠΣΥΔ, ώστε να αποκτήσουν όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του.

∫

Ε.Κ.

Τη συμμετοχή 7 μελών του αυτοδιοικητικού σχήματος «Μένουμε Τρίκαλα» στο συνδυασμό του Κώστα Κρεμμύδα ανακοίνωσε από τη Λέσχη 97,6 το ιδρυτικό στέλεχος του σχήματος Δημήτρης Παρθένης:
« Με το συνδυασμό του Κώστα Κρεμμύδα προχωρήσαμε τόσο πολύ στη συνεργασία μας, που σε λίγο αλλάζουμε… βέρες. Θα συμπράξουμε στις δημοτικές εκλογές, το έχουμε αποφασίσει και μένει η κοινή συνέντευξη τύπου. Θα υπάρξει και ένα κείμενο κοινής προγραμματικής σύμπραξης. Τα ονόματα των υποψηφίων
μας που θα συμμετέχουν στο ψηφοδέλτιο θα ανακοινωθούν συντόμως, και θα πρόκειται για 7 δικούς μας υποψηφίους.»

∫χρ.πΑπ.

Πολύ έντονη κινητικότητα
Κοσμοσυρροή υποψηφίων ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΔ έχουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα στα
Τρίκαλα και μάλιστα μεταξύ αυτών έρχονται προβεβλημένα και πρωτοκλασάτα στελέχη των δύο κομμάτων.
Είναι οι πρώτες ευρωεκλογές που γίνεται κάτι τέτοιο, αφού στις προηγούμενες ήταν σχετικά “αθόρυβη” η προεκλογική περίοδος, όμως με την επικρατούσα πόλωση στο πολιτικό σκηνικό και τον τόνο που έχουν δώσει τα
κόμματα για τις εκλογές του Ευρωκοινοβουλίου, λογικό είναι να υπάρχει πολύ έντονη κινητικότητα.
Πάντως, θα πάρουμε όλοι μία “ανάσα” την Μεγάλη Εβδομάδα και το Πάσχα, καθώς είναι περίοδος που δεν
ενδείκνυται για πολιτικές κινήσεις.
Μετά τον οβελία, όμως, αναμένεται ακόμη μεγαλύτερη ένταση στον αγώνα.

∫ Μ.Α.Μπ.

CMYK
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Κώστας Σκρέκας:
Η συμμετοχή στις Φοιτητικές
εκλογές αποτελεί εφαλτήριο
την μετεξέλιξη των νέων

Στην Πύλη από το δήμαρχο κ. Κων. Μαράβα και τεχνικών στελεχών

ραγματοποιήθηκε
επιτόπιος έλεγχος
δύο Έργων που
υπέβαλε ο Δήμος Πύλης
για χρηματοδότηση στο
πρόγραμμα Leader, που
υλοποιεί στο Νομό
Τρικάλων η Αναπτυξιακή
Εταιρεία ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.

Π

Στο επιτόπιο έλεγχο παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Πύλης
και Αντιπρόεδρος της ΚΕΝΑΚΑΠ κ. Κων/νος Μαράβας,
στελέχη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Πύλης και
στελέχη της ΚΕ ΝΑ ΚΑΠ Α.Ε.
Το πρώτο έργο αφορά στην
δημιουργία Αθλητικού Κέντρου στο Δημοτικό διαμέρισμα Φήκης, σε κομβικό σημείο
την Κρήτη βρέθηκε ο Τομεάρχης Περιβάλλοντος
και Ενέργειας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής
Τρικάλων κ. Κώστας Σκρέκας, στο πλαίσιο της
επίσκεψής του στο Νησί πραγματοποίησε ομιλία στο
Ρέθυμνο στα μέλη της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, ενόψει των
φοιτητικών εκλογών που διεξάγονται σήμερα στα
ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας.

Σ

Συγκεκριμένα ο Βουλευτής Τρικάλων της ΝΔ Κώστας Σκρέκας, μίλησε στην πανεπιστημιακή σχολή του Ρεθύμνου που ανήκει στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, σε εκδήλωση της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ,
φοιτητικής παράταξης που προσκείται στη Νέα Δημοκρατία.
Με αφορμή τις φοιτητικές εκλογές συνεχάρη τα μέλη της
ΔΑΠ-ΝΔΦΚ για την συμμετοχή τους στα κοινά από τη νεαρή
τους ηλικία. Επικρότησε την ενεργή τους παρουσία στην πρώτη γραμμή προκειμένου να βελτιώσουν τους όρους των σπουδών τους και την καθημερινότητα τους και «το γεγονός αυτό
αποτελεί εφαλτήριο την μετεξέλιξη σας» σημείωσε. Τόνισε ότι
η χώρα χρειάζεται τους νέους ανθρώπους για να την ενισχύσουν με φρέσκες ιδέες και όρεξη. Και συνέχισε λέγοντας ότι
οι νέοι έχουν γνώση της πραγματικότητας, προβληματίζονται
και προτείνουν λύσεις για το αύριο που ίδιοι θα κληθούν να ζήσουν.
Μέσα σε ενθουσιώδες κλίμα ομιλίας ο κ. Σκρέκας υπογράμμισε ότι η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ είναι για πολλές δεκαετίες η πρωτοπόρα παράταξη Νίκης, ενώ θυμήθηκε και τη δική του πορεία
από τα φοιτητικά του χρόνια σε παρόμοιες εκλογικές μάχες,
καθώς έχει διατελέσει ο ίδιος Πρόεδρος του Συλλόγου Φοιτητών Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης και Εκπρόσωπος των Φοιτητών στην Σύγκλητο
του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης.

Επιτόπια αξιολόγηση
δημοτικών έργων
•Αφορά τη δημιουργία αθλητικού κέντρου
και την κατασκευή πεζοδρομίων
ούτως ώστε να είναι προσβάσιμο από τους κατοίκους όλων
τω δημοτικών διαμερισμάτων
ακόμα και γειτονικών Δήμων,
και περιλαμβάνει την δημιουργία ενός γηπέδου 8 επί 8,
ενός γηπέδου Μπάσκετ, Αναψυκτηρίου, δενδροφύτευσεις

και αισθητική αναβάθμιση
ενός χώρου περίπου δέκα
στρεμμάτων.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των
300.000,00 €.
Το δεύτερο έργο αφορά
στην κατασκευή πεζοδρομίων

πλακόστρωτων στο δημοτικό
διαμέρισμα Πηγής και Λυγαριάς του Δήμου Πύλης πάνω
στον κεντρικό άξονα (Ε.Ο.
Τρικάλων Άρτας).
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των
200.000,00 €.

Με πρωτοβουλία της Ν.Ε. Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ

ην Άννα
Παπαδημητρίου –
Τσάτσου, κόρη του
γνωστού κορυφαίου
συνταγματολόγου Δημήτρη
Τσάτσου, φέρνει, εκτός
απροόπτου, η ΝΕ Τρικάλων
του ΣΥΡΙΖΑ στην πόλη μας,
το ερχόμενο Σάββατο 13
Απριλίου.

H Άννα Παπαδημητρίου –
Τσάτσου στα Τρίκαλα

Η κ. Παπαδημητρίου – Τσάτσου είναι υποψήφια ευρωβουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ, μία υποψηφιότητα που έχει προκαλέσει
αίσθηση, καθώς ο πατέρας της
έχει διατελέσει ευρωβουλής του
ΠΑΣΟΚ, έχει “βαριά” πολιτική και
νομική οικογενειακή ιστορία και
θεωρείται μία ακόμη επιτυχημένη
“μεταγραφή” από την ευρύτερο
χώρο της κεντροαριστεράς στο
κυβερνών κόμμα.
Η κ. Αννα Παπαδημητρίου Τσάτσου υπήρξε ιδρυτικό μέλος
της ΕΑΡ και υποψήφια βουλευτής
του κόμματος της ανανεωτικής
αριστεράς που διαδέχθηκε το

ενώ μέχρι την παραίτησή της
ήταν και περιφερειακή σύμβουλος, εκλεγμένη με τον συνδυασμό
του Γιάννη Σγουρού. Ήταν από τις
προσωπικότητες που υπέγραψαν
το κείμενο της σύγκλισης του ΣΥΡΙΖΑ με την κεντροαριστερά, που
τιτλοφορήθηκε “Γέφυρα”.
Πρόκειται για ακόμη μία πρωτοβουλία της ΝΕ Τρικάλων, στο
πλαίσιο του προεκλογικού αγώνα
για την Ευρωβουλή και την σύγκλιση κεντροαριστερών δυνάμεων
και προσωπικοτήτων, αλλά έμμεσα και για την τοπική αυτοδιοίκηση.
Από την ΝΕ Τρικάλων του ΣΥ-

Τ

λλαξαν τα σχέδια της
ΝΟΔΕ(Νομαρχιακή
Διοικούσα Επιτροπή)
Τρικάλων για την ερχόμενη
Κυριακή, λόγω της
παρουσίασης του
ευρωψηφοδελτίου της ΝΔ
το απόγευμα της ίδιας
ημέρας στην Αθήνα, από
τον πρόεδρο του κόμματος
Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ά

Από την ΝΟΔΕ σχεδιάζονταν
και είχε συμφωνηθεί να έρθουν
στα Τρίκαλα την Κυριακή 14 Μαΐου το απόγευμα τα προβεβλημένα και με πολιτική ιστορία στελέχη της και υποψήφιοι ευρωβουλευτές Μανώλης Κεφαλογιάννης,
ο οποίος είναι εν ενεργεία ευρωβουλευτής και ο Βασίλης Μιχαλολιάκος, που έχει διατελέσει
πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ, υφυπουργός και δήμαρχος Πειραιά.
Ασφαλώς θα ήταν σημαντική κίνηση της ΝΟΔΕ στον προεκλογικό αγώνα για την Ευρωβουλή,
αλλά και την τοπική αυτοδιοίκηση
η ταυτόχρονη έλευση αυτών των
δύο στελεχών στα Τρίκαλα.
Ως “αποζημίωση” για την

Η υποψήφια ευρωβουλευτής του
ΣΥΡΙΖΑ Άννα Παπαδημητρίου
– Τσάτσου
ΚΚΕ εσ., υπήρξε υποψήφια δημοτική σύμβουλος με τον συνδυασμό της Μελίνας Μερκούρη,

ΡΙΖΑ τονίζεται για ακόμη μία φορά
πως το κόμμα είναι υπέρ των συνεργασιών με “συγγενικές” ή “κοντινές” ιδεολογικές δυνάμεις και
πρόσωπα και υπογραμμίζεται πως
το διακύβευμα των επερχόμενων
εκλογών είναι η συνέργεια και
συμπόρευση δημοκρατικών και
προοδευτικών και η αντίσταση
και η μάχη κατά του νεοφιλελευθερισμού, της ακροδεξιάς και
του φασισμού, οπότε όποιος τάσσεται υπέρ αυτής της λογικής
και πολιτικής πρακτικής, είναι εν
δυνάμει συνεργάτης.
Ματθαίος Μπίνας

Στη ΝΟΔΕ Τρικάλων

Έτοιμοι για ευρωεκλογές
με φόντο τις εθνικές

Ο υποψήφιος ευρωβουλευτής
της ΝΔ Βασ. Μιχαλολιάκος

Η ευρωβουλευτής της ΝΔ και εκ
νέου υποψήφια Μαρ. Σπυράκη

ΝΟΔΕ, ενδεχομένως βρεθεί σήμερα στα Τρίκαλα η ευρωβουλευτής και εκ νέου υποψήφια για
το ευρωκοινοβούλιο Μαρία Σπυράκη, ενώ τελικά ο κ. Μιχαλολιά-

κος ίσως έρθει στην πόλη μας την
Κυριακή το πρωί, προερχόμενος
από την Λάρισα.
Επίσης, σήμερα υπάρχει η πιθανότητα να επισκεφτεί τα Τρί-

καλα και η Τρικαλινής καταγωγής
υποψήφια ευρωβουλευτής Καλυψώ Γούλα, η οποία είναι δικηγόρος στην Θεσσαλονίκη.
«Οι Ευρωεκλογές πρέπει να
έχουν χαρακτήρα εθνικών εκλογών και να στείλουν ένα ηχηρό μήνυμα στους κκ Τσίπρα και Καμμένο για την αποτυχημένη διακυβέρνησή τους» έχει τονιστεί επανειλημμένα από στελέχη της ΝΔ
και της ΝΟΔΕ, τα οποία συμπληρώνουν «θα έχουμε νίκη της ΝΔ
σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις του 2019 και κυρίως στην
“Μητέρα των Μαχών”, τις εθνικές
εκλογές, για να προκόψει η χώρα»
και σ’ αυτόν τον ρυθμό κινούνται,
πραγματοποιώντας επαφές με
πολίτες και φέρνοντας υποψηφίους στα Τρίκαλα.
Ματθαίος Μπίνας
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Σ

αράντα πέντε
ημέρες και
σήμερα,
απομένουν για την
εκλογική αναμέτρηση της
26ης Μαΐου 2018 και οι
υποψήφιοι Δήμαρχοι
Καλαμπάκας καθώς και
οι υποψήφιοι δημοτικοί
σύμβουλοι, καθημερινά
κινητοποιούνται,
προκειμένου να
προλάβουν να
συναντηθούν με όσους
περισσότερους φορείς
και συμπολίτες μπορούν.
Άλλωστε, μέρα που
φεύγει δεν ξαναγυρνά!

Σε προεκλογικό
«πυρετό» η Καλαμπάκα
•Υποψήφιοι Δήμαρχοι και οι συμβουλή τους καθημερινά
τρέχουν στην μεγάλη «μάχη» του σταυρού

Του
Γιώργου Χρ. Σιαμουρέλη

✉ grgsiamourelis@gmail.com
Όλοι οι πολιτικοί συνδυασμοί
βρίσκονται σε προεκλογικό «πυρετό» και κάνουν καθημερινές
συναντήσεις με δημότες, επικοινωνώντας μαζί τους τις θέσεις τους και τις απόψεις τους,
πάντα σε πολιτισμένοι προεκλογικό πλαίσιο, ενώ ήδη οδεύουν
προς την κατάρτιση του προγράμματος τους, αλλά και στο
κλείσιμο των ψηφοδελτίων,
αφού εκκρεμότητες έστω και
λίγες υπάρχουν!
Ο προεκλογικός χρόνος των
45 ημερών είναι χρόνος που
αρκεί για να γίνουν γνωστές οι
θέσεις όλων. Ήδη ακούγονται
τα πρώτα ηχητικά προεκλογικά

σποτ, «παίζουν» στα media εικόνες των υποψηφίων ώστε να
τους γνωρίσει ο κόσμος, ενώ
και στις εφημερίδες συμβαίνει
ακριβώς το ίδιο, αφού οι εφημερίδες αποτελούν πάντα έναν
κλασικό τρόπο προβολής και
επικοινωνίας των υποψηφίων
με τον κοινό.
Επίσης, αρκετοί υποψήφιοι
βρίσκονται στα τυπογραφία,
φτιάχνοντας προσωπικές κάρ-

τες, προκειμένου να τις μοιράσουν κατά την διάρκεια των
επισκέψεων τους, στα χωριά
και όχι μόνο.
Όσο θα πλησιάζουμε προς
τις εκλογές η ανάγκη προβολής
είναι δεδομένο πως θα αυξάνεται και αμέσως μετά το Πάσχα
αυτή η επιθυμία των υποψηφίων
δημοτικών συμβούλων και υποψηφίων Δημάρχων, θα αυξηθεί
κατακόρυφα! Τις τελευταίες ει-

κοσιπέντε ημέρες, είναι δεδομένο πως οι υποψήφιοι θα τα
δώσουν όλα για όλα, προκειμένου να κάνουν τη διαφορά
και να κερδίσουν την ψήφο των
καλαμπακιωτών.
Από την άλλη, στα πολιτικά
πηγαδάκια της Καλαμπάκας, οι
εκτιμήσεις περνούν και δίνουν
και δεν λείπουν και τα στοιχήματα για το ποιος συνδυασμός
θα κερδίσει, ποιος θα είναι δήμαρχος στον Δήμο Μετεώρων,
ενώ και τα ποσοστά για πρώτη
και δεύτερη Κυριακή, δεν λείπουν από το «στοιχηματικό»
τραπέζι.
Για όσους δεν το γνωρίζεται,
οι συνδυασμοί στην Καλαμπάκα
είναι τέσσερις, ένας λιγότερος
σε σχέση με το 2014. Τότε είχε
κατέβει στην εκλογική μάχη η
κ. Πέρυ Χαρτοπούλου. Στις
εκλογές του Μαϊου θα συμμετέχουν οι συνδυασμοί των κ.κ
Θοδωρή Αλέκου, Γιάννη Παπαμιχαήλ, Χρήστου Σινάνη και του
Γιώργου Χατζιάρα, ενώ δεν διαφαίνεται κάτι άλλο τον εκλογικό
ορίζοντα.
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Και η Παναγιώτα Καψιώχα
του Λάμπρου, συζ.
του Χρήστου Ιακωβάκη, στο
πλευρό του Κώστα Μαράβα

Π

αρά τις μεταρρυθμιστικές διατάξεις του Ν.
4555/2018, παρά την
αποδέσμευση των συνδυασμών
διοίκησης των Κοινοτήτων από
το κεντρικό ψηφοδέλτιο, ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κώστας Μαράβας και η Δημοτική του παράταξη «ΠΡΩΤΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ» δημιουργεί με άνεση, κάτω
από την ομπρέλα του, παντού
συνδυασμούς, ολοκληρωμένους
και στις 18 Κοινότητες.
Έτσι, στην Κοινότητα Ελευθεροχωρίου, κατέρχεται
ως υποψήφια στο πλευρό του, η Καψιώχα Παναγιώτα.
Είναι σύζυγος του Ιακωβάκη Χρήστου και μητέρα δύο
παιδιών.
Είναι πτυχιούχος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής
Εκπαίδευσης Ιωαννίνων και εργάζεται ως δασκάλα.
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Ελευθεροχώρι.
Ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κωνσταντίνος Μαράβας, χαρούμενος για το γεγονός είπε ότι:
«…Καλωσορίζω στην μεγάλη οικογένεια της παράταξης
μας την Παναγιώτα.
Η νιότη, οι ιδέες, το καινούργιο, αρμονικά συνδυάζονται
με την εμπειρία, για το καλύτερο ποθητό αποτέλεσμα.
Για το καλό του Ελευθεροχωρίου, της Δημοτικής Ενότητας Πιαλείων, για τον Δήμο Πύλης.
Για την μεγάλη ΝΙΚΗ της 26ης Μαϊου.
Παναγιώτα καλό αγώνα και καλή επιτυχία…».

Στα γραφεία του Συλλόγου Πολυτέκνων Νομού Τρικάλων, ο υποψήφιος
δήμαρχος Μετεώρων Θοδωρής Αλέκος και οι συνεργάτες του

Τ

α γραφεία του
Συλλόγου
Πολυτέκνων Νομού
Τρικάλων, επισκέφτηκε ο
υποψήφιος δήμαρχος
Μετεώρων Θοδωρής
Αλέκος και οι υποψήφιοι
δημοτικοί του σύμβουλοι.
Σε ένα μικρό αλλά γεμάτο
ζεστασιά χώρο είχαν μια
πολύ εποικοδομητική
συνομιλία με τον
πρόεδρο κ. Βήτα
Κωνσταντίνο, τον Γ.
γραμματέα κ.
Παπαχρήστο Θανάση και
το μέλος κ. Ντίνα Άρη.
Συζητήθηκαν τα διάφορα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολύτεκνες οικογένειες γενικά και ο σύλλογος
ειδικότερα. Ανοίγοντας τη
κουβέντα ο κ. Βήτας είπε χαρακτηριστικά: «Στην Ελλάδα
πλέον είναι γνωστό ότι οι θάνατοι είναι περισσότεροι από
τις γεννήσεις. Με αυτό το ρυθμό, μοιραία, θα καταλήξουμε
να γίνουμε μία χώρα γερόντων.
Με αυτά τα δεδομένα οι σύλλογοι πολυτέκνων είναι ουσιαστικά οι αιμοδότες του ελληνικού κράτους και όμως η πολιτεία μας έχει ξεχάσει τελείως».
Εδώ και πολλά χρόνια η
Πολιτεία σταδιακά καταργεί
επιδόματα, φοροαπαλλαγές
και διάφορες διευκολύνσεις.
Με τις αλλαγές των νομοθεσιών, πλέον η διαχείριση διαφόρων παροχών, υλικών και
προϊόντων που είχαν αποδέκτες τις πολύτεκνες οικογένειες δεν γίνεται μέσω των
συλλόγων αλλά μέσω των Δή-

μων. Παλαιότερα, η συλλογή
για παράδειγμα και ο διαμοιρασμός ενός προϊόντος γινόταν με την κινητοποίηση των
μελών του συλλόγου και ολοκληρωνόταν με απόλυτη επιτυχία. Δυστυχώς όμως η έλ-

λειψη συνεργασίας και ενδιαφέροντος από πλευράς
Δήμων δημιουργεί έντονα
προβλήματα, με αποτέλεσμα
και οι οικογένειες να ταλαιπωρούνται και τα προϊόντα
να μην διανέμονται έγκαιρα

και με ορθό τρόπο και έτσι
να χαλάνε.
Επισημάνθηκε ότι αποτελεί
πρόβλημα η έλλειψη ενός
ενεργού συνδέσμου του Συλλόγου με τη πόλη της Καλαμπάκας, όπου με την παραχώρηση μίας βάσης, θα
επιλύονταν διάφορα προβλήματα με τις πολύτεκνες οικογένειες του πολύ μεγάλου,
γεωγραφικά, Δήμου Μετεώρων.
Σε ερώτηση από τη μεριά
της ομάδας του κ. Αλέκου για
το πώς θα πρέπει να διαχειριστούμε τον έντονο προβληματισμό των νέων ζευγαριών
σήμερα στην απόκτηση παιδιών, απάντησε ο κ. Ντίνας
λέγοντας χαρακτηριστικά:
«πολύ συχνά πλέον ξεχνούμε
ότι τα παιδιά είναι ευλογία
Θεού και δεν αποτελούν πρόβλημα, αλλά συχνά τη λύση
στα προβλήματα της ζωής,
δίνοντάς της, πραγματικό νόημα».
Ο κ. Αλέκος δήλωσε πολύ
ικανοποιημένος με τη συνάντηση αλλά και προβληματισμένος για την κατάσταση

που επικρατεί σε βάρος των
πολύτεκνων. Δεσμεύτηκε ότι
ακόμη και στα πλαίσια της οι-

κονομικής στενότητας που
υπάρχει, μπορεί να επιτευχθεί μείωση στα δημοτικά τέλη
ύδρευσης και να δοθεί προτεραιότητα και διευκολύνσεις
σε διάφορες υπηρεσίες όπως
για παράδειγμα στην εγγραφή
των παιδιών στους παιδικούς
σταθμούς.
Σημειώνεται ότι στο Νομό
Τρικάλων έχουμε περίπου
3500 πολύτεκνες οικογένειες.
ΘΟΔΩΡΗΣ ΑΛΕΚΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ
«ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ –
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΗΜΟΣ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Τρικάλων διοργανώνει το
Σάββατο 13 Απριλίου 2019 και ώρα 10.00π.μ. στην αίθουσα του Κέντρου Ιστορίας και Πολιτισμού Κλιάφα επί
της οδού Ομήρου και Θεμιστοκλέους αρ. 12 επιστημονική
εκδήλωση προς τιμή του αειμνήστου Καθηγητή της Πολιτικής Δικονομίας της Νομικής Σχολής Αθηνών και Ακαδημαϊκού Γεωργίου Μητσόπουλου, καταγόμενου από τα
Τρίκαλα.
Την εκδήλωση αυτή θα τιμήσουν με την παρουσία
τους, εκτός των άλλων, ο κ. Γεώργιος Αποστολάκης,
Αρεοπαγίτης, η Πρόεδρος Πρωτοδικών Τρικάλων κα
Φανή Βακράτσα, ο κ. Νικόλαος Κλαμαρής, Καθηγητής
Πολιτικής Δικονομίας της Νομικής Σχολής Αθηνών, ο
οποίος, ως εισηγητής, θα αναπτύξει και το σχετικό νομικό
θέμα που αφορά τις πρόσφατες τροποποιήσεις του
Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και η κα Έφη Γ. Μητσοπούλου, Δικηγόρος Αθηνών, στην οποία ο Δικηγορικός
Σύλλογος Τρικάλων θα απονείμει αναμνηστική πλακέτα,
προς τιμή του αειμνήστου πατρός της Γεωργίου Μητσόπουλου.
Για τον Δικηγορικό Σύλλογο Τρικάλων
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Νικόλαος Γουγουλάκης
Γεώργιος Τσαγκούλης

6 σελίδα
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Γ

ια την μέθοδο και τον τρόπο
έκδοσης εφημερίδας
ενημερώθηκαν εκπαιδευτικοί,
μαθητές και μαθήτριες του Δημοτικού
Σχολείου Φήκης, χθες το πρωί από
τον εκδότη του «Πρωινού Λόγου»
Μιχάλη Τσαρουχά και τον τυπογράφο
Λάμπρο Κακάβα.

Με επικεφαλής τον διευθυντή του Σχολείου Γεώργιο Κωτούλα και συνοδευόμενα
από τους εκπαιδευτικούς τους, τα παιδιά
ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις του «Πρωινού Λόγου» και στο ιδιόκτητο τυπογραφείο,
μη παραλείποντας να θέσουν σωρεία ερωτημάτων για την διαδικασία, γεγονός που
κατέδειξε το ενδιαφέρον τους.
Ποιος ξέρει, ίσως η επίσκεψη να αποτελέσει κίνητρο για κάποια παιδιά να ασχοληθούν με τον ευαίσθητο χώρο της ενημέρωσης.
Οι δάσκαλοι του Δημοτικού Σχολείου
Φήκης ήταν οι εξής: Αθανάσιος Μανώλης,
Κωνσταντίνος Δάσκαλος, Νικόλαος Δάκρινος, Δημήτριος Πέτρου, Κωνσταντίνος
Πανάγος, Μαρία Γεωργολιού, Γεώργιος
Τσιάρας, Βασιλική Θωμάκη.

e-mail: kalliagra.avgeri@gmail.com

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

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

Συσκευασμένες Ζωοτροφές για όλα τα ζώα

Πώληση λιανική και χονδρική
CMYK

τοπικά

Διεκδικούμε
όλα όσα μας ανήκουν
και μας αξίζουν!
Η Ομάδα Γυναικών Καλαμπάκας
πήρε σαφή θέση για την υπόθεση της
μητέρας 13 παιδιών από τα Γιάννενα

Θέση στην υπόθεση γυναίκας, μητέρας 13 παιδιών,
η οποία εργαζόταν ως καθαρίστρια στο Νοσοκομείο
Ιωαννίνων και παραποίησε το απολυτήριο του δημοτικού
για να πιάσει δουλειά, πήρε η Ομάδα Γυναικών Καλαμπάκας με ανακοίνωση της.
Η ΟΓΕ Καλαμπάκας αναφέρει στην ανακοίνωση συμπαράστασης, ότι η δικαστική απόφαση εις βάρος της
γυναίκας – μητέρας, εξαντλεί την αυστηρότητα και μάλιστα όταν η γυναίκα αυτή βρίσκεται στα όρια της απελπισίας.
Σημειώνουμε ότι η καθαρίστρια το 2003, ξεκίνησε να
εργάζεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
και ήρθε αντιμέτωπη με τη δικαιοσύνη, όταν αποκαλύφθηκε η αλλαγή ημερομηνίας του απολυτηρίου δημοτικού. Πρωτόδικα είχε καταδικαστεί σε 8 χρόνια φυλάκιση. Ο εισαγγελέας της έδρας την έκρινε ένοχη για ψευδή υπεύθυνη δήλωση και πλαστογραφία με ζημιά που
υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ ωστόσο της αναγνώρισε
ελαφρυντικά όπως τον πρότερο έντιμο βίο, το λευκό ποινικό μητρώο και πρότεινε να μειωθεί η ποινή της.

Η ανακοίνωση της ΟΓΕ
«Η Ομάδα Γυναικών Καλαμπάκας δηλώνουμε τη συμπαράστασή μας και καταγγέλλουμε τη νέα, άδικη, καταδικαστική απόφαση του αρμόδιου εφετείου σε βάρος
της καθαρίστριας που εργαζόταν στο Νοσοκομείο
Ιωαννίνων λόγω παραποίησης του απολυτηρίου του Δημοτικού προκειμένου να λάβει μέρος στον ΑΣΕΠ και να
προσληφθεί ως καθαρίστρια.
Δεν έχει καμία σχέση με τη δικαιοσύνη μία δικαστική
απόφαση που εξαντλεί τα όρια της σε μια γυναίκα, μητέρα 13 παιδιών, που βρίσκεται σε απελπισία και καταφεύγει σε τέτοιες λύσεις όχι για να πλουτίσει,
αλλά για να βάλει ψωμί στο καθημερινό τραπέζι της
οικογένειάς της!
• Δεν μπορεί να υπάρξει δικαιοσύνη χωρίς μόνιμη και
σταθερή εργασία για όλες τις γυναίκες, με μισθούς που
θα καλύπτουν τις ανάγκες μας.
• Δεν μπορεί να υπάρξει δικαιοσύνη χωρίς ολόπλευρη προστασία της μητρότητας από το κράτος.
Όλες εμείς, οι γυναίκες του μόχθου δεν έχουμε άλλο
δρόμο από αυτόν της διεκδίκησης και του αγώνα για να
μπορέσουμε να βγούμε από την μίζερη και απελπισμένη ζωή, στην οποία μας καταδικάζουν Ε.Ε. και κυβερνήσεις».
Γιώργος Χρ. Σιαμουρέλης
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Παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν χθες τοπικά σωματεία στο Γ.Ν. Τρικάλων

Κατοχυρωμένο λαϊκό δικαίωμα η Υγεία

« Το ζήτημα της Υγείας - Πρόνοιας είναι θέμα που αφορά
την ζωή ολόκληρης της εργατικής τάξης» ανέφεραν
ε αιχμή του
δόρατος τα
οξυμένα
προβλήματα στην Υγεία,
χθες το πρωί, το πρωί
σωματεία και φορείς
πραγματοποίησαν
παράσταση διαμαρτυρίας,
στο Γενικό Νοσοκομείο
Τρικάλων.

Μ

«Ζούμε και εργαζόμαστε σε
μια περιοχή, όπου οι δημόσιες
μονάδες υγείας δεν μπορούν να
καλύψουν τις ανάγκες μας. Οι
τεράστιες ελλείψεις αντικειμενικά μας οδηγούν να βάζουμε το
χέρι στην τσέπη για να πληρώνουμε για υπηρεσίες υγείας που
έχουμε ανάγκη και δικαιούμαστε. Όλοι μας πληρώνουμε διπλά και τρίδιπλα για τα στοιχειώδη την ίδια ώρα που μεγάλες
φαρμακευτικές εταιρείες και
ιδιωτικοί όμιλοι υγείας έχουν
τεράστια κέρδη» σημείωσαν,
μεταξύ πολλών άλλων οι παρευρισκόμενοι.
Οι συμμετέχοντες διεκδικούν
την άμεση πρόσληψη γιατρών
(πνευμονολόγοι - ΩΡΛ- ουρολόγοι- παιδίατροι- νεογνολόγοιγυναικολόγοι- δερματολόγος νευρολόγος-νεφρολόγοι- παθολόγοι), προσλήψεις ειδικών
γιατρών για το ΤΕΠ, για την

ην αρχή έκανε ο Σάκης
Παπαδόπουλος και την
σκυτάλη πήραν και οι
άλλοι δυο βουλευτές Τρικάλων
του ΣΥΡΙΖΑ Παναγιώτα Δριτσέλη και Χρήστος Σιμορέλης. Ο
λόγος για την πρόταση του
Σάκη Παπαδόπουλου ο Γιώργος
Οικονόμου αντί για υποψήφιος
βουλευτής με το ΚΙΝΑΛ να είναι
υποψήφιος με τον ΣΥΡΙΖΑ!

Τ

Από τη χθεσινή κινητοποίηση στο τοπικό νοσηλευτήριο
έναρξη της αυτόνομης λειτουργίας, μόνιμη και σταθερή
δουλειά για όλους που εργάζονται με ατομικές συμβάσεις,
μαζικές προσλήψεις μόνιμου
προσωπικού πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

Υποβαθμίζονται
οι δημόσιες
υπηρεσίες υγείας
Όπως τόνισαν «όλοι μας πληρώνουμε διπλά και τρίδιπλα για
τα στοιχειώδη την ίδια ώρα που
μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες και ιδιωτικοί όμιλοι υγείας
έχουν τεράστια κέρδη. Στο
νομό μας όλο και περισσότερο

Πάντα στο προσκήνιο ο Γιώργος Οικονόμου
• Μετά τον Σάκη Παπαδόπουλο και οι άλλοι δυο βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ
Τρικάλων Παναγιώτα Δριτσέλη και Χρήστος Σιμορέλης τοποθετήθηκαν
για την πρότασης «μεταγραφής» του στελέχους του ΚΙΝΑΛ

Η αντίδραση Σιμορέλη
Το σχόλιο του έκανε μιλώντας
στη Λέσχη 97,6 ο βουλευτής
του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Σιμορέλης:
«Η Ν.Δ στα Τρίκαλα δεν έχει
καμία δυναμική στα Τρίκαλα να
κάνει αντιπολίτευση, και αυτό το
έχουν αναλάβει εργολαβικά να
το κάνουν κάποιοι δημοσιογράφοι, οι οποίοι βλέποντας
πως χάνουν τη γη κάτω από τα
πόδια τους, προσπαθούν να
σπείρουν διχόνοιες στον κόσμο που βρέθηκε την Κυριακή
στο Φρούριο, να βάλουν διχόνοιες στο συνδυασμό του Κώστα Κρεμμύδα για το Δήμο
Τρικκαίων, και κάνουν το ίδιο
ανάμεσα στο κόσμο του ΚΙΝΑΛ
και του ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτοί οι…
εργολάβοι δημοσιογράφοι που
λένε πως βοηθάνε και πονάνε το
ΚΙΝΑΛ, θέλουν ουσιαστικά να
κάνουν ζημιά στο τοπικό ΚΙΝΑΛ

μειώνονται και υποβαθμίζονται
οι δημόσιες υπηρεσίες υγείας
στην πρόληψη, θεραπεία και
αποκατάσταση της υγείας μας.
Το ζήτημα της Υγείας - Πρόνοιας είναι θέμα που αφορά την
ζωή ολόκληρης της εργατικής
τάξης. Είναι ζήτημα που αφορά
τα σπίτια μας, τα παιδιά μας,
κάθε εργάτη και εργάτρια, συνταξιούχο απόμαχο της δουλειάς.
Να μπει τώρα τέλος στις μπίζνες
και στην κερδοσκοπία που γίνεται στις πλάτες μας. Εμείς οι εργαζόμενοι, ξέρουμε πολύ καλά
το αβάσταχτο κόστος που έχουν
φορτώσει στις πλάτες μας, τους
περιορισμούς που έχουμε στην

πρόσβαση σε αξιοπρεπή υπηρεσίες Υγείας, τη δραματική
κατάσταση με την οποία έρχεται
σε επαφή όπως αναγκαστεί να
προσφύγει στις δομές Υγείας.
Θα διαδηλώσουμε την στήριξή
μας και την αλληλεγγύη μας
στους εργαζόμενους του νοσοκομείου, που ανεξάρτητα το πόστο τους, βιώνουν καθημερινά
την εντατικοποίηση της εργασίας τους, στους εργαζόμενους
που εργάζονται με ατομικές
συμβάσεις, ελαστικές μορφές
εργασίας και σε εργολάβους.
Στο Νοσοκομείο του νομού
μας με το μειωμένο προσωπικό
σε Γιατρούς, Νοσηλευτές και
παραϊατρικό, δεν επαρκούν να
στελεχώσουν κλινικές, τομείς,
ώστε να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες του νομού μας,
παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες όλων των εργαζομένων στο Νοσοκομείο».
Και πρόσθεσαν με έμφαση: «
Η Υγεία αποτελεί κατοχυρωμένο λαϊκό δικαίωμα και πρέπει να
παρέχεται από το κράτος σε
όλους, πλήρως και δωρεάν, χωρίς καμία επιχειρηματική δράση
ώστε να μη μετατρέπεται σε
εμπόρευμα».
Ευαγγελία Κάκια

Ο κ. Χρήστος Σιμορέλης
γιατί θέλουν μόνο τη Ν.Δ Τρικάλων να βοηθήσουν. Θα έλεγα
λοιπόν στον κόσμο του Κινήματος Αλλαγής να μη «τσιμπάνε»
σ’ αυτές τις πολιτικές που ακολουθούν συστηματικά πια οι
«εργολάβοι» δημοσιογράφοι .
Όσον αφορά στη δήλωση
του συναδέλφου βουλευτή
Σάκη Παπαδόπουλου περί προσκλητηρίου συμμετοχής του Γ.
Οικονόμου σ’ ένα μελλοντικό
ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, εγώ

έχω να πω τα εξής:
Πρώτον, είναι πολύ πρόωρο
να μιλήσουμε για το ψηφοδέλτιο στα Τρίκαλα. Δεύτερον, το
ψηφοδέλτιο είναι προϊόν συλλογικών ενεργειών. Τρίτον, είναι
λάθος και άστοχο να φτιάξουμε
εμείς οι βουλευτές το ψηφοδέλτιο και να υποδείξουμε ποιοι θα μπουν.
Ο κ. Οικονόμου ανακηρύχθηκε υποψήφιος βουλευτής με
το ΚΙΝΑΛ, και εμείς δεν θα λειτουργήσουμε με λογικές μεταγραφών ποδοσφαίρου της τελευταίας στιγμής. Η γνώμη μου
δεν έχει καμιά ιδιοτέλεια, μακριά
από μένα τέτοιες λογικές όπως
ότι η έλευση του Γιώργου Οικονόμου μπορεί να αφήσει εμένα έξω από πιθανή εκλογή.»

Η αντίδραση της
Δριτσέλη
Για το ζήτημα του Γιώργου
Οικονόμου τοποθετήθηκε και
η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Παναγιώτα Δριτσέλη, λέγοντας:
« Δεν πρόκειται για επίθεση

Η κ. Παναγιώτη Δριτσέλη
φιλίας από το ΚΙΝΑΛ, είναι μια
στρατηγική επιλογή με την
οποία έχει προχωρήσει ο ΣΥΡΙΖΑ για το πώς οι προοδευτικές
δυνάμεις θα απαντήσουν στην
έξαρση των ακροδεξιών απόψεων. Το πώς θα προχωρήσουμε από εδώ και πέρα δεν θα
το αποφασίσουμε μονομερώς,
θα το αποφασίσουμε μετά από
διαδικασίες που θα αφορούν
όλη την Ελλάδα, όχι μόνο το
Νομό Τρικάλων.»
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Διεξήχθησαν χθες οι φοιτητικές εκλογές

Χωρίς προβλήματα
Φοιτητές και σπουδαστές κλήθηκαν να εκλέξουν
τους νέους εκπροσώπους στα Δ.Σ. των Συλλόγων τους

Μ

ε τη συμμετοχή να
κρίνεται ιδιαίτερα
χαμηλή, χθες φοιτητές
και σπουδαστές προσήλθαν
στις κάλπες, προκειμένου να
εκλέξουν τους νέους
εκπροσώπους τους, στα
Διοικητικά Συμβούλια των
Συλλόγων.

Κάλπες στήθηκαν αίθουσα του
Εργατικού Κέντρου Τρικάλων για
τους φοιτητές της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
(ΣΕΦΑΑ) με τη διαδικασία να εξελίσσεται χωρίς προβλήματα.
Δύο παρατάξεις να διεκδίκησαν
την ψήφο των φοιτητών (Ανεξάρτητοι
Εκπρόσωποι
Φοιτητών
Σ.Ε.Φ.Α.Α. Τρικάλων και Πανσπουδαστική Κίνηση Συνεργασίας (Π.Κ.Σ.)
Κάλπες στήθηκαν και στο χώρο

Τ

ην πάγια θέση της
ΟΛΜΕ το Λύκειο να
αποτελέσει μια
αυτόνομη βαθμίδα και να
μην υποτάσσεται στις
ανάγκες της
τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης επανέλαβε
χθες το μεσημέρι το
μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου της
Ομοσπονδίας κ. Νίκος
Παπαχρήστος, κατά τη
διάρκεια της συνέντευξη
Τύπου που παραχώρησα.

Ο κ. Παπαχρήστος βρέθηκε
χθες στα Τρίκαλα, στο πλαίσιο
των δράσεων που υλοποιεί η
τοπική ΕΛΜΕ, με αφορμή το
νέο νομοσχέδιο για το Νέο
Λύκειο του Υπουργείου Παιδείας και αναμένεται να κατατεθεί αύριο στη Βουλή.
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στους εκπροσώπους
των τοπικών μέσων ενημέρωσης, σε κεντρικό ξενοδοχείο
της πόλης, παρουσία και μελών της ΕΛΜΕΤ στάθηκε στις
αλλαγές που θα επιφέρει το
νέο σχέδιο νόμου και κυρίως,
επανέλαβε την πάγια θέση
της ΟΛΜΕ για το ρόλο που
οφείλει να έχει το Λύκειο.
«Ο Υπουργός Παιδείας πρόσφατα «φωτογράφισε» τις παθογένειες του υπάρχοντος
συστήματος εκπαίδευσης- με
τις οποίες συμφωνούμε.
Ωστόσο, οι παθογένειες αυτές
δε θεραπεύονται με τις αλ-

του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
του ΤΕΙ Λάρισας με την Πανσπουδαστική Κίνηση Συνεργασίας (Π.Κ.Σ.)
και την «Ανεξάρτητη Φοιτητική Κί-

νηση» να διεκδικούν τη ψήφο των
σπουδαστών.
«Είναι στο χέρι μας να κάνουμε
τη διαφορά!», τονίζει η «Πανσπουδαστική Κίνηση Συνεργασίας», καλώντας σε μαζική ενίσχυση των ψηφοδελτίων της στους Φοιτητικούς
και Σπουδαστικούς Συλλόγους, υπογραμμίζοντας ότι μόνο έτσι θα στείλουν μήνυμα πραγματικής καταδίκης
της πολιτικής που τους στερεί δικαιώματα στη μόρφωση και τη ζωή.
«Η μαζική συμμετοχή και η στήριξη
στην "Πανσπουδαστική ΚΣ" σε όλη
την Ελλάδα είναι μια πρώτη, μαζική
απάντηση σε όλους όσοι θέλουν τη
νεολαία αμέτοχη, τους φοιτητές συνένοχους, θεατές στη σαπίλα του
αστικού πολιτικού συστήματος», σημειώνει η ΚΝΕ, τονίζοντας ότι «μόνο
έτσι μπορεί η νεολαία να τους χαλάσει τα σχέδια γιατί αυτή η πολιτική

και οι συνέπειές της δεν έχουν τελειωμό».

Ε.Κ.

Τόνισε χθες το μέλος του Δ.Σ. της ΟΛΜΕ Ν. Παπαχρήστος

Υποβαθμίζεται η Παιδεία
με το νέο σχέδιο νόμου
Ο κ. Παπαχρήστος περιόδευσε σε κάποια σχολεία με κλιμάκιο της
τοπικής Ένωση ενώ χθες το απόγευμα μίλησε σε σχετική εκδήλωση

λαγές που φέρνει στη Βουλή»
τόνισε με έμφαση.
Κατά το μέλος του Δ.Σ. της

ΟΛΜΕ «το νέο σχέδιο νόμου
υποβαθμίζει τη γενική παιδεία
στο Λύκειο, που ήδη έχει πλη-

γεί τραγικά, μειώνεται η διδασκαλία βασικών γνωστικών
αντικειμένων σε όλα τα πεδία

των επιστημών, με αποτέλεσμα να είναι ελλειμματική η
μάθηση και η απόκτηση των
απαραίτητων γνώσεων των
μαθητών και ακρωτηριάζεται
η τριετής δομή του Λυκείου,
με την μετατροπή της Γ’ Τάξης σε προπαρασκευαστικό
έτος για την πρόσβαση στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» και
πρόσθεσε ότι «φροντιστηριοποιείται πλήρως η όλη λειτουργία της Γ’ τάξης και υπονομεύεται ο παιδαγωγικός χαρακτήρας του Λυκείου».

Νωρίτερα, ο κ. Παπαχρήστος περιόδευσε σε κάποια
σχολεία με κλιμάκιο της τοπικής Ένωσης, έχοντας ως
στόχο την ενημέρωση των μαθητών πάνω σε αυτό το θέμα,
ενώ χθες το απόγευμα μαζί
με τον Δημήτρη Ακτύπη- μέλος του Δ.Σ. της ΟΛΜΕ, μίλησαν σε ανοιχτή εκδήλωση
– συζήτηση με θέμα «Αλλαγές
στο Λύκειο και το νέος σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» στην
αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων.
Σημειωτέον, προχθές συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΜΕΤ και αποφάσισε
τη συμμετοχή στην αυριανή
πανελλαδική απεργία που κήρυξε η Ομοσπονδία, ενώ θα
πραγματοποιηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 10.30
το πρωί, στην πλατεία Ρήγα
Φεραίου.
Ευαγγελία Κάκια

τοπικά
έχρι τώρα είχαμε
κρούσματα στην
πόλη των
Τρικάλων με «μαϊμού»
ληστείας σε καταστήματα
του ΟΠΑΠ. Από το βράδυ
της Τρίτης έχουμε και
κάτι… νέο, στην ίδια
λογική!

Μ

του Χριστόφορου

Ντελιβεράς σκηνοθέτησε
την… ληστεία του!
•Απίστευτο συμβάν στα Τρίκαλα, με εικονική ληστεία
που μέσα σε λίγες ώρες αποκάλυψε η Ασφάλεια Τρικάλων!

Παπαθανασίου

πρόσωπά τους εμφανίστηκαν
ξαφνικά μπροστά του, τον
απώθησαν από το μηχανάκι
του και τελικά του απέσπασαν
περίπου 200 ευρώ.
Ο ντελιβεράς όμως λίγη
ώρα αργότερα παραδέχτηκε
στην Αστυνομία ότι δεν έπεσε
ποτέ θύμα ληστείας, απλώς
σκηνοθέτησε την ληστεία διότι ο ίδιος είχε βάλει… χέρι στα
χρήματα. Πλέον η υπόθεση
πήγε αρμοδίως….

Ένας υπάλληλος ταχυφαγείου ενημέρωσε σε κατάσταση σοκ την Αστυνομία ότι
έπεσε θύμα ληστείας, σε κεντρικό δρόμο των Τρικάλων.
Εκεί έφτασαν και άνδρες της
Ασφάλειας, όπου αμέσως κατάλαβαν ότι κάτι δεν πάει
καλά.
Η περιγραφή ήταν ότι 4 με
5 άτομα με καλυμμένα τα

Παπαστεργίου σε Παρθένη: «Τα Τρίκαλα
χρειάζονται συνεργασία και όχι εντυπωσιασμούς»
ε σχέση με την τρομερή
«καταγγελία» του διοικητή
του Νοσοκομείου Τρικάλων
κ. Δημήτρη Παρθένη, που
χρησιμοποιεί αβίαστα όρους
εντυπωσιασμού, ο Δήμαρχος
Τρικκαίων επισημαίνει:

Σ

«Ανακοινώσεις τέτοιου είδους, μόνο πολιτική σκοπιμότητα και έλλειψη ψυχραιμίας (εκείνου και των παρ’ ολίγο υποψηφίων στις εκλογές κολλητών του) δείχνουν.
Επιμέναμε και επιμένουμε στη συνεργασία, επειδή μένουμε Τρίκαλα από αγάπη για τον τόπο μας.
Έχω ήδη εξηγήσει πολλές φορές στον
κ. Παρθένη, ότι θα πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι, πως η μετατόπιση του περιπτέρου σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο(άρθρο 20 του ν.δ 1044/1971)
και τις αποφάσεις των δικαστηρίων της
χώρας, θα πρέπει να πραγματοποιείται
για λόγους ασφαλείας, κυκλοφορίας
κ.λπ. και να γίνεται σε μικρή απόσταση
από την αρχική θέση, αφού ληφθεί υπ'

όψιν η αποδοτικότητα της νέας θέσης και
των γειτονικών περιπτέρων (Στε
3707/2015, ΔΕφΑθηνών 2690/2013 κλπ).
Για την τοποθέτηση ή τη μετατόπιση του
περιπτέρου πρέπει να λαμβάνεται επίσης
υπ’ όψιν η επιβάρυνση που προκαλεί
στους ενοίκους των κατοικιών που γειτνιάζουν άμεσα με αυτό, καθώς και η δυνατότητα τοποθέτησης ή μετατόπισης
του περιπτέρου σε σημείο, όπου δεν προκαλείται τέτοια επιβάρυνση (ΣτΕ
3570/90).
Δυστυχώς, ο διοικητής του νοσοκομείου Τρικάλων αδυνατεί να κατανοήσει
ότι η απουσία συνεργασίας και οι τοξικές
επιθέσεις, έχουν πάντα αρνητικά αποτελέσματα. Κυρίως, αδυνατεί να κατανοήσει ότι οι εκθέσεις της Τροχαίας φυσικά
και δεν χρησιμοποιούν τη βαρύγδουπη
λέξη «παράνομο».
Αντιθέτως, θέτουν τα πραγματικά δεδομένα χωρίς τους εντυπωσιασμούς του
κ. Παρθένη, επειδή ακριβώς το θέμα δεν
προσφέρεται για φατσιμάρε.
Και, φυσικά, ο Δήμος Τρικκαίων έχει
ήδη ασχοληθεί συνολικά με το ζήτημα

των περιπτέρων, έχει μετατοπίσει ή καταργήσει θέσεις – πάντα με τη συνεργασία των ενδιαφερομένων – και έχει θεσπίσει κανονισμό για τους κοινόχρηστους χώρους.
Προφανώς η όποια λύση δεν θα δοθεί
για το φαίνεσθαι του κτηρίου του ΟΚΑΝΑ - αλλά προσωπικώς αδυνατώ να πιστέψω ότι αυτός είναι ο λόγος της ξαφνικής επίθεσης του κ. Παρθένη προς τον
Δήμο συνολικότερα και σε εμένα προσωπικώς, καθώς και ότι το θυμήθηκε το
θέμα σε προεκλογική περίοδο
Ας το επαναλάβουμε. Στα Τρίκαλα
που θα συνεχίσουμε να μένουμε, προέχει
η συνεργασία. Οποιος θεωρεί ότι τα
προβλήματα λύνονται με διατάγματα,
επικλήσεις σε λέξεις που προϋποθέτουν
γνώση των νόμων και προάγουν fake
news και εντυπωσιασμούς, προφανώς μένει σε άλλη πόλη. Η ζωή στον Δήμο Τρικκαίων απέδειξε ότι προχωρούμε μπροστά, όταν συνεννοούμαστε και όταν συνεργαζόμαστε. Αν θέλει ο κ. Παρθένης,
ας συναντηθούμε ξανά για το θέμα».
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Δραπέτης από τις φυλακές των
Τρικάλων ο νεκρός των Τιράνων
•Βίος και πολιτεία του Αντριάν Μουρατάι
που σκοτώθηκε στα Τίρανα

Μνήμες από τον Ιούλιο του 2013 και συγκεκριμένα από την
απόδραση στις φυλακές Τρικάλων, 11 κρατουμένων, ξυπνά,
η αποκάλυψη πως ο ληστής που έπεσε νεκρός στην Αλβανία
κατά τη διάρκεια της κινηματογραφικής ληστείας στο αεροδρόμιο των Τιράνων, είναι ο Αντριάν Μουρατάι.
Ο Μουρατάι βρισκόταν στις φυλακές Τρικάλων μετά την σύλληψή του για την ληστεία σε τράπεζα στη Λαμία με λεία ένα
εκατομμύριο ευρώ. Το 2013 μαζί με άλλους 10 κρατούμενους
και με «αρχηγό» τον Μάριο Κόλα, είχαν καταφέρει να αποδράσουν από τις φυλακές Τρικάλων.
Η απόδραση από τις φυλακές Τρικάλων είχε οδηγήσει σε
ένα τεράστιο ανθρωποκυνηγητό που «βάφτηκε» με το αίμα δυο
αθώων. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι δραπέτες (ανάμεσα στους οποίους δεν ήταν ο Μουρατάι) είχαν σκοτώσει μια
νεαρή γυναίκα στον Ισθμό της Κορίνθου και έναν αστυνομικό στο Δίστομο, περιοχές όπου υπήρξε συμπλοκή ανάμεσα
στους δραπέτες και τους αστυνομικούς που τους καταδίωκαν
για τους συλλάβουν.
Ο Μουρατάι κι άλλος ένας από τους δραπέτες είχαν χωριστεί από τους υπόλοιπους μετά την απόδραση. Φαίνεται πως
ο Μουρατάι πως πήρε τα λεφτά από τη ληστεία στη Λαμία και,
σύμφωνα με τις πληροφορίες, τότε είχε διαφύγει από την Ελλάδα στο Κόσοβο. Θεωρούνταν πολύ σκληρός κακοποιός.

Πώς έπεσε νεκρός ο ληστής
στο αεροδρόμιο των Τιράνων
Σκηνές βγαλμένες από κινηματογραφική ταινία εκτυλίχθηκαν την Τρίτη στο αεροδρόμιο των Τιράνων όπου ένοπλοι άρπαξαν δέκα εκατομμύρια ευρώ την ώρα που υπάλληλοι τα φόρτωναν σε αεροσκάφος!
Οι πέντε ληστές οπλισμένοι με Καλάσνικοφ και χειροβομβίδες πέρασαν στην πίστα του αεροδρομίου επιβαίνοντας σε
κλειστό ημιφορτηγό και ακινητοποίησαν τους υπαλλήλους που
εκείνη την ώρα φόρτωναν τους σάκους με τα χρήματα σε αεροπλάνο που είχε προορισμό την Βιέννη.
Υπό την απειλή των όπλων άρπαξαν τους σάκους με τα χρήματα, τους φόρτωσαν στο βαν και διέφυγαν.
Είναι η τρίτη φορά τα τρία τελευταία χρόνια που ληστεύονται χρηματαποστολές στο αεροδρόμιο των Τιράνων.
Τον Ιούνιο του 2016 τρία άτομα είχαν εισβάλει στο αεροδρόμιο και αφαίρεσαν από όχημα χρηματαποστολής που επρόκειτο να μεταφορτώσει σε αεροπλάνο σάκους που περιείχαν
1.000.000 ευρώ σε χαρτονομίσματα.
Τον Φεβρουάριο του 2017 ένοπλοι είχαν ακινητοποιήσει όχημα χρηματαποστολής λίγο έξω από το αεροδρόμιο και είχαν
αφαίρεσαν 3.500.000 ευρώ.
ΧΡ. ΠΑΠ.
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Η υποβολή αιτήσεων αρχίζει 24/4 και λήγει 13/5

Πρόγραμμα διατήρησης αυτόχθονων
σπάνιων φυλών αγροτικών ζώων

Σ

τις 24 Απριλίου ξεκινάει η
προθεσμία έναρξης υποβολής
δηλώσεων στο πρόγραμμα
διατήρησης αυτόχθονων σπάνιων
φυλών αγροτικών ζώων, η οποία θα
λήξει στις 13 Μαΐου.

Για να υποβληθεί αίτηση από παραγωγούς, θα πρέπει να έχουν υποβάλλει δήλωση
ΟΣΔΕ 2019, ενώ δικαίωμα να καταθέσουν
φάκελό έχουν νέοι εν δυνάμει δικαιούχοι,
φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες
αυτών οι οποίοι είναι κάτοχοι φυλών αγροτικών ζώων που απειλούνται με εξαφάνιση,
και δικαιούχοι της 1ης πρόσκλησης οι
οποίοι:
α) επιθυμούν να ενταχθούν για διαφορετική κατηγορία ζωικού κεφαλαίου ή και για
την ίδια ζωική κατηγορία αλλά για διαφορετική φυλή αγροτικών ζώων.
β) έχουν ανακαλέσει την αίτηση στήριξης
τους από την 1η πρόσκληση και έχουν συμπεριληφθεί στην απόφαση ανάκλησης πράξεων.

Ύψος ενίσχυσης
Το ύψος της ενίσχυσης σε ευρώ ανά
ΜΖΚ (Μονάδα Ζωικού Κεφαλαίου) ανά κατηγορία ζώου ορίζεται ως εξής:
- Βοοειδή: ------------------------310-333 ευρώ
- Πρόβατα: ----------------------209-232 ευρώ

- Αίγες: ----------------------------209-232 ευρώ
- Χοίροι: --------------------------192-215 ευρώ
- Iπποειδή: -----------------------------350 ευρώ
Τα παραπάνω μέγιστα ποσά αφορούν
διατήρηση 1 αρσενικού ανά 15 θηλυκών
ζώων αναπαραγωγής. Σημειώνεται πως
κάθε νέο ζώο που εισάγεται στην εκμετάλλευση θα πρέπει να είναι απόγονος των
ήδη υφιστάμενων στη εκμετάλλευση ζώων
ή να προέρχεται από άλλη εκμετάλλευση
που εκτρέφει ζώα της ίδιας φυλής και είναι
εγγεγραμμένο στο γενεαλογικό βιβλίο της

φυλής όπως αυτό τηρείται στο Κ.Ζ.Γ.Π.

Δικαιούχοι
Επιλέξιμοι προς ένταξη είναι οι υποψήφιοι,
οι οποίοι: 1. είναι κάτοχοι αυτόχθονων
φυλών αγροτικών ζώων που απειλούνται
με εξαφάνιση, όπως αυτές αποτυπώνονται
στον πίνακα της παραγράφου 1.3, 2. εκτρέφουν ζώα των εν λόγω φυλών στις συγκεκριμένες περιοχές παρέμβασης της χώρας,
όπως αυτές φαίνονται στον πίνακα της παραγράφου 1.3, 3. εκτρέφουν ζώα εγγεγραμμένα στο γενεαλογικό βιβλίο της φυλής

στην οποία ανήκουν.
Τα κριτήρια επιλεξιμότητας πρέπει να
συντρέχουν σε επίπεδο φυλής τόσο κατά
την υποβολή της αίτησης στήριξης όσο
και καθ’ όλη τη διάρκεια της δέσμευσης.
Δεν μπορούν να κριθούν δικαιούχοι των
ενισχύσεων της παρούσας απόφασης, οι
ακόλουθες κατηγορίες υποψηφίων:
1. όσοι έχουν ενταχθεί στο καθεστώς της
πρόωρης συνταξιοδότησης ή οι σύζυγοι
αυτών.
2. διάδοχοι πρόωρης συνταξιοδότησης
για τους οποίους υπάρχει σε ισχύ απόφαση
αποκλεισμού από τη λήψη οποιασδήποτε
ενίσχυσης στον αγροτικό τομέα για 10 έτη.
3. όσοι έχουν αποβληθεί από αγροτοπεριβαλλοντικό μέτρο ή δράση στην τρέχουσα
ή σε προηγούμενη προγραμματική περίοδο,
λόγω υποβολής εκ προθέσεως ανακριβών
στοιχείων και δεν έχει παρέλθει ένα ημερολογιακό έτος από το ημερολογιακό έτος
διαπίστωσης της παράβασης.
Στην περίπτωση συνδυασμού μέτρων ή
δράσεων ή δεσμεύσεων σε επίπεδο ενταγμένης εκμετάλλευσης – αγροτεμαχίων, οι
επιτρεπόμενοι συνδυασμοί μεταξύ του Μέτρου 11 και των Μέτρων 10 «αγροτοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα», και 14
«Καλή μεταχείριση των ζώων» του ΠΑΑ
2014-2020.
Ματθαίος Μπίνας

ΞΕΚΙΝΗΣΑΜΕ

“ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ”
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ • ΨΗΣΤΑΡΙΑ

Τηλ.: 24310 30268

Σουβλάκι

1€

Λουκάνικο

1€

Κοτόπουλο σουβλάκι 1€

Έναντι Τεχνική Σχολής

Πίτα σουβλάκι 2€

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

Κοντοσούβλι μερίδα 3,5€

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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Παρουσιάστηκαν χθες το πρωί τα στοιχεία από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Αρνητικές μετρήσεις για ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία
• Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε «χώρους ευαίσθητης χρήσης γης» ώστε να εξεταστεί τι συμβαίνει με την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία
κεραιών στην πόλη • Σύμφωνα με τα όσα προέκυψαν η ακτινοβολία φτάνει μέχρι και 10.850 φορές κάτω από το όριο ασφαλείας
ε εξαιρετικά χαμηλά
επίπεδα παραμένει η
ηλεκτρομαγνητική
ακτινοβολία από κεραίες
κινητής τηλεφωνίας στα
Τρίκαλα, όπως κατέδειξαν τα
στοιχεία των επιστημονικών
μετρήσεων που
πραγματοποιήθηκαν στην
πόλη, τον περασμένο
Φεβρουάριο και
παρουσιάστηκαν χθες το
πρωί.

Σ

Η παρουσίαση έγινε κατά τη
διάρκεια της συνέντευξης Τύπου
(στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Δ.Σ. Τρικκαίων) που παραχωρήθηκε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης από τον αρμόδιο επιστημονικό υπεύθυνο κ. Κώστα Κάππα,
καθηγητή στο εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής του τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και τον συνεργάτη του κ. Άρη
Αλεξιάς.
Το παρόν έδωσε ο αρμόδιος
Αντιδήμαρχος κ. Άκης Αναστασίου και στελέχη του τμήματος Παιδείας του Δήμου.
Σε πρώτη φάση, ο Δήμος Τρικκαίων και το αρμόδιο εργαστήριο,
θέλησαν να εξετάσουν, τι συμβαίνει με την ηλεκτρομαγνητική

Η παρουσίαση έγινε χθες κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που παραχωρήθηκε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης
ακτινοβολία κεραιών στην πόλη,
ενώ όπως προαναφέρθηκε οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν στις
8 Φεβρουαρίου 2019.
Οι μετρήσεις έγιναν σε « χώρους ευαίσθητης χρήσης γης »,
δηλαδή σε σχολεία, νοσοκομεία,
αθλητικά κέντρα, πλατείες και
δημόσια κτήρια, χώροι εγκατάστασης έξυπνων μετρητών και
επιβεβαιώνεται από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ότι η ακτινοβολία φτάνει μέχρι και 10.850
φορές κάτω από το όριο ασφαλείας.
Μάλιστα, σημειώθηκε ότι επει-

δή αφορούσε σε μετρήσεις σε
ευαίσθητες περιοχές (π.χ. σχολεία, νοσοκομεία κ.λπ.) ήταν ήδη
μειωμένο κατά 40% από το κανονικό.
«Η έκθεση του πληθυσμού από
όλες τις πηγές ραδιοσυχνοτήτων
σε όλες τις μετρηθείσες θέσεις:
κυμαίνεται από 587 έως 10.850
φορές κάτω από το όριο ασφαλείας, λαμβάνοντας υπόψη τα αυστηρότερα όρια της Ελληνικής
Νομοθεσίας (Ν.4070 ΦΕΚ Α’
82/10.04.2012)» ανέφερε κατά τη
διάρκεια της παρουσίασης ο κ.
Κάππας.

Ενδεικτικά στο 1ο Δημοτικό
Σχολείο είναι φορές κάτω από το
όριο 10186 , το 2ο Δημοτικό Σχολείο φορές κάτω από το όριο
10109, 11ο Δημοτικό σχολείο φορές κάτω από το όριο 9240, 6ο
ΓΕΛ - 6ο Γυμνάσιο φορές κάτω
από το όριο (60%) 10383, κεντρική πεζογέφυρα φορές κάτω από
το όριο 1990, IoT - Smart City
Lights φορές κάτω από το όριο
1251, Γενικό Νοσοκομείο φορές
κάτω από το όριο 1704, ΣΒ Vodafone 2357 φορές κάτω από το
όριο 587 , Δημοτικό Στάδιο φορές
κάτω από το όριο 10730, Πνευ-

ματικό Κέντρο φορές κάτω από το
όριο 6532 και στο Μύλο Ματσοπούλου φορές κάτω από το όριο
10312.
Επίσης, όπως τόνισε ότι οι
σταθμοί κεραιών για τηλεόραση ή
ραδιόφωνο, εκπέμπουν περισσότερη ακτινοβολία και πρόσθεσε με
έμφαση : «Αντιστρέφοντας τον
φόβο με αυτές τις μετρήσεις,
σταματούμε και την «τρομολαγνεία» που πολλές φορές εμφανίζεται σχετικά με το θέμα, από μη
ειδικούς».
Σημειωτέον, οι μετρήσεις έγιναν στο πλαίσιο του ερευνητικού
προγράμματος τον τίτλο «Ακτινική επιβάρυνση ευαίσθητων πληθυσμιακών ομάδων (παιδιά, έγκυες, επαγγελματικά εκτιθέμενοι)
από μη ιοντίζουσα ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία υψηλών συχνοτήτων (κινητή τηλεφωνία) και
χαμηλών συχνοτήτων (βιομηχανικά κι οικιακά ρεύματα)» και υπεύθυνο καθηγητή τον κ. Κωνσταντίνο Κάππα, από το τμήμα Ιατρικής
Φυσικής, σε συνεργασία και με
την αρωγή του Δήμου Τρικκαίων.
Ερευνητές ήταν οι κ. Αρης Αλεξιάς και Χάρης Τυράκης, με τη
συνεργασία του μέλους της ομάδας κ. Γιάννη Κιουβρέκη, ενώ τη
σύνταξη της έκθεσης αποτελε-

σμάτων έκανε, εκτός του κ. Κάππα, και η αν. καθηγήτρια κ. Κική
Θεοδώρου.

Πρόσθετα μέτρα
Εν τω μεταξύ, μέσω σχετικού
δελτίου Τύπου υπογραμμίζεται
ότι ο Δήμος Τρικκαίων έχει ήδη
προχωρήσει αλλά και προχωρά,
σε λήψη πρόσθετων μέτρων για
τη μέτρηση ηλεκτρομαγνητικής
ακτινοβολίας.
Συγκεκριμένα: Από το 2015 σε
συνεργασία με την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, έχουν
τοποθετηθεί 4 σταθεροί μετρητές
ακτινοβολίας σε δημοτικά κτήρια
(ΔΕΥΑΤ, Δημαρχείο, Ε ΚΑΠΗ, Νοσοκομείο. Αποκτήθηκε κινητή μονάδα μέτρησης, που θα κινείται
στην πόλη και στα χωριά, βάσει αιτημάτων και καθορισμένης πορείας του. Και οι δύο αυτές δράσεις έγιναν σε συνεργασία με το
Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων που υλοποιείται από την Ελληνική Επιτροπή
Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) και
τοποθετούνται το επόμενο διάστημα μετρητές συλλογής μετεωρολογικών και περιβαλλοντικών
δεδομένων σε γειτονιές των Τρικάλων.
Ευαγγελία Κάκια

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
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Γιά να μη ξεχνιόμαστε…

ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ… ΧΙΛΙΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ
ΜΝΗΜΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ
•Πρόσωπα, πράγματα και γραπτά, μιάς εποχής που ζήσαμε
Την περασμένη Πέμπτη, σε τούτη την σελίδα, έγινε όσο ήταν δυνατόν ευρύτερη αναφορά και προσέγγιση της όλης συμμετοχής
στα τοπικά, αλλά και ευρύτερα πανελλαδικά
δρώμενα του αείμνηστου Εισαγγελέα Αλέξανδρου Φλώρου, την κρίσιμη περίοδο στήριξης της Δημοκρατίας στη χώρα μας τα πρώτα χρόνια μετά τη Δικτατορία των Συνταγματαρχών του 1967. Σήμερα θα επιχειρηθεί
μία προσέγγιση της προσωπικότητας των Τρικάλων -του ιατρού, βουλευτή και μεγάλου
ευεργέτη της πόλης μας Αριστοτέλη Αντωνίου. Για τον οποίο μονολεκτικά, δεν θάταν καθόλου υπερβολή να χαρακτηρισθεί ευπατρίδης.
Αφορμή της αναφοράς, θα αποτελέσει
και η φωτογραφία της κλινικής του, επί της
οδού Ομήρου, που από πολλά χρόνια λειτουργεί ως το πρώτο ΚΑΠΗ και αποτελεί το
επιστέγασμα και την ανεξίτηλη σφραγίδα της
πολυσχιδούς δραστηριότητας και προσφοράς του.

Η κλινική «Άγιοι Ανάργυροι» του Αριστοτέλη
Αντωνίου, επί της οδού Ομήρου, μεγάλη δωρεά
προς τον Δήμο, μετά εκείνη του μύλου του
Ιωάννου Ματσοπούλου. Η κλινική λειτουργεί
σήμερα ως ΚΑΠΗ και πολλοί Τρικαλινοί και
Τρικαλινές της τρίτης ηλικίας, που παιρνούν εκεί
ψυχαγωγούμενοι, αλλά έχοντας και κάποια
ιατρική φροντίδα, ευγνωμονούν τον διαθέτη

Παίρνοντας το πτυχίο του παθολόγου, εγκαταστάθηκε στα Τρίκαλα, όπου άσκησε και
την παιδιατρική. Γιά εκείνη την περίοδο,
υπάρχει και προσωπική μου περίπτωση, όταν
ένα παιδί παίζοντας, κατάπιε μία γυάλινη
μπάλλα, απ’ αυτές που έπαιζαν τα «βόλια» και
ανήσυχος να ενημερώσω και να συμβουλευθώ το γιατρό, σαν ειδικό παιδίατρο. Καί
η απάντησή του ήταν κατηγορηματική και
αφοπλιστική-και άς το συγχωρήσει ο αναγνώστης-λέγοντας μου «θα τη χέσει». Κι’ έτσι,
επί ημέρες περιμέναμε τον παιδικό εκείνο…τοκετό της μπαλλίτσας, που τελικά έγινε…
Και γενικά ο αείμνηστος Τέλης, υπήρξε από
αυτούς τους παλιούς έμπειρους γιατρούς
που έκαναν την πρώτη τους διάγνωση με το
μάτι. Και πολλές φορές που βρισκόμουνα στο
φαρμακείο του αείμνηστου φίλου Χρίστου
Μπέλλου, στο ισόγειο του διώροφου της
Ασκληπιού, όπου ο Αντωνίου «έβλεπε» και κάποιο φίλο του ασθενή, τον άκουγα να αποφαίνεται με την στερεότυπη φράση «φύγε,
δεν έχεις τίποτα» και σπάνια του συνιστούσε
να πάει στην κλινική. Όπου κι’ εκεί η φιλανθρωπική διάθεση του ιδιοκτήτη ήταν εμφανής. Μέ την ευκαιρία δε αυτή, αξίζει να σημειωθεί ότι, εκεί πρόσφεραν τις πολύτιμες
υπηρεσίες, εκτός απ’ τους καλούς παθολόγους και δύο σπουδαίοι χειρουργοί, ο αείμνηστος και πολύ αγαπιτός στους Τρικαλινούς Γιώργος Χατζόπουλος και για λίγο καιρό ο Κύπριος Γ. Γεωργιάδης, που χακτηρίζονταν ως «πολύ λεπτά νυστέρια». Γιά τον Χατζόπουλο δε, πρέπει να σημειωθεί ότι, φανατικός ποδοσφαιρόφιλος, διετέλεσε και
πρόεδρος του Α.Ο. Τρίκαλα, κατά την…χρυσή περίοδο που αγωνίζονταν στην Α’ εθνική
κατηγορία. Και οι παλιοί συμπολίτες φίλαθλοι
τον θυμούνται να είναι πάντα στο γήπεδο,
στους αγώνες της ομάδας, εκτονώνοντας την
αγωνία του για το αποτέλεσμα, ροκανίζοντας
μιά τσέπη κολοκυθόσπορο ή άλλως πως…θορυβώδη πασατέμπο.

χώρησε και στην ανέγερση του διώροφου νεοκλασσι- κού της οδοό Ασκληπιού, με σχέδιο
του μηχανικού, πρώην Δημάρχου Κώστα
Παπαστεργίου- που υπήρξε και από τους
πρώτους πολιτικά υποστηρικτές του. Στο ένα
υπόγειο του κτιρίου είχε εγκαταστήσει το πολιτικό του γραφείο-όταν άρχισε να πολιτεύεται με την Ένωση Κέντρου –ενώ στο
άλλο, κάτω απ’ το πρώτο ζαχαροπλαστείο
«Διεθνές» των Αδελφών Σωτήρη και Γρηγόρη Μπαρτζιώκα-είχαν εγκατασταθεί το πρώτο γραφείο και τυπογραφείο της εφημερίδας
«Τρικαλινά Νέα», μετά την αποχώρηση των
σαυντακτών και τυπογράφων της «Ελευθέρας
Γνώμης» των Μπακάλη και Κωνσταντινίδη, τον
Φεβρουάριο του 1963. Αυτή η συγκατοίκησή
μας, έδωσε και την ευκαιρία και την τύχη να
γνωρίσω από κοντά και σ’ όλες τις πτυχές, την
πολυσχιδή προσωπικότητα του Τέλη, όπως
και την μυστική-σύμφωνα με το «μη γνώτο η
δεξιά τι ποιεί η αριστερά», την μεγάλη του φιλανθρωπική δραστηριότητα, ενώ η μεγάλη
αγάπη και η άσβεστη μνήμη προς τους γονείς
του, τον οδήγησε στο να δώσει το όνομα του
πατέρα του Ανάργυρου στην κλινική του
«Άγιοι Ανάργυροι» και να ανεγείρει με δική
του δαπάνη, ένα εκκλησάκι, στις υπωρείες
του Ίταμου, απέναντι από Μουζάκι, ανοίγοντας και δρόμο πρόσβασης προς αυτό, για
τους προσκηνυτές.
Όσον δε αφορά την ελεημοσύνη, χρησιμοποιούσε αθόρυβα και διακριτικά τον οδηγό του προσωπικού του αυτοκινήτου, για την
ρίψη, σε ανύποπτο χρόνο και ανώνυμα, φακέλλους με σημαντικά ποσά, κάτω απ’ την
πόρτα φτωχών οικογενειών κι’ ανήμπορων
ατόμων, ενώ και στην κλινική του νοσηλεύονταν ή χειρουργούνταν δωρεάν πολλοί
ασθενείς. Αλλά ολοκληρώνοντας την φιλανθρωπική του δρατηριότητα, με την διαθήκη
του, άφισε σε ειδικό λογα- ριασμό, σημαντικό χρηματικό ποσό, για την προικοδότηση 80
απόρων κορασίδων κάθε χρόνο, απ’ τις εισπράξεις των ενοικίων ακινήτων του. Τέλος
ο Τέλης, εκκλησιάζοντας κάθε Κυριακή και
γιορτή, ψάλλοντας και απαγγέλλοντας μάλιστα το Σύμβολο της Πίστεως και την Κυ-ριακάτικη προσευχή.

ΛΙΓΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΑ

Η ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΥ ΠΙΚΡΙΑ

Αρχίζοντας από τα βιογραφικά, πρέπει να
σημειωθεί ότι, ο Τέλης-το υποκοριστικό με το
οποίο ήταν διαδομένα γνωστός-Αντωνίου-γεννήθηκε στο γειτονικό μας Μουζάκι το 1905 και
σπούδασε στην Ιατρική Σχολή των Παρισίων, της οποίας αναγορεύτηκε και Διδάκτορας.

Ο Τέλης Αντωνίου, δεν έφυγε όμως τόσο
πικραμένος γιατί έμεινε άτεκνος, αφού περιέθαλψε και ενίσχυσε τόσο πολλά παιδιά,
όσο για την αχαριστία που επέδειξαν πολλοί
ευεργετηθέντες από εκείνον και ιδιαίτερα
πολλοί νέοι, που διορίστηκαν σε υπηρεσίες
και Τράπεζες -κά- νοντας χρήση της δύναμης
του αδελφού του Αποστόλη, Τραπεζικού και
συγγενή του Γεωργίου Μαύρου, εγκατεστημένου στην Καρδίτσα, καθώς μερικοί από
εκείνους του γύρισαν την πλάτη και έχασε
την εκλογή του, ως βουλευτή με την «Ένωση Κέντρου-Νέες Δυνάμεις», που αντί αυτού,
εκλέχτηκε ο αείμνηστος δικηγόρος Τάκης Αλ.
Μάντζαρης με το σύνθημα ότι «ο Αντωνίου είναι σίγουρος, ψηφίατε και τον Μάντζαρη.

Ο σπουδαίος χειρουργός Γεώργιος Χατζόπουλος,
«ψυχή» της κλινικής Αντωνίου,
αλλά και ποδοσφαιρόφιλος,
με προσφορά στο τοπικό ποδόσφαιρο

ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Τέλης Αντωνίοου σε φωτογραφία, όταν είχε
αναπτύξει πολυσχιδή δραστηριότητα

Επανερχόμενοι στα βιογραφικά και την όλη
δραστηριότητα του Αντωνίου, πρέπει σημειωθεί ότι, μετά τον γάμο του με την Ευρυδίκη Μπάρδα, αδελφή των γνωστών κτηματιών
Δημήτριο, Ευριππίδη και Λόλη Μπάρδα, προ-

Ο Βουλευτής Τάκης Μάντζαρης, αγορεύοντας
στην Βουλή και σε επίσημη εκδήλωση
στην Νομαρχία, πρίν τον πρόωρο θάνατό του,
που συγκλονισε την τοπική κοινωνία

Ήταν η περίοδος, που ο Μαύρος απο- μακρύνθκε απ’ την Τράπεζα Ελλάδος, κατ’
απαίτηση του Ανδρέα Παπανδρέου, από τον
πατέρα του πρωθυπουργό Γεώργιο.
Τότε και ο Τέλης, ζήτησε από φίλους του
και γνωστούς του και δημιούργησαν την
Νομαρχιακή Επιτροπή του κόμματος «Ένωσις Κέντρου –Νέες Δυνάμεις», η οποία εγκαταστάθηκε στον δεύτερο όροφο του οικήματος του οδοντίατρου Ιωάννου Μουχτάρη, απέναντι από του Αντωνίου, στην οποία,
έπειτα από παράκλησή του, μετείχα και εγώ,
με πρόεδρο τον αείμνηστο Ιωάννη Σφάλαγκα και μέλη τον Ηλία Ευαγγέλου, τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Περικλή Βασιλό και άλλους. Αυτό ίσως στάθηκε και
αφορμή να πάθει ένα καρδιακό επεισόδιο, το
1964, Κι’ ο Τέλης γύριζε φέροντας πάντα στην
τσέπη του, ένα μικρό πλακέ μπουκάλι με ουίσκυ, από το έπινε κατά διαστήματα γουλιές
και καθ’ οδόν, γιατί ως γιατρός γνώριζε ότι το
ποτό αυτό διεύρυνε τις αρτηρίες κι’ εμποδίζοντας την θρόμβωση και την καρδιακή ανακοπή. Τήν οποία και δεν απέφυγε τελικά.

Ο ΞΑΦΝΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ
Ο Αντωνίου είχε ιδιαίτερη αδυναμία στον
από αδελφή ανεψιό του Ελευθέριο Αλεβιζάκη, ο οποίος σπούδαζε στο Παρίσι και τον επισκέπτονταν συχνά. Στίς 27 Μαΐου του 1979,
λοιπόν μαζί με την σύζυγό του Ευρυδίκη-δέκα
ακριβώςχρόνια μετά την πρώτη καρδιακή
προσβολήτην οποία ξεπέρασε, θέλησε να κάνει ένα ταξίδι στη Μόσχα, έχοντας όμως κάποιο κακό προαίσθημα, βρέθηκε πάλι στο Παρίσι, -Ευρυδίκη, είπε την προηγουμένη του ταξιδιού. Δέν θα πάμε στην Ρωσία, γιατί είναι
πολύ μακρυά και δεν θέλω να σε ταλαιπωρήσω. αν τυχόν πεθάνω εκεί.
Κι’ έτσι βρέθηκαν και πάλι στην πολή του
φωτός, όπου στο διαμέρισμα του ανεψιού του
Αλεβιζάκη, άφισε την τελευταία πνοή του
πνοή, μετά νέο καρδιακό επεισόδιο, το πρωΐ
της 18 Ιουνίου 1979, παίρνοντας τον πρωϊνό
του καφέ. Ήταν 74 χρονών. Η κηδεία του έγινε πάνδημη στον Μητροπολιτικκό Ναό του
Αγίου Νικολάου, το Σάββατο 23 Ιουνίου
1979, επικηδείους δε εξεφώνησαν οι Μητροπολίτες Στέφανος και Κλεόπας, ο τότε
Πρόεδρος της Βουλής Παπασπύρου, ο αρχηγός της ΕΔΗΚ Γεώργιος Μαύρος, ο βουλευτής κι’ υπουργός Κλεόβουλος Γιαννούσης,
και ο συμπολίτης οφθαλμίατρος Κωνσταντίνος Τίγκας, εκ μέρους του Δ, Σ, του Ιατρικού
Συλλόγου Τρικάλων. Το Δημοτικό Συμβούλιο
τον ανακήρυξε μεγάλο ευεργέτη της πόλης
για την δωρεά του της κλινικής της οδού Ομήρου, ενώ πρό ετών τόνομά του δόθηκε στην
πλατεία, παρά την οδό Ματαραγκιώτου(γνωστή πρίν ως πλατεία Λαναρά και Χωραφάκιστήθηκε δε και η προτομή του.

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΔΡΑΣΗ
Ο Αριστοτέλης Αντωνίου, είχε μεγάλη παρουσία στα πολιτικά μας πράγματα. Εκλέχτηκε τρείς φορές Βουλευτής Τρικάλων, το
1963, το 1964 και το 1974, πάντα με την Ένωση Κέντρου, ενώ απέτυχε το 1977, κάτω από
συνθήκες που καταγράφηκαν πιό πάνω, Επίσης, διαθέτοντας καλό γροπτό λόγο, επεδόθηκε και στην πολιτική αρθρογραφία. Στο
τελευταίο του μάλιστα άρθρο, πρό της επαπειλούμενης δικτατορίας των Συνταματαρχών
του 1967, που δημοσιεύθηκε στα «Τρικαλινά
Νέα» στις 18 Απριλίου 1967, έγραφε ότι
«…αν χρειασθεί οι γνήσιοι δημοκράτες θα
βγούν και στο βουνό». Και ναι μεν δεν βγήκε
στο βουνό με την κήρυξη της δικτατορίας της
21ης Απριλίου, αλλά σύρθηκε πολλές φορές
ατην Ασφάλεια κατά την δικτατορία, γεγονός
που επιβάρυνε την ήδη κλονισμένη υγεία του.
ΘΥΜΙΟΣ ΓΡ. ΛΩΛΗΣ
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Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

AΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

AΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΠΑΛΙ ΓΗΠΕΔΟ

ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΑΡΧΕΣ!!!

Η δράση καλά κρατεί και σήμερα,
οπότε στο προσκήνιο θα βρεθούν
τα στελέχη της Β’ ΕΠΣΤ (σελ 7)

Η λίστα με τις σημαντικές αθλητικές
διοργανώσεις στα Τρίκαλα αυξάνεται
και πληθύνεται (σελ 4)

•Τα αγόρια του 4ου ΓΕΛ στέφθηκαν
πρωταθλητές Θεσσαλίας στην Λάρισα.
•Λύγισαν τα κορίτσια στην Ελασσόνα (σελ 6)

4 Το επιτελείο του Α.Ο. Τρίκαλα επιβάλλεται να βρίσκεται
σε εγρήγορση, αφού στο προσεχές παιχνίδι οι τρεις βαθμοί
αποτελούν μονόδρομο ανεξαρτήτως αναδιάρθρωσης
(σελ. 5)
CMYK
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Σ

αν νεράκι κύλησε
ο χρόνος και έτσι
τα περισσότερα
τοπικά
πρωταθλήματα έφτασαν
στην ολοκλήρωσή τους.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Μένουν ορισμένες εκκρεμότητες, που ουσιαστικά αποτελούν το κερασάκι στην τούρτα μιας γεμάτης χρονιάς.
Εννοείται ότι κάθε κατηγορία έχει τα δικά της μυστικά
και ντοκουμέντα, οπότε οι παίκτες πρέπει να προσαρμόζονται στον μέγιστο βαθμό.
Από την πλευρά τους οι παραδοσιακοί φίλοι του είδους
παρακολουθούν με άγρυπνο
μάτι την δραστηριότητα σε
όλα τα μέτωπα αλλά δεν κρύβουν την αδυναμία τους στην
Β’ ΕΣΚΑΘ. Γιατί χωρίς υπερβολή θυμίζει κάτι από τα παιδικοεφηβικά χρόνια αν και οι
οργανωτικές κινήσεις δεν σταματούν ποτέ με στόχο το καλύτερο.
Πολλά στελέχη λοιπόν που
αγαπούν το μπάσκετ αλλά δεν
έχουν χρόνο στην διάθεσή
τους λόγω επαγγελματικών
υποχρεώσεων όταν δέχονται
το κάλεσμα μπαίνουν στο παρκέ δίχως δεύτερη σκέψη.
Από ένα διάστημα και μετά
μιλάει το ένστικτο και έτσι διεξάγονται ανοιχτοί τις περισσότερες φορές αγώνες.
Τα τελευταία χρόνια όμως
υπάρχουν και αρκετές πρωτοβουλίες, που εδράζονται σε
γερές βάσεις. Τοπικοί σύλλογοι θέλουν να βάλουν τους
πιτσιρικάδες στο πνεύμα του
αθλήματος και τους δίνουν
την ευκαιρία να μετρήσουν
τις δυνάμεις τους.
Αγώνα τον αγώνα λοιπόν
εμφανίζονται όλο και καλύτεροι, οπότε με τα στοιχεία αυτά
και ανοιχτά παιχνίδια διεξάγονται και ο συναγωνισμός είναι μεγαλύτερος.
Και μπορεί τα στελέχη των
ομάδων να γνωρίζονται καλά
μεταξύ τους αλλά δεν σταματούν να ψάχνονται.
Η χρονιά λοιπόν παρουσίασε αρκετά σημεία αναφοράς,
οπότε οι πιστοί του είδους είδαν τα φαβορί να στέκονται
στο ύψος τους αλλά δεν έλειψαν και οι ανατροπές μαζί με
υπερβάσεις.
Πάντως οι φίλοι του μπάσκετ στάζουν μέλι για την όρεξη και την αντοχή στον χρόνο
που έχουν οι υπεύθυνοι των
ομάδων.
Παρά τα σφιχτά οικονομικά
και την πίεση χρόνου όχι μόνον
συνεχίζουν να βγαίνουν στο
παρκέ αλλά προσθέτουν σε
πρώτη ευκαιρία νέες πινελιές.
Στο πλαίσιο αυτό οι συνήθεις
ύποπτοι συνεχίζουν να φορούν
την φανέλα δίνοντας το παράδειγμα αλλά το ενθαρρυν-

Ωρα απολογισμού
Στην Β’ ΕΣΚΑΘ τα επιτελεία κάνουν την αποτίμηση της χρονιάς,
ενώ προέκυψαν και ξεχωριστοί αγώνες με δικό τους χρώμα

Σε φάση αποτίμησης της χρονιάς που ολοκληρώθηκε
βρίσκονται οι ομάδες της Β’ ΕΣΚΑΘ.
τικό είναι ότι μπαίνουν στο
μετερίζι και φρέσκα πρόσωπα.
Αν το στήσιμο κάποιας
αθλητικής έκδοσης είναι μια
φορά δύσκολο στα υπόλοιπα
πρωταθλήματα στην συγκεκριμένη κατηγορία είναι περισσότερες.
Όμως οι ιθύνοντες αγαπούν
αυτό που κάνουν, οπότε σε
πρώτη ευκαιρία βγάζουν
άσους από το μανίκι τους.
Πάντως στην κατηγορία εντοπίζεται ποικιλία ομάδων.
Αλλα σωματεία δεν κρύβουν
τις προθέσεις τους και τα δίνουν όλα για την αλλαγή σελίδας. Άλλες ομάδες πάλι θέλουν να βάλουν τα πιτσιρίκια
τους στα βαθιά, οπότε η πίστωση χρόνου είναι απαραίτητη.
Το ζητούμενο πάντως είναι
να βγαίνουν προς τα έξω καλές αθλητικές εικόνες.
Πάντως όποιος δεν κρίνει
με βάση τα ονόματα και τις
κατηγορίες ξέρει που να στραφεί.
Παρακολουθώντας παιχνίδια της Β’ΕΣΚΑΘ θα μπει άμεσα στο πνεύμα.
Οδηγός βέβαια των στελεχών είναι ο ρεαλισμός.
Όπως ομολογούν οι πιστοί
του είδους η συγκεκριμένη
κατηγορία έχει ένα ξεχωριστό
στοιχείο. Πρόκειται για το μπάσκετ στην απλή του έκδοση.
Πραγματικά στον μαραθώνιο
παίζεται γνήσιο μπάσκετ και
οι πρωταγωνιστές κάνουν
αυτό που τους αρέσει χωρίς
τρελή πίεση.
Η προσπάθειά τους είναι
ομολογουμένως συγκινητική
και φυσικά αξίζουν κάθε προβολής.
Στο μέτρο του δυνατού η
εφημερίδα μας προσπαθεί να

Στο Εφηβικό η Φαλώρεια πήρε αγώνα
στα χαρτιά και προχώρησε σε ανακοίνωση
ρίχνοντας αιχμές στην αντίπαλη ομάδα
Δυστυχώς και με μεγάλη μας λύπη για
άλλη μια φορά γίναμε μάρτυρες της απόλυτης απαξίωσης των αναπτυξιακών πρωταθλημάτων του νόμου μας.
Το προγραμματισμένο παιχνίδι της ήδη
πρωταθλήτριας του νομού μας, εφηβικής
ομάδας της Φαλωρειας , θυγατρικής του
Αιόλου Τρικάλων, με την ομάδα Φούντας
δεν διεξήχθη ενώ είχε προγραμματιστεί,

βρίσκεται όσο το δυνατόν πιο
κοντά στην κατηγορία και να
κάνει την απαραίτητη καταγραφή. Πάντως τίποτα δεν είναι τυχαίο σ'αυτή την ζωή και
όλες οι ομάδες παίρνουν στα
σοβαρά τον ρόλο τους, ενώ
προσπαθούν σε πρώτη ευκαιρία για ανάδειξη του συνόλου
των αρετών και για αγωνιστική
επιτάχυνση.
Γιατί κανείς παίκτης όταν
μπαίνει στο παρκέ δεν θέλει
να γράφει συμβατική παρουσία. Αλλωστε όσοι αναλαμβάνουν μια αθλητική δουλειά θέλουν να φτάσουν στο τέλος
με τον πλέον ιδανικό τρόπο.
Από την στιγμή που οι αθλητές παίρνουν το πράσινο φως
επιδιώκουν να εφαρμόσουν
κατά γράμμα το προπονητικό
πλάνο και να εμφανίζονται
κάθε μέρα και καλύτεροι.
Στο πλαίσιο αυτό δείχνουν
την απαραίτητη προσήλωση
στην άμυνα, ενώ στην επίθεση
προσπαθούν με καθαρό μυαλό
να φανούν χρήσιμοι στις ομάδες τους.
Κοινώς έχουν ξεφύγει από
την ερασιτεχνική νοοτροπία
και μόνο τυχαίο δεν είναι το
γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια προκύπτει ελκυστικό σκηνικό. Οι προπονητές από την
πλευρά τους επιδιώκουν να
περνούν όσο περισσότερα συστήματα μπορούν στους αθλητές τους αλλά και να πάρουν
το καλύτερο από τον καθέναν.
Η χαρά των κόουτς λοιπόν
είναι μεγάλη όταν βλέπουν
τους αθλητές να μην διστάζουν να αναλάβουν την ευθύνη
και να εκτελούν πειθαρχημένα
τις οδηγίες προτάσσοντας το
κοινό καλό. Αλλωστε η καλαθοσσφαίριση είναι βαθιά ομαδικό άθλημα.

Το έμψυχο δυναμικό από
την πλευρά του απολαμβάνει
το μπάσκετ που παίζει και κυνηγάει το αποτέλεσμα μέχρι
την λήξη.
Εχει λοιπόν εξήγηση το γεγονός ότι πολλές συναντήσεις
κρίνονται στις λεπτομέρειες.
Εννοείται ότι όλοι αξίζουν
πολλά μπράβο για την συμπεριφορά τους, ενώ δεν πρέπει να ξεχάσουμε και τους
παράγοντες, οι οποίοι κάνουν
ιδιαίτερη προσπάθεια.
Ειδικά στις μέρες μας είναι
πολύ δύσκολο να προσφέρει
κανείς στο συγκεκριμένο μετερίζι και να δείξει τον δρόμο
στο μέτρο του δυνατού.
Και μπορεί οι πιτσιρικάδες
να θέλουν από κάπου να ξεκινήσουν αλλά στο παραγοντικό
κομμάτι είναι δύσκολο να περάσουν νέα πρόσωπα στο
προσκήνιο. Γιατί η διατήρηση
μιας ομάδας προϋποθέτει απίστευτο τρέξιμο αλλά και έμφαση σε πράγματα που δεν
τα βλέπουν οι εκτός των γραμμών.
Πάντως όσοι μένουν στις
επάλξεις ανεβάζουν την ψυχολογία των αθλητών τους με
τον δικό τους τρόπο.
Οσο για τους φιλάθλους ξέρουν να εκτιμούν τις φιλότιμες
προσπάθειες και κάνουν πέρασμα από τα κλειστά.
Ολοι αυτοί αποτελούν μια
καλή παρέα και με την δράση
τους βάζουν την Β' ΕΣΚΑΘ
στην καρδιά περισσότερων
φιλάθλων.
Γιατί πλέον οι συμπολίτες
διαπιστώνουν ότι οι πρωταγωνιστές της κατηγορίας βλέπουν μακριά κοιτάζοντας σε
πρώτη ευκαιρία τον εμπλουτισμό του ρόστερ, αφού οι
παραστάσεις παίζουν μεγάλο
ρόλο στον χώρο.
Όλα όμως πρέπει να γίνονται με επιμονή και υπομονή,
οπότε ο χρόνος θα δείξει περισσότερα.
Ασφαλώς οι πρωταγωνιστές
χαίρονται το κάθε παιχνίδι,
οπότε αν στην πορεία προκύψει η ευκαιρία θα σπεύσουν
να καταγράψουν ανοδική τροχιά.

Κάνουν ταμείο
Το ευρύ κοινό είναι λογικό
να ασχολείται με το καθαρά
αγωνιστικό κομμάτι και τις συναντήσεις.
Ωστόσο το χτίσιμο κάθε
συγκροτήματος προϋποθέτει
χρόνο και ψάξιμο.
Οι μετεγγραφικές κινήσεις

Αφησε αιχμές
λόγω απουσίας της ομάδας Φούντας από
το γήπεδο χωρις καμία πρότερη ενημέρωση
σε κανέναν από τους παράγοντες του αγώνα, αντίπαλη ομάδα, διαιτητές, γραμματεία.
Η πρωταθλήτρια ομάδα της Φαλώρειας
παρότι την επόμενη μέρα του αγώνα ,αγωνίστηκε στον ημιτελικό του εφηβικού πρωταθλήματος Θεσσαλίας στο γήπεδο του

Παλαμά, ουδέποτε ζήτησε αναβολή του
συγκεκριμένου παιγνιδιού.
Είμαστε σίγουροι ότι ,όπως άλλωστε
συμβαίνει όλα αυτά τα χρόνια, οι γονείς
αντιλαμβάνονται πλήρως τις διαφορετικές
αξίες με τις οποίες γαλουχούνται τα παιδιά
στην μεγαλύτερη Ακαδημία της Θεσσαλίας.

ξεκινούν από ένα συγκεκριμένο διάστημα κάτι που σημαίνει ότι πρέπει να γίνεται
προεργασία. Μετά την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος
πάλι είναι αδήριτη ανάγκη να
γίνεται αυτοκριτική και ταμείο.
Τα επιτελεία προσπαθούν να
καταγράψουν με ψύχραιμο
μάτι τα καλά σημεία αλλά και
τους τομείς που επιδέχονται
βελτίωσης.
Με συγκεκριμένες διορθωτικές κινήσεις μπορούν να έρθουν καλύτερες μέρες.
Φυσιολογικά τα στελέχη των
ομάδων προσπαθούν να αναδείξουν τα δυνατά τους στοιχεία. Όταν διαθέτουν έμπειρους παίκτες τους δίνουν τα
ηνία και στην πορεία ξέρουν
πότε να επιταχύνουν και πότε
να επιβραδύνουν.
Όταν στηρίζονται στα νιάτα
ξέρουν ότι θα πρέπει να περιμένουν εύλογο διάστημα αλλά
όταν αναπτύξουν ταχύτητα θα
νιώσουν γλυκιά δικαίωση.
Βέβαια παραδοσιακά δεν
λείπουν τα ανοιχτά ματς αλλά
και οι εκπλήξεις.
Ετσι άπαντες πρέπει να είναι
έτοιμοι για όλα, ενώ οι προπονητές προσπαθούν να δίνουν νέα ερεθίσματα και συγκεκριμένο υλικό στους παίκτες. Πάντως ο συναγωνισμός
μόνο καλό κάνει στα συγκροτήματα και στους παίκτες,
αφού δεν μένουν στα κεκτημένα τους αλλά σπεύδουν να
πλειοδοτήσουν σε εμπνεύσεις
βελτιώνοντας τα στατιστικά
τους. Πράσινη Γωνιά και Φούντας ΒΑ ανέλυσαν το υλικό και
θα σπεύσουν να επιστρέψουν
δριμύτεροι.
Όπως και να’χει το τελευταίο διάστημα πραγματοποιήθηκαν ξεχωριστοί αγώνες.
Εν αρχή είχαμε το παιχνίδι
για τον τίτλο του υπερπρωταθλητή. Η Ανόρθωση ήταν η
νικήτρια με 50-43 στον αγώνα
κατάταξης που έγινε στο κλειστό του Αγιου Θωμά , κόντρα
στον ΓΑΣ Παλαμά και αναδείχθηκε Υπερπρωταθλήτρια
της Β' ΕΣΚΑΘ .
Εξάλλου το BC Larissa ήταν
ο νικητής του αγώνα κατάταξης , μεταξύ των τρίτων ομάδων των δυο ομίλων της Β'
ΕΣΚΑΘ, επικρατώντας του
Κρόνου Τυρνάβου με 57-68,
ελπίζοντας πλέον να ανοίξει
θέση στην Α2 ώστε να πάρει
την άνοδο.

Παρουσία
θρύλου
Πρόκειται για ασύγκριτο κεφάλαιο στην Ελληνική καλαθοσφαίριση
που άλλαξε κατά γενική
ομολογία την ροή των
πραγμάτων.
Το sport 24 έγραψε
σχετικά.
Για πρώτη φορά, στην
πολυβραβευμένη διοργάνωση, θα δώσει το παρών ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ Νίκος
Γκάλης.
Πρόκειται για τον πρώτο Έλληνα καλαθοσφαιριστή που εντάχθηκε στο
Hall Of Fame, περνώντας
έτσι στο «πάνθεον» του
παγκόσμιου μπάσκετ.
Στο πλαίσιο της φετινής του συμμετοχής στο
“Navarino Challenge”, ο
Νίκος Γκάλης επεσήμανε: «Ο αθλητισμός ενώνει
τους ανθρώπους.
Ο αθλητισμός ενώνει
τους λαούς.
To Navarino Challenge
ενώνει επαγγελματίες και
ερασιτέχνες αθλητές, ανθρώπους διαφορετικών
ηλικιών, διαφορετικού
φύλου και ειδικών ικανοτήτων.
Δημιουργεί φιλίες και
σχέσεις μεταξύ των συμμετεχόντων που όλοι μιλάνε την ίδια γλώσσα,
αυτή του αθλητισμού.
Ως κοινωνία οφείλουμε
να στείλουμε το μήνυμα
ότι ο αθλητισμός ενώνει
τους ανθρώπους #sportsunitepeople αλλά και να δώσουμε
κυρίως στα νέα παιδιά
τις απαραίτητες ηθικές
αξίες, μέσω της άθλησης.
Το Navarino Challenge,
η Μεσσηνία και η Costa
Navarino πρωτοπορεί,
υπηρετώντας αυτή την
ιδέα και με πολύ μεγάλη
χαρά θα συμβάλλω και
εγώ στην διάδοση της».
Ο Νίκος Γκάλης, θα
αποτελέσει το τιμώμενο
πρόσωπο της φετινής
διοργάνωσης, ενώ θα είναι και αυτός που θα κάνει το τζάμπολ στο τουρνουά 4on4 που θα πραγματοποιηθεί στην Costa
Navarino.

Τελικό η Φαλώρεια
Το ήθελαν πολύ οι έφηβοι
της Φαλώρειας και έτσι βρήκαν αντίδοτο για τον αντίπαλο
ΑΣ. Καρδίτσας και την πίεση
στον χθεσινό ημιτελικό Θεσσαλίας.
Τελικά οι πορτοκαλί του Κ.
Ευαγγελακόπουλου επικρά-

τησαν 52-44 των γειτόνων και
θα αντιμετωπίσουν στον Σαββατιάτικο τελικό(17.30: Παλαμάς) τους Αετούς Λάρισας.
Αναλυτικά σε επόμενο φύλλο.

τοΠιΚΑ

Αφιερωμένο
εξαιρετικά
Στην Ευρωλίγκα δεν
ξεχνούν τον Παύλο
και τον Θανάση
Γιαννακόπουλο
Το Final Four της Euroleague φαίνεται ότι θα επιστρέψει στη χώρα μας. Ο
εκτελεστικός διευθυντής της
διοργάνωσης, Τζόρντι Μπερτομέου και ο υφυπουργός
Αθλητισμού, Γιώργος Βασιλειάδης, φαίνεται πως συμφώνησαν για να γίνει στην
Αθήνα το F4 του 2020 ή του
2021, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα.
Σύμφωνα με τη Live Sport,
οι δύο πλευρές τα έχουν
βρει σε όλα. Το Final Four
αναμένεται να πάρει το όνομα των ιστορικών ηγετών
του Παναθηναϊκού, Παύλο
και Θανάση Γιαννακόπουλο.
Μέσα στις επόμενες δέκα
μέρες θα γίνει γνωστό αν η
Αθήνα θα πάρει το Final Four
του 2020, το οποίο διεκδικεί
αυτή και το Παρίσι. Αν τελικά
προχωρήσει θα πρέπει να
γίνει ανακαίνιση στο “Νίκος
Γκάλης”, το οποίο θα κοστίσει 1,5 εκατομμύριο ευρώ,
με το κονδύλι να έχει ήδη
εγκριθεί από τη ΓΓΑ.
Παράλληλα, οι τεχνικές
υπηρεσίες της ΓΓΑ κάνουν
τον έλεγχο τους, για να δουν
αν μπορούν να κάνουν τις
αλλαγές στο γήπεδο από
αυτό το καλοκαίρι.

Ενισχυμένη
σύνθεση
Στον ολυμπιακό
φαίνεται πως
ετοιμάζονται σιγά –
σιγά για την επόμενη
οργανωτικά ημέρα
Ο Ολυμπιακός αυτή τη
χρονιά αποφάσισε να πάρει
δραστικές αποφάσεις και
από ότι φαίνεται θα το πάει
μέχρι τέλους.
Αρκετοί έλεγαν ότι όσα
κάνουν οι Αγγελόπουλοι είναι για να φύγουν. Από ότι
φαίνεται, όμως, όχι μόνο θα
παραμείνουν στην “ερυθρόλευκη”, αλλά θα έχουν και
έναν ισχυρό συμπαίκτη στο
πλευρό τους.
Σύμφωνα με την Sportime,
οι Αγγελόπουλοι θα συνεχίσουν να προσφέρουν στον
Ολυμπιακό και στο πλευρό
τους θα είναι ο Γιώργος Λεριώτης.
Ο Έλληνας επιχειρηματίας είναι από τους βασικούς
χρηματοδότες της γυναικείας ομάδας μπάσκετ των
ερυθρολεύκων και έχει συμβάλει στις μεγάλες επιτυχίες
της ομάδας.
Παράλληλα, όμως αναμένεται να ενεργοποιηθεί και
ο Παναγιώτης Φασούλας. Ο
παλαίμαχος καλαθοσφαιριστής, σύμφωνα με το δημοσίευμα, θα αναλάβει πόστο
στην ΚΑΕ και θα ενισχύσει
από νέο πόστο την ομάδα.
Οι Αγγελόπουλοι ακόμη
προτίθενται να αυξήσουν το
μπάτζετ της νέας χρονιάς,
για να επανέλθει η ομάδα
στις επιτυχίες.
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Με ιδέες και όρεξη
Στις αγωνιστικές εκδηλώσεις των πρωταθλημάτων υποδομής
τα μπασκετικά ταλέντα μοχθούν πάντα για το καλύτερο

Μ

πορεί να
διεκπεραιώθη
κε ο
μεγαλύτερος
όγκος δουλειάς στα
πρωταθλήματα
υποδομής μπάσκετ αλλά
υπάρχουν κάποια ακόμη
ματς στο πρόγραμμα,
οπότε οι πιτσιρικάδες
δεν βγαίνουν από την
πρίζα.

δυναμικό στα βαθιά του αθλήματος.

Εδωσαν στίγμα

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr

Εννοείται βέβαια ότι όλα
πρέπει να τελειώνουν στην
ώρα τους.
Χωρίς υπερβολή αντιμετωπίζουν με την μέγιστη δυνατή
σοβαρότητα όλες τις εκδηλώσεις. Εδώ στις προπονήσεις είναι τύπος και υπογραμμός. Ξέρουν όμως ότι η ουσία
βρίσκεται στα επίσημα και
προσπαθούν να δίνουν τον
καλύτερο εαυτό τους.
Σίγουρα η πίεση είναι διαφορετική, οπότε το έμψυχο
δυναμικό καλείται να έχει τα
μάτια του ανοιχτά για να μπορέσει να γείρει την ζυγαριά
προς το μέρος του.
Ασφαλώς μόνιμο συμβόλαιο με τις επιτυχίες δεν υπέγραψε κανείς στον αθλητισμό.
Συνεπώς επιβάλλεται να είναι
προετοιμασμένος και για αρνητική εξέλιξη.
Πάντως σε αυτές τις ηλικίες
τα παιχνίδια αποτελούν μεγάλο σχολείο, αφού το έμψυχο δυναμικό τρίβεται στα
δύσκολα και διαβάζει από
μέσα δεδομένα που δεν εκτέλεσε σωστά σε πρώτο χρόνο.
Η διαχείριση καταστάσεων
είναι σημαντική υπόθεση στον
αθλητισμό αλλά σε κάθε περίπτωση συνεπαίρνει το κοινό
ο τρόπος που προσεγγίζουν
οι μικροί ηλικιακά αθλητές το
παιχνίδι.
Το γεγονός δεν αποτελεί
έκπληξη αφού το νέο αίμα
διψάει αποδεδειγμένα για
δράση.
Πολύ σωστά πάντως φροντίζει να προχωράει βήμαβήμα, αφού το χτίσιμο ενός
παίκτη θέλει μια συγκεκριμένη
διαδικασία και δεν μπορεί να
γίνει με το πάτημα ενός κουμπιού.
Το Α και το Ω είναι φυσικά
η προεργασία στις προπονήσεις. Αυτές αποτελούν καθρέπτη, αφού διαμορφώνονται τα σχήματα και τα συστήματα, ενώ οι αθλητές βρίσκουν τους ρόλους τους.
Ετσι οι πιτσιρικάδες πάνε
καλά διαβασμένοι στα επίσημα, που φυσικά έχουν διαφορετική δόμηση και φυσιογνωμία.
Μέλημα πάλι των προπονητικών επιτελείων είναι να
ετοιμάζουν τους παίκτες για
να αντιδράσουν σωστά την
στιγμή που δεν βγαίνουν τα
πράγματα στο παρκέ όπως

Στιγμιότυπο από τον αγώνα του εφηβικού ανάμεσα
σε Φούντα ΒΑ και Δαναούς
ακριβώς τα θέλουν.
Ακόμη όμως και όταν μια
ομάδα εκτελεί τα πάντα σωστά οι τεχνικοί καλούνται να
κρατούν γερά το χαλινάρι του
ενθουσιασμού.
Ασφαλώς μεγάλο ρόλο παίζει και ο έλεγχος του ρυθμού.
Όταν λοιπόν οι μικροί σε ηλικία αθλητές λυθούν πλήρως
και βγάλουν τις πρώτες καλές
φάσεις στον αγωνιστικό
χώρο, τότε μπαίνουν για τα
καλά στο πνεύμα και είναι σε
θέση να κάνουν πολλές δουλειές, είτε στην άμυνα, είτε
στην επίθεση.
Διότι η σύγχρονη καλαθοσφαίριση κάθε άλλο παρά
μονοδιάστατη είναι.
Ισα- ίσα ο κάθε αθλητής
που σέβεται τον εαυτό του
πρέπει να διαθέτει πολλά
στοιχεία στο αγωνιστικό του
υπόβαθρο που να τα αναδεικνύει στην κατάλληλη στιγμή.
Πολύ σωστά λοιπόν οι προπονητές δίνουν μεγάλη βαρύτητα στην ισόρροπη ανάπτυξη αλλά και στο ομαδικό
πνεύμα. Ασφαλώς κάποια
πράγματα πρέπει να γίνονται
κτήμα του κάθε παίκτη εξ
απαλών ονύχων.
Αν οι αθλητές μάθουν να
θέλουν συνέχεια από μια μπάλα για τον εαυτό τους μπορούν να δώσουν λύσεις κάποιες φορές αλλά σε βάθος
χρόνου το αποτέλεσμα δεν
θα είναι το ιδανικό.
Αντίθετα από την στιγμή
που μοιράσουν πάσες θα
δουν τις πιθανότητες για ροζ
φύλλα να αυξάνονται κατακόρυφα. Ετσι στην περίπτωση
αυτή άπαντες θα αποχωρούν
με ψηλά το κεφάλι.
Αλλωστε όσοι μελετήσουν
διαχρονικά την βίβλο των μεγάλων μπασκετικών κατορθωμάτων θα διαπιστώσουν
ότι οι ομάδες που γράφουν
ιστορία είναι αυτές, που όλο
το έμψυχο δυναμικό βάζει
πλάτη και παίζει ο ένας για
τον άλλο.
Εννοείται ότι τα ταλέντα
παρακολουθούν χωρίς να
χορταίνουν τα μαγικά που
κάνουν τα ιερά τέρατα του

χώρου αλλά θέλουν να καταθέσουν την δική τους ολοκληρωμένη πρόταση.
Σίγουρα στο διάβα της καριέρας τους θα βιώσουν
όμορφα και έντονα συναισθήματα. Πρέπει όμως πάντα να
κάνουν συνετές επιλογές, να
βελτιώνουν ατέλειες, να σέβονται τους αντιπάλους και
κυρίως να αντιμετωπίζουν
κάθε παιχνίδι από μηδενική
βάση.
Κάθε συνάντηση έχει τα
δικά της μυστικά και ντοκουμέντα. Ακόμη και η πιο φορμαρισμένη ομάδα όταν χαλαρώσει θα χρειαστεί να καταβάλλει διπλάσια προσπάθεια.
Στο θέμα αυτό μάλιστα αρκετοί ειδικοί σημειώνουν σε
όλους τους τόνους ότι οι ήττες σε κάνουν σοφότερο.
Όπως και να’χει όμως η
παραδοχή ενός σκορ αποτελεί δείγμα αθλητικού πολιτισμού.
Μακάρι πάντως τα ταλέντα
να έχουν την επιθυμητή εξέλιξη για να συντηρηθεί η μπασκετική παράδοση των Τρικάλων.
Όλα όμως θα γίνουν στην
ώρα τους και χωρίς πίεση.
Διότι αν ένα πράγμα χαλάσει
έναν εκκολαπτόμενο παίκτη
ελλοχεύει κίνδυνος να δει την
ενασχόλησή του με τελείως
διαφορετικό μάτι.
Αντίθετα όσο γεννήθηκαν
με κάποιο άθλημα στο αίμα
τους θα βρουν τον δρόμο
τους, εκτός και αν προκύψουν
απίθανοι συσχετισμοί.
Θα είναι ευχής έργον να
προκύψουν από τα Τρίκαλα
αθλητές πρώτης γραμμής.
Όμως ακόμη και αυτό να μην
γίνει τα τοπικά στελέχη μπορούν να προχωρήσουν σωστά
στην ζωή τους με βάση τις
αρχές που απέκτησαν μέσα
από την ενασχόληση με τον
αθλητισμό.
Συμπερασματικά ο ζήλος
των νιάτων δίνει ώθηση στα
επιτελεία των ομάδων να ψάχνονται στον μέγιστο βαθμό
και να μετέχουν σε εκδηλώσεις εντός και εκτός των τειχών, που βάζουν το έμψυχο

Εδώ και λίγες μέρες το ενδιαφέρον είναι στραμμένο
στις υποχρεώσεις επιπέδου
Θεσσαλίας.
Οι εκπρόσωποί μας έκαναν
την προσπάθειά τους αλλά
στα τοπικά δρώμενα προέκυψαν ορισμένοι αγώνες για να
γεμίσουν το κάδρο.
Στο εφηβικό λοιπόν η Φούντας ΒΑ φιλοξένησε τους Δαναούς.
Οι γαλάζιοι με παιδιά που
έχουν συμμετοχές και στο
ανδρικό εμφανίστηκαν στην
μέρα τους και επικράτησαν
40-69. Με καλή άμυνα έχτισαν
αξιόλογη διαφορά από την
πρώτη περίοδο που την συντήρησαν μέχρι τέλους. Από
την πλευρά τους οι γηπεδούχοι επιδίωξαν να είναι όσο
πιο ανταγωνιστικοί μπορούσαν.
Τα δεκάλεπτα: 9-18, 2135, 31-48, 40-69.
Διαιτητές:Λίλης - Τατσιόπουλος
Trikala FBA (Φούντας Γ.):
Κολίτσας 6, Παπαντάλιας ,
Σκουλής , Κουτούμπας 6, Οικονόμου 4, Μπέκος 7, Τζιώρας , Τσιχτής 5, Μπουντούρης 9, Γκιόγκας 3(1), Καλαπανίδας .
Δαναοί (Μητσάς) Καρατζάς
2, Ταλαρος 11(1), Δίπλας
17(2), Τίγκας 3, Μοσχόπουλος
4, Σδράκας 12, Τσίνος , Ράρρας 14, Νταιλιάνης 2, Τραπότσης , Δουμουσιάρης 4.
Ανοιχτό παιχνίδι έγινε και
στο παιδικό. Στην προκειμένη
περίπτωση η Φούντας ΒΑ επικράτησε 67-54 της Καλαμπάκας. Οι παίκτς και των δυο
ομάδων έδειξαν ότι έχουν βάλει σωστές βάσεις και πορεύονται βάσει σχεδίου.
Το σημαντικό είναι ότι δεν
μένουν στα κεκτημένα τους
αλλά ψάχνονται στον μέγιστο
βαθμό. Αγωνιστικά οι γηπεδούχοι πήραν ένα προβάδισμα αλλά ο ΑΟΚ το πάλευε
γερά, οπότε στο ημίχρονο οι
λογαριασμοί ήταν ανοιχτοί.
Στην γ’ περίοδο η Φούντας
ΒΑ άνοιξε την ψαλίδα και
έφτασε μέχρι το τέλος του
δρόμου.
Τα Δεκάλεπτα: 13-9 , 2622, 47-31, 67-54
Διαιτητές: Δημουλάς - Τατσιόπουλος
Φούντας BC (Φούντας Γ.Μπακώση) Κολίτσας, Αργυρόπουλος, Μπαμπούρης,
Κουτούμπας, Κυρίτσης, Μανθελάς, Σκουλής, Μπέσιος,
Τζιώρας,
Μπουντούρης,
Μπουραζάνης, Καλαπανίδας.
Καλαμπάκα (Σπανός Κ.) Γετερίδης Χ., Γετερίδης Δ. ,
Βλάχος, Παλάσκας Ν, Σταλιάς Μ., Καραπέτσας, Τούλας
, Σταυράκης, Ταμπάκου Κ.,
Μπουζέκης, Ραγιάς, Σινάνης.
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Δουλειά
στην
γειτονιά
Η Εθνική μπάσκετ με
αμαξίδιο παρουσία
Φιλίππου
προετοιμάζεται στον
Βόλο ενόψει του
Ευρωπαϊκού
πρωταθλήματος
Οσοι απαρτίζουν τις τάξεις της παίζουν για τα
εθνόσημο και κάνουν κατάθεση ψυχής.
Την ώρα που η Εθνική
Ελλάδας βρίσκεται στις
φιλόξενες αθλητικές εγκαταστάσεις του Βόλου,
προκειμένου για την προγραμματισμένη προετοιμασία της, στη Σόφια έγινε χθες η κλήρωση για
το 9ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης με αμαξίδιο (Division
C).
Η κλήρωση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα
συνεδρίων του Αθλητικού
Γυμναστηρίου Τριαδίτσα,
εκεί όπου θα γίνουν κι οι
καλοκαιρινοί αγώνες.
Την ΟΣΕΚΑ και το ελληνικό μπάσκετ με αμαξίδιο
εκπροσώπησε ο Γρηγόρης Κοντοδήμος, Υπεύθυνος των Εθνικών Ομάδων.
Στο 9ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης με αμαξίδιο (ECMC
2019) θα πάρουν μέρος
οι: Τσεχία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Βουλγαρία, Ιρλανδία, Πορτογαλία και Σερβία.
Η Εθνική μας προετοιμάζεται σκληρά, ώστε να
είναι ανταγωνιστική στο
έπακρο, να διεκδικήσει τις
πιθανότητές της για άνοδο στη μεγαλύτερη κατηγορία.
Σύναξη της Εθνικής χωρίς Τρικαλινό χρώμα δεν
νοείται.
Ετσι ο συμπολίτης παίκτης του Αστέρα Παναγιώτης Φιλίππου ενσωματώθηκε στο πρόγραμμα
του αντιπροσωπευτικού
μας συγκροτήματος και
φυσικά όπως πάντα δίνει
τον καλύτερο εαυτό του.
Ο ίδιος κάνει και φέτος
μεστό πρωτάθλημα με τελευταίο δείγμα γραφής
την εμφάνισή του στην
πρόσφατη αναμέτρηση με
τον Ηρόδικο στην Κομοτηνή.

CMYK
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Α

ποδεδειγμένα οι
Τρικαλινοί διψούν
για δράση και
μάλιστα καλή.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Επίσης αγκαλιάζουν με ζέση
κάθε καινούργια πρωτοβουλία
που βλέπει το φως.
Όλα αυτά επιβεβαιώθηκαν
στην συνέντευξη της Τρίτης για
την παρουσίαση του Trikala city
run το οποίο συνδέει τον πολιτισμό με τον αθλητισμό.
Ηδη η αρχική ανταπόκριση είναι ιδιαίτερα θετική και αν λάβουμε υπόψιν μας τις τοποθετήσεις των υπευθύνων στις 5
Μάη θα προκύψει κοσμοσυρροή,
αφού περιμένουν κοντά στα
2000 άτομα.
Πρόκειται για διόλου ευκαταφρόνητο αριθμό που καταδεικνύει την έφεση των Τρικαλινών
στα σπορ.
Αυτή την αγάπη αξιοποιούν
οι άνθρωποι όλου του αθλητικού
φάσματος και σε πρώτη ευκαιρία
παρουσιάζουν ξεχωριστές εκδηλώσεις.
Ουσιαστικά κάθε εποχή του
χρόνου προκύπτουν μαζεμένα
σημεία αναφοράς.
Για τα ομαδικά σπορ δεν χρειάζεται να κάνουμε εκτενή ανάλυση, αφού το πρόγραμμα είναι
γνωστό, ενώ οι αναμετρήσεις
κινητοποιούν τους φιλάθλους,
ειδικά όταν ανοίγει η βαθμολογική κάνουλα.
Όμως η περιοχή μας διακρίνεται για την ισορροπία της σε
όλα το φάσμα του αθλητισμού.
Επίσης οι εμπνεύσεις είναι
πλούσιες, οπότε προκύπτουν
μοναδικά στιγμιότυπα, που γοητεύουν όσους έρχονται στα μέρη
μας.
Και φέτος λοιπόν η περιοχή
μας βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, ενώ οι μαζώξεις διαδέχονται
η μια την άλλη. Γιατί όσοι έχουν
την ευθύνη ξέρουν πως πρέπει
να δώσουν ερεθίσματα ειδικά
στη νεολαία, ενώ από την άλλη
σπεύδουν να συντηρούν τον
μύθο, δηλαδή για έναν νομό με
έφεση στον αθλητισμό.
Όταν λοιπόν έρχεται μια διορ-

Μ

ε επιτυχίες
άνοιξε ο
θερινός κύκλος
αγώνων για τον
σύλλογό μας Α.Σ.Ε.Τ. μετά
το πέρας των χειμερινών
αγώνων κατηγοριών που
έγιναν τον Φεβρουάριο στη
Θεσσαλονίκη των
αγωνιστικών κατηγοριών
σειρά είχαν οι μικροί της
ομάδας μας της
προαγωνιστικής κατηγορίας.

Το δελτίο τύπου αναφέρει:
Έτσι συμμετείχαμε το Σάββατο
16/3/2019 στους αγώνες προαγωνιστικών κατηγοριών στην
Καρδίτσα στα ‘ΓΑΛΑΓΑΛΕΙΑ
2019’.
Οι αγώνες αφορούσαν κολυμβητές – τριες ηλικίας
9,10,11,12 ετών. Στους αγώνες
συμμετείχαν πάνω από 500
αθλητές από 25 σωματεία από
την Θεσσαλία και την Βόρεια
Ελλάδα. Τους αγώνες διοργάνωσε ο Α.Κ.Α. Καρδίτσας ο
Α.Σ.Κ. Ολυμπιακός Καρδίτσας
η Π.Ε.Θ. και η Κ.Ο.Ε. εις μνήμη
του παλιού προέδρου του
Α.Κ.Α.Κ. Κώστα Γαλαγάλα.
Συμμετείχαμε με 6 αθλητές
– τριες καταφέραμε να κατακτήσουμε 1 χρυσό μετάλλιο
και να έχουμε αρκετούς αθλητές στις πρώτες οκτάδες. Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Μεγάλη η αλυσίδα
Οι σημαντικές εκδηλώσεις δεν σταματούν ποτέ στα Τρίκαλα
και φυσικά οδηγούν περισσότερο κόσμο στον αθλητισμό

Οι εμβληματικές εκδηλώσεις καλά κρατούν
στα Τρίκαλα, ενώ έπεται συνέχεια
γάνωση στα μέρη μας είναι μαθηματικά βέβαιο ότι τα ταμείο
θα είναι θετικό σε όλους τους
τομείς.
Οσοι ζουν από μέσα τις εκδηλώσεις σημειώνουν ότι τα Τρίκαλα ξέρουν να καταθέτουν καινούργια δείγματα γραφής αξιοποιώντας την εμπειρία.
Γιατί το ζητούμενο δεν είναι
μόνον να κερδίσουν νέους φίλους αλλά και να τους διατηρήσουν.
Πραγματικά εδώ και χρόνια ο
αθλητικός τουρισμός είναι στην
πρώτη γραμμή, οπότε η δραστηριότητα καλά κρατεί, οπότε
οι εκτός των τειχών ψάχνονται
για το μυστικό των δικών μας
στελεχών όσον αφορά το στήσιμο μεγάλων γιορτών.
Πόσο μάλλον αν αυτή η περιοχή είναι προικισμένη από την
φύση της όπως τα Τρίκαλα.
Όπως καταδεικνύει ο κύκλος
δουλειάς και στο 2019 δεν θα
αλλάξουν συνήθειες οπότε η
καρδιά των σπορ θα συνεχίσει
να χτυπάει έντονα στα μέρη μας.
Η λίστα που γνωστοποιήθηκε

είναι πλούσια και έπεται συνέχεια.
Φυσικά τίποτα δεν γίνεται με
αυτόματο πιλότο και πρέπει να
δώσει ο καθένας το 100% των
δυνατοτήτων του, ενώ παράλληλα επιβάλλεται και η ανάδειξη
των αθλητικών χώρων.
Στο θέμα αυτό αρκετοί χάρηκαν με την τελευταία είδηση για
το ταρτάν αλλά όλοι θέλουν να
δουν τα μηχανήματα να παίρνουν μπροστά.
Γενικά τα σπορ και ο αθλητικός τουρισμός αποτελούν ένα
από τα πιο δυνατά χαρτιά του
νομού.
Ο αθλητισμός άλλωστε δεν
έχει εποχή και οι συμπολίτες
ξέρουν να προσαρμόζονται σε
όλα τα δεδομένα και να στήνουν
δραστηριότητες που μιλούν στην
καρδιά του κόσμου.
Τα μέχρι τώρα μηνύματα είναι
ενθαρρυντικά, ενώ στην πορεία
θα βγουν και νέοι άσοι από το
μανίκι.
Δικαιολογημένα λοιπόν οι συμπολίτες τρίβουν τα χέρια τους.
Πολύ απλά όλοι εύχονται η αλυ-

σίδα να διευρυνθεί, αφού με τον
τρόπο αυτό τα οφέλη είναι πολλαπλά
Τρίκαλα και αθλητισμός λοιπόν είναι έννοιες αλληλένδετες,
ενώ τα σπορ γοητεύουν μικρούς
και μεγάλους.
Δεν είναι μόνον οι αθλητικές
επιδόσεις που σημειώνουν οι
πρωταγωνιστές.
Ψηλά τον πήχη βάζουν και
όσοι αναλαμβάνουν να τρέξουν
μια σύναξη, αφού δεν έχουν συνηθίσει σε εκπτώσεις.
Αναμφίβολα τα Τρικαλινά στελέχη διαθέτουν την συνταγή και
την τεχνογνωσία για να παρουσιάζουν εκδηλώσεις που αφήνουν έντονο αποτύπωμα.
Οσο για τους επισκέπτες φεύγουν με τις καλύτερες εντυπώσεις, αφού βιώνουν στο έπακρο
την τοπική φιλοξενία και δεν το
κρύβουν ότι νιώθουν σαν στο
σπίτι τους.
Σίγουρα υπάρχει μεγάλη εμπειρία και έτσι όταν αναλαμβάνουν οι δικοί μας μια εκδήλωση
ξέρουν να ετοιμάζουν τα πάντα
στην ώρα τους.
Εννοείται ότι βγαίνουν τελευταίοι από την πρίζα, όταν δηλαδή
αποχωρήσουν οι πάντες και προβούν στον απολογισμό.
Με συνοπτικές διαδικασίες
βάζουν πλώρη για το επόμενο
στοίχημα.
Από την πλευρά τους οι αθλητές όταν βρίσκονται σε οικείο
χώρο βάζουν τα δυνατά τους,
οπότε το θέαμα είναι εξασφαλισμένο και οι επιδόσεις ξεσηκώνουν τους πάντες.
Φυσικά και οι ιθύνοντες συλλόγων και οι φορείς δεν χαλαρώνουν ούτε δευτερόλεπτο.
Διατηρούν ανοιχτή γραμμή με
συναδέλφους τους, οπότε βγαίνουν στην πρώτη γραμμή, αφού

ξέρουν ότι τα οφέλη από μια
αθλητική σύναξη είναι τεράστια.
Πάντως όσοι έδειξαν τον δρόμο για την αξιοποίηση του αθλητικού τουρισμού νιώθουν υπερηφάνεια και εμφανίζονται ανοιχτοί σε κάθε νέα πρόταση.
Δεν υπάρχει καλύτερο σκηνικό
από το να βλέπει κανείς γεμάτα
τα εμβληματικά σημεία και τις
υπόλοιπες περιοχές, που κατά
γενική ομολογία γοητεύουν τους
επισκέπτες.
Από την πλευρά του ο κόσμος
διψάει αποδεδειγμένα για δράση
και αλλαγή παραστάσεων.
Στους αθλητικούς χώρους χαλαρώνει πλήρως και αφήνεται
στην ομορφιά των σπορ χειροκροτώντας τόσο τους νικητές,
όσο και το σύνολο των αθλητών,
που εξαντλούν όλες τις πιθανότητες.
Αλλωστε η αθλητική παιδεία
χαρακτηρίζει διαχρονικά όλους
τους Τρικαλινούς φιλάθλους.

Στην πρώτη γραμμή
Οι συμπολίτες φίλοι του αθλητισμού κρατούν καλά σε καρδιά
και μυαλό τις μεγάλες εκδηλώσεις του παρελθόντος, που κάλυψαν και τα πιο δύσκολα γούστα.
Ωστόσο περιμένουν με ιδιαίτερη αδημονία κάθε καινούργια
πρόταση.
Ετσι όσοι διακονούν τα αθλήματα και τους διακρίνει διορατικότητα βρίσκονται στην πρώτη
γραμμή για να κομίζουν νέες
ευχάριστες εκπλήξεις.
Συνταγή βέβαια που κερδίζει
δεν την αλλάζεις αλλά προσπαθείς να την βελτιώσεις.
Αλλωστε κάθε σύναξη φέρνει
τους πάντες πιο κοντά.
Χωρίς υπερβολή δημιουργούνται σχέσεις φιλίας και δεν
είναι τυχαίο το γεγονός ότι σε

Iδανική αρχή
Τα δελφίνια του ΑΣΕΤ σημείωσαν σημαντικές επιτυχίες σε Καρδίτσα και Πτολεμαϊδα

ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΤΟΥ Α.Σ.Ε.Τ. ΣΤΑ
“ΓΑΛΑΓΑΛΕΙΑ 2019” ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑ
1) Περιστέρης Νικόλαος 10
ετών 1ος 100m ύπτιο 4ος 50m
ύπτιο
2) Βουτσέλα Ελευθερία 12
ετών 8η 50m ύπτιο 14η 100m
ύπτιο
3) Τσόλα Ευαγγελία 10 ετών
16η 100m ελεύθερο

ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1ΟΣ 100m ΥΠΤΙΟ
10 ΕΤΩΝ ΣΤΑ “ΓΑΛΑΓΑΛΕΙΑ 2019”

4) Καπαϊ Ραφαήλ 10 ετών
26ος 50m ύπτιο 38ος 50m
ελεύθερο
5) Πόπα Φαμπιάν 12 ετών
6ος 100m πρόσθιο 7ος 50m
πρόσθιο
6) Μπακογιάννη Ανθή 12
ετών 9η 50m ύπτιο 16η 100m
CMYK

ύπτιο
Το επόμενο Σαββατοκύριακο
23/24-3-2019 συμμετείχαμε με
τον αθλητή της αγωνιστικής
ομάδας Καπαρτζιάνη Άγγελο
στους ‘10οςΠτολεμαϊκοί αγώνες 2019’ στην Πτολεμαΐδα. Ο
αθλητής μας κατάφερε να κά-

Ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΑΠΑΡΤΖΙΑΝΗΣ ΣΤΟΥΣ
ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΗΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
νει μια εξαιρετική εμφάνιση και
να επιτύχει ατομικά ρεκόρ.
Ο αθλητής μας πήρε μέρος
στα 100 και 200m ελεύθερο
στην openκατηγορία και κατάφερε να είναι παρών και στους
απογευματινούς τελικούς.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα

κάθε καινούργιο κάλεσμα λάτρεις των σπορ από κάθε γωνιά
της χώρας επιστρέφουν στα Τρίκαλα, για να συναντήσουν φίλους και γνωστούς.
Πρόκειται για περιστατικά και
εικόνες που μόνο ο αθλητισμός
προσφέρει.
Από την στιγμή που όλοι μιλούν την ίδια γλώσσα ο καθένας
κάνει το καλύτερο στον τομέα
του για να προκύπτει γλυκιά δικαίωση.
Ας δούμε εν τάχει τι έχει γίνει
μέχρι στιγμής αλλά και την συνέχεια.
Το φετινό Πανελλήνιο ανωμάλου στις Σκαμνιές ήταν ξεχωριστό. Οι αγώνες τελέστηκαν
υπό χιονόπτωση και οι σχετικές
φωτογραφίες έχουν εξέχουσα
θέση στα αρχεία.
Αυτοί που ξετρελάθηκαν ήταν
οι αθλητές που ένιωσαν κάτι
από Σκανδιναβία.
Λίγο καιρό αργότερα ο ημιμαραθώνιος Θανάση Σταμόπουλου μίλησε στην καρδιά του κόσμου που κατέκλυσε ξανά Τρίκαλα και Καλαμάκα.
Και καλοί χρόνοι σημειώθηκαν
και ωραίες αθλητικές εικόνες.
Επίσης είχαμε μαζεμένες ποδηλατικές συνάξεις τόσο στον
Προφήτη Ηλία, όσο και στην
οδό Σκοπέλου(περιοχή στην
οποία φιλοξενείται το παζάρι).
Υψηλό βαθμό πήραν και οι
Πανελλήνιες μαχητικές αναμετρήσεις του Θεσσαλού, στις
οποίες φάνηκε ότι υπάρχουν
στελέχη που κάνουν πολλά όνειρα.
Σε εγρήγορση βρίσκονται οι
λάτρεις του σκακιού και του μηχανοκίνητου αθλητισμού για συνάξεις Πανελλήνιας εμβέλειας.
Φυσικά ποιότητα και ποσότητα
θα χαρακτηρίζει το Πανελλήνιο
στίβου παίδων- κορασίδων, οπότε από το Στάδιο θα φύγουν
ωραίες εικόνες.
Δεν θα λείψουν τέλος και τα
καμπ με παρουσίες υψηλών προσωπικοτήτων.
Με όλα αυτά έχουν απόλυτο
δίκιο όλοι όσοι σημειώνουν ότι
η καρδιά του αθλητισμού χτυπάει στα Τρίκαλα.

για τον αθλητή μας:
200m ελεύθερο προκριματικός 9ος 2’14’54 τελικός 8ος
2’12’76 100m ελεύθερο προκριματικός 15ος 1’00’76 τελικός
15ος 1’02’98. Την ίδια ημερομηνία και στο ίδιο κολυμβητήριο διοργανώθηκε και το πανελλήνιο σχολικό πρωτάθλημα
κολύμβησης λυκείων.
Στους αγώνες αυτούς πήρε
μέρος και ο αδερφός του Άγγελου ο Βασίλης Καπαρτζάνης
με το 8ο Λύκειο Βόλου.
Ο Βασίλης Καπαρτζάνης στέφθηκε πρωταθλητής Ελλάδος
στο αγώνισμά του στα 100m
πρόσθιο. Στον πρωϊνό προκριματικό ο τρικαλινός αθλητής
κατετάγη 2ος με χρόνο 1’09’38
αλλά στον απογευματινό τελικό
κέρδισε την κούρσα με χρόνο
1’07’26.
Σε αυτό το σημείο θέλουμε
να ενημερώσουμε τους γονείς
ότι συνεχίζονται οι εγγραφές
στον σύλλογό μας για την μεγάλη πισίνα για παιδιά αρχάρια
από 3,5 ετών.
Ελάτε να κολυμπήσουμε παρέα και να μάθουμε το άθλημα
της κολύμβησης.
Πληρ. 24310 28861 /
6973042562 / site: www.aset.gr
/ Fb: Katsiam basDim itrios –
ΑΣΕΤ – ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
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Super League:
Παραιτήθηκε
από την προεδρία
ο Μπαταγιάννης

Ο ΑΟ Τρίκαλα την Κυριακή στην Λάρισα παίζει την ποδοσφαιρική
του επιβίωση, αλλά θα πρέπει να το δείξει στην πράξη

Υ

πάρχουν στιγμές
που θα πρέπει
κάποιος να
αναμετρηθεί με
την ιστορία και το μπόι
του. Μια τέτοια στιγμή
έφτασε για τους
ποδοσφαιριστές του ΑΟ
Τρίκαλα, όπου την
Κυριακή στην Λάρισα
κόντρα στον Απόλλωνα
παίζουν την αγωνιστική
επιβίωση της ομάδας.

Του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
xristoforospap@gmail.com

Θα πρέπει αυτό θα αποδειχτεί στη πράξη, ώστε να έρθει
η νίκη και επί της ουσίας το
άλμα για την κατάκτηση της
12ης θέσης, που σημαίνει
υποβιβασμό μιας κατηγορίας
και όχι στον αφανισμό των
ερασιτεχνικών κατηγορών.
Οριακά πάνω από την ζώνη
του υποβιβασμού βρίσκονται
τα Τρίκαλα, καθώς έχουν έναν
βαθμό περισσότερο από τον
Ηρόδοτο, οπότε κάθε παιχνίδι
είναι πολύ σημαντικό στα τέσσερα που απομένουν μέχρι
το τέλος του πρωταθλήματος
της Β’ Εθνικής.
Ωστόσο, για τον Μίλος Κόστιτς ο καταρτισμός της
11άδας θα είναι δύσκολος εν
όψει της αναμέτρησης της
Κυριακής (14/4) στη Φιλιππούπολη με τον Απόλλωνα
Λάρισας, αφού δεν μπορεί
να υπολογίζει τους τιμωρημένους Μαρκόφσκι, Τσιάρα
και Τσιμίκα. Και οι τρεις συμπλήρωσαν κίτρινες κάρτες
και δηλώθηκαν να μην αγωνιστούν στη συγκεκριμένη
αναμέτρηση.
Αντίθετα επανέρχεται ο Γκότοβος, ο οποίος εξέτισε την
ποινή του.

Ο Πολυχρόνης
στο Απόλλωνας Λάρισας
– ΑΟ Τρίκαλα
Ο διαιτητής Πολυχρόνης
(Πιερίας) ορίστηκε να διευθύνει την αναμέτρηση Απόλλων Λάρισας - Τρίκαλα. Αναλυτικά οι ορισμοί:
Σάββατο 13 Απριλίου
Κέρκυρα - Ηρόδοτος (15:00,
ΕΑΚ Κέρκυρας)
Διαιτητής: Μπαΐλης (Πρέ-

Ο ΑΟ Τρίκαλα ετοιμάζεται για το κρίσιμο παιχνίδι με τον Απόλλωνα Λάρισας
βεζας/Λευκάδας)
Βοηθοί: Φραγκούλης (Πρέβεζας/Λευκάδας), Γιάντσης
(Ημαθίας)
4ος: Μαλούτας (Ημαθίας)
Παναχαϊκή - Βόλος (15:00
ΕΡΤ3, Γήπεδο Αγυιάς)
Διαιτητής: Τσουκαλάς (Αθήνας)
Βοηθοί: Τίκας (Θεσπρωτίας), Πήττας (Ηλείας)
4ος: Μπακογιάννης (Αθήνας)
Αιγινιακός - Πλατανιάς
(15:00, «Γ. Παραλυκίδης»)
Διαιτητής: Κουκούλας (Λέσβου)
Βοηθοί: Καμπερίδης (Καβάλας), Σακκάς (Θεσσαλίας)
4ος: Θεοχάρης (Θεσσαλίας)

Σπάρτη - Δόξα Δράμας
(16:00, Δημ. Στάδιο Σπάρτης)
Διαιτητής: Τσαγκαράκης
(Χανίων)
Βοηθοί: Κύριος (Αρκαδίας),
Κομισοπούλου (Χανίων)
4ος: Αντωνίου (Αν. Αττικής)
Εργοτέλης - Ηρακλής
(16:00, Παγκρήτιο Στάδιο)
Διαιτητής: Δραγάτης (Αν.
Αττικής)
Βοηθοί: Κάλλης (Αν. Αττικής), Δελλής (Βοιωτίας)
4ος: Βάτσιος (Δυτ. Αττικής)
Κυριακή 14 Απριλίου
Απόλλων Λάρισας - Τρίκαλα
(15:00 ΕΡΤ3, Γήπεδο Φιλιππούπολης)
Διαιτητής: Πολυχρόνης
(Πιερίας)
Βοηθοί: Αρμακόλας (Κυ-

κλάδων), Χρηστάκος (Πειραιά)
4ος: Μπεκιάρης (Καρδίτσας)
Απόλλων Πόντου - Καραϊσκάκης Άρτας (16:00, Γήπεδο
Καλαμαριάς)

Διαιτητής:

Τσακαλίδης

(Χαλκιδικής)
Βοηθοί: Γούτας (Χαλκιδικής), Κοκμοτός (Δωδ/νήσου)

Ο Βαγγέλης Μπαταγιάννης παραιτήθηκε από την
προεδρία της Super League
την Τετάρτη το πρωί επικαλούμενος "προσωπικούς
λόγους".
Την παραίτηση του από
την προεδρία της Super
League υπέβαλλε την Τετάρτη το πρωί ο Βαγγέλης
Μπαταγιάννης ο οποίος βρισκόταν σε αυτή τη θέση από
τις 25 Ιουνίου 2018 με τη
θητεία του να είναι διετής.
Επικαλούμενος όμως
"προσωπικούς λόγους" παραιτήθηκε και πλέον βάσει
του καταστατικού της λίγκας, θα προκηρυχθούν άμεσα εκλογές για τον αντικαταστάτη του.
Η διοργανώτρια μάλιστα
έβγαλε και σχετική ανακοίνωση η οποία τονίζει:
"Ανακοινώνεται ότι ο κ.
Ευάγγελος Μπαταγιάννης
υπέβαλλε σήμερα την παραίτησή του από τη θέση
του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Super
League για προσωπικούς
λόγους".

4ος: Πουλικίδης (Δράμας).

ΜΠΑΚΩΣΗΣ
EΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ

Ξ εκ ίν ησ αν
τα μ αθ ήμ ατ α
στ ην μ ικ ρή πι σί να

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

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!

Ψητοπωλείο

Η ΛΑΚΑ
καθημερινά ανοιχτά
από 6μ.μ. εκτός Δευτέρας
Σάββατο-Κυριακή ανοιχτά
από το μεσημέρι
με ντόπιο τσίπουρο
και εκλεκτούς μεζέδες

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

Πλατεία Αγρότισσας • τηλ.: 24310 30112, 6986757918
CMYK

www.okeanistrikala.gr •

: ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΩΚΕΑΝΙΣ
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ταν μιλήσει κανείς
με τα στελέχη του
ΓΣΤ για τη νέα
φουρνιά του
συλλόγου θα καταλάβει
πολλά μόνο από τα μάτια
τους.

Ο

Γιατί στάζουν μέλι για τα ταλέντα που έρχονται από πίσω και
έχουν όλα τα φόντα να γράψουν
την δική τους ιστορία.
Πρόκειται για χαρισματικά παιδιά που δεν αφήνουν τίποτα στην
τύχη τους και διαθέτουν λαμπρές
προοπτικές εξέλιξης, όπως έδειξαν και σε πρόσφατη σύναξη.
Το δελτίο τύπου αναφέρει:
Πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησαν οι νεαροί αθλητές του
Γ.Σ.Τρικάλων στο διασυλλογικό
πρωτάθλημα στίβου Παίδων –
Κορασίδων για αθλητές 14,15,16
και 17 χρόνων που έγινε το περασμένο Σάββατο στη Λάρισα.
Ένα σημαντικό ποσοστό αυτής
της ομάδας συγκροτήθηκε από
15χρονους και 16χρονους αθλητές που σημαίνει ότι τα παιδιά
αυτά έχουν το δικαίωμα συμμετοχής και του χρόνου στην ίδια
κατηγορία.
Οι επιδόσεις που πέτυχαν ορισμένοι από τους αθλητές και τις
αθλήτριες του Γ.Σ.Τρικάλων εντυπωσίασαν ειδικούς και μη.
Ο Ιστορικός Γ.Σ.Τρικάλων συνεχίζει συστηματικά να αναδεικνύει
νέα ταλέντα. Ταλέντα που αναδεικνύονται από τα σπλάχνα του.
Δεν υπάρχουν πολλοί σύλλογοι
στην Ελλάδα, ιδιαίτερα επαρχιακοί, οι οποίοι να αναδεικνύουν
συστηματικά αθλητές πολύ υψηλού επιπέδου. Μια διαδρομή εντυπωσιακή η οποία αρχίζει από τις
ηλικίες των 5-6 ετών και σε κάποιες περιπτώσεις και μικρότερες
για να φτάσει μετά από αρκετά
χρόνια τα παιδιά αυτά να ενταχθούν σιγά-σιγά στις αγωνιστικές
κατηγορίες.
Τα εντυπωσιακά αυτά αποτελέσματα των αθλητών του Γ.Σ.Τρι-

Ανοιξαν την όρεξη
•Πολύ καλή εμφάνιση του ΓΣΤ στο διασυλλογικό Π-Κ με 4 χρυσά,
2 αργυρά και αρκετά πλασαρίσματα στην 1η εξάδα

Στο ύψος τους στάθηκαν τα στελέχη του ΓΣΤ στην Λάρισα
κάλων δεν είναι καθόλου τυχαία
αλλά είναι αποτέλεσμα της οργανωμένης και επιστημονικής
δουλειάς που γίνεται με την αυστηρή παρακολούθηση και καθοδήγηση της προπονητικής αγωνιστικής πορείας των αθλητών
σε μακροχρόνια βάση.
Οι εμφανίσεις αυτές είναι αποτέλεσμα της άρτιας οργάνωσης
και της επιστημονικής δουλειάς
που γίνεται στον Γ.Σ.Τρικάλων
αλλά και της ικανότητας και του
ταλέντου των προπονητών του
Συλλόγου, της Βίβιαν Γρατσάνη,
της Τασούλας Μυλωνά, της Γεωργίας Μυλωνά, της Φιλιώς Αγ-

γελάκη, του Βασίλη Βουτσελά
και του Δημήτρη Σούλα.
Πίσω από αυτές τις επιτυχίες
των αθλητών υπάρχει το Δ.Σ. του
Συλλόγου αρωγός στις προσπάθειές του, με τον Δημήτρη Χαχάμη να βρίσκεται στα διοικητικά
πράγματα του Συλλόγου από το
1987 δείχνοντας την ανιδιοτελή
αγάπη του για τον αθλητισμό και
ειδικότερα για τον Σύλλογο.
Αναλυτικά η εμφάνιση των
αθλητών και αθλητριών του Συλλόγου ανά αγώνισμα έχει ως εξής:
ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΙΟΥΒΡΗ: Εντυπωσίασε η 17χρονη αθλήτρια (αν και
αθλήτρια των 800μ), στο δρόμο

των 400μ καταλαμβάνοντας την
1η θέση με νέο ατομικό ρεκόρ
58’’34 μετά από φοβερή μάχη
στα τελευταία 80μ με τις αντίπαλες αθλήτριες. Η Ευτυχία πέτυχε
το υψηλό όριο της Ομοσπονδίας
και πήρε το εισιτήριο για τους Πανελληνίους Αγώνες Παίδων- Κορασίδων.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΑΝΘΕΛΑ: Ακόμη
μια εξαιρετική εμφάνιση, που αν
και έτρεχε μόνη της στο δρόμο
των 3000μ πέτυχε την πολύ καλή
επίδοση των 11’ 27’’37 κάνοντας
νέο ατομικό ρεκόρ. Η επίδοση
αυτή είναι το υψηλό όριο της
Ομοσπονδίας και πήρε το εισιτή-

ριο και αυτή για τους Πανελληνίους Αγώνες Παίδων- Κορασίδων.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΔΡΟΣΟΥ: Η 15χρονη αθλήτρια εντυπωσίασε στο
δρόμο των 800μ κερδίζοντας την
1η θέση με 2’13’’16 που είναι νέο
ατομικό ρεκόρ. Η Αθανασία τέθηκε επικεφαλής της κούρσας
από την αρχή και έφτασε πρώτη
στο τέρμα.
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ:
Μετά την Μανθέλα ένας άλλος
αθλητής του Γ.Σ.τρικάλων κέρδισε την 1η θέση στο δρόμο των
3000μ με τη θαυμάσια επίδοση
που πέτυχε των 9’54’’06. Ο 16χρονος Βασιλειάδης κέρδισε την 1η

Διάχυτη ικανοποίηση
Στον ΖΕΥΣ είδαν το νέο αίμα του συλλόγου να στέκεται
στο ύψος των περιστάσεων με αθρόα συγκομιδή μεταλλίων
βαλαν και πάλι τα δυνατά
τους και βίωσαν γλυκιά
δικαίωση. Διεξήχθη στην
Λάρισα την Κυριακή 7
Απριλίου το διασυλλογικό
πρωτάθλημα στίβου για αθλητές
και αθλήτριες μέχρι 17 ετών, που
εκτός από την βαθμολογική
αξιολόγηση, αποτελούσε και
πρόκριση για το Πανελλήνιο
πρωτάθλημα στίβου, που όπως
είναι γνωστό θα διεξαχθεί στην
πόλη μας στις 6 και 7 Ιουλίου. Το
δελτίο τύπου του ΖΕΥΣ αναφέρει:

Ε

Αποτέλεσμα της εξαιρετικής εμφάνισης εκτός της συγκομιδής των 21 μεταλλίων, δέκα αθλητές και αθλήτριες
του συλλόγου προκρίθηκαν και θα
συμμετάσχουν στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου.
Στην βαθμολογία συλλόγων, ο ΓΑΣ
ΖΕΥΣ κατέλαβε την δεύτερη θέση τόσο
στα κορίτσια με 95 βαθμούς όσο και
στα αγόρια με 53 βαθμούς, πίσω από
τον Πελασγό Λάρισας.
Προκρίθηκαν για το Πανελλήνιο
πρωτάθλημα οι:
– Τζατζάκης Γιώργος στον ακοντισμό
με νέο ατομικό ρεκόρ 54,44 μέτρα
– Κολίτσας Μάριος στην δισκοβολία
με νέο ατομικό ρεκόρ 42,03 μέτρα
– Γωγούλη Αγορίτσα- Λυδία στην
σφυροβολία εξαιρετική επίδοση 52,20
μέτρα
– Φιλίππου Έλενα επίσης στην σφυροβολία με ατομικό ρεκόρ 43,00 μέτρα.

Η οικογένεια του ΖΕΥΣ έκανε φιλότιμη προσπάθεια
στην Θεσσαλική πρωτεύουσα
– Κέφου Γεωργία – Ευαγγελία στο
δρόμο 200 μέτρων με επίδοση 26’’71
– Μητσιούλη Βασιλική- Παρασκευή
στο δρόμο 400 μέτρων με νέο ατομικό
ρεκόρ 58’’79
– Η Ομάδα σκυταλοδρομίας 4Χ400
μέτρα αποτελούμενη από τις Χατζή
Εύα -Μαρία, Βαγενά Νικόλ-Αναστασία, Κέφου Γεωργία – Ευαγγελία και
Μητσιούλη Βασιλική- Παρασκευή με

νέο ατομικό ρεκόρ 4’ο9’’8.
– Η Τραγανίτη Βασιλεία στην σφυροβολία με επίδοση 37,23 μέτρα
Πολύ κοντά στα όρια πρόκρισης είναι και οι άλλοι αθλητές που αγωνίστηκαν και σημείωσαν τις εξής επιδόσεις:
Ο Γκαλής- Νάκας στον ακοντισμό με
επίδοση 47,04 μέτρα
Ο Κουζίνας Δημήτρης στην σφυρο-

βολία με επίδοση 47,50 μέτρα
Ο Λεβέντης Μάρκος στην σφυροβολία με επίδοση 46,39 μέτρα
Ο Τσιώλης Θωμάς στην δισκοβολία
με επίδοση 37,15 μέτρα
Η Μπούλμπου Ξένια στην σφυροβολία με επίδοση 40,81 μέτρα
Ο Κατσέλος Θανάσης στον ακοντισμό με επίδοση 42,12 μέτρα
Ο Φαγγρίδας Θανάσης στον ακοντισμό με επίδοση 37,10 μέτρα
Ο Καλογιάννης Γιώργος στην σφαιροβολία με επίδοση 12,42 μέτρα
Ο Ακρίβος Δημήτρης στην σφαιροβολία με επίδοση 11,42 μέτρα
Η Πρασσά Ναταλία στην σφυροβολία με επίδοση 30,15 μέτρα
Η Θεοχάρη Αικατερίνη στην σφυροβολία με επίδοση29,97 μέτρα
Η Τζέλη Χριστίνα στην σφυροβολία
με επίδοση 29,80 μέτρα
Η Μπούση Γκλόρια στον ακοντισμό
με επίδοση 22,58 μέτρα.
Η Βαγενά Νικόλ-Αναστασία στα 400
μέτρα με χρόνο 64’’,20
Η Χατζή Εύα-Μαρία στα 200 μέτρα
με χρόνο28’’,07
Η Μπρουζούκη Ζένια στα 200 μέτρα
με χρόνο 28’’,49
Η Οκκα Βάσια στα 100 μέτρα με χρόνο 13’’,63 και στα 200 μέτρα 28’’51
Η Χατζή Θεοδώρα στα 200 μέτρα με
χρόνο 29’’,68
Η Χατζή Ραφαηλία στα 100 μέτρα με
χρόνο 14’’,09
Η Κελεπούρη Μαρία στα 100 μέτρα
με χρόνο 14’’,15

θέση μετά από έξυπνη τακτική
αφού η 1η θέση κερδίθηκε στα τελευταία 100μ.
ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΤΑΣΚΑ: Η μόλις
14 χρονών Δήμητρα εντυπωσίασε
στο δρόμο των 1500μ τρέχοντας
για πρώτη φορά την απόσταση
αυτή κερδίζοντας τη 2η θέση με
τη θαυμάσια επίδοση για την ηλικία της 5’18’’48.
ΒΙΒΙΑΝ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: η 16 χρονη αθλήτρια του Γ.Σ.Τρικάλων αν
και άπειρη στο επίπονο αγώνισμα
των 400μ εν τούτοις έκανε νέα
ατομική επίδοση με ηλεκτρονική
χρονομέτρηση πετυχαίνοντας τον
εξαιρετικό χρόνο των 61’’76 καταλαμβάνοντας την 4η θέση.
ΦΑΜΠΙΟ ΛΑΠΟΥΣΗ: Ο Φάμπιο
τα πήγε πολύ καλά στο δρόμο των
800μ πετυχαίνοντας 2’13’’03 παίρνοντας την 4η θέση.
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΑΣΙΩΤΗ: Πήρε για
πρώτη φορά μέρος στο δρόμο
των 800μ και τα πήγε πολύ καλά
κάνοντας 2’45’’38 παίρνοντας την
9η θέση δίνοντας πολύτιμους
βαθμούς στο Σύλλογο.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΨΩΜΑ: Ισχύουν
τα ίδια με την συναθλήτριά της τη
Χασιώτη αφού και αυτή έτρεχε για
πρώτη φορά την απόσταση των
800μ όπου ήρθε 10η με 2’47’’52
δίνοντας και αυτή πολύτιμους
βαθμούς στο Σύλλογο.
Στο δρόμο των 200μ είχαμε τη
συμμετοχή της ΑΝΝΑΣ- ΜΑΡΙΑΣ
ΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ όπου πέτυχε την
επίδοση των 30’’01, της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ ΒΟΤΣΙΟΥ με επίδοση 30’’56,
της ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ με
επίδοση 30’’85 και της ΑΝΘΗΣ
ΤΖΑΝΗ με επίδοση 33’’46.
Η ομάδα των Κορασίδων του
Γ.Σ. Τρικάλων 4Χ400μ αποτελούμενη από τις Αννα-Μαρία Γουσοπούλου, Αθανασία Δρόσου,
Βίβιαν Ευθυμίου και Ευτυχία Γιουβρή πήρε τη 2η θέση με επίδοση 4’14’’ 75, επίδοση που είναι
το υψηλό όριο της Ομοσπονδίας, που τις δίνει το δικαίωμα να
μετάσχουν στο Πανελλήνιιο Πρωτάθλημα Παίδων – Κορασίδων.

Κούπα για 4ο ΓΕΛ
Παραδοσιακά τα Τρικαλινά σχολικά
συγκροτήματα όταν διασταυρώνουν
τα ξίφη τους με τις ομάδες της Λάρισας
παρουσιάζουν αρνητική παράδοση.
Αυτή έσπασε όμως χθες με εκκωφαντικό τρόπο. Φρόντισαν λοιπόν τα
αγόρια του 4ου ΓΕΛ τα οποία πραγματοποιώντας καταπληκτική εμφάνιση
στην έδρα του 9ου ΓΕΛ Λάρισας στέφθηκαν πρωταθλητές Θεσσαλίας κερδίζοντας καθαρά 0-2(15-25, 21-25).
Ετσι θα συνεχίσουν το ταξίδι τους βάζοντας πλώρη για νέα κατορθώματα.
Εκρηξη χαράς λοιπόν στο σχολείο
και αποθέωση για τα παιδιά του Δ. Αναγνώστου.
Αντίθετα τα κορίτσια του 4ου ΓΕΛ είχαν δύσκολη αποστολή απέναντι στην
Ελασσόνα με τις πολλές παραστάσεις.
Ετσι η Λαρισινή ομάδα επικράτησε
2-0 και τα σετ ήταν: 25-7, 25-12.
Η Τρικαλινή πλευρά αναγνώρισε την
αντίπαλη ανωτερότητα και ευχήθηκε
επιτυχία στην συνέχεια για την Ελασσόνα σε δείγμα αθλητικού πολιτισμού.

Ποδηλατική αύρα
Οι εκδηλώσεις καλά κρατούν στον
χώρο της ποδηλασίας και φυσικά χαίρονται οι αθλητές κάθε ηλικίας.
Διότι βρίσκονται στο στοιχείο τους
και από την στιγμή που αναλαμβάνουν μια αποστολή σπεύδουν να την
υλοποιήσουν όσο καλύτερα μπορούν.
Στο πλαίσιο αυτό έγιναν ποδηλατικοί
αγώνες στον Κίσσαβο και τα στελέχη
του Ποδηλατικού συλλόγου πραγματοποίησαν μεστή εμφάνιση. Λεπτομέρειες σε επόμενο φύλλο.

Β’ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ-ΣΧΟΛΙΑ
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Ουδείς… χαρίζεται
•Να παίξουν σοβαρά θέλουν οι πρωτοπόρες ομάδες
ώστε να μην βρεθούν προ δυσάρεστων εκπλήξεων
πό γήπεδο σε
γήπεδο οι
ομάδες της Β’
Ερασιτεχνικής
προκειμένου να
«τρέξουν» το πρόγραμμα
και να προλάβουν της
ημερομηνίες.

Α

Του ΠANOΥ
ΓIΔOΠOYΛOΥ
gidopoulosp@yahoo.gr
Αγώνες λοιπόν σήμερα με
τον 1ο όμιλο να έτοιμος για
δράση και τις πρωτοπόρες
ομάδες αποφασισμένες να
συνεχίσουν με νίκες.
Το Ριζαριό, το οποίο προηγείται στον βαθμολογικό πίνακα, θα αγωνιστεί λίγα χιλιόμετρα μακριά από το γήπεδό του, στην Αγία Κυριακή,
εκεί όπου θα αντιμετωπίσει
την Ακαδημία 1.
Μπορεί οι δύο ομάδες να
έχουν διαφορά στον βαθμολογικό πίνακα και στη δυναμική, ωστόσο κανένας δεν
μπορεί να «προδικάσει» το
αποτέλεσμα. Οι φιλοξενούμενοι διαθέτουν έμπειροι παίκτες, αλλά οι γηπεδούχοι νεαρούς και ταλαντούχους.
Προσοχή χρειάζεται και
στους Παραληθαίους οι οποίοι φιλοξενούν τον Αγιο Οικουμένιο. Οι δύο ομάδες
έχουν διαφορετικούς προσανατολισμούς στο φετινό πρωτάθλημα με τους γηπεδούχους να βρίσκονται στη δεύτερη θέση, αλλά για να μην
δυσκολέψουν την προσπάθειά τους θα πρέπει να κερδίσουν.
Οι Καρυές, οι οποίες βρί-

Το Ριζαριό θα παίξει στην Αγία Κυριακή με την Ακαδημία 1, ενώ
το Ζάρκο θα βρεθεί στις Καρυές για να αντιμετωπίσει τα Αμπελάκια
σκονται στην 3η θέση και ελπίζουν πως θα συνεχίσουν
έως το τέλος σε τροχιά ανόδου, δοκιμάζονται στο Πετρωτό το οποίο ψάχνει βαθμούς για να σιγουρέψει την
παραμονή του.
Εκτός έδρας αγωνίζεται το
Ζάρκο. Συγκεκριμένα οι παίκτες του Γιάννη Γρίβα θα βρεθούν στις Καρυές, εκεί όπου
θα αντιμετωπίσουν τα Αμπελάκια. Οι γηπεδούχοι παίζουν
χωρίς άγχος και ό,τι βγει.
Στην ουρά, η Κρήνη φιλοξενεί το Κηπάκι, το οποίο τελικά συνεχίζει να παίζει και δεν
αποσύρθηκε όπως είχε… δηλώσει. ΟΙ γηπεδούχοι θέλουν
το τρίποντο για να πάρουν
βαθμολογική ανάσα, όπως και
ο Λόγγος ο οποίος θα φιλοξενήσει το Κεραμίδι, σε ένα
παιχνίδι που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή.
Οι διαιτητές των σημερινών
αγώνων οι οποίοι θα ξεκινήσουν στις 4 μ.μ είναι οι παρακάτω:
Γηπ. Κρήνης: Κρήνη – Κη-

πάκι
Διαιτ. Μανασης Κ (Πλοκας
– Σινδρος)
Γηπ. Πετρωτού: Πετρωτό –
Καρυες
Διαιτ. Πετσας Σ (Λεωνιδας
Κ – Κωστηρας)

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

Παπαδάκος, ο διάδοχος
του Φορτούνη
Τους …παπάδες που κάνει ο Φορτούνης αλλά και τα σταθερά βήματα
που κάνει ο Παπαδάκος παρακολουθούν με καμάρι στην Δήμητρα/Απόλλων και οι άνθρωποι της σημειώνουν
σε ανάρτηση τους στο facebook: Σε
μια χώρα που δυσκολεύεται τόσο
πολύ να παράγει ποιοτικούς ποδοσφαιριστές ο Κώστας είναι οφθαλμολουτρο στα διψασμένα μάτια του Έλληνα φιλάθλου. Με τα καλά του και τα
κακά του,όπως όλοι οι ποδοσφαιριστές, μας έχεις χαρίσει πολλές ποδοσφαιρικές παραστάσεις όταν είναι στη
μέρα του. Μια τέτοια μέρα ήταν και
αυτή της Κυριακής όπου έβγαλε στο
χορτάρι του Αγρινίου ένα μεγάλο μέρος του ταλέντου του δημιουργώντας
και ντριπλάροντας με χαρακτηριστική
ευκολία. Το μόνο που έλειψε από το
ρεπερτόριο του ήταν το γκολ κάτι
πάντως που δεν μειώνει στο ελάχιστο
την φοβερή και ολοκληρωμένη εμφάνιση του κόντρα σε έναν αντίπαλο
που παραδοσιακά είναι σκληροτράχηλος ειδικά στο γήπεδο του.
Μακριά (προς το παρόν)από τα
φώτα της δημοσιότητας ένας ακόμα
παίχτης που πλάστηκε ποδοσφαιρικά
από τη Δήμητρα Απόλλων και με χαρακτηριστικα που μοιάζουν πολύ με

Γηπ. Λόγγου: Λόγγος – Κεραμίδι
Διαιτ. Τζιοτζιος (Νταλουκας – Καλογριας)
Γηπ. Αγ Κυριακής: Ακαδημια 1 – Ριζαριό
Διαιτ. Κοντινος (Μπαλας Χ
– Παπαγεωργοπουλος)
Γηπ. Βασιλικής: Βασιλική –
Αρδάνι
Διαιτ. Κουτσαγιας (Σταφυλας – Αλεξοπουλος)
Γηπ. Γριζάνου: Γριζάνο –
Αγ Κυριακή
Διαιτ. Αποστολου (Μαργιωλης – Ντινος)
Γηπ. Ριζωματος: Παραληθαίοι – Οικουμενιος
Διαιτ. Λεωνιδας Σ (Κωτουλας – Παφης)
Γηπ. Καρυων: Ακ Αμπελακιων – Ζάρκο
Διαιτ. Μανασης Μ (Μαρκοπουλος – Τουλουμης)
Ρεπό: Αστερας

Β
59
58
51
47
40
39
35
34
33
28
27
26
25
21
20
18
4

Ν
19
18
16
14
11
11
9
10
10
8
8
7
7
6
6
4
1

Ι
2
4
3
5
7
6
8
4
3
4
3
5
4
3
2
6
1

Η
2
2
4
4
6
6
7
10
11
12
12
11
12
14
16
14
22

ΤΕΡΜ.
83-20
79-21
51-25
43-24
48-32
50-36
31-31
51-44
47-45
39-49
27-40
36-46
30-37
20-42
23-51
22-60
17-94

Εργασιών συνέχεια
•Στο αθλητικό κέντρο
του Ερασιτέχνη ΑΟΤ
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* Κάποια πράγματα κερδίζουν το κοινό με την πρώτη γνωριμία ή με την αρχική συστατική επιστολή. Αυτό συνέβη και με
την φρέσκια μεγάλη εκδήλωση της 5ης Μαϊου, που παντρεύει
πολιτισμό και αθλητισμό. Με το που βγήκαν στον αέρα στοιχεία της συνέντευξης άνθρωποι του αθλητισμού έσπευσαν
να συλλέξουν όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες.
* Θέλησαν συνεπώς να μάθουν τον πλήρη χάρτη των δραστηριοτήτων. Αντιλήφθηκαν λοιπόν εύκολα ότι θα προκύψει
ένα πανηγύρι άθλησης, που μπορεί και πρέπει να μονιμοποιηθεί στο καλαντάρι.
* Αλλωστε εξωτερικεύει τα δυνατά χαρτιά των Τρικάλων. Μόνο
και μόνο η μετάδοση των πρωτοβουλιών και εμπνεύσεων από
το κρατικό κανάλι θα βάλει την περιοχή μας σε πολλά Ελληνικά σπίτια.
* Ετσι οι εκτός των τειχών Ελληνες θα έχουν έναν λόγο παραπάνω να επισκέπτονται την περιοχή μας που τα τελευταία
χρόνια γνωρίζει μεγάλς πιένες.
* Εννοείται ότι και η τεχνολογία είναι στην διάθεση των ενδιαφερομένων, αφού μέσα από την ιστοσελίδα μπορούν να
αντλήσουν χρήσιμα στοιχεία. Από το σκηνικό δεν θα μπορούσε
να λείψει η προκήρυξη της γιορτής, που κομίζει όλα τα στοιχεία στο πιάτο.
* Κατά την διάρκεια της παρουσίασης φάνηκε η αδυναμία ειδικά των Αγια μονιωτών για τον Δημήτρη Μητροπάνο. Απαντες όμως υποκλίθηκαν στην αξιοσύνη, στην καλλιτεχνική φλέβα και ευφυϊα των μεγάλων μορφών του Τρικαλινού πολιτισμού, που έγραψαν την δική τους ιστορία εντός και εκτός τειχών.
* Χωρίς υπερβολή πάντως φαίνεται ότι προκύπτει μια εξαιρετική αλυσίδα αγώνων στο δρομικό κομμάτι. Να θυμηθούμε
λοιπόν τον ημιμαραθώνιο Θ. Σταμόπουλου, που γιγαντώθηκε, τον Μετεωρίτικο με το ιερό δέος αλλά και την σύναξη στον
Κόζιακα, που αναδεικνύει τα φυσικά κάλλη της περιοχής.
* Ολες αυτές οι δραστηριότητες διατηρούν την δική τους ταυτότητα και φυσιογνωμία, οπότε μπήκαν με το σπαθί τους στην
καρδιά του κόσμου. Δεν είναι τυχαίο ότι δρομείς από κάθε
γωνιά της χώρας αψηφούν την απόσταση προκειμένου να βρεθούν στην γραμμή της αφετηρίας βιώνοντας όμορφα συναισθήματα.
* Μπόλικη δουλειά υπάρχει αυτό το διάστημα στην οικογένεια
του ΣΕΓΑΣ, που θέλει να οργανώσει όσο καλύτερα μπορεί τα
μικρά και τα μεγάλα πράγματα. Ο Τάκης Χαχάμης πρόλαβε
να πάρει γεύση κάνοντας αγώνα δρόμου μετά την συνέντευξη
για το Trikala city run.
* Πολύ ζεστά στιγμιότυπα πρόσφερε ο Καλαμπακιώτης άσος
της ΑΕΚ Χρήστος Αλμπάνης σε μια εξωαγωνιστική πρωτοβουλία. Τον επισκέφτηκαν μικροί ρεπόρτερ από το πρόγραμμα
«Κερκίδα» του ΟΠΑΠ και τον βομβάρδισαν με ερωτήσεις. Ο χαρισματικός δικός μας άσος ήταν άκρως φιλικός και επικοινωνιακός κερδίζοντας με το καλημέρα τους νεαρούς φίλους.
* Μεταξύ άλλων τον ρώτησαν για τον ποιον παλιό άσο της ΑΕΚ
συμπαθεί και ο ίδιος έφερε στο μυαλό του τον Ντέμη Νικολαϊδη. Επιπρόσθετα χαρακτήρισε τιμή να φοράει ένας παίκτης την φανέλα μιας μεγάλης ομάδας.
* Παράλληλα συμβούλευσε τη νεολαία να δίνει την απαραίτητη βαρύτητα και στις σχολικές δραστηριότητες, αφού μέσα
από το διάβασμα και γενικότερα το ψάξιμο επιτυγχάνεται η
διεύρυνση των οριζόντων. Πρόκειται για σοφά λόγια, αφού
κατά γενική ομολογία η κοινωνία μας έχει ανάγκη από ολοκληρωμένες προσωπικότητες.
* Με την ευκαιρία να σημειώσουμε ότι αρκετά Τρικαλινά στελέχη διαφόρων αθλημάτων είναι περιζήτητα έχοντας το πακέτο όλο.

Μέσα σε όλα
Οι Τρικαλινοί είναι παντού όσον αφορά τα αθλήματα και μάλιστα παίζουν δυνατά. Ασφαλώς το σκηνικό δεν είναι τυχαίο αφού
πέρα από το ταλέντο έχουν δουλέψει συστηματικά για να ανοίξουν τα φτερά. Από την Παρασκευή έως την Κυριακή λοιπόν γίνεται στην Αθήνα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα CrossFit με δυναμική Τρικαλινή εκπροσώπηση μέσω προκρίσεων (Β. και Φ. Ανινος,
Δημουλάς, Μπρέντας, Οικονομίδης, Σκαπέτης). Αναλυτικά σε επόμενο φύλλο.

αυτά του Φορτούνη,δείχνει σιγά σιγά
ολοένα και πιο έτοιμος να κάνει την δυναμική του εμφάνιση στο ποδοσφαιρικό στερέωμα. Αυτός δεν είναι άλλος
από τον Θανάση Παπαδάκο που ανήκει στη Δήμητρα Απόλλων αλλά εδώ
και 3 χρόνια προπονείται με την Αταλάντα και διαμένει στο Μπέργκαμο.
Στους αγώνες που διεξήχθησαν λοιπόν
με την εθνική Κ16,όπου αποτελεί βασικό της πλέον μέλος, έδειξε ένα δείγμα των ικανοτήτων του αφήνοντας
παρά πολύ καλές εντυπώσεις και φυσικά πολλές υποσχέσεις για το μέλλον.
Εμείς να ευχηθούμε κάθε επιτυχία
και στους δύο και να μας κάνουν περήφανους και εμάς σαν ακαδημία,
όπου γαλουχήθηκαν ποδοσφαιρικά
και πνευματικά, αλλά και σαν χώρα με
την εθνική.

Συνεχίζονται εργασίες στην περιοχή της Σωτήρας
εκεί όπου θα γίνει το Αθλητικό Κέντρο του ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ Α.Ο. ΤΡΙΚΑΛΑ, για να στεγάσει τα τμήματα των
υποδομών του και τα παιδιά να προπονούνται σε ένα
άρτιο και σύγχρονο αθλητικό κέντρο. Σιγά σιγά οι εργασίες δίνουν μορφή στα γήπεδα και τους λοιπούς χώρους που θα δημιουργήσουν το Αθλητικό Κέντρο για
την Ακαδημία του Ερασιτέχνη Α.Ο. Τρίκαλα. Η φωτό
τραβήχθηκε από ψηλά με ντρόουν και δείχνει μια γενική εικόνα του υπό κατασκευή αθλητικού κέντρου.
Ένα όνειρο ετών για τον Α Ο Τρίκαλα και την ανάπτυξη
των ακαδημιών του, μιας και τόσα χρόνια ύπαρξης της
ομάδας, δεν υπήρξε η μέριμνα ώστε να δημιουργηθεί
ένας παρόμοιος χώρος, σ’ εποχές πιο εύκολες.

03.00: COSMOTE SPORT 4 HD
San Antonio Spurs - Dallas
Maverics, NBA
22:00 COSMOTE SPORT 1 HD
Λεπτό προς λεπτό
UEFA Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 8 HD
Σλάβια Πράγας - Τσέλσι
UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD
Βιγιαρεάλ - Βαλένθια
UEFA Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 2 HD
Αρσεναλ - Νάπολι
UEFA Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD
Μπενφίκα - Αϊντραχτ Φρανκφούρτης

CMYK
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Καλύτερα… διαβασμένοι

«Κλικ» στους Παλαίμαχους

Στον «Διγενή»
της Γ’ Εθνικής
ήταν συνεργάτες.
Προπονητής
(Βαγγέλης
Μπρισίμης)
και βοηθός
(Βαγγέλης Μιχαήλ).
Χθες βρέθηκαν
αντίπαλοι στη
Λεπτοκαρυά

•Οι Παλαίμαχοι Οιχαλίας κέρδισαν στη Λεπτοκαρυά 3-0
τους Δασκάλους και «κλείδωσαν» την πρωτιά

Α

ν ήταν…
διαγώνισμα του
σχολείου θα
λέγαμε πως οι
Παλαίμαχοι της Οιχαλίας
πήγαν πιο διαβασμένοι
στο γήπεδο και γι’ αυτό
κέρδισαν τους
Δασκάλους 0-3. Ηταν
ένας αγώνας και στο
ποδόσφαιρο, μετρούν
πολλά, οπότε αυτό που
φάνηκε στο γήπεδο…
ήταν πως οι νικητές είχαν
την ουσία.

Του ΠANOΥ
ΓIΔOΠOYΛOΥ
gidopoulosp@yahoo.gr

Οι Δάσκαλοι αν και είχαν καλά
διαστήματα δημιουργώντας τις
ευκαιρίες τους δεν μπόρεσαν να
παραβιάσουν την εστία του Κώστα Ζαφείρη και «έμειναν» στο
επιθετικό κομμάτι. «Εμειναν»
όμως και στο αμυντικό καθώς οι
Παλαίμαχοι της Οιχαλίας σκόραραν τρεις φορές με δύο υπέροχα γκολ του Νίκου Αγγελάκη
κι ένα του Δημήτρη Ρίζου παίρνοντας τη νίκη. Ετσι, αύξησαν
τη διαφορά με τους Δασκάλους,
στη κορυφή της βαθμολογίας σε
τρεις βαθμούς οι οποίοι θα διπλασιαστούν –εκτός απροόπτουόταν θα παίξουν με την Βασιλική,
αγώνα που χρωστούν. Οπότε η
πρώτη θέση έχει… κλειδώσει.

Ο αγώνας
Με… αέρα μπήκαν στο γήπεδο
της Λεπτοκαρυάς οι δύο ομάδες,
μεταφορικά και κυριολεκτικά,
αλλά το γκολ φάνηκε δύσκολη
υπόθεση. Οι γηπεδούχοι πήραν
μέτρα, είχαν την φλύαρη υπεροχή, αλλά δύσκολα απείλησαν την
εστία του Ζαφείρη. Η πρώτη αισθητή προσπάθεια για επίτευξη
τέρματος έγινε στο 15’ όταν ο
Μπρισίμης βρήκε τον Παπαδάκο
και αυτός από δεξιά με διαγώνιο
σουτ έστειλε τη μπάλα ελάχιστα
άουτ.
Η επόμενη προσπάθεια ανήκε
και πάλι στους Δασκάλους με
τον Μπρισίμη να σουτάρει από
πλάγια αριστερά και τον Ζαφείρη
να διώχνει σωτήρια. Πέντε λεπτά
αργότερα (31’) ο Κόττας πρόλαβε
και «τσίμπησε» τη μπάλα με το
κεφάλι, αλλά την έστειλε ελάχιστα
άουτ από το δεξί δοκάρι του Ζαφείρη. Κι ενώ οι παίκτες του Δημήτρη Νταούλα ανέβαζαν στροφές ψάχνοντας το γκολ, αυτό…
βρέθηκε, αλλά για λογαριασμό
των φιλοξενούμενων. Στο 32’ οι
Νεοχωρίτες κέρδισαν κόρνερ από
αριστερά, ο Νίκος Αγγελάκης
εκτέλεσε με… σύμμαχο τον αέρα
και η μπάλα αναπαύτηκε στην
πίσω πλευρά του Καραγκούνη
κάνοντας το 0-1.
Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε
με ένα χλιαρό σουτ του Σακελλαρίου Α, το οποίο δεν ανησύχησε
τον Καραγκούνη.
Στο 44’ όμως οι Παλαίμαχοι
της Οιχαλίας έβαλαν γερές βάσεις για τη νίκη όταν ο Νίκος Αγγελάκης βρήκε χώρο έξω από
την περιοχή των Δασκάλων και
με ένα καλοζυγισμένο σουτ έστειλε τη μπάλα στα δίκτυα κάνοντας
το 0-2.
Οι Δάσκαλοι προσπάθησαν να
βγάλουν αντίδραση, απείλησαν
με σουτ του Παπαδάκου στο 49’,
το οποίο όμως κατέληξε άουτ,

Οι Δάσκαλοι αν και δημιούργησαν ευκαιρίες δεν βρήκαν ποτέ τον δρόμο προς τα δίκτυα του Ζαφείρη

Αγκαλιές του
Γιώργου Χασάπη
στον Νίκο
Αγγελάκη; Δεν είναι
για τα υπέροχα γκολ
που πέτυχε ο
δεύτερος, αλλά κάτι
ετοιμάζει ο πρώτος.
Λέτε;

Οι Παλαίμαχοι της Οιχαλίας, πρώτοι και αήττητοι. Κι επειδή συνηθίζεται στο Νεοχώρι και στα χωριά
γενικότερα πολλοί να είναι γνωστότεροι με τα παρατσούκλια τους θα τολμήσουμε να αναφέρουμε
την αρχική 11άδα του χθεσινού αγώνα, έτσι όπως είναι γνωστοί στην περιοχή. Βασιλιάς, Σόϊμπλε,
Πουρνάρας, Τήλας, Κλιάτας, Τσακιτζής, Ντέγκας, Σάκας, Γκάρδας και Μπατσινίλας
ενώ στο 54’ ο Μαυρίκος με ένα
εξαιρετικό σουτ ανάγκασε τον
Κώστα Ζαφείρη να δείξει πως ο
χρόνος δεν τον αγγίζει, πέφτοντας εντυπωσιακά και σωτήρια
διώχνοντας σε κόρνερ.
Στο επόμενο λεπτό ο Παπαδημητρίου από καλή θέση δεν μπόρεσε να σκοράρει. Οι Δάσκαλοι
κινήθηκαν στο μεγαλύτερο διάστημα της επανάληψης καλύτερα
αλλά δεν είχαν ουσία.
Στο 73’ από σέντρα του Μπρισίμη από δεξιά, ο Παπαδάκος με
κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι
έστειλε τη μπάλα άουτ.
Στο 78’ οι Παλαίμαχοι Οιχαλίας
«κλείδωσαν» τη νίκη με τον Ρίζο
να σκοράρει και να πετυχαίνει το
0-3.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Ο Βαγγέλης Μπρισίμης προσπαθεί να αποφύγει τους αντιπάλους του

ΔΑΣΚΑΛΟΙ: Καραγκούνης, Γκαραβέλας (44’ Σιούτας), Καραγεώργος (62’ Αυγέρης), Μπούνας,
Μπρισίμης, Τζόκας, Τσέλιος (68’
Τρικάλης), Παπαδάκος, Ραπτοτάσιος, Μαυρίκος (71’ Τάμπας),
Κότας.
ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΟΙΧΑΛΙΑΣ: Ζαφείρης, Αγγελάκης Μ., Αγγελάκης
Ν., Γαλάνης, Ζήσης, Μαίος (76’
Καράς), Μιχαήλ, Μπάκος, Οικονόμου (50’ Ρίζος), Παπαδημητρίου
(63’Φιλιππίδης), Σακελλαρίου Α.
(76’ Ζιώγκος)
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Αλεξόπουλος- Παπαγεωργόπουλος.

Οι σκόρερς της Οιχαλίας
Νίκος Αγγελάκης και
Τάκης Ρίζος πανηγυρίζουν
με τους υπόλοιπους
συμπαίκτες τους
CMYK

Μπορεί οι Δάσκαλοι να έχασαν το παιχνίδι και την πρωτιά,
ο Θανάσης Παππάς όμως κέρδισε τις καρδιές
του γυναικείου πληθυσμού
Συμπαίκτες τ’
αδέλφια Αγγελάκη.
Ο Μιχάλης,
ταμίας στο ΔΣ του
«Διγενή» και
ο Νίκος, βοηθός
προπονητή
στα Μετέωρα και
παίκτης της Κρύας
Βρύσης. Και οι δύο
εξαιρετικοί
χαρακτήρες και
ικανότατοι στις
δουλειές τους…

Όταν ο Χρ. Σακελλαρίου βρέθηκε στον πάγκο όλα άλλαξαν.
Απέκτησαν ζωή… και ο Γιώργος Χασιώτης (τραυματίας χθες)
δεν έχασε την ευκαιρία…

τοπικά

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Του φιλολόγου Αχιλλέα Μπουλογιώργου

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
(Παιδαγωγικό Ινστιτούτο)
περίληψη δεν είναι
ξεχωριστό γραμματειακό είδος αλλά
ένας τρόπος συνοπτικής
απόδοσης προϋπάρχοντος
κειμένου δια της οποίας επιδιώκεται:

Η

α) Η κατανόηση του κειμένου.
β) Η πληροφόρηση των άλλων με λιτό και σαφή τρόπο
για το περιεχόμενο του κειμένου.
γ) Η διάκριση του αναγκαίου
από το περιττό τόσο στο περιεχόμενο όσο και στη γλώσσα του κειμένου.
δ) Η δόμηση ενός νέου κειμένου με συνοχή και συνεκτικότητα.
Άρα η αξιολόγηση της περίληψης στις εξετάσεις του
Ενιαίου Λυκείου είναι σκόπιμο
να συνεξετάσει τρεις παραμέτρους:
α) το περιεχόμενο της περίληψης
β) τη γλώσσα και το ύφος
γ) τη δομή του περιληπτικού
κειμένου.
1. Το περιεχόμενο της περίληψης (0-12μονάδες)
Θετικά στοιχεία θεωρούνται:
• Η σύλληψη του νοηματικού κέντρου του κειμένου.
• Η επιλογή των σημαντικών
ιδεών-πληροφοριών του κειμένου.
• Η πληρότητα κατανόησης του κειμένου.
Αδυναμίες στο περιεχόμενο
θεωρούνται:
• Αδυναμία κατανόησης ή
απόκλιση από το νοηματικό
κέντρο του κειμένου.
• Επιλογή δευτερευουσών
ιδεών-πληροφοριών σε βάρος
των κύριων-σημαντικών.

• Η ατελής (μερική) κατανόηση του κειμένου.
2. Η γλώσσα και το ύφος
της περίληψης (έκφραση) (08 μονάδες)
Θετικά στοιχεία θεωρούνται:
• Η χρήση του κατάλληλου ύφους για τη συγκεκριμένη μορφή κειμένου (πληροφοριακό ύφος).
• Η ικανότητα πύκνωσης
του κειμένου μέσα από διάφορες τεχνικές (γενίκευση,
αναδιατύπωση κτλ.).
• Η ορθή χρήση της γλώσσας στο επίπεδο της ορθογραφίας, της στίξης, της σύνταξης και του λεξιλογίου.
Αδυναμίες στη γλώσσα και
το ύφος θεωρούνται:
• Η αξιολόγηση με την
άσκηση άμεσης ή έμμεσης
κριτικής-σχολιασμού στις ιδέες-πληροφορίες του κειμένου.
• Η αυτούσια-στείρα μεταφορά λέξεων και φράσεων
του αρχικού κειμένου στη περίληψη.
• Οι αποκλίσεις από τους
κανόνες της Νεοελληνικής
Γραμματικής και του Συντακτικού της νέας ελληνικής
στην ορθογραφία, στη στίξη,
στη σύνταξη και το λεξιλόγιο
(επαναλήψεις, ασάφειες, έλλειψη ακριβολογίας κτλ.).
3. Η δομή του περιληπτικού
κειμένου (0-5 μονάδες).
Θετικά στοιχεία θεωρούνται:
• Η ικανότητα παρακολούθησης ή αναδιοργάνωσης της
δομής του αρχικού κειμένου
και η παρουσίαση με λογική
ακολουθία των βασικών ιδεών.
• Η σύνταξη ενός κειμένου
με ομαλή ροή και συνοχή.
• Η επιτυχής χρήση των
διαρθρωτικών λέξεων ή φράσεων.

Αδυναμίες στη δομή θεωρούνται:
• Η τυποποιημένη μεταφορά της πορείας του αρχικού
κειμένου που οδηγεί σε μακροσκελή περίληψη.
• Η άτακτη παράθεση των
ιδεών-πληροφοριών του κειμένου.
• Η έλλειψη συνοχής και αλληλουχίας μεταξύ των μερώνπροτάσεων της περίληψης.
4. Γενική θεώρηση
Η προσπάθεια για αξιολόγηση της περίληψης με την
αναλυτική μέθοδο και την
πρόσθεση των επιμέρους βαθμών δεν είναι αρκετή. Χρειάζεται μια συνολική θεώρηση
του γραπτού πριν την τελική
βαθμολογία. 'Αλλωστε περιεχόμενο, μορφή (έκφραση) και
δομή ουσιαστικά δεν διαχωρίζονται. Στη συνολική θεώρηση της περίληψης θα συνεκτιμηθούν για την τελική
βαθμολογία όλα τα κριτήρια
από την πρωτοτυπία στη συγκρότηση και το ύφος έως την
εικόνα του γραπτού (καθαρογραμμένο κείμενο, ευανάγνωστη γραφή).
Συμπληρωματικές διευκρινίσεις
1. Η έκταση της περίληψης
εξαρτάται από το είδος, το μέγεθος και τη δομή του δοθέντος κειμένου. Γι' αυτό καθορίζεται κάθε φορά η ποσότητα της περίληψης σε λέξεις
(π.χ. 90-120 λέξεις) ώστε να
υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο
οποίο θα κινηθεί το κείμενο
της περίληψης. Αυτό δε σημαίνει την αυστηρή καταμέτρηση των λέξεων από το
βαθμολογητή αλλά την αξιολόγηση της ικανότητας του
μαθητή να πυκνώσει-περιορίσει το κείμενό του σε συγκε-

κριμένα πλαίσια. (Ως υπέρβαση αυτών των ορίων θεωρείται η γραφή μιας περίληψης με είκοσι (20) περίπου λέξεις περισσότερες). Ακόμα η
περίληψη μπορεί να γραφεί
ως μία ενιαία παράγραφος ή
να χωριστεί σε παραγράφους
ανάλογα με το μέγεθος και το
είδος του κειμένου.
2. Η περίληψη στα πλαίσια
της Έκθεσης-Έκφρασης γράφεται για συγκεκριμένο σκοπό
και έχει πάντα αποδέκτη. Γι'
αυτό είναι καλό να αποφεύγεται η τυποποιημένη εκφώνηση "Να γράψετε την περίληψη του κειμένου" και να υιοθετούνται πιο αναλυτικές διατυπώσεις ενταγμένες σε επικοινωνιακό πλαίσιο σύμφωνα
με τις Οδηγίες διδασκαλίας
των φιλολογικών μαθημάτων
1998, σελ. 246 (Παράδειγμα:
σε κυριακάτικη εφημερίδα δημοσιεύτηκε το παραπάνω άρθρο. Να ενημερώσετε την
τάξη σας για το περιεχόμενό
του γράφοντας μια περίληψη
100 λέξεων).
3. Η περίληψη στα πλαίσια
του μαθήματος της ΈκθεσηςΈκφρασης έχει πληροφοριακό χαρακτήρα οπότε η εισαγωγή της είναι προτιμότερο να
ξεκινά με αναφορά στο συγγραφέα ή στο κείμενο, όπως
προτείνεται στο βιβλίο Έκθεση-Έκφραση Β’ Λυκείου [σ.
264 εκδ. 2002 κ.ε]. Μια εισαγωγή κατευθείαν από τις ιδέες-πληροφορίες του κειμένου
είναι και αυτή αποδεκτή με τη
λογική ότι ο μαθητής ταυτίζεται με το συγγραφέα του κειμένου ο οποίος επιχειρεί να
πυκνώσει το κείμενό του.
Φροντιστηριακός Όμιλος
Διάκριση-Στόχος,
Καποδιστρίου 10

Το βραβευμένο ελληνικό σινεμά στην πόλη μας

Άδικος Κόσμος
του Φίλιππου Τσίτου

υνεχίζονται οι προβολές ταινιών
«Το βραβευμένο ελληνικό σινεμά
στην πόλη μας» 10 χρόνια, 10+1
πόλεις που συνδιοργανώνουν η
Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με
τη συνεργασία του Δημοτικού
Κινηματογράφου Τρικάλων και της
Κινηματογραφικής Λέσχης Τρικάλων.

Σ

Πέμπτη 11/4 και Παρασκευή 12/4
Άδικος Κόσμος, του Φίλιππου Τσίτου
Οι ώρες προβολής είναι 20.00 και 22.15.
•Η τιμή του εισιτήριου είναι 2 ευρώ.
Άδικος Κόσμος του Φίλιππου Τσίτου |
2012
Σενάριο: Φίλιππος Τσίτος, Δώρα Μασκλαβάνου | Φωτογραφία: Πολυδεύκης Κυρλίδης | Μοντάζ: Δημήτρης Πεπονής | Παίζουν: Αντώνης Καφετζόπουλος, Θεοδώρα
Τζήμου, Χρήστος Στέργιογλου, Αχιλλέας Κυριακίδης, Σοφία Σεϊρλή, Μηνάς Χατζησάββας
Επίσημο
trailer:
https://www.youtube.com/watch?v=TcgTVJWSOSE
Σύνοψη: Ο Σωτήρης είναι προανακριτής της
Αστυνομίας. Μια μέρα αποφασίζει να γίνει δίκαιος. Θα αθωώνει όλους αυτούς που έπεσαν
στο έγκλημα επειδή δεν είχαν “στον ήλιο
μοίρα”. Στην προσπάθειά του να σώσει έναν
ακόμα αθώο, σκοτώνει από λάθος έναν άνθρωπο. Η Δώρα είναι η μοναδική μάρτυρας
στο έγκλημα. Η Δώρα είναι ο άνθρωπος του

οποίου τη βοήθεια χρειάζεται ο Σωτήρης. Και
ενώ δεν της περισσεύει η συμπόνια, ο Σωτήρης την νιώθει σαν τον μοναδικό του σύμμαχο.
Η "άδικη" Δώρα θα σώσει τον "δίκαιο" Σωτήρη; Και ο έρωτας; Τι κάνουμε τώρα με τον
έρωτα;

Κριτική:
Και Καουρισμάκι, και Τζάρμους, και Μάικ Λι,
ο «Άδικος Κόσμος» εμπνέεται από πολλά κι ευτυχώς δεν μιμείται τίποτα. Με αφοπλιστική
αμεσότητα, ευαισθησία και ακρίβεια, ο σκηνοθέτης της "Ακαδημίας Πλάτωνος" αφηγείται
τη συγκινητική ιστορία του ανθρώπου της διπλανής κλειστής πόρτας και πιστοποιεί τη δυνατότητα του σύγχρονου ελληνικού σινεμά να
κοιτάζει τον θεατή στα μάτια μιλώντας του για
κάτι που επιτέλους τον αφορά. Βραβεία σκηνοθεσίας και πρώτου αντρικού ρόλου στο Φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν, και τέσσερα βραβεία της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Χρ. Μήτσης- Αθηνόραμα
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σελίδα 29

Από τον Φ.Ι.ΛΟ.Σ.

Την Τρίτη στο Επιμελητήριο

Η απονομή του “Βραβείου
Φιλίας Τρικάλων”
στον καθηγητή Νίκο Νικονάνο
ην προσεχή Τρίτη 16 Απριλίου και ώρα 7.30
μ.μ., στην αίθουσα του Επιμελητηρίου
Τρικάλων θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση
του Φιλολογικού, Ιστορικού, Λογοτεχνικού
Συνδέσμου (Φ.Ι.ΛΟ.Σ.) Τρικάλων, κατά την οποία θα
απονεμηθεί το “Βραβείο Φιλίας Τρικάλων” για το
2018 στον καθηγητή αρχαιολογίας κ. Νίκο Νικονάνο,
ο οποίος με το πλούσιο αρχαιολογικό του έργο και
τις επιστημονικές δημοσιεύσεις του συνέβαλε στην
ανάδειξη, διάσωση και προβολή των βυζαντινών
μνημείων της Θεσσαλίας και του Ν. Τρικάλων
ιδιαίτερα.

Τ

Για το έργο του τιμώμενου
θα μιλήσει ο φιλόλογος – δρ
ιστορίας της εκπαίδευσης κ.
Θεόδωρος Νημάς, ενώ για το
«Βραβείο Φιλίας Τρικάλων»
ως θεσμό θα μιλήσει ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του
Φ.Ι.ΛΟ.Σ. κ. Δημ. Κωνσταντινίδης. Η εκδήλωση θα κλείσει με
σύντομη ομιλία του Τιμώμενου
κ. Ν. Νικονάνου και προβολή
εικόνων.
Ο Νίκος Νικονάνος, με καταγωγή από την Έδεσσα, γενΟ Ν. Νικονάνος
νήθηκε το 1935 στη Θεσσαλονίκη, όπου έζησε όλα σχεδόν τα χρόνια της ζωής του μέχρι σήμερα. Αποφοίτησε
με άριστα το 1959 από το ιστορικό-αρχαιολογικό τμήμα
της Φιλοσοφικής Σχολής Θεσσαλονίκης. Από το 1962 εργάστηκε ως βοηθός στην έδρα της Βυζαντινής Αρχαιολογίας της ίδιας Σχολής του Α.Π.Θ. και από τον Μάιο του
1965, μετά από εξετάσεις, έγινε μέλος της Ελληνικής Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, στην οποία υπηρέτησε ως το
1984, αρχικά ως επιμελητής και στη συνέχεια ως Έφορος
Αρχαιοτήτων. Μετεκπαιδεύτηκε στο Ινστιτούτο Ιστορίας
της Τέχνης στη Χαϊδελβέργη με υποτροφία του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου και του ιδρύματος
Alexander von Humboldt. Το 1979 αναγορεύτηκε διδάκτωρ
της Βυζαντινής Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ. με βαθμό άριστα. Το 1984 εκλέχτηκε αναπληρωτής καθηγητής και το
1992 καθηγητής της Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης
στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Α.Π.Θ., στο οποίο δίδαξε ως
την συνταξιοδότησή του το 2003.
Ο κ. Νικονάνος, ήδη από φοιτητής (1957) έλαβε μέρος
σε διάφορες ανασκαφές. Ως επιμελητής και έφορος αρχαιοτήτων, εκτός από τις σωστικές ανασκαφές στη Θεσσαλονίκη (1966-1969), τη Θεσσαλία (1969-1973) και τη
Χαλκιδική (1973-1984), διενήργησε συστηματικότερες ανασκαφές στη Θεσσαλία και τη Χαλκιδική. Σε ό,τι αφορά στη
Θεσσαλία διενήργησε συστηματικότερες ανασκαφές
στη Λάρισα, το Ζάρκο Τρικάλων, το Κόκκινο Νερό Λαρίσης, το Αϊδίνιο Μαγνησίας, ενώ εντόπισε και κατέγραψε
έναν σημαντικό αριθμό (22) άγνωστων βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων. Επεξεργάστηκε όλο αυτό το υλικό με «κριτική οξυδέρκεια» και συνέθεσε τη διδακτορική
του διατριβή με τίτλο: Βυζαντινοί ναοί της Θεσσαλίας, Από
τον 10ο αιώνα, ως την κατάκτηση της περιοχής από τους
Τούρκους το 1393. Ακόμα έχει δημοσιεύσει εργασίες για
μεμονωμένα μνημεία της Θεσσαλίας και μία μεγαλύτερη
συνθετική εργασία για τις βυζαντινές εκκλησίες της Μαγνησίας.
Από τα δημοσιεύματά του για τη Θεσσαλία αναφέρονται
ενδεικτικά μερικά που έχουν σχέση με μνημεία του Ν. Τρικάλων.
1. Βυζαντινοί ναοί της Θεσσαλίας. Από τον 10ο αιώνα
ως την κατάκτηση της περιοχής από τους Τούρκους το
1393, Αθήνα 1979.
2. Μετέωρα. Τα μοναστήρια και η ιστορία τους, Αθήνα
1987 (Έχει εκδοθεί και στα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά
και ιταλικά).
3. «Ειδήσεις εκ Θεσσαλίας. Αχλαδοχώριον Τρικάλων. Κοίμηση της Θεοτόκου», ΑΑΑ 3 (1970), σ. 331 -334.
4. «Το εκκλησάκι της Παναγίας Δούπιανης ή Ζωοδόχου
Πηγής στο Καστράκι Καλαμπάκας», Τρικαλινά 2 (1982), σ.
99-110.
5. «Μοναστηριακή αρχιτεκτονική των Μετεώρων» στον
τόμο Βυζαντινή τέχνη στην Ελλάδα, εκδ. Libro Ε.Π.Ε., Αθήνα 1994. σ. 152-154 και 171, εικ. 9.
6. «L’ architettura monastica nelle Meteore», στον τόμο
L’ arte bizantina in Grecia, Federico Motta Editore, Μιλάνο 1995, σ. 150-152 και 169-170.
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Κυρ. Μητσοτάκης: Η ΝΔ θα μειώσει τη φορολογική
επιβάρυνση για πολίτες και επιχειρήσεις

Π

εριοδεία σε Πάρο και Νάξο
πραγματοποίησε ο Πρόεδρος της
Νέας Δημοκρατίας, κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης. Πρώτος σταθμός της
επίσκεψης του ήταν το δημαρχείο της
Πάρου όπου συνάντησε τον δήμαρχο
του νησιού, κ Μάρκο Κωβαίο ο οποίος
αναφέρθηκε στα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν.

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Νέας
Δημοκρατίας επισήμανε ότι η ανάπτυξη νησιών
όπως η Πάρος θα πρέπει να συνδυάζεται παράλληλα με την προστασία του περιβάλλοντος
και τη διαφύλαξη των ιδιαίτερων τοπικών χαρακτηριστικών τους. Πέραν αυτού, έδωσε έμφαση στο έργο επέκτασης του αεροδρομίου.
Ανέφερε μάλιστα ότι το εν λόγω έργο θα
πρέπει να ενταχθεί στο δεύτερο κύμα παραχωρήσεων περιφερειακών αεροδρομίων. Ακόμη ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στα προγράμματα
στήριξης της νησιωτικότητας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, τα οποία θα πρέπει να αξιοποιήσουμε.
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας επισκέφθηκε δύο επιχειρήσεις με
βάση τη Νάουσα. Μια βραβευμένη μικροζυθοποιία την οποία ίδρυσε πριν λίγα χρόνια
νέος Παριανός που αποφάσισε να επιστρέψει
στον τόπο καταγωγής του και μια μονάδα τυποποίησης αγροτικών προϊόντων.
Ακολούθως, ο κ. Μητσοτάκης βρέθηκε στη

Ο Πρόεδρος της Ν.Δ., Κυριάκος Μητσοτάκης
Νάουσα όπου συνομίλησε με ντόπιους ψαράδες οι οποίοι αναφέρθηκαν στις μεγάλες
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και την απουσία
ουσιαστικών κινήτρων για να ασχοληθούν
νέοι με το επάγγελμα τους. Στη συνέχεια συναντήθηκε με κατοίκους της Νάουσας σε ένα

ΚΙΝΑΛ: Προσπάθεια εξόντωσης αντιπάλων

Γ. Αμυράς και Τέτα Διαμαντοπούλου
υποψήφιοι ευρωβουλευτές με τη ΝΔ

Τ

Δύο ακόμη υποψηφίους ευρωβουλευτές ανακοίνωσε η Νέα Δημοκρατία. Πρόκειται για τον
δημοσιογράφο και πρώην βουλευτή του Ποταμιού,
Γιώργο Αμυρά και την οδοντίατρο και πρώην
Εθνική Συντονίστρια για την αντιμετώπιση των
ναρκωτικών, Τέτα Διαμαντοπούλου.
Τα βιογραφικά των δύο υποψηφίων:

Γιώργος Αμυράς, Δημοσιογράφος
Γεννήθηκα στην Αθήνα και πέρασα τα μαθητικά
μου χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Αποφοίτησα από
τη Νομική Αθηνών και εργάστηκα ως δημοσιογράφος σε εφημερίδες και τηλεοπτικούς σταθμούς. Το 2010 εξελέγην δημοτικός σύμβουλος
στο Δήμο Αθηναίων, ως επικεφαλής ανεξάρτητου
συνδυασμού, ενώ στις ευρωεκλογές του 2014
εντάχθηκα στο ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας και κατέλαβα την έβδομη θέση. Τον
Ιανουάριο και τον Σεπτέμβριο του 2015 εκλέχθηκα
βουλευτής της Β’ Αθηνών με το Ποτάμι, από το
οποίο αποχώρησα τον Ιανουάριο του 2019 λόγω
της αντίθεσής μου στη συμφωνία των Πρεσπών.
Ενώνω τις δυνάμεις μου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη γιατί εκφράζει τις μεταρρυθμιστικές δυνάμεις που έχει ανάγκη η Ελλάδα για να αποκτήσει
τη θέση που της αξίζει στην Ευρώπη και οι
πολίτες να ζουν σε μία χώρα όπου υπάρχει προοπτική για ένα καλύτερο μέλλον.

Τέτα Διαμαντοπούλου, Οδοντίατρος
Γεννήθηκα στην Πάτρα και μεγάλωσα στην
Αθήνα. Σπούδασα στην Οδοντιατρική Σχολή του
Πανεπιστημίου Αθηνών, απ’ όπου αποφοίτησα
το 1972. Εργάστηκα ως ελεύθερη επαγγελματίας
και ως επιστημονική συνεργάτης της Οδοντιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, απ’ όπου έλαβα το μεταπτυχιακό μου το 1986. Παράλληλα, μετεκπαιδεύτηκα στο τμήμα βιοϋλικών του Πανεπιστημίου

καφέ και συνομίλησε μαζί τους για πληθώρα
τοπικών αλλά και ευρύτερων πολιτικών θεμάτων. Βγαίνοντας από αυτή τη συνάντηση, ο
Πρόεδρος της Νέας δημοκρατίας έκανε την
ακόλουθη δήλωση:
«Το μήνυμα της Νέας Δημοκρατίας είναι

απλό: Αφαιρούμε βάρη από τους πολίτες και
από τις επιχειρήσεις για να δώσουμε δύναμη
στην οικονομία και στη μεσαία τάξη.
Η Νέα Δημοκρατία θα μειώσει τη φορολογική επιβάρυνση για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Θα μειώσουμε εντός διετίας τον
ΕΝΦΙΑ κατά 30%, τον φόρο στις επιχειρήσεις
από το 28% στο 20% και αμέσως τον ΦΠΑ
στην εστίαση από το 24% στο 13%.
Η παραγωγική Ελλάδα θα ανασάνει και
πάλι. Μόνον έτσι θα δημιουργήσουμε περισσότερες θέσεις απασχόλησης για τους νέους
συμπολίτες μας και θα δώσουμε δύναμη στην
υγιή επιχειρηματικότητα.
Αξίζουμε καλύτερα, η Ελλάδα αξίζει καλύτερα, οι Κυκλάδες αξίζουν καλύτερα, η Πάρος
αξίζει καλύτερα και μετά τις επόμενες εκλογές,
με την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού, θα
το αποδείξουμε και στην πράξη».
O κ. Μητσοτάκης ολοκλήρωσε το ταξίδι
του στην Πάρο με επίσκεψη στην Παροικιά.
Ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας επισκέφθηκε την εκκλησία της Παναγίας της Εκατονταπυλιανής, χτισμένη τον 6ο αιώνα ενώ
περπάτησε στους δρόμους της Παροικιάς
και χαιρέτησε τους καταστηματάρχες μέχρι
να καταλήξει σε καφέ στο λιμάνι όπου είχε
συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου για να τον συναντήσει.

University of Southern California (USC) ΗΠΑ.
Έλαβα το διδακτορικό μου στην Οδοντική Χειρουργική από το ΕΚΠΑ το 1991. Από το 1995 εργάστηκα ως οδοντίατρος στον νεοσύστατο τότε
ΟΚΑΝΑ, όπου ανέλαβα την διεύθυνση της Μονάδας Παροχής Υπηρεσιών Σωματικής Υγείας και
Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης σε ενεργούς χρήστες. Από του 2013 έως το 2018 υπηρέτησα ως
η πρώτη Εθνική Συντονίστρια για την Αντιμετώπιση
των Ναρκωτικών της Ελλάδας και στο πλαίσιο
των καθηκόντων μου διετέλεσα εκπρόσωπος της
χώρας μας στην Οριζόντια Ομάδα Ναρκωτικών
του Συμβουλίου της Ε.Ε (HDG). Υπήρξε επίσης
αναπληρώτρια Γραμματέας της Γραμματείας Κοινωνικής Συνοχής και Αλληλεγγύης της Νέας Δημοκρατίας (2012 -2014).
Ανταποκρίθηκα στο κάλεσμα του Κυριάκου
Μητσοτάκη γιατί το όραμα, οι αξίες και οι αρχές
του φέρνουν νέα πνοή στην πολιτική ζωή της χώρας, στοχεύοντας σε μια Ελλάδα ισχυρή και ισότιμη στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια στηριζόμενη
στην αξιοκρατία, την ηθική και τις μεταρρυθμίσεις
σε όλο το φάσμα της πολιτικής: οικονομία, παιδεία,
υγεία, ασφάλεια, δικαιοσύνη.

CMYK

η θέση ότι χρησιμοποιείται η υπόθεση της
Νovartis για «μικροκομματικές επιδιώξεις», αλλά και
την πλήρη στήριξή του στον
πρώην υπουργό Υγείας Ανδρέα
Λοβέρδο, για τον οποίο το εισαγγελικό πόρισμα ζητεί άρση
ασυλίας, εκφράζει το Κίνημα
Αλλαγής, στον απόηχο της διαβίβασης της σχετικής δικογραφίας στη Βουλή.
Κομματικές πηγές, στο πλαίσιο της σφοδρής πολιτικής αντιπαράθεσης που έχει πυροδοτήσει το αποτέλεσμα της εισαγγελικής έρευνας, κάνουν λόγο
για «απόπειρα εξόντωσης των πολιτικών αντιπάλων της κυβέρνησης», σε μια περίοδο που,
όπως φάνηκε και από την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο Γαλάτσι, ο ΣΥΡΙΖΑ κλιμακώνει την προσπάθεια διεύρυνσής του εις βάρος του ΚΙΝΑΛ.
Η Χαρ. Τρικούπη θεωρεί ότι η υπόθεση της
Novartis αποτελεί, εκτός των άλλων, ακόμη ένα
κομμάτι στο παζλ της μάχης που δίνεται για τον
λεγόμενο μεσαίο χώρο, κατηγορώντας το κυβερνών κόμμα ότι έχει προσαρμόσει τη στρατηγική του στην εξυπηρέτηση πολιτικών σκοπιμοτήτων, μέσω στοχοποίησης προσώπων.
Αυτή η οπτική αποτυπώθηκε και από τον εκπρόσωπο Τύπου του ΚΙΝΑΛ Παύλο Χρηστίδη, ο
οποίος, βάζοντας στο «κάδρο» την εν εξελίξει
μονομαχία με την Κουμουνδούρου, επισήμανε
χαρακτηριστικά ότι «αντίπαλος του ΣΥΡΙΖΑ είναι
το ΠΑΣΟΚ, το Κίνημα Αλλαγής και τα στελέχη
του». Προσέθεσε δε πως «η λασπομαχία δεν θα

δώσει λύση στα προβλήματα αποσυσπείρωσης
του ΣΥΡΙΖΑ, όπως και οι αποτυχημένες “γέφυρες
στεναγμών”», σε μια σαφή αναφορά στην προσπάθεια «διεμβολισμού» του Κέντρου από τον
πρωθυπουργό και στις «αναταράξεις» που αυτή
έχει προκαλέσει στο κυβερνών κόμμα.
Παράλληλα, ο κ. Χρηστίδης επανέλαβε, έστω
και έμμεσα, τη θέση της Χαρ. Τρικούπη για σχέσεις της κυβέρνησης με την «καραμανλική συνιστώσα», όπως έχει χαρακτηριστεί.
Συγκεκριμένα, υποστήριξε ότι, παρόλο που
υφίσταται σκάνδαλο στον τομέα της φαρμακευτικής δαπάνης και αυτό αποτυπώνεται στην
εκτόξευσή της κατά την περίοδο διακυβέρνησης
Καραμανλή (2004-2008), αποτελεί «επιλογή του
ΣΥΡΙΖΑ να μη δώσει σημασία στη συγκεκριμένη
περίοδο», αλλά να διερευνήσει, μεταξύ άλλων,
την τριετία που ακολούθησε, όταν, όπως ανέφερε,
επί υπουργίας και του κ. Λοβέρδου η φαρμακευτική δαπάνη μειώθηκε.

εσωτερικά
έλος στα σενάρια
που τον ήθελαν
υποψήφιο για την
ευρωβουλή έβαλε ο
υπουργός Οικονομικών
Ευκλείδης Τσακαλώτος.

«Όχι» Τσακαλώτου
για ευρωψηφοδέλτιο

«Έχω δουλειά εδώ να κάνω
και απέκλεισα τον εαυτό μου
από αυτήν τη συζήτηση» είπε
χαρακτηριστικά, ξεκαθαρίζοντας το τοπίο, ο κ. Τσακαλώτος.
Ο κ. Τσακαλώτος ρωτήθηκε
και για τα fake news, και απάντησε ότι η αριστερά δεν έχει
τα χρήματα και τους επιχειρηματίες με εφημερίδες, που
συνομολογούν με κόμματα και
βγάζουν μια ίδια γραμμή και
για τις εφημερίδες και για τα
ραδιόφωνα και για τα sites.
Πρόσθεσε ότι ανέκαθεν η αριστερά ήταν κατά της ανισότητας, διότι τα λεφτά μετατρέπονται σε πολιτική ισχύ για να
ανακυκλώνεται η ανισότητα.
Για την παρουσία του Πέτρου Κόκκαλη στο ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, ανέφερε ότι η αριστερά από τον
19ο αιώνα είχε υποστηρικτές
από την αστική τάξη, σκεπτόμενους.
Δήλωσε ότι δεν τον γνωρίζει
προσωπικά, αλλά του έκανε
εντύπωση ότι ήταν στο κοινό
σε 2- 3 παρουσιάσεις βιβλίων
του, που ήταν μαρξιστικά.
Σχολιάζοντας την παρουσία
του Στέφανου Τζουμάκα στην
εκδήλωση στο Γαλάτσι, είπε
ότι στην αριστερά δεν γίνεται
face control, δεν υπάρχουν
γεροδεμένοι στην είσοδο.
Αλλά γίνονται συμφωνίες σε
προγραμματική βάση. «Με
όλους ακούς τα επιχειρήματά
τους. Αν σου λένε ότι κάναμε
λάθος που πιστεύαμε ότι ήταν
καλή η παγκοσμιοποίηση και
πρέπει να βρούμε μια νέα
ισορροπία ανάμεσα σε οικονομία και κοινωνία, πρέπει να
τους ακούσεις», πρόσθεσε.
Για την υπόθεση Novartis
υποστήριξε ότι: «Ούτε ανακριτής, ούτε εισαγγελέας,
ούτε δικαστής είμαι και ούτε
επιθυμώ να είμαι», απάντησε.
Πρόσθεσε ότι θέμα της δικαιοσύνης και πως «το πιο σημαντικό είναι να θωρακίσουμε
το σύστημα της υγείας για να
μην έχουμε ξανά τέτοια φαινόμενα. Και αυτό κάνει το
υπουργείο Υγείας».
Αναφερόμενος στον Πετσίτη τόνισε ότι «δεν θα σχολιάσω, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο».
Είπε ότι υπάρχει μια φωτογραφία μαζί του, στα γραφεία
του ΣΥΡΙΖΑ στην Κουμουνδούρου, μετά την εκλογική
νίκη του 2015, αλλά εάν τον δει

Τι υποστήριξε για Πετσίτη, Βαρουφάκη και το χρόνο των εκλογών

Τ

Ο υπουργός Οικονομικών
Ευκλείδης Τσακαλώτος
τώρα σε παράταξη με άλλους,
όπως στην αστυνομία, δεν θα
τον αναγνωρίσει.
Χαρακτήρισε fake news τα
δημοσιεύματα ότι παραδέχθηκε εκλογική νίκη της ΝΔ,
στην οποία ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα
αφήσει καμένη γη, λέγοντας
πως στις εκλογές όλα μπορούν να συμβούν και αυτή είναι η Δημοκρατία. «Μπορούσα
να πω», πρόσθεσε, «στην απίθανη περίπτωση που θα κερδίσει η ΝΔ, αλλά αυτό θα ήταν
παιδιάστικο σε μια σοβαρή
συζήτηση». Και επεσήμανε ότι
«είμαι βέβαιος ότι θα κερδίσουμε. Θα πάμε πολύ καλύτερα από ό,τι λένε τα γκάλοπ».
Για τη θητεία του Γιάνη Βαρουφάκη στο υπουργείο Οικονομικών, ανέφερε πως «ό,τι
γίνεται στην κυβέρνηση, υπάρχει υπουργικό συμβούλιο και
συλλογική ευθύνη. Και για τα
καλά και για τους συμβιβασμούς. Αλλιώς είναι σύνθεση
βαρόνων».
Αντέκρουσε τους ισχυρισμούς ότι η θητεία Βαρουφάκη κόστισε 80 δισ. ευρώ στην
ελληνική οικονομία, προσθέτοντας ότι το σίγουρο είναι ότι
μεταξύ 2010 και 2015 χάθηκε
το 27% του ΑΕΠ.
Επανέλαβε την άποψή του
ότι δεν πιστεύει πως εάν ήταν
στο υπουργείο ακόμη και ο
Φραγκίσκος της Ασίζης ή ο Κοσμάς ο Αιτωλός, τα πράγματα
θα ήταν καλύτερα. Διότι, είπε,
οι πιστωτές ήθελαν τη στρατηγική ήττα της αριστεράς.
«Δεν είναι μόνον οικονομικό το
ζήτημα, είναι και πολιτικό. Δεν
το πέτυχαν απόλυτα. Ο ΣΥΡΙ-

ΖΑ έζησε για να πολεμήσει
και η επιτυχία του ΣΥΡΙΖΑ
μετά το καλοκαίρι του 2015
ήταν το μήνυμα στην Ευρώπη
ότι η αριστερά μπορεί να τα
καταφέρει και σε πολύ δύσκολες συνθήκες για την κοινωνία», ανέφερε.
Για τον ισχυρισμό του προέδρου της ΝΔ Κυριάκου Μητσοτάκη ότι έγινε ανταλλαγή
μεταξύ της μη μείωσης των
συντάξεων και της συμφωνίας των Πρεσπών, είπε ότι
«δεν μπορείς να κάνεις ανταλλαγή για κάτι που το πιστεύεις και υπήρχε στις προγραμματικές δηλώσεις του
2015. Εάν είχε γίνει ανταλλαγή θα έπρεπε οι Γιούνκερ,
Βέμπερ, Μέρκελ, που ανήκουν
στο ΕΛΚ μαζί με τον κ. Μητσοτάκη να το ομολογήσουν».
Επανέλαβε ότι η Θεσσαλονίκη βγαίνει κερδισμένη οικονομικά, διότι ποτέ δεν πρέπει
να κοιτάει προς την Αθήνα,
αλλά προς τα Βαλκάνια. Και
ερωτηθείς για τις αντιδράσεις
στη Βόρεια Ελλάδα σε εκδηλώσεις του ΣΥΡΙΖΑ, είπε πως
«παντού είναι 20- 30 άτομα.
Δεν το υποτιμώ. Ίσως για έναν
κόσμο το συμβολικό είναι πιο
σημαντικό από το οικονομικό». Επανέλαβε πως πρόκειται
για έναν συμβιβασμό, στον
οποίο η Βόρεια Μακεδονία
έδωσε περισσότερα από ό,τι η
Ελλάδα.
Για τις δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη στο πρακτορείο
Reuters για τη μεσαία τάξη και
τις απώλειες εισοδήματος που
είχαν επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ,
ο κ. Τσακαλώτος ανέφερε ότι
την περίοδο 2011- 2014 μια τετραμελής οικογένεια είχε απώλεια εισοδήματος 5.258 ευρώ
μετά τους φόρους. Ενώ την
περίοδο 2015- 2016 αυξήθηκε
κατά 146 ευρώ.
«Πρέπει πάντα να ξέρει η μεσαία τάξη ποιος δίνει προοπτική. Όπου κυβερνούν νεοφιλελεύθερες κυβερνήσεις, η
μεσαία τάξη πάντα έχει πρόβλημα», είπε.
Και κάνοντας λόγο και για
την ακροδεξιά, δήλωσε ότι
«δεν πρέπει να παίζουμε με
την ακροδεξιά. Για να αποκλείσεις την ακροδεξιά, δεν
πας με τα νερά τους. Το βασικό είναι να μπορέσουν οι
πολίτες να ξεφύγουν από τον

φόβο και την ανασφάλεια.
Αυτά είναι που δημιουργούν
φοβικά σύνδρομα».
Για το νέο σχήμα για την
προστασία της α' κατοικίας, ο
υπουργός δήλωσε πως «η ουσία είναι να βοηθήσεις την
κατηγορία των ατόμων που η
αξία του σπιτιού τους είναι
μικρότερη από την αξία του
δανείου. Να μοιράσουμε το
κόστος της κρίσης μεταξύ
κράτους, τραπεζών και δανειοληπτών. Είναι μια δίκαιη, μια
ενεργητική παρέμβαση. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν είναι
τζαμπατζήδες και αυτούς πρέπει να βοηθήσουμε».
Για τις επικείμενες ρυθμίσεις
με έως 120 δόσεις για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, προανήγγειλε παρεμβάσεις και
στη φορολογία και στα ταμεία που θα καλύπτουν και τις
τρεις κατηγορίες: Θα βοηθούν αυτούς που θέλουν να
πληρώσουν αλλά δεν έχουν,
θα αποκλείουν τους κακοπληρωτές και θα έχουν εύνοια
για εκείνους που θεωρούν τον
εαυτό τους αδικημένο διότι
είναι συνεπείς.
Για την πρόωρη εξόφληση
«ακριβών» δανείων του ΔΝΤ,
ανέφερε ότι τα οικονομικά επιχειρήματα είναι συντριπτικά
υπέρ μιας τέτοιας κίνησης και
«νομίζω πως και το ΔΝΤ βεβαίως θα το θελήσει». Διότι ανταλλάσσεται χρέος με πολύ
υψηλό επιτόκιο και πιο σύντομη περίοδο λήξης με άλλο με
χαμηλότερο επιτόκιο και μεγαλύτερη διάρκεια λήξης.
«Εάν το χρέος γίνεται βιώσιμο,
βοηθά και τους πιστωτές»,
απάντησε ερωτηθείς εάν θα
υπάρξουν πολιτικά προσκόμματα από την πλευρά των Ευρωπαίων εταίρων.
Για το εάν θα ακυρωθεί η
προνομοθετημένη μείωση του
αφορολόγητου το 2020, επανέλαβε πως «θα πω ό,τι έλεγα
και για τις συντάξεις. Κάθε
πράγμα στην ώρα του».
Τέλος, για τον χρόνο των
βουλευτικών εκλογών, είπε
πως αυτό το αποφασίζει ο
πρωθυπουργός. Αλλά, πρόσθεσε ότι «το οικονομικό επιτελείο λέει "όσο πιο μακριά
τόσο καλύτερα"».
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Ουάσιγκτον:

Η συνεργασία Ελλάδας
- ΗΠΑ στο επίκεντρο
των επαφών του Ν. Παππά

Ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Νίκος Παππάς
Για την «πολυεπίπεδη συνεργασία» Ελλάδας-ΗΠΑ, με έμφαση στην νεοφυή επιχειρηματικότητα, στην ανάπτυξη μεγάλων υποδομών, αλλά και στην εξερεύνηση του Διαστήματος, συζήτησαν ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Νίκος Παππάς και ο αναπληρωτής επικεφαλής του Γραφείου Τεχνολογίας του Λευκού Οίκου, Μάικλ Κράτσιο, στη συνάντηση που είχαν στην Ουάσινγκτον.
Αναγνωρίζοντας πως υπάρχουν σημαντικά πεδία συνεργασίας μεταξύ ελληνικών και αμερικανικών επιχειρήσεων, ο κ. Παππάς και Κράτσιο μελέτησαν πιθανές κοινές
εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες για την αξιοποίηση τους. Στη
διάρκεια της συνάντησης έγινε και μια αποτίμηση της περσινής διοργάνωσης της ΔΕΘ, στην οποία οι ΗΠΑ ήταν η τιμώμενη χώρα και είχαν εκπροσωπηθεί, μεταξύ άλλων, από
μια σειρά σημαντικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται
στον χώρο της τεχνολογίας.
Από την πλευρά του, ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής
είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τα βήματα που κάνει η
Ελλάδα στον διαστημικό τομέα, με πιο πρόσφατο το παράδειγμα της υπογραφής συνεργασίας ανάμεσα στον Ελληνικό Διαστημικό Οργανισμό και την NASA για την αποστολή ελληνικού ρομποτικού οχήματος στη Σελήνη. Επιπλέον, μίλησε για το Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο, το οποίο
περιλαμβάνει 4 δισ. επενδύσεις, καθώς και το σύνολο των
πρωτοβουλιών της Πολιτείας για την επίτευξη της «Δίκαιης
Ψηφιακής Ανάπτυξης».
Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, ο Νίκος Παππάς
ανέφερε ότι στο πλαίσιο της διήμερης επίσκεψης του στις
ΗΠΑ είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει απόψεις για την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών με αξιωματούχους του Λευκού Οίκου και του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.
«Η συνεργασία πλέον είναι πολυεπίπεδη και αφορά και
τομείς όπως η νεοφυής επιχειρηματικότητα, η ανάπτυξη
μεγάλων υποδομών, η εξερεύνηση του Διαστήματος και
άλλα. Αποτυπώνει, δε, τις στρατηγικά καλές σχέσεις που
υπάρχουν μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ», τόνισε.
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Πολύτιμες Ηπειρωτικές εκδόσεις

Στο στόχαστρο
και η εκκλησία
Δεν πρόλαβαν καλάκαλά οι απανταχού Έλληνες να “απολαύσουν”,
συνεορτάζοντες έστω και
νοερώς, τις χαρές, τις
αγκαλιές, τα φιλιά και τις
αμέτρητες άλλες φιλοφρονήσεις και εγκάρδιες
επιδαψιλεύσεις του Έλληνα πρωθυπουργού και
της παρέας του, προς
τον “αγαπημένο” του όπως τον απεκάλεσεομόλογο των Σκοπίων
Ζάεφ και τανάπαλιν φυΓράφει και σχολιάζει ο:
σικά, κατά την πρόσφατη
Δημήτριος Αθ. Τσέλιος
“ιστορική, κατά τα λεγόΥποστράτηγος ε.α.
μενά τους, επίσκεψή του
στα Σκόπια και τους ήρθε
ως κεραυνός εν αιθρία
και η άλλη συνταρακτική (απίστευτη βέβαια αλλά αληθινή)
είδηση, προερχομένη από τον πολιτικό φορέα “ουράνιο
τόξο” της εν Ελλάδι εμφανισθείσης εσχάτως “μακεδονικής
μειονότητας” κατά την οποία ζητήθηκε επισήμως και αρμοδίως, ως απόρροια της συμφωνίας των Πρεσπών, να
τελείται στους ιερούς ναούς η Θεία λειτουργία και στη
“Μακεδονική” γλώσσα των Σκοπίων.
Μάλιστα στην σχετική επιστολή, που στάλθηκε προς
τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, “πριν αλέκτορα φωνήσαι τρις”, μεταξύ των άλλων (άκουσονάκουσον) στρέφονται ευθέως και απροσχημάτιστα και
κατά του Ελληνικού Κράτους, αλλά και της Ελλαδικής εκκλησίας και ομιλούν ανοικτά πλέον για άσκηση εναντίον
των “Μακεδόνων”, ανύπαρκτων βεβαίως, απειλών και παντοίας άλλης μορφής διωγμών, πράγμα το οποίο, κατά τα
λεγόμενά τους, είχε ως αποτέλεσμα να “χάσουν” εν
πολλοίς, ως μειονότητα, τη γλώσσα τους και τη Σλαβομακεδονική ταυτότητά τους.
Με την ευκαιρία αυτή πρέπει να πούμε εδώ ότι κατ'
αυτάς, αυτά και άλλα πολλά παρόμοια συμβαίνουν, πέριξ
του γνωστού “Μακεδονικού προβλήματος” μετά την υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών. Και βεβαίως και
από την άλλη πλευρά πιστεύουμε ότι αυτές οι Σκοπιασλαβικές επελάσεις, αυτή τουλάχιστον τη φορά, ουδένα
σοβαρό Έλληνα πολίτη αιφνιδιάζουν, τη στιγμή μάλιστα
κατά την οποία η κερκόπορτα των νέων δεινών για την
Πατρίδα μας ανοίχτηκε με ελληνική υπογραφή, παρά την
αντίθετη ρητορική της παρούσης αριστερής κυβερνήσεώς
μας, η οποία επιπροσθέτως, ειρήσθω εν παρόδω, έρχεται
ευθέως κόντρα, πέραν των άλλων και με τη διαμορφωθείσα
και με ελληνικό αίμα ποτισθείσα, επί σειρά αιώνων, ιστορική
πραγματικότητα. Αυτή είναι όπως φαίνεται η μοίρα των
Ελλήνων!!
Συνεπώς, εν όψει των ανωτέρω και άλλων ίσως πολλών
άγνωστων σε εμάς, επόμενο ήταν, οι δύο “αγαπημένοι φίλοι” Τσίπρας και Ζάεφ, μέσα στους ξέφρενους πανηγυρισμούς στα Σκόπια, να μας μιλήσουν μεν για όλα τα άλλα,
ανύπαρκα φυσικά για την Ελλάδα, επιτεύγματα της Συμφωνίας των Πρεσπών, να κλείσουν όμως ερμητικά το
στόμα τους και να μην βγάλουν άχνα για την παραπάνω,
την σχετικήν με τη Θεία Λειτουργία, εξαπολυθείσα “μπομπάρδα” από το “Ουράνιο Τόξο” αλλά και τις άλλες προηγηθείσες “κανονιές” αυτού, περί καθιερώσεως π.χ. της
“Μακεδονικής γλώσσας” στο εκπαιδευτικό μας σύστημα
και προπαντός περί παραδοχής και αναγνωρίσεως από
το Ελληνικό Κράτος και την Ελλαδική Εκκλησία των σε
βάρος του “Μακεδονικού λαού” διαπραχθέντων ανύπαρκτων εγκλημάτων, περί των οποίων αναφερθήκαμε παραπάνω.
Και η συνέχεια των θλιβερών επιτευγμάτων της Συμφωνίας των Πρεσπών, εάν λάβουμε υπ' όψιν μας την
μέχρι σήμερα ακολουθουμένη τακτική του Πανσλαβισμού
των Σκοπίων, πιστεύεται ότι και στο μέλλον θα αποτελεί
την κατ' εξοχήν πρώτη προτεραιότητα του Μακεδονικού
μας προβλήματος.
Δεν γνωρίζουμε πως βλέπει αλήθεια αυτή η σφόδρα πιθανή ελληνοσκοπιανή εξέλιξη η αριστερή κυβέρνησή μας
και τι σκέπτονται να πράξουν οι 153 πρόθυμοι κοινοβουλευτικοί μας εκπρόσωποι που ψήφισαν την παραπάνω
“ιστορική” συμφωνία... Ένα μόνο γνωρίζουμε και αυτό το
λέμε μετά λόγου γνώσεως, ότι δηλαδή ο ελληνικός λαός
έχει ήδη πάρει εγκαίρως τις αποφάσεις του και αυτές
είναι οριστικές και αμετάκλητες και απευθυνόμενες προς
όλες τις πολιτειακές και πολιτικές δυνάμεις της Πατρίδας
μας, σημερινές και αυριανές, υψώνει και αυτή την εσχάτη
στιγμή ένα βροντερό όχι στη νομικά διάτρηση και εθνοπροδοτική συμφωνία των Πρεσπών... Οι εκλογές έρχονται...
Και ο νοών νοείτω...

Κώστας Ν. Κωνσταντινίδης

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ
Ιωάννινα 2018, Σελίδες 256

Ο Κώστας Κωνσταντινίδης κατά
την ομιλία του στο Ματσούκι
στην παρουσίαση των
Πρακτικών για την Ιερά Μονή
της Βύλιζας (3.7.2016)

“Ιωάννινα, 3 Μαρτίου
2019
Αγαπητέ και ελλόγιμε κύριε Καλούσιε, φροντίδι του
ομωνύμου σου κ. Αγορίτσα
αποστέλλω το υπεσχημένον
ταπεινόν μου πόνημα:
“Ηπειρωτικά Μελετήματα:
Ζητήματα από την πνευματική ζωή στη Μεσαιωνική
Ήπειρο”.
Υγιαίνετε, ευθυμείτε, εργάζεσθε δε φιλοτίμως.

Το εξώφυλλο του βιβλίου με λεπτομέρεια από
τοιχογραφία της Παναγίας της Βλαχέρνας στην Άρτα με
απεικόνιση λιτανείας στην Κωνσταντινούπολη [(c.1284)]

Κώστας Ν. Κωνσταντινίδης”.
Με το παραπάνω λιτό μεν,
αλλά εγκάρδιο, σημείωμα (πολυτονικά γραμμένο) έλαβα,
διά χειρός του αγαπητού και
εκλεκτού συναδέλφου Δημητρίου Αγορίτσα, το εν λόγω
βιβλίο του εξαίρετου Πανεπιστημιακού διδασκάλου Κώστα
Κωνσταντινίδη. Ως Ματσουκιώτης δοκίμασα ιδιαίτερη
χαρά και μεγάλη ευχαρίστηση, διότι ο αξιότιμος Κώστας
Κωνσταντινίδης έχει αγαπήσει
ξεχωριστά, αλλά και αναδείξει
λαμπρά, το συμπαθέστατο
Ματσούκι, μέσω της Ιεράς
Μονής της Βύλιζας, όσο κανείς άλλος. Τόσο πολύ, μάλιστα, έχει εκτιμήσει το αξιαγάπητο Ματσούκι, ώστε αρέσκεται να λέγει, ότι έχει ως
χωριό του στην Ελλάδα το
Ματσούκι, εφ' όσον βρίσκεται
μακριά από την λεβεντογέννα
Κύπρο μας. Οι Ματσουκιώτες
ασφαλώς τον ευχαριστούμε
πάρα πολύ, τον έχουμε μέσα
στην καρδιά μας, είναι ο πνευματικός μας “ποιμήν”, κρα-

τώντας ανά χείρας την υπερήφανη Ματσουκιώτικη ποιμενική κλίτσα!
Το εν λόγω βιβλίο αποτελεί
επανέκδοση “με βελτιώσεις
και πολλές προσθήκες” εφτά
εμπεριστατωμένων μελετημάτων και, ως παράρτημα, ένας
πανηγυρικός λόγος, που αναφέρονται στην πνευματική ζωή
της Μεσαιωνικής Ηπείρου, από
τον 13ο μέχρι τον 15ο αιώνα.
Όπως παρατήρησε ο Ναπολέων Μάργαρης στον Πρόλογό του “Με εξαντλητική υπομονή ο συγγραφέας αναζητεί
και τις πλέον δυσεύρετες πηγές όσο και τη δευτερεύουσα
βιβλιογραφία, για να αποτυπώσει με επιστημονική ακρίβεια την πνευματική ανόρθωση
του ηπειρωτικού χώρου στα
εκτεταμένα όρια του κρατικού
εκείνου μορφώματος μετά την
πρωτοφανή καταστροφή και
τη διασπορά των ανθρώπων
που επέφερε η άλωση της βυ-

Πού στάθηκες μπροστά μου
πού τάραξες την μοναξιά μου
σκοπός και αδερφός
ο πόνος μου κρυφός.

```
Που με τα φλογισμένα μάτια σου
σαν πυρωμένο κάρβουνο
ξεσκίζεις την καρδιά
σώπα και καρτέρει
μου είπες σιγανά.

```
Ήμουν εγώ όλη μια αγάπη
σε μια εχθρότητα όλο χάδι
η σιωπή μια απάτη
που ήμουν στο σκοτάδι.

```
Εγώ δεν γυρεύω πια τα χείλη σου
να φιλήσω ούτε τα μάτια σου ν' αγγίξω
άσε το χέρι να σου απλώσω, γιατί σ' αγάπησα σιωπηλά.

```
Ατέλειωτη η νύχτα που με πηγαίνεις
ποιος καλέ μου σ' έμαθε να με παίρνεις
έλα κέρνα με βάλε να πιω ένα ποτό
δεν βλέπεις πως διψώ, κέρνα με ακόμα
κέρνα κι άλλο -τι σε νοιάζει ποια είμαι εγώ-

```
Βάλε μου να πιω ένα ποτό
βάλε να πιούμε αγάπη μου κι οι δυο

Κώδ. 1905, φ. 7ν ΕΒΕ:
Περίτεχνο ποικιλόχρωμο αρχικό γράμμα όμικρον
(χειρόγραφο της Βύλιζας)

ζαντινής πρωτεύουσας από
τους Σταυροφόρους”.
Όλα τα περιεχόμενα:
1) Η πνευματική ζωή του
κράτους της Ηπείρου (1204c1340).
2) Προσωπογραφικά της οικογένειας των Φιλανθρωπηνών. Ο στρατηγός Αλέξιος
και ο ιερέας Μιχαήλ οι Φιλανθρωπηνοί (13ος-14ος αιώνες).
3) Λογιοσύνη στην ορθόδοξη επισκοπή Κερκύρας
κατά τον 13ο αιώνα: Η περίπτωση του Βασιλείου Πεδιαδίτου.
4) Η μελέτη των ελληνικών
χειρογράφων των Ηπειρωτικών Συλλογών.
5) Ένα χειρόγραφο από τα
Τζουμέρκα του έτους 1225:
Oxford, Cromwell 11.
6) Τα χειρόγραφα της Βύλιζας: Μία επισκόπηση.
7) Ένα χειρόγραφο από τα
Μετέωρα στη Συλλογή του
Robert Curzon: BL, Additional

39618.
8) Οι απαρχές της οικονομικής και πνευματικής ανάπτυξης των Ιωαννίνων (13ος15ος αιώνες).
Οι εν λόγω μελέτες καλύπτουν ένα ερευνητικό κενό
και απευθύνονται όχι μόνον
στους ειδικούς επιστήμονες,
αλλά και στο ευρύτερο κοινό.
Χορηγός της έκδοσης το
σπουδαίο Ίδρυμα Ιωσήφ και
Εσθήρ Γκανή, Ιωάννινα. Τυπώθηκε στις καλλιτεχνικές
“Γραφικές Τέχνες - Θεοδωρίδη” των Ιωαννίνων. Τα αναλυτικά ευρετήρια ανήκουν
στον διδάκτορα της Βυζαντινής Ιστορίας Δημήτριο Αγορίτσα, επιμελή μαθητή του.
Τα πιο θερμά και ειλικρινή
μας συγχαρητήρια. Μελέτες
αυστηρά ερευνητικές, θεμελιωμένες με ακρίβεια και επιστημοσύνη, υποδειγματικές.
Δημήτριος Γ. Καλούσιος

Ποιος Είσαι Εσύ;..
σ' αγαπώ η καρδιά μου χτυπά κι όλη αγάπη
σου ζητά
μυρωδικό της μοναξιάς μου
τραγούδι της ζωής μου.
Τα δυο μου χέρια να εγώ δίπλα σου Εγώ
να σου γίνει προσκεφάλι να γείρει το κεφάλι.

```
Σ' αγάπησα σαν παιδί
αλλά Εσύ σιωπή
σ' έψαχνα μεσ' στο πλήθος
τέλεια σιγή
αγάπη ωραία μοναδική
έλα να ενώσουμε το βάσανο
που η μοίρα μας δίνει
στην ίδια διαδρομή που χαράξαμε
έλα εσύ που απ' τα παλιά ήσουν κρυμμένη
σε κάποιο φράχτη μαζεμένη.

```
Εγώ έτρεχα εδώ κι εκεί σ' άλλους τόπους μακρινούς
πετούσα, έτρεχα σαν τρελή
οι έρωτές μου μια λησμόνια
γήινα στολίδια που ξεφτίσανε με μιας
και το σώμα το 'λιωσε η ψυχή.

```
Τώρα η ψυχή απλώνεται σκορπά

σαν την ανάλαφρη βροχή ρουφά
το ολόδροσο χυμό απ' το κρυφό φιλί.

```
Πώς σφίχτηκε έτσι η ψυχή μου
έτσι παράδερνε η ταραγμένη ψυχή
και στην αντάρα της όλα τα 'καψες Εσύ
κι ύστερα άρχισε να γαληνεύει, ύστερα έκλαψε
ύστερα συλλογιόταν -Αυτό το ωραίο βλέμμα!..το γεμάτο Φως. Ποιος Είσαι Εσύ που ήρθες
τόσο αργά
μήπως Είσαι το τελευταίο μου όνειρο;..
Ξέρεις (μου είπες)

```
Πάντα μ' αρέσει να πετώ με κόντρα τον αέρα
δεν τα διπλώνω τα φτερά κι ας με κάνουν
πέρα.
Εγώ πουλί γεννήθηκα χωρίς άκρες και σύνορα
πλάσμα της φύσης αδέσμευτο, αφήνομαι στ'
ουρανού το Αγνωστο!..
Μα ποιος Είσαι!..

```
Μαργαρίτη Σταυρούλα
Μεγ. Καλύβια

τοπικά

ΕΔΑ ΘΕΣΣ: 20 χρόνια
Φυσικό Αέριο
•Πρόοδος και Ανάπτυξη στη Θεσσαλονίκη και τη Θεσσαλία

Μ

το 60% του πληθυσμού στις
περιοχές της Αδείας της.
Κατά την άσκηση της δραστηριότητα της, με συνέπεια και σταθερή παρουσία
συνετέλεσε στη δημιουργία
των καλύτερων προϋποθέσεων για ένα βιώσιμο και
αποδοτικό μέλλον, παρέχοντας ένα ασφαλές δίκτυο,
δημιουργώντας θέσεις εργασίας, ενισχύοντας τις τοπικές κοινωνίες ενώ παράλληλα συνετέλεσε στη μείωση του περιβαλλοντικού
αποτυπώματος.
Η αδιάλειπτη διανομή φυσικού αερίου, ως απόρροια

του ολοκληρωμένου συστήματος λειτουργίας και συντήρησης των υποδομών, η
αξιοποίηση και χρήση νέων
τεχνολογιών για τη διεύρυνση της επέκτασης του δικτύου φυσικού αερίου και η
κατά το δυνατόν μέγιστη διείσδυση του πολύτιμου αυτού καυσίμου στις περιοχές
της Αδείας της, αποτελούν
διαχρονικές δεσμεύσεις τις
οποίες η ΕΔΑ ΘΕΣΣ υλοποιεί με συνέπεια… και θα
συνεχίσει μέχρι το 2043.

Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ ατενίζει
με σιγουριά το μέλλον!

Έφυγε για πάντα
ο Φώτης Πούλιος
ην τελευταία του
πνοή άφησε, το
βράδυ της
Δευτέρας, 8 Απριλίου
2019, στο Νοσοκομείο
Τρικάλων ο 90χρονος
Φώτης B.Πούλιος.

Τ

Η νεκρώσιμη ακολουθία
έγινε στις 4 μμ της 9ης
Απριλίου 2019, από τον Αιδεσιμότατο κ. Νικόλαο Χανίκα, στον Άγιο Νικόλαο Μεγάλων Καλυβίων. Εκεί πλήθος κόσμου έσπευσαν για
τον ύστατο χαιρετισμό.
Τον επικήδειο εκφώνησε
ο κ. Χρήστος Παπαπολύκαρπος ο οποίος έντεχνα
σκιαγράφησε το πορτραίτο
του εκλιπόντος.
Τά λεχθέντα του έχουν
ως ακολούθως:
«Ο Φώτης ήταν ένας ξεχωριστός άνθρωπος με έντονο το στίγμα του υπέροχου συνανθρώπου μας σε
όλες τις εκφάνσεις της
ζωής του.
Εργατικός και συνεπής
στις συναλλαγές του, κατόρθωσε να ανταποκριθεί
στο ακέραιο στις όποιες
υποχρεώσεις του και με τη
σύζυγό του Αρετή ευτύχισε
να ιδεί παιδιά (τον Βασίλη
με την Κέλυ & το Στέφανο
με τη Βάσω) και εγγόνια
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ην Πέμπτη 18 Απριλίου 2019 στο
Πνευματικό Κέντρο του Δήμου
Τρικκαίων «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΡΙΓΩΝΗΣ» και ώρες 09:00 – 12.30 θα
πραγματοποιηθεί η εκδήλωση –
διαγωνισμός «ΛΑΖΑΡΙΝΕΣ 2019».
Η εκδήλωση πραγματοποιείται
από τη Δ/νση Παιδείας
Πολιτισμού και
Αθλητισμού του Δήμου
Τρικκαίων (Τμήμα
Πολιτισμού και
Αθλητισμού), σε
συνεργασία με το
Σύλλογο Φίλων
Λαογραφικού
Μουσείου
Τρικάλων.

(την Αρετή & Φώτη και το
Φώτη & Στέλα).
Ήσυχος, χαμηλών τόνων,
περήφανος και στο μέτρο
του άριστου, ωραίος γλεντζές.
Χορευταράς, από τα παιδικά του χρόνια, μας χάρισε
στιγμές απείρου χορευτικού κάλλους, στους γάμους, τα πανηγύρια, τις εκδηλώσεις…..!
Προσωπικά έχω ιδίαν αντίληψη αφού ο Φώτης Πούλιος
ήταν φίλος και συγγενής μου.
Τολμώ να πω πως, πέραν

των άλλων, ο Φώτης στην
κυριολεξία κλείνει την αυλαία των παλαιών μεγάλων
νοσταλγών της γνήσιας χορευτικής παράδοσης. Πάντα
ο Φώτης έσερνε πρώτος το
χορό και είμαι βέβαιος πως
πρώτος θα τον σέρνει και
εκεί ψηλά στους ουρανούς.
Αγαπημένε μας Φώτη
κράτα δυνατά το λάβαρό
σου στις ατραπούς του σύμπαντος.
Ο Θεός να αναπαύσει την
ψυχή σου!
Αιώνια η μνήμη σου!»

σελίδα 33

Μπορούν να συμμετέχουν παιδιά των
σχολείων του Δήμου
Τρικκαίων.
Οι Λαζαρίνες συμμετέχουν είτε ατομικά,
είτε ομαδικά έχοντας καλάθια κατασκευασμένα με
φυσικά υλικά και στολισμένα με φυσικά λουλούδια, και
τραγουδώντας ένα από τα παραδοσιακά κάλαντα της εορτής Σε όλα τα
παιδιά προσφέρονται παραδοσιακά φιλέματα και ενθύμια συμμετοχής. Θα βραβευθούν τα τρία ωραιότερα καλάθια, τα τρία καλύτερα παραδοσιακά τραγούδια και οι τρεις

καλύτερες συνολικές παρουσίες (καλάθι και
τραγούδι).
Στη Θεσσαλία, όπως και στη Στερεά Ελλάδα, στη Μακεδονία, και στη Θράκη τα κάλαντα του Λαζάρου τα τραγουδούν μόνο κορίτσια, οι «λαζαρίνες». Στολισμένες με
ωραίες φορεσιές και κρατώντας
καλάθια στολισμένα με λογής
λογής ανοιξιάτικα λουλούδια
γυρίζουν όλα τα σπίτια.
Καθώς τελείται μέσα την
καρδιά της Άνοιξης
πέρα από τα θρησκευτικά μηνύματα
που μεταδίδει, συμβολίζει και την αναγέννηση της φύσης.
Οι λαζαρίνες επίσης
συμβολίζουν την
αναγέννηση και συνέχιση της ίδιας της
παραδοσιακής κοινωνίας, είναι οι κοπέλες – μελλοντικές νύφες που θα αναλάβουν
μέσα από το γάμο και
την απόκτηση παιδιών να
ανανεώσουν και να συνεχίσουν την παραδοσιακή κοινωνία. Σε πολλές περιοχές συμμετέχουν στο έθιμο και γυναίκες άλλων ηλικιών
ενώ με την ολοκλήρωσή του συγκεντρώνονται στην πλατεία του χωριού και όπου χορεύουν και τραγουδούν χορούς, πιασμένες
όλες οι γυναίκες σε ένα κύκλο.

Νέο Δ.Σ. στον ΕΕΣ Τρικάλων
Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 9 Απριλίου η
πρώτη συνεδρίαση των εκλεγμένων μελών για
το Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος Τρικάλων του Ε.Ε.Σ, για τη συγκρότησή του σε
σώμα, μετά από πρόσκληση της πλειοψηφούσας Βανέσας Μηλιώνη.
Μετά την πραγματοποιηθείσα ψηφοφορία,
τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:
ΜΗΛΙΩΝΗ ΒΑΝΕΣΑ: Πρόεδρος
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: Αντιπρόεδρος

ΜΑΓΕΙΡΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ: Γραμματέας
ΒΛΑΧΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ: Ταμίας
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ: Μέλος
ΤΣΙΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ: Μέλος
ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΛΗ: Μέλος
ΦΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ: Μέλος
ΠΟΛΥΓΕΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ: Μέλος
Αναπληρωματικά Μέλη: Τσιμπίδας Απόστολος
Κελεπούρη Δήμητρα

Ευ. Αποστολάκης: Ισχυρή αμυντική
βιομηχανία για ισχυρές Ε.Δ.

Στο προ 10ετίας στιγμιότυπο ο Φώτης Πούλιος σέρνει πρώτος το
χορό, σε πολιτιστική εκδήλωση του Δήμου Μεγάλων Καλυβίων

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

«Λαζαρίνες 2019»
στον Δ. Τρικκαίων
Τ

ε μια επετειακή
εκδήλωση, η
ΕΔΑ ΘΕΣΣ τιμά
τα 20 χρόνια παρουσίας
του φυσικού αερίου στη
Θεσσαλονίκη και τη
Θεσσαλία, η χρήση του
οποίου άλλαξε την
καθημερινότητα των
ανθρώπων και των
επιχειρήσεων, δίνοντας
ώθηση στην ανάπτυξη
και στην ευημερία των
τοπικών κοινωνιών.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 11
Απριλίου στις 5 το απόγευμα.
Το 2000, το πρώτο έτος
της Αδείας, ξεκινά η δραστηριότητα της με 18 βιομηχανικούς καταναλωτές και
μόλις 456 χλμ δικτύου… Σήμερα, 20 χρόνια μετά, έχοντας επενδύσει με τη στήριξη
των μετόχων πάνω από 546
εκ. ευρώ, μέσω ενός σύγχρονου δικτύου αγωγών μήκους 2.300 χιλιομέτρων,
εξυπηρετεί πάνω από
338.000 οικιακούς, εμπορικούς και βιομηχανικούς
καταναλωτές, καλύπτοντας

ΠΕΜΠΤΗ

Μήνυμα ενίσχυσης της
ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας μέσω της σύναψης νέων επιχειρηματικών συμφωνιών και της
διασύνδεσή τους με τη
διεθνή αγορά, έστειλε ο
υπουργός Εθνικής Άμυνας, Ευάγγελος Αποστολάκης ο οποίος παρέστη
σε συνέντευξη τύπου για
τη διοργάνωση της αμυντικής έκθεσης με τίτλο
«DEFENCE EXHIBITION ATHENS» (DEFEA).
Όπως είπε «έτσι ενισχύουμε άμεσα την ελληνική οικονομία και επιβεβαιώνουμε την πορεία επανάκαμψής της. Προωθούμε τη συνεργασία, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την ενημέρωση για τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις στην αμυντική τεχνολογία. Είναι κάτι
που θέλουμε και επιδιώκουμε συνεχώς. Είμαστε εξωστρεφείς και ενισχύουμε την έρευνα και την τεχνολογία αιχμής».
«Δεν υπάρχει αμφιβολία, ότι μέσω της έκθεσης θα παρουσιαστεί
στο ευρύ κοινό ό,τι πιο σύγχρονο διαθέτει η παγκόσμια αγορά στον
τεχνολογικό τομέα, δικαιολογώντας πλήρως τη διαπίστωση, ότι η εξέλιξη αμυντικών συστημάτων αποτελεί την "ατμομηχανή" της τεχνολογίας», πρόσθεσε.
Ο κ. Αποστολάκης τόνισε πως συμβάλλουμε επίσης στο να αναδειχθούν οι εξελίξεις που συντελούνται στον παγκόσμιο χάρτη της
αμυντικής βιομηχανίας. «Φέρνουμε την αμυντική μας βιομηχανία στο
προσκήνιο και τη βοηθούμε να βρει τη θέση της στο χάρτη αυτό».
«Για να έχουμε ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις είναι μονόδρομος να
έχουμε ισχυρή αμυντική βιομηχανία. Είναι έννοιες αλληλένδετες», επεσήμανε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΧΩΡ/ΞΙΑΣ &
ΠΟΛ. ΣΧΕΔ/ΜΟΥ
Αριθ. πρωτ.: ΟΙΚ. 10238
Ταχ. Δ/νση: Ασκληπιού 18
Ταχ. Κωδ.: 42131
Πληροφορίες: Δ. Κωστοπούλου,
Μαρία Μπερσίμη
Τηλ.: 24313-51216, 2431351269
Fax: 24313-51248

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Στα πλαίσια ολοκλήρωσης της πράξης εφαρμογής της περιοχής «ΠΥΡΓΕΤΟΣ-ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ» του Δήμου
Τρικκαίων, καλούνται οι φερόμενοι
ιδιοκτήτες, αφού λάβουν γνώση των
στοιχείων της Ανάρτησης έτους 2019,
της μελέτης πράξης εφαρμογής της
περιοχής «ΠΥΡΓΕΤΟΣ-ΑΜΠΕΛΟKHΠΟΙ» (πίνακες και διαγράμματα), στα
οποία περιλαμβάνεται η αποτύπωση,
κτηματογράφηση και τακτοποίηση των
ιδιοκτησιών της περιοχής αυτής, να
υποβάλλουν τις τυχόν ενστάσεις τους,
μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15)
ημερών, από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης.
Πληροφορίες
Κτίριο Δημαρχείου, οδός Ασκληπιού 18, 2ος όροφος
Ώρες εξυπηρέτησης (10:00π.μ.12:00 π.μ.)
Τρίκαλα 08-04-2019
Ε.Δ.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΑΤΑΕΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

34 σελίδα
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ΠΕΜΠΤΗ

11

Απευθείας
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Για την Ελλάδα...
Ώρα Ελλάδας
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Άλλη Διάσταση
ΕΡΤ Ειδήσεις - Δελτίο στη
Νοηματική - Αθλητικά - Καιρός
Ο Καιρός Στην Ώρα Του
Σαν Σήμερα τον 20ό Αιώνα (Ε)
Δεύτερη Ματιά
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Αθλητικά - Καιρός
Η Ζωή εν Τάφω
Focus
ΕΡΤ Ειδήσεις
Focus

07:40 Οι Πειρατές της Διπλανής Πόρτας
E52 (Ε)
08:00 Αναζητώντας τη Χαμένη Εικόνα (Ε)
08:30 Ο Συνθέτης Δημήτρης Λάγιος (Ε)
09:30 Greek Town (Ε)
10:30 Γυναίκες του Κόσμου
12:00 Grand Tours of Scotland Κ2 (Ε)
12:30 Στους Ήχους του Μπιγκ Μπεν Κ2
(Ε)
13:30 Ταξιδεύοντας με τον Τζάστιν E43
(Ε)
13:45 Ταξιδεύοντας με τον Τζάστιν E44
(Ε)
14:00 Γιάκαρι E64
14:15 Γιάκαρι E65
14:30 1.000 Χρώματα του Χρήστου E4
15:00 'Eξι Αδελφές Κ5 Ε41 (Ε)
16:00 'Eξι Αδελφές Κ5 Ε42 (Ε)
17:00 'Eνας Βλάκας και Μισός
18:30 Ο Παράδεισος των Κυριών Κ2 Ε39
19:30 Ο Παράδεισος των Κυριών Κ2 Ε40
20:30 Η Αυλή των Χρωμάτων Κ2
22:30 Η Εξαφάνιση Κ2 Ε4
23:30 Η Ζωή Είναι Στιγμές Κ2
01:15 Ο Παράδεισος των Κυριών Κ2 Ε37
(Ε)

10:00 Το Πρωινό
13:00 ANT1 News
14:00 Κωνσταντίνου και Ελένης Κ1 Ε20
(Ε)
15:00 Ρουκ Ζουκ
16:00 Κάτι Ψήνεται
17:15 ΑΝΤ1 News - Δελτίο στη
Νοηματική Γλώσσα
17:30 Still Standing
18:30 Γυναίκα Χωρίς 'Oνομα E137
19:30 ANT1 News
20:45 Η Επιστροφή E116
21:45 Μην Ψαρώνεις E21
22:45 Πέτα τη Φριτέζα E48 (Ε)
23:45 Τhe 2night Show Κ3
02:00 Footloose

07:30
09:00
12:00
14:00
15:00
15:50
17:30
18:30
18:40
19:50
21:00
23:00
00:50

Shopping Star (Ε)
Στη Φωλιά των Κου Κου
Αλήθειες με τη Ζήνα
Ντετέκτιβ Μονκ Κ8 Ε14
Star News
Shopping Star
Elif Κ2 Ε313
Ειδήσεις στη Νοηματική Γλώσσα
Τροχός της Τύχης
Star News
MasterChef 3
Dredd
MasterChef 3 (Ε)

06:00
06:40
07:45
10:30
12:15
13:00
15:00
17:00

Θυρίδα Τηλεπώλησης
'Eλα στη Θέση μου Κ3 Ε133 (Ε)
Happy Day στον Alpha
Alpha Ρεπορτάζ
Ειδήσεις
Ελένη
Η Εύα Δεν Αμάρτησε
Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική
Γλώσσα
Το Σόι σου Κ3 Ε55 (Ε)
Deal
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
'Eλα στη Θέση μου Κ3 Ε134
Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα Κ6
Ε49
Το Τατουάζ Κ2 Ε217
Αυτοψία
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00:15
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Ο Τόπος της Καρδιάς μας Κ4 (Ε)
Οι Απίθανες E66 (Ε)
Απίθανα Ταξίδια με Τρένο Κ4 Ε1
ΕπιΚοινωνία
Οι Καλύτερες Αγορές της Γης Κ2
Ε8 (Ε)
Ειδήσεις
Απίθανα Ταξίδια με Τρένο Κ4 Ε1
(Ε)
Ο Τόπος της Καρδιάς μας Κ4 Ε15
Οι Καλύτερες Αγορές της Γης Κ2
Ε8 (Ε)
Με το Τρία
Δελτίο Καιρού
Ο Κόσμος των Σπορ
Πολιτικό Τραπέζι (Ζ)
Συνταγή για Απαγωγή
Δελτίο Καιρού
Ειδήσεις
Μετά-Στοιχεία για το 2017
Η Μεγάλη Εξερεύνηση της Γής

06:00 Καλημέρα Ελλάδα

τηλεόραση

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
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18:10
19:30
20:45
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15:00
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18:00
18:05
19:00
20:00

Σήμερα
Αταίριαστοι
Μαζί Σου
Οι Ειδήσεις του ΣΚΑΪ
Power of Love
Δελτίο στη Νοηματική
Μαύρη Θάλασσα E24
Τα Νέα του ΣΚΑΪ
Survivor

Be a Predator (Ε)
Κοινωνία και Πολιτισμός (Ε)
Τηλεαγορές
Η Νύφη
Κεντρική Ελλάδα Καλησπέρα
Τηλεαγορές
Δελτίο Ειδήσεων
Τηλεαγορές
Η Νύφη
News

ΔIANYKTEPEYONTA ΦAPMAKEIA
8 πρωί – 2 μεσημέρι και 5 απόγευμα
έως 8 πρωί επομένης
ΣΑΠΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΑΡΑΦΗ 18, 2431023885
08:00 π.μ. – 23:00 μ.μ.

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

21:00
21:30
22:30
23:30
00:30

Δελτίο Ειδήσεων
Κόντρα και Ρήξη
Αγροτόραμα
Δυνατά και Ελληνικά
Δελτίο Ειδήσεων (Ε)

07.45 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
08.20 «Καλημέρα Θεσσαλία»
09.30 Τελεμάρκετινγκ
10.30 Παιδικό πρόγραμμα «Κάμελοτ»,
«Ταρζάν»
12.00 «Μη μου πεις»
13.00 ΤΕΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
14.00 Ντοκυμαντέρ «Η ζωή στους πάγους»
14.40 Το Μαγκαζίνο της Θεσσαλίας
16.00 Τελεμάρκετινγκ
17.00 «Η Ωρα της Μαγνησίας»
18.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
18.40 Τελεμάρκετινγκ
19.00 «Καρέ- καρέ μαθήματα σκίτσου» (Ε)
19.30 «Θεσσαλία LIVE»
21.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
21.45 Δεξιά και αριστερά
23.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
23.40 «Καλημέρα Θεσσαλία

08.30
10.00
15.00
17.00
18.00
19.30
22.30
24.00
01.30

ΠΡΩΙΝΗ ΑΤΖΕΝΤΑ
ASTRA MARKET
ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ
KONTΡΑ ΚΑΙ ΡΗΞΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ASTRA MARKET
ΘΕΛΩ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

07.00 - 08.00 Κινούμενα Σχέδια
08.00 – 09.00 Χρώματα Ελλάδας
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 – 18.30 Δελτίο Ειδήσεων
18.30 – 19.30 Κόντρα και Ρήξη
19.30 – 20.00 Κοινωνική σειρά
20.00 – 20.30 Δελτίο Ειδήσεων
20.30 – 21.30 Πολιτιστικό Ημερολόγιο
21.30 – 22.00 Ζούμε όμορφα, ζούμε
Ελλάδα
22.00 – 23.00 Ανατρεπτικό Δελτίο
23.00 – 00.00 Κόντρα και Ρήξη
00.00 – 00.30 Δελτίο Ειδήσεων

07:00
09:45
13:00
14:00
15:00
16:45
17:15
17:30
18:55
20:00
21:00

Ώρα Ελλάδος 07:00
Ευτυχείτε!
Μεσημεριάτικα
Open News - Μεσημεριανό Δελτίο
Για την Παρέα
Κολωνάκι Διαγωγή Μηδέν
Open News στη Νοηματική
Κολωνάκι Διαγωγή Μηδέν
Open News
MacGyver Κ1
Ο Κατάσκοπος της Διπλανής
Πόρτας
23:00 Open Mind
01:00 Criminal Minds Κ12 Ε9

ΚΡΙΟΣ: Θα νιώσετε την ανάγκη να ρίξετε λίγο
τους ρυθμούς σας και να αποφύγετε καταστάσεις που σας δημιουργούν στρες και να το
κάνετε όσο σας παίρνει. Ικανοποίηση όμως και
νόημα μπορείτε να αντλήσετε μέσα από την
προσφορά σας σε κάποιον που σας χρειάζεται.
ΤΑΥΡΟΣ: Ενδεχομένως να νιώσεις την ανάγκη να υπερασπιστείς άτομα τα οποία θεωρείς
ότι αδικούνται ή ακόμα να εκδηλώσεις τις πιο
επαναστατικές σου πλευρές. Πρόσεξε όμως
γιατί το πραγματικό με το φανταστικό σήμερα
έχουν δυσδιάκριτα όρια.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Γενικότερα χρειάζεται ρεαλισμός
για να μη βρεθείς εξ απροόπτου είτε επειδή
μπορεί να υπερεκτιμήσεις τις δυνατότητες σου
είτε επειδή μπορεί πετυχαίνοντας κάποια πράγματα να διαπιστώσεις τελικά ότι δεν ήταν όπως
τα φανταζόσουν.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Με τη σύνοδο της Αφροδίτης με
τον Ποσειδώνα μπορεί να δεις επαγγελματικές ευκαιρίες εκεί που δεν υπάρχουν και να
πιστέψεις σε έρωτες που δεν είναι κάτι περισσότερο από δημιούργημα του μυαλού σου.
ΛΕΩΝ: Αυτό που χρήζει προσοχής είναι και η
ασάφεια που μπορεί να δημιουργηθεί στις οικονομικές σου συναλλαγές. Γι’ αυτό καλό θα
είναι να αποφύγεις να διαχειριστείς ζητήματα που έχουν να κάνουν με δάνεια, αλλά και
κληρονομικά ζητήματα.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Αν είστε μόνοι το ενδεχόμενο να
γοητευτείτε από την παρουσία κάποιου στη ζωή
σας είναι πολύ πιθανό και εννοείται να περάσετε καλά, αλλά εστιάστε στο παρόν. Κάθε

TELEMACHOS CINEMA
Αυτή τη βδομάδα προβάλλονται

ΑΙΘΟΥΣΑ 1:
Σε απογευματινές
προβολές

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Η σύνοδος που σχηματίζουν σήμερα η Θεά του έρωτα Αφροδίτη και ο Θεός
της θάλασσας Ποσειδώνας στον τομέα του
έρωτα, της χαράς της ζωής και της δημιουργίας αναμένεται να κάνει την καρδιά σου να
πλημμυρίσει από συναισθήματα.

“ΠΩΣ ΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΤΕ
ΤΟ ΔΡΑΚΟ ΣΑΣ 3”
Σε κανονικές προβολές

“HELLBOY”

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Δε θα λείψουν οι έντονες συναισθηματικές εκδηλώσεις με τα κοντινά σου
πρόσωπα, ενώ μπορεί να νιώσεις την ανάγκη να ασχοληθείς με κάποια παραδοσιακή τέχνη ή να αναζητήσεις λύσεις σε κάποιο πρόβλημα σου σε κάτι παραδοσιακό.

ΑΙΘΟΥΣΑ 2:
Σάββατο-Κυριακή
η παιδική ταινία της Ντίσνεϊ

“ΝΤΑΜΠΟ”

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Αφροδίτη και Ποσειδώνας σήμερα
δοκιμάζουν την ικανότητα σου να «αποκολλείσαι» από απόψεις, αξίες και στεγανά στα
οποία είσαι εγκλωβισμένος και που δεν εξυπηρετούν κάτι στην παρούσα φάση της ζωής
σου.

Σε βραδινές προβολές
το θρίλερ

“ΝΕΚΡΩΤΑΦΙΟ ΖΩΩΝ”
Για τις ώρες στο 78775

ΙΧΘΕΙΣ: Ησυχία δεν μπορεί να βρει αυτός ο κυβερνήτης σου ο Ποσειδώνας που σήμερα έχει
πάρτι με καλεσμένη την πιο αγαπημένη του φιλενάδα, την Αφροδίτη, με την οποία λίγο πολύ
τα ίδια μυαλά κουβαλάνε.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
στο Μύλο Ματσόπουλου

OΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Την αντικατέστησε,
στη σύγχρονη εποχή, η
σφαιροβολία
2. Αρχαίο επικό επίρρημα
με τη σημασία του «γενναία» - Ειδικής χρήσης
προστακτική.
3. Πρωτεύουσα του Καμερούν.
4. Το αποφεύγει ο συντηρητικός (αντιστρ.) Στρατηγός του Ναπολέοντα.
5. Κινηματογραφικός
«κύριος» του Ζακ Τατί Περιλαμβάνεται στα έγχορδα.
6. Αποκαλούνται και οι αισχροκερδείς (γεν.) -Ιταλικό άρθρο.
7. Ακολουθείται από ρήμα - Των
θεών ήταν η Ρέα.
8. Ο αριθμός τους έχει αυξηθεί
δραματικά στη χώρα μας (αντιστρ.).
9. Πόλη της Τουρκίας -Ομόηχα
φωνήεντα.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Ποσοτικό επίρρημα της καθομιλουμένης.
2. Ομομήτριος αδελφός του Ηρακλή.
3. Ανέδειξε τον Θόδωρο Αγγελόπουλο.
4. Δίφθογγος - Ενας Ιππόλυτος
της Ιστορίας της Τέχνης.
5. Στον ηγεμονικό αυτό γαλλικό
οίκο ανήκε και ο Λουδοβίκος ΙΔ'.

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

Το βραβευμένο ελληνικό
σινεμά στην πόλη μας
Οι ώρα προβολής
είναι 20.00
6. Παιδιά του ήσαν ο Αργος και ο
Πελασγός (αιτ.).
7. Καθιερώθηκε για τη βενζίνη Μεγάλος Ιρλανδός θεατρικός συγγραφέας.
8. Χαρακτηρισμός φιλοσόφου
(αιτ.):
9. Αρχικά εταιρικού τύπου - Συνηθισμένο φαγητό.

3

2
3

7

1

και Κυριακή 14/4

Μαχαιροβγάλτης

Eπιμέλεια
I. Tσιμπερδώνη

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

H λύση του προηγούμενου
1

8

4

6

9

7

2

5

3

2

3

1

8

4

7

9

1

9

9

7

3

5

2

4

6

1

8

7

2

6

1

5

9

3

8

4

5

8

3

5

7

4

6

9

2

1

4

4

9

1

2

8

3

7

6

5

2

6

9

8

3

5

1

4

7

3

1

8

4

7

2

5

9

6

5

4

7

9

6

1

8

3

2

6

4

2

Σάββατο 13/4
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του Φίλιππου Τσίτου
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Άδικος Κόσμος,

2
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9

και Παρασκευή 12/4
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Πέμπτη 11/4

Sudoku

7

4

είναι 2 ευρώ.

του Γιάννη Οικονομίδη

Πώς παίζεται

5

για κάθε προβολή

ΛΥΣΗ (10-4-2019)

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

9

Η τιμή του εισιτήριου

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΜΑΝΤΟΒΑ 2.
ΕΠΟΥΛΩΣΗ! 3. ΡΟ - ΧΑΜΙΝΙ4.
ΚΥΡΑ – ΕΚ 5. ΟΛΟΙΔΙΟ 6. ΥΗ - ΟΕ
- ΡΕΑ 7. ΤΙΤΣΙΑΝΟ 8. ΙΟΣ - ΝΟΙΚΙ 9.
ΟΣΙΜΑ - ΑΑΡ
ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΜΕΡΚΟΥΤΙΟ 2.
ΑΠΟΥΛΗΙΟΣ 3. ΝΟ - ΡΟ-ΤΣΙ 4.ΤΥΧΑΙΟΣ 5. ΟΛΑ - ΔΕΙΝΑ 6. ΒΩΜΟΙ ΑΟ 7. ΙΣΑ - ΟΡΝΙΑ 8. ΕΝΗ - ΕΟΚΑ
9. ΤΣΙΚΝΑ - ΙΡ

Για να γυμνάζεται
το μυαλό σας

ΔPOMOΛOΓIA OΣE τηλ.: 24310 27529

ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ: 05.55 ανταπ. 17.48 απευθ. ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: 08.27 απευθ. 14.18 ανταπ. 16.15 απευθ. 23.55 ανταπ. ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 22.04 απευθ. 19.46. ΑΠΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 05.11 ανταπ. 10.22 ανταπ. 16.17
απευθ. 18.04 ανταπ. ΠΡΟΣ ΛΑΡΙΣΑ: 08.35 απευθ. 21.14
απευθ. ΠΡΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ: 06.11. 08.35. 17.48. 21.14
ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ: 05.30. 07.56. 13.03. 19.10.
20.30

ΖΥΓΟΣ: Θα πρέπει να μην χάσεις την επαφή
με την πραγματικότητα και να μην υποτιμήσεις
τις συνέπειες που μπορεί να έχουν παρασπονδίες στη διατροφή σου ή οι υπερβολές στο
αλκοόλ και άλλες ουσίες, αλλά και να μην υπερεκτιμήσεις τις δυνατότητες σου σε αθλητικές δραστηριότητες.

CINE –ΜΥΛΟΣ

ΔHMOTIKEΣ KAI ΔHMOΣIEΣ APXEΣ Ν. TPIKAΛΩN
Nοσοκομείο 2431350100, Δήμου Tρικκαίων: 24313 51100110, Nομαρχία 27445, Nομάρχης 27938, Αναγγελία Πυρκαγιών 1591, KTEO 35852, Tμήμα Yγιεινής 46248, Tμήμα
Kοιν. Πρόνοιας 46233, OAEΔ 27459, A’ βάθμια Eκ/ση 46314,
B’ βάθμια Eκ/ση 46320, ΔEH 27281, 1050, ΔEYAT 7671113, Aστικό KTEΛ 76651, ΡΑΔΙΟ Tαξί 18300 (από σταθερά
ή κινητά τηλέφωνα χωρίς να προστεθεί κωδικός) ισχύουν
και τα εξής: 22111, 33111, TAXI Πύλης 24340 22446, Φορτοταξί 70222, Tρίκυκλα 25111. KAΛAMΠAKAΣ
(24320): Δημαρχείο 22346, Kέντρο Yγείας 22222, Tαξί
2431022022, KTEΛ 22432, OΣE 22451, Πυροσβεστική
22999, ΔEH 22288, Aστυνομία 76100.ΠYΛHΣ
(24340): Δημαρχείο 22313, Kέντρο Yγείας 22870,
Aστυνομία 22277, ΔEH 41255. ΦAPKAΔONAΣ
(24330): Δημαρχείο 29023, Kέντρο Yγείας 22570,
Aστυνομία 63030, OTE 22099, Πυροσβεστική 61199,
61166.

σκέψη για το μέλλον είναι επισφαλής.
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Ανοδικές τάσεις
στο Χρηματιστήριο

Ê

Ήπιες ανοδικές τάσεις επικράτησαν στη χθεσινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου. Υπεραπέδωσαν οι μετοχές του ΟΛΠ, της Πειραιώς και της Coca
Cola HBC.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 755,50 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,31%.
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 60,816
εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 29.032.525 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
φαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό
Γ.Δ. 755,50
0,68%, ενώ ο δείκτης
της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε
0,31%
σε ποσοστό 0,91%.
Από τις μετοχές της
υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη
ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
άνοδο κατέγραψαν οι
μετοχές του ΟΛΠ
(+2,78%), της Πειραιώς
(+2,12%), της Coca Cola HBC (+2,01%) και του ΑΔΜΗΕ (+1,95%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι
μετοχές της Εθνικής (-1,46%), της ΕΧΑΕ (-1,29%)
και της Viohalco (-1,16%).
Από τους επιμέρους δείκτες, τη μεγαλύτερη
άνοδο σημείωσαν οι δείκτες των Τροφίμων
(+1,98%) και των τηλεπικοινωνιών (+1,32%), ενώ
τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν οι δείκτες των
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (-1,57%) και του εμπορίου (-0,72%).
Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν
η Eurobank και η Εθνική, διακινώντας 9.581.206 και
4.247.828 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν ο
ΟΤΕ με 13,467 εκατ. Ευρώ και η Εθνικήμε 7,706
εκατ. Ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 52 μετοχές, 49 πτωτικά και 26
παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Fieratex +20,13% και Pasal +20,00%.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές:
Αττικές Εκδόσεις -9,23% και Παΐρης -7,22%.

ωρίς να επικαιροποιήσει τις
εκτιμήσεις του για την πορεία της
ελληνικής οικονομίας, το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο διατηρεί την
πρόβλεψή του ότι το ΑΕΠ της χώρας θα
αναπτυχθεί κατά 2,4% φέτος. Την ίδια
ώρα, το Ταμείο κρούει τον κώδωνα του
κινδύνου για τις προοπτικές ανάπτυξης
τόσο για την Ευρωζώνη όσο και για την
παγκόσμια οικονομία.

Χ

Ειδικότερα, σύμφωνα με έκθεση World
Economic Outlook που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, ενόψει της Γενικής Συνέλευσης το
προσεχές Σαββατοκύριακο, όσον αφορά στην
Ελλάδα το ΔΝΤ επιμένει στην προηγούμενη
πρόβλεψη για την πορεία της χώρας τη φετινή χρονιά. Το γεγονός έχει τη σημασία του, δεδομένου ότι προχωρά σε σημαντική προς τα
κάτω αναθεώρηση των προβλέψεων τόσο
την Ευρώπη όσο και παγκοσμίως.
Παράλληλα, προβλέπει ότι το 2020 η ανάπτυξη θα περιοριστεί στο 2,2% του ΑΕΠ, ενώ
μεσοπρόθεσμα εκτιμά ότι η ταχύτητα αύξησης
του ΑΕΠ θα ανακοπεί σημαντικά. Συγκεκριμένα
το 2024 βλέπει αύξηση μόλις 1,2%. Στο ίδιο
επίπεδο είχε τοποθετήσει τον πήχη για το 2023
στην προηγούμενη έκθεση.
Για φέτος, το Ταμείο «βλέπει» καλά νέα, καθώς εκτιμά ότι το ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 2,7%
το τέταρτο τρίμηνο. Για το 2020, εκτιμά ότι το
τέταρτο τρίμηνο θα τρέξει με 1,8% του ΑΕΠ.
Το ΔΝΤ εκτιμά ότι η ανεργία θα αποκλιμακωθεί φέτος στο 18,5% και την επόμενη χρονιά θα υποχωρήσει κατά ακόμα μία ποσοστιαία μονάδα, στο 17,5%.
Επιτάχυνση βλέπει αντίθετα το ταμείο σε ό,τι
αφορά τον πληθωρισμό. Ο πήχης μπαίνει για
το 2019 στο 1,1%, ανεβαίνει στο 1,4% την επόμενη χρονιά και το 2024 διαμορφώνεται σε
1,8%.
Σε ό,τι αφορά το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών προβλέπεται έλλειμμα 2,7% φέτος,
2,6% το 2020 και 3,4% το 2024.

Αναδρομικά για ένα έτος στις
επικουρικές συντάξεις - που φτάνουν μέχρι και 1.793 ευρώ - αναγνωρίζει εμμέσως το ΕΤΕΑΕΠ,
παραθέτοντας σε ειδικά ενημερωτικά σημειώματα τις περικοπές που κρίθηκαν αντισυνταγματικές και τις διεκδικούν περίπου 800.000 συνταξιούχοι με αιτήσεις και με αγωγές.
Στα ενημερωτικά αυτά έχουν
υπολογιστεί όλες οι μειώσεις
που έγιναν στις επικουρικές συντάξεις από το 2013 ως και τον
Μάιο του 2016, με όλους τους
νόμους, ώστε ο κάθε συνταξιούχος να έχει πλήρη εικόνα και
ποσό για τα αναδρομικά που δικαιούται να πάρει πίσω.
Τα σημειώματα αυτά είναι
συγκεντρωτικά, καθώς έχουν

ΔΝΤ: Στο 2,4% η ανάπτυξη
φέτος στην Ελλάδα

Το ΔΝΤ εκτιμά ότι η ανεργία θα αποκλιμακωθεί φέτος στο 18,5% και την επόμενη
χρονιά θα υποχωρήσει κατά ακόμα μία ποσοστιαία μονάδα, στο 17,5%
«Καμπανάκι» για Ευρωζώνη
και παγκόσμια οικονομία
Την ίδια ώρα, όσον αφορά την οικονομία της
Ευρωζώνης ενώ τον Οκτώβριο του 2018 προέβλεπε ότι το ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 1,9% το
2019, πλέον «διορθώνει» κατά 0,6% τις προσδοκίες του. Αναμένει ρυθμό ανάπτυξης 1,3%
στην Ευρωζώνη φέτος, με οριακή ανάκαμψη
στο 1,5% το 2020 και στο 1,4% το 2024.
Εκτιμά μάλιστα ότι η οικονομία της ευρω-

ζώνης είναι αυτή που δέχθηκε το μεγαλύτερο
πλήγμα το τελευταίο διάστημα παγκοσμίως.
Αιτία είναι, όπως αναφέρει το Ταμείο, η αποδυνάμωση του κλίματος εμπιστοσύνης σε
καταναλωτές και σε επιχειρήσεις.
Στις βασικές αιτίες περιλαμβάνει επίσης το
πλήγμα στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία,
την κρίση στην ιταλική αγορά ομολόγων,
αλλά και τη μείωση της ζήτησης ειδικά από την
ασιατική αγορά.

Αναδρομικά ενός έτους για 800.000 επικουρικές συντάξεις

υπολογισμένες τις μειώσεις για
κάθε μήνα και εμφανίζουν το
σύνολο των περικοπών σε ειδική
στήλη ως και τον Μάιο του 2016.
Για το διάστημα από Ιούνιο

2016 και μετά οι μειώσεις των
παλιών μνημονίων σταμάτησαν
να επιβάλλονται και αντικαταστάθηκαν από τις ακόμη βαρύτερες περικοπές που φτάνουν
στο 50% με τον επανυπολογισμό
των επικουρικών που ψήφισε
και εφάρμοσε η κυβέρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ με το νόμο 4387/2016
(νόμος Κατρούγκαλου).
Αυτό που έγινε δηλαδή στις
επικουρικές ήταν να αντικατασταθούν οι περικοπές των νόμων
4051 και 4093 γιατί τις έβγαλε

παράνομες το Συμβούλιο της
Επικρατείας, με ακόμη μεγαλύτερες που τις έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ με
το τρικ του επανυπολογισμού,
επιβάλλοντας όμως οριζόντιο
ψαλίδι ως 50% σε όσους είχαν
άθροισμα συντάξεων (κύρια και
επικουρική) πάνω από 1.300
ευρώ μικτά.
Το διάστημα αναδρομικών ειδικά στις επικουρικές είναι για 12
μήνες, δηλαδή από τον Ιούνιο
του 2015 που το ΣτΕ έβγαλε παράνομες τις μειώσεις των νόμων
4051 και 4093 του 2012, και
σταματά στον Ιούνιο του 2016
που εφαρμόστηκε ο επανυπολογισμός του νόμου 4387/2016
και οι παράνομες μειώσεις αντικαταστάθηκαν με το τσεκούρωμα του 50% από το νόμο Κατρούγκαλου.
Το αν βγει αντισυνταγματικό
και το ψαλίδι του 50% θα φανεί
από τη νέα απόφαση που αναμένεται να εκδοθεί από το ΣτΕ
για το νόμο Κατρούγκαλου.

Σε προσιτές τιμές

ΑκρIβοΣ ΔημHΤρηΣ
Τηλ.: 24310 88217 • Κιν.: 6983 287 352
Εξυπηρέτηση σε Τρίκαλα και Καλαμπάκα
CMYK

ΤΗΛ:

24310-29072
697-6670157
TPIKΑΛA

ANAΛAMBANOYME ΣYNTHPHΣEIΣ
ΠOΛYKATOIKIΩN

36 σελίδα
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ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΣΥΓΚΕΛΛΟΥ
Π. ΝΗΦΩΝΑ ΣΤΗ ΔΙΑΒΑ
Σήμερα Πέμπτη, 11 Απριλίου 2019, και ώρα 7:00 μ.μ., θα μιλήσει στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Διάβας ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς μας Μητροπόλεως Σταγών & Μετεώρων, Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Νήφων Καψάλης. Προσκαλείστε να παρακολουθήσετε την ομιλία.
ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Ομιλία στον Ελεήμονα Σαμαρείτη
Την Δευτέρα 15-4-19 στην Αδελφότητα του Ελεήμονος Σαμαρείτου Στουρνάρα 11 Τρίκαλα στις 530 μμ θα ομιλήσει ο π
Χαρίτων Ιεροκήρυξ της Μητροπόλεως με θέμα συνέχεια της
ευχής του οσίου και θεοφόρου πατρός ημών Εφραιμ του Σύρου «κύριε και δέσποτα της ζωής μου».

Μουσική Ἐκδήλωση
«Ἀπό τό Πάθος στήν Ἀνάσταση!»
Τὴν Τρίτη 16ην Ἀπριλίου 2019, θὰ πραγματοποιηθῇ στὶς 7:30 τὸ
βράδυ Μουσική ἐκδήλωση, ποὺ διοργανώνει ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Τρίκκης καὶ Σταγῶν στήν αἴθουσαν «Δημήτριος Καβράκος» τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τοῦ Δήμου Τρικκαίων «Ἀθανάσιος Τριγώνης» (ὁδός
Γαριβάλδη 8), μέ θέμα: «ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΘΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ».
Ἡ ἐκδήλωση περιλαμβάνει μουσικοὺς ὕμνους ποὺ θὰ ἀποδώσουν:
ἡ Μικτή Χορωδία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Τρίκκης καί Σταγῶν, ἡ
Μουσική Σχολή «Παπαστάθη» καί τό Σωματεῖο Ἱεροψαλτῶν Ν. Τρικάλων.
Θά ὁμιλήσει ὁ Ἑπίκουρος Καθηγητῆς τῆς Βυζαντινῆς Μουσικολογίας κ. Ἐμμανουήλ Γιαννόπουλος μέ θέμα: «Λόγος, μέλος, βίωμα
τή Μεγάλη Ἑβδομάδα».
Τὸ θέμα τῆς ἐκδηλώσεως ἐν ὄψει τῆς ἐνάρξεως τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Ἑβδομάδος, ἔχει σκοπὸ τὴν εἰσαγωγὴ κάθε χριστιανοῦ στὸν
ὑμνολογικὸ πλοῦτο καὶ στὴν ἐρμηνευτικὴ μουσικὴ ἀπόδοσή του, μὲ
τελικὸ σκοπὸ τὴν ἐπίτευξη τῆς μυήσεως ὅλων στὰ βαθιὰ νοήματα τῆς
πίστεώς μας, ποὺ ἀποτυπώνονται μὲ ἐνάργεια στὸ λειτουργικὸ βιβλίο
τοῦ Τριῳδίου. Ἡ ἀνεκτίμητη μουσικὴ μας παράδοση στὴ ἀπόδοση
τῶν ὑπέροχων ὕμνων τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος καὶ ἰδιαιτέρως στὸ
θεῖο Πάθος καὶ στὴν λαμπροφόρο Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας, μπορεῖ νὰ μᾶς καταστήσῃ μετόχους τῶν ὑπερφυῶν τούτων μυστηρίων.
Εἴσοδος ἐλεύθερη.
Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΣΤΗ ΔΙΑΒΑ
Οι κυρίες των επιτροπών φιλοπτώχου και αποπεράτωσης του
τέμπλου του Ιερού Ναού Αγίου Παντελεήμονος Διάβας, διοργανώνουν απογευματινό καφέ στην ταβέρνα Μικρό Νυχτερινό (του Κλεάνθη και της Μαρίας Ζαρκάδα, που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου), το Σάββατο
στις 13 Απριλίου και ώρα 6:00μ.μ. Τιμή εισόδου 7€.
Το ποσό που θα συγκεντρωθεί θα διατεθεί για την αποπεράτωση του τέμπλου του Ιερού Ναού Αγίου Παντελεήμονα.
Σας περιμένουμε όλους
Με τιμή οι Κυρίες

Δ. Τρικκαίων: Συγκέντρωση
πασχαλινών ειδών για παιδιά
Και φέτος, το Πάσχα του
2019, ο Δήμος Τρικκαίων στέκεται δίπλα από παιδιά για τις
γιορτινές αυτές ημέρες της
Αγάπης. Με πρωτοβουλία του,
το τμήμα Παιδείας της Δ/νσης
Παιδείας, Πολιτισμού και
Αθλητισμού συγκεντρώνει για
ακόμη μία φορά πασχαλινά
είδη για άπορους μαθητές. Τα
είδη αυτά θα διατεθούν μέσω
των σχολείων.
Οι συνδημότες μας μπορούν να προσφέρουν τα πασχαλινά είδη (λαμπάδες, τετράδια, πασχαλινά αυγά, ή

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ
ΣΤΟ ΙΕΡΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ
ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΡΑΦΑΗΛ,
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΣ
ΤΟΥ Γ.Ν. Τρικάλων
Από το Ιερό Παρεκκλήσιο
των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου
και Ειρήνης γίνεται γνωστό ότι
την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 και ώρα 5:00 - 6:30
το απόγευμα θα τελεσθεί η
Ακολουθία του Ακάθιστου
Ύμνου χοροστατούντος του
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών κ.
Χρυσοστόμου.
Το Σάββατο το πρωί θα τελεσθεί όρθρος και Θεία Λειτουργία και ώρα 7:30 9:30π.μ.
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ
ΣΤΑΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Την Παρασκευή του
Ακαθίστου Ύμνου, 12
Μαρτίου, δεν θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη
ακολουθία των Χαιρετισμών της Υπεραγίας Θεοτόκου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου
Βησσαρίωνος.

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: 9.00, 12.00, 15.00

6.30, 10.30, 13.30, 16.00, 20.00

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

ΘΕΣΣ/ΚΗ - ΤΡΙΚΑΛΑ

ΛΑΡΙΣΑ – ΤΡΙΚΑΛΑ

8.30, 12.00, 15.15, 17.30, 21.00

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

ΤΡΙΚΑΛΑ - ΘΕΣΣ/ΚΗ

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

ΤΡΙΚΑΛΑ – ΚΑΡΔΙΤΣΑ

καθημερινά: 8.45, 15.30

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

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

ΚΑΡΔΙΤΣΑ-ΤΡΙΚΑΛΑ

14.30 Δευτ., Τετ., Παρ., Κυρ.

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

ΤΡΙΚΑΛΑ - ΑΡΤΑ - ΠΡΕΒΕΖΑ
καθημερινά (πλην Σαββάτου): 16:15
ΤΡΙΚΑΛΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ
Τετάρτη, Κυριακή: 14:45
ΤΡΙΚΑΛΑ - ΑΓΡΙΝΙΟ
Παρασκευή, Κυριακή: 16:15
ΤΡΙΚΑΛΑ - ΠΑΤΡΑ
Πέμπτη, Παρασκευή & Κυριακή: 15.00

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

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

ΠΑΤΡΑ - ΤΡΙΚΑΛΑ

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ – ΤΡΙΚΑΛΑ

Δευτέρα, Παρασκευή, Κυριακή: 15.15

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

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

ότι άλλο κρίνουν απαραίτητο),
μέχρι την Τετάρτη 17 Απριλίου 2019, στον 1ο όροφο του
Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Τρικκαίων (Γαριβάλδη 8),
όπου βρίσκονται τα γραφεία
του τμήματος Παιδείας, από
τις 7:30 το πρωί μέχρι τις
2:30 το μεσημέρι.

Βραδινή
Ακολουθία
Ακαθίστου
Ύμνου και
στη συνέχεια
Αρχιερατική
Θεία Λειτουργία

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 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!

Προσκυνηματική εκδρομή
Σάββατο 13 Απριλίου 2019
Προγραμματίζει ο Ιερός Ναός Αγίου
Νεκταρίου Τρικάλων

Αύριο Παρασκευή 12
Απριλίου 2019 στις 9:15 το
βράδυ, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Τρίκκης και Σταγών κ.
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ θα τελέσει την Ακολουθία του
Ακαθίστου Ύμνου και εν
συνεχεία την Θεία Λειτουργία έως τις 12:30 π.μ..
Η βραδινή Ακολουθία
του Ακαθίστου Ύμνου με
την Θεία Λειτουργία αποτελεί ευκαιρία κυρίως για
όσους πιστούς χριστιανούς μας εργάζονται ή
κωλύονται να συμμετάσχουν στην πρώτη ακολουθία.

1) Παναγία Σκριπού στον Ορχομενό Βοιωτίας
2) Ι. Μ. Αγίου Νικολάου Καμπιών
3) Ι. Μ. Αγίας Παρασκευής Κορώνειας (για τον Εσπερινό)
4) Ι. Μ. Αγίου Παντελεήμωνος Κοκκιναρά Ν. Πεντέλης (για
την Ιερά Αγρυπνία)
Αναχώρηση το Σάββατο στις 12:00 το μεσημέρι.
Επιστροφή στα Τρίκαλα μετά το πέρας της Αγρυπνίας περίπου 1:30π.μ
Δηλώσεις συμμετοχής στον Ιερό Ναό και στον π. Κωνσταντίνο ή στο τηλ. 24310 31454.

Ο τελευταίος
Κατανυκτικός
Εσπερινός
στην πόλη
των Τρικάλων

Ο Σύλλογος Αργιθεατών Τρικάλων διοργανώνει Διήμερη Εκδρομή 18 & 19 Μαίου (Σάββατο και Κυριακή) με προορισμό Τρίπολη-Παναγία Μαλεβή-Καλάβρυτα- Αγία Λαύρα-Μέγα Σπήλαιο-Άρτα- Τρίκαλα.
Όσοι από τα μέλη και τους φίλους του Συλλόγου επιθυμούν
να συμμετάσχουν στην εκδρομή μπορούν να δηλώσουν στα τηλέφωνα 2431074345-κιν. 6972992217.

Ο τελευταίος Κατανυκτικός Εσπερινός της Μητροπόλεώς μας την Κυριακή 14 Απριλίου 2019 θα
τελεσθεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων ώρα
6:00 μ.μ..
Κατ’ αυτόν θα Χοροστατήσει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσόστομος και θα ομιλήσει
καταλλήλως ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος και
Υπεύθυνος Νεότητος της
Ιεράς Μητροπόλεως Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός προς
ωφέλεια όλων και πνευματικό ανεφοδιασμό.

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.

Διήμερη εκδρομή
Συλλόγου Αργιθεατών Τρικάλων

ΒΡΕΘΗΚΑΝ - ΧΑΘΗΚΑΝ
ΧΑΘΗΚΕ πορτοφόλι με δίπλωμα οδήγησης και μικρό χρηματικό ποσό. Παρακαλείται όποιος το βρήκε να κρατήσει τα χρήματα και να επιστρέψει το δίπλωμα. Τηλ. 6981573632.
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

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

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

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

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

σελίδα 37

ΠΟΛΥΓΕΝΗΣ ΔΗΜΗΡΗΣ ΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ
(A.M. EOT 0727661-005461)

Τηλ. 24310 23564-23646
Τσιτσάνη 21 - Τρίκαλα

AM.EOT 0727E60000012200

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

Ημερήσια εκδρομή στις δίδυμες λίμνες Αλμυρού, λίμνη Κάρλα
και Βόλο στις 14-4-19 σε συνεργασία με το ΦΙ.ΛΟ.Σ Τρικάλων.
Τετραήμερη εκδρομή στην Κωνσταντινούπολη – Βόσπορο
και Πριγκηπόνησσα 30/4 έως 3/5. Αναχώρηση 29/4 βράδυ.

Απογευματινή εκδρομή το Σάββατο 20 Απριλίου 2019

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

ΡΟΥΜΑΝΙΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

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

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.

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΧΡΥΣΙΝΟΥ στα ΑΜΠΕΛΙΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ -Ι. ΜΟΝΗ ΙΛΑΡΙΩΝΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
17 έως 19 ΜΑΙΟΥ 2019 (πρωινή αναχώρηση)
Τριήμερη οργανωμένη εκδρομή
Περιλαμβάνει: Μεταφορά, περιηγήσεις/ξεναγήσεις, 2νυχτες στα Λουτρά Ποζαρ.
Διαμονή σε παραδοσιακό ξενοδοχείο, πρωινό

Επταήμερη εκδρομή στην Κρήτη 9 έως 15 Ιουλίου.
(Ηράκλειο - Κνωσσσός – Άγιος Νικόλαος – Ελούντα –
Σπιναλόγκα - Ρέθυμνο – Χανιά)

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

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

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

ΕΛΛΑΔΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ

ΤΗΝΟΣ
(2ήμερη εκδρομή) Τήνος - Ι.Μ. Αγ. Πελαγίας
Από 16/06/2019 έως 17/06/2019
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ISERLOHN-LUNDENSCEID-HAGEN-DORTMUND-WUPPERTALDUSSELDORF KOLN-MANNHEIM-STUTTGART-MUNCHEIN
International Bus Line / Τακτική λεωφορειακή γραμμή

TΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Travel
Αριθμος μητρωου
ΕΟΤ 0727E60000037201

για κάθε προορισμό...

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

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.
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

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

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

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

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

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

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

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ

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

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

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΕΤΑ

ΜΑΚΡΗ

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

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

«ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ»
Από 26-29/04/2019
«ΜΑΓΕΥΤΙΚΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ»
Από 2-5/05/2019
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ - ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΑ»
Από 2-5/05/2019
ΥΔΡΑ - ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ - ΑΡΧΑΙΑ ΚΟΡΙΘΝΘΟΣ
(Διαμονή στο AKS PORTO HELI HOTEL 4*)
Από 4-5/5/2019

ΛΙΠΑΣ TRAVEL
ΜΗ.Τ.Ε.: 0727Ε60000015600

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

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

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

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

ΠΑΣΧΑ στην «ΚΕΡΚΥΡΑ»

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

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

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

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

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

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

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

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

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)

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

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

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

Ν. & Ρ. Παππά 4 (Έναντι Ι.Ν. Αγίου Νικολάου) 42132 Τρίκαλα. Tηλ.: 24310 78335
Α.Φ.Μ. 100276020 Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ/Αρ. MH.T.E. 0727E61004600/e-mail: monpro@otenet.gr

Γίνονται δεκτά τα δελτία του εκδρομικού προγράμματος του ΟΓΑ (τετραήμερα)
ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Αναχώρηση λεωφορείου κάθε Τετάρτη.

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ σε ασυναγώνιστες τιμές με όλες τις αεροπορικές εταιρείες

-

-ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

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

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

38 σελίδα
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Σήμερα Πέμπτη

Ομιλία στον Αγ. Αθανάσιο
Σήμερα Πέμπτη, 11 Απριλίου 2019, στις 8 το βράδυ, στο
Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Μπάρας
της πόλεώς μας, στα πλαίσια των συναντήσεων ορθοδόξου
προβληματισμού, θα γίνει επίκαιρη ομιλία από τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη π. Μακάριο Ιακωβάκη, Ηγούμενο της
Ιεράς Μονής Σιαμάδων Καστανιάς Καλαμπάκας. Θέμα της ομιλίας: “Προσέγγιση της ευχής του Οσίου Εφραίμ του Σύρου:
Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου...”.
Η είσοδος είναι σε όλους ελεύθερη.

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ
ΣΤΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
Από τον Ιερό Ναό Παναγίας Επισκέψεως Τρικάλων γίνεται
γνωστό πως την Παρασκευή 15 Απριλίου και ώρα 5:00 μ. μ.,
στο Παρεκκλήσιο της Αγίας Ειρήνης επί της οδού Καραϊσκάκη 2, κοντά στα Δικαστήρια, θα τελεσθεί η Ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου.
ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Πρόγραμμα

ΨΗΓΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ
«Λέγει προς αυτόν η αδελφή
του αποθανόντος η ΜάρθαΚύριε, όζει ήδη· διότι είναι τεσσάρων ημερών» (Ιωαν. 11:39)
Η μικρή κόρη του αρχισυνάγωγου, μόλις είχε πεθάνει. Το
ίδιο και ο γιος της χήρας της
Ναΐν. Αλλά ο Λάζαρος ήταν ήδη
τέσσερις μέρες νεκρός και είχε
αρχίσει να «όζει» να μυρίζει. Για
τα ανθρώπινα μέτρα, ήταν αργά.
Για τη δική μας λογική και τα επίπεδα γνώσης μας. Αλλά για τον
Ιησού δεν είναι ποτέ αργά. Κανένα πρόβλημα δεν κινείται στην
παράμετρο του αδύνατου γι'
Αυτόν, γιατί Αυτός είναι το άπειρο, και οι δυνατότητες του,
εκτός περιορισμών. Ένα μόνο

εμπόδιο, φράγμα, υπάρχει ανάμεσα στον Θεό και τον άνθρωπο.
Η αμαρτία. Αλλά τούτη ακριβώς την αμαρτία σήκωσε, εξάλειψε ο Χριστός με τη θυσία
Του. Ο δρόμος άνοιξε και ο πιστός άνθρωπος μπορεί να λέει
τώρα για τον Θεό: «Πατέρα μου,
στους ουρανούς».
Αγαπητέ μου φίλε, μη μετράς
«πόσες μέρες είναι ο Λάζαρος
στον τάφο». Κοίταξε στον Χριστό, στα τρυπημένα Του χέρια,
στο αίμα Του που καθαρίζει,
σώζει. Είναι τίποτε αδύνατο στην
αγάπη Του; Σε έσωσε από το θάνατο εξαιτίας της αμαρτίας και
τώρα «εάν πιστεύεις, θα δεις τη
δόξα του Θεού» (Ιωαν.11:40).

ΒΡΑΔΙΝΗ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Κατά την διάρκεια της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, κάθε
Πέμπτη απόγευμα και ώρα 6, στον Ιερό Ναό Παναγίας Επισκέψεως, θα τελείται η Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων
Τιμίων Δώρων.
ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Ενοριακής και Μυστηριακής ζωής

Ομιλία στην Γ.Ε.Χ.Α

ΑΠΡΙΛΙΟΣ Καθημερινά

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

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.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
(Βασιλείου Επισκόπου
του Ομολογητού)
ΠΡΩΙ: Θ’ Ωρα-Εσπερινός μετά
της θείας Λειτουργίας των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων 7:309:00π.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 7:30-

10:30π.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 7:309:00π.μ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
(Παφνουτίου Ιερομάρτυρος)
Θ’ Ώρα-Εσπερινός μετά της
θείας Λειτουργίας των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων 7:309:00π.μ.
ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
(Του Λαζάρου)
Όρθρος-θεία Λειτουργία 7:3010:00π.μ.

KOYRENTAS TOYRS MAΣ ΤΑΞΙΔΕΥΕI!
Aρ. Αδ. ΕΟΤ: 0727Ε60000016800
•4ήμερη εκδρομή στην Βουλγαρία, στην Ανατολική
Ρωμυλία-Μαύρη Θάλασσα, στις 2/5 – 5/5/2019 (3 νύχτες
με ημιδιατροφή). Τιμή: 200 ευρώ.
•Δωρεάν δρομολόγια στην ΙΚΕΑ και στο Fashion City
Outlet στη Λάρισα. Πληροφορίες & δηλώσεις συμμετοχής
στα γραφεία μας
Κονδύλη 39 Τρίκαλα • Τηλ.: 24310 25043
Κιν. 6932317722, 6975541596

Ομιλία στη Χριστιανική Ένωση
Επιστημόνων Ν.Τρικάλων
Σήμερα Πέμπτη 11 Απριλίου 2019 και ώρα 5.30’μ.μ. στο παρεκκλήσι του Ιωάννου του Προδρόμου Τρικάλων θα μιλήσει ο
κ.Χρήστος Κοτρώνης, φιλόλογος, με θέμα: «Η γλώσσα μας η
ελληνική». Μια διαδρομή από τα αλεξανδρινά χρόνια μέχρι
τη νεοελληνική κοινή».

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ σήμερα Πέμπτη 11 Απριλίου το απόγευμα στις 7:30 θα τελέσει τη Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων στον
Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μεγάλων
Καλυβίων.
Αύριο Παρασκευή 12 Απριλίου το
μεσημέρι στις 2 θα συγχοροστατήσει μετά του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σταγών και Μετεώρων
κ. Θεοκλήτου κατά την Ακολουθία
του Ακαθίστου Ύμνου προς την
Υπεραγία Θεοτόκο στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Τρικάλων.
Περί ώρα 4 θα Χοροστατήσει και
θα ομιλήσει κατά την Ακολουθία του
Ακαθίστου Ύμνου προς την Υπεραγία Θεοτόκο στον Ιερό Ναό
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης
Τρικάλων.
Περί ώρα 5:30 θα Χοροστατήσει
και θα ομιλήσει κατά την Ακολουθία
του Ακαθίστου Ύμνου προς την
Υπεραγία Θεοτόκο στον Ιερό Ναό
Αγίων Νικολάου, Ραφαήλ και Ειρήνης στο Νοσοκομείο Τρικάλων.
Περί ώρα 6:30 θα Χοροστατήσει
και θα ομιλήσει κατά την Ακολουθία

του Ακαθίστου Ύμνου προς την
Υπεραγία Θεοτόκο στον Ιερό Προσκυνηματικό Ναό Αγίου Στεφάνου
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.

ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ
ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΕΣ:
Ο π. Διονύσιος Χουρμουζιάδης
την Παρασκευή 12 Απριλίου το
βράδυ θα τελέσει την Ακολουθία
του Ακαθίστου Ύμνου προς την
Υπεραγία Θεοτόκο στον Ιερό Ναό
Αγίου Κοσμά Τρικάλων.

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

78435 •
835 554

what’s up: 6986

ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Ουρά μόσχου γιουβέτσι ............................................................6,50 €
Λαχανοντολμάδες αυγολέμονο ή κολοκυθάκια με κιμά ............5,00 €
Παπουτσάκια μελιτζάνας με κιμά και μπεσαμέλ ή μουσακά ......5,00 €
Ζυγούρι στη λαδόκολα..............................................................6,50 €
Κοτόπουλο κοντοσούβλι ή σνίτσελ χοιρινό ...............................5,50 €
Μακαρόνια με κίμα ...................................................................4,00 €
Κεφτεδάκια με πατάτες ............................................................5,00 €
Μπακαλιάρο σκορδαλιά με χόρτα εποχής.................................6,00 €

ΝηΣΤΙΣΙΜΑ φΑΓηΤΑ ΣΑΡΑΚΟΣΤηΣ

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

Σουπιές με χόρτα .....................................................................6,50 €
Κριθαρότο θαλασσινών - μυδοπίλαφο.......................................6,00 €
Ψητά λαχανικά με φρυγανισμένο ψωμί και λαδολέμονο...........4,50 €
Σπανακόρυζο - φασόλια φούρνου.............................................4,50 €
Ταραμοκεφτέδες - Τοματοκεφτέδες ........................................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

• σουφλέ ζυμαρικών
• μοσχάρι με σάλτσα εστραγκόν
• χοιρινό λεμονάτο
• αρακά • μαυρομάτικα φούρνου
• λαζάνια με κοτόπουλο

Η κίνηση στην Ιερά Μητρόπολη
Τρίκκης και Σταγών

•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
† MNHMOΣΥΝA
Τελούμε το Σάββατο 13 Απριλίου 2019
στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Καταφύτου Καλαμπάκας 40ήμερο μνημόσυνο
για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας συζύγου, μητέρας, γιαγιάς,
αδελφής και θείας

ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ
Παρακαλούμε όσους τιμούν την μνήμη της, να παρευρεθούν
και να προσευχηθούν μαζί μας, για την ανάπαυση της ψυχής
της.
Κατάφυτο Καλαμπάκας 11-4-2019
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Δημήτριος Τσιάκαλος. ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Κων/νια και
Χρήστος Αργυρόπουλος, Ευθαλία και Αθανάσιος Χασιώτης,
Κων/νος και Γιώτα Τσιάκαλου, Γεωργία και Κων/νος Αναστασίου. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Βάιος, Μαρία, Χρήστος, Βάια, Σταματία,
Θεόδωρος, Κωνσταντίνα. ΤΟ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟ: Δούκισα. ΤΑ
ΑΔΕΛΦΙΑ. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
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.
Τελούμε το Σάββατο 13 Απριλίου
2019 στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων ετήσιο
μνημόσυνον υπέρ αναπαύσεως της
ψυχής της πολυαγαπημένης μας
αδελφής και θείας

ΒΑΪΑΣ ΔΗΜ.
ΜΥΛΩΝΑ
Παρακαλούμε τους συγγενείς και
φίλους όπως προσέλθουν και ενώσουν μαζί μας τις προς τον Ύψιστον δεήσεις.
Τρίκαλα 11-4-2019
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Ιωάννα και Γεώργιος Θωμάς, Γεώργιος και Παρασκευή Σκούρτη, Σταυρούλα και Λάζαρος Κεμενετζής. ΤΑ
ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Σημείωση: Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α’ Νεκροταφείου Τρικάλων.

Τελούμε το Σάββατο 13 Απριλίου 2019
στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων, 40ήμερο μνημόσυνο για
την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης
μας μητέρας, γιαγιάς και θείας

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΣ
(ΛΙΤΣΑ) ΧΡ. ΓΙΩΤΑ
Παρακαλούμε όσους τιμούν την μνήμη
της να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας για την ανάπαυση της ψυχής της.
Τρίκαλα 11-4-2019
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Χρήστος Γιώτας. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Απόστολος Γιώτας και Ιωάννα Λόη, Παναγιώτης Γιώτας και Αγγελική Ψυχράμη.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Σημείωση: Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α’ Νεκροταφείου Τρικάλων.

40 ήμερο Μνημόσυνο

Πανανού-Μπάκου
Βασιλικής
Συνταξιούχου καθηγήτριας
Το Σάββατο 13 Απριλίου 2019 στον
Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου
Μουζακίου τελούμε 40 ήμερο Μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπημένης μας συζύγου, μητέρας, αδερφής Βασιλικής Πανανού-Μπάκου. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να
προσέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις προς τον Ύψιστο δεήσεις τους.
Ο Σύζυγος: Μπάκος Γεώργιος
Ο Υιός: Μπάκος Δημήτριος
Τα αδέλφια, τα ανήψια και οι λοιποί συγγενείς
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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΑΜΩΝ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι ο ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ του Κωνσταντίνου και της
Φωτεινής, το γένος Τσαγιάννη, που γεννήθηκε στο Αγρίνιο και
κατοικεί στα Τρίκαλα και η ΕΙΡΗΝΗ ΟΥΤΡΑ του Δημητρίου και
της Μαρίας, το γένος Μπαμπούρη, που γεννήθηκε και κατοικεί στα Τρίκαλα πρόκειται να παντρευτούν και ο γάμος θα γίνει στα Τρίκαλα.
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΛΒΑΤΖΑΣ του Κίμωνος και της
Αικατερίνης, το γένος Στάμου, που γεννήθηκε στη Λάρισα και
κατοικεί στη Φαρκαδόνα και η ΑΘΑΝΑΣΙΑ-ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, το γένος Καρανάσιου, που
γεννήθηκε στα Τρίκαλα και κατοικεί στη Φαρκαδόνα πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στη Φαρκαδόνα Τρικάλων.
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα όπως τροποποιήθηκε με το Ν.1250/82 ότι ο ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ του Κωνσταντίνου και της Ελένης, το γένος Αργυρίου, που γεννήθηκε στην Καρδίτσα και κατοικεί στα Τρίκαλα
και η ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΤΣΙΑΝΤΖΗ του Κωνσταντίνου και της Χρυσούλας, το γένος Κοκοτα, που γεννήθηκε και κατοικεί στα Τρίκαλα πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο Τρικάλων.

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

•Εκκλησιαστικά είδη • Είδη μνημείου
•Κηροπωλείο • Λουλούδια

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

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΤΕΛΕΤΩΝ

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

Τελετές

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

πίσημη διήμερη επίσκεψη
στον Λίβανο θα πραγματοποιήσει ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της Δημοκρατίας του Λιβάνου, Μισέλ Αούν, την
Πέμπτη 11 και την Παρασκευή 12
Απριλίου 2019.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα την
Πέμπτη στις 11.50, ο κ. Παυλόπουλος θα έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Πρόεδρο του Λιβάνου
και στη συνέχεια θα προβούν σε
κοινές δηλώσεις στα ΜΜΕ. Αμέσως μετά θα παρακαθήσει σε
επίσημο γεύμα, παρατιθέμενο
προς τιμήν του από τον Πρόεδρο
του Λιβάνου.
Ακολούθως, ο κ. Παυλόπουλος θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό του Λιβάνου, Σαάντ

Ε

Διήμερη επίσκεψη Προκόπη Παυλόπουλου στον Λίβανο

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας,
Προκόπης Παυλόπουλος
Χαρίρι, ενώ αμέσως μετά θα καταθέσει στεφάνι στο Μνημείο των
Μαρτύρων. Το απόγευμα της
ίδιας ημέρας ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας θα επισκεφθεί την

φρεγάτα «Νικηφόρος Φωκάς».
Κατά τη δεύτερη ημέρα της επίσκεψής του στον Λίβανο, την Παρασκευή 12 Απριλίου, ο κ. Παυλόπουλος θα μεταβεί στην κοινότητα Μπαλαμάντ, όπου θα συναντηθεί με τον Πατριάρχη Αντιοχείας, Ιωάννη Ι, ο οποίος και θα
τον παρασημοφορήσει με το «Παράσημο Αποστόλων Πέτρου και
Παύλου».
Με αφορμή την επίσκεψή του ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας δήλωσε:
«Η επίσημη επίσκεψή μου στον
Λίβανο, για την οποία ευχαριστώ
θερμώς τον Πρόεδρο του Λιβάνου, Στρατηγό Αούν, μας παρέχει
μια μεγάλη ευκαιρία όχι μόνο να
επιβεβαιώσουμε, στο πιο υψηλό

επίπεδο, τη στέρεη και εποικοδομητική διαχρονία της Φιλίας
μεταξύ των Λαών μας και των Χωρών μας αλλά και, ακόμη περισσότερο, να προσδώσουμε σε αυτή
την Φιλία -και, κατά συνέπεια,
στην αντίστοιχη συνεργασία μαςμιαν ακόμη πιο πολλά υποσχόμενη προοπτική.
Οφείλω να τονίσω προς αυτή
την κατεύθυνση ότι η συγκυρία,
δυστυχώς ακόμη πολύ κρίσιμη,
στην Μέση Ανατολή το επιτρέπει,
θα έλεγα μάλιστα το επιβάλλει,
λαμβάνοντας υπόψη την Ιστορία
και την ιστορική αποστολή της Ελλάδας και του Λιβάνου. Άλλωστε, ο αρμονικός και αδιάλειπτος
διάλογος μεταξύ των δύο εμβληματικών Πολιτισμών μας μπορεί

να συμβάλλει αποφασιστικά στην
ευόδωση αυτού του σκοπού.
Ως συνειδητοποιημένος και ειλικρινής Ευρωπαίος, αξιοποιώ
αναλόγως την ευκαιρία αυτής
της επίσκεψής μου για ν’ αποτίσω
φόρο τιμής στον Λίβανο και στον
Λαό του Λιβάνου, αναδεικνύοντας,
με έμφαση, τον Ανθρωπισμό τους
προς τους Πρόσφυγες του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Πρόσφυγες, οι οποίοι συμβολίζουν
από τη μια πλευρά τον Άνθρωπο
και της συνθήκες ζωής του Ανθρώπου εν γένει, σ’ έναν ταραγμένο κόσμο. Και, από την άλλη
πλευρά, το μεγάλο διακύβευμα
της υπεράσπισης της Δημοκρατίας και του άνευ εκπτώσεων σεβασμού των Θεμελιωδών Δικαιω-

μάτων του Ανθρώπου. Ένα διακύβευμα το οποίο, επιπλέον, μας
υπενθυμίζει το χρέος μας, όπως
τούτο προκύπτει από τα κυριότερα προτάγματα του Πολιτισμού
μας. Και εμείς, οι Ευρωπαίοι,
οφείλουμε, χωρίς περιστροφές,
τόσο περισσότερο αυτό το φόρο
τιμής στον Λίβανο και στον Λαό
του Λιβάνου, όσο η Δύση γενικότερα και, πιο συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Ένωση -ειδικότερα δε
ορισμένοι Εταίροι μας- δεν εκπλήρωσαν στο ακέραιο, κατά την
διάρκεια του πολέμου στην Μέση
Ανατολή, το χρέος τους απέναντι στον Άνθρωπο και τα Θεμελιώδη Δικαιώματα του Ανθρώπου,
σύμφωνα με τις αρχές και τις
αξίες της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού.
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ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

«ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ»
Παιδής Θεόδωρος

ΓΑΜΒΕΤΑ 15 ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ:

2431071936
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CMYK

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

