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Άρχισαν οι πρώτες παρεμβάσεις από την υπηρεσία πρασίνου
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η ΕΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ενημερώνει τους παραγωγούς ότι:
•Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων ΟΣΔΕ 2019, οι παραγωγοί μπορούν να
απευθύνονται για πληροφορίες στα γραφεία της
ΕΑΣ στο Μεγαλοχώρι καθώς και στα παραρτήματα Πύλη, Παραπόταμος, Μεγάρχη, Φαρκαδόνα, Τρίκαλα (Εργοστάσιο Γάλακτος Τρικάλων
- ΤΡΙΚΚΗ Α.Ε.).
•Αναλαμβάνει την σύνταξη και κατάθεση
του φακέλου για την αίτηση άδειας χρήσης νερού.
•Άρχισε να παραλαμβάνει τιμολόγια για επιστροφή ΦΠΑ του έτους 2018
Για περισσότερες πληροφορίες
Τμήμα ΟΣΔΕ
Τηλ.: 24310 56513, 24310 56514

Η ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ σας ενημερώνει ότι ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής Δηλώσεων ΟΣΔΕ 2019.
Απαραίτητο δικαιολογητικό ο κωδικός εξουσιοδότησης που παράγεται με τους κωδικούς taxisnet.
Οι Γεωπόνοι της εταιρίας μας σας περιμένουν
για άμεση ενημέρωση και εξυπηρέτησή σας, με
αξιοπιστία όπως κάθε χρόνο.
Σωκράτους 33
Τηλ.: 24310 78128, 24310 78129

Συνεργεία του δήμου Τρικκαίων ήδη επεμβαίνουν παραποτάμια για την κοπή των χόρτων
Dr ΓΙΑΝΝΗΣ Ε. ΠΑΚΑΣ

ΣΕΛ.
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Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

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 την έγκυρη υποβολή της δήλωσης απαιτείται o κωδικός εξουσιοδότησης που παράγεται από τoυς κωδικούς
taxisnet καθώς και η προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.
Η υποβολή θα γίνεται τόσο στα γραφεία του Συνεταιρισμού μας όσο και στα εξωτερικά συνεργεία (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: 24310 33293

Ημέρες λειτουργίας

(κωδικός αγγελίας: 190405/1)

Δευτέρα: 9π.μ.-1.30μ.μ.
Τρίτη απόγευμα: 6-9μ.μ.
Ασκληπιού 4-Τηλ/Fax:24310 38715-ΤΡΙΚΑΛΑ
Κιν: 6944587743-e mail: pakasioa@gmail.com

ζητά να προσλάβει
για τo εργοστάσιο του Ομίλου της
στα Τρίκαλα

Επιθυμητά προσόντα υποψηφίων:
•Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ
•Ηλικία έως 30 ετών
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση

Διανομή κατ’ οίκον
στη φθηνότερη τιμή της αγοράς

Τηλ. επικ.: 24310

88138

Αρ. Πιστ. 506925 QM08

CMYK

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

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
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Σαν Σήμερα
1861
Αρχίζουν οι πολεμικές επιχειρήσεις του Αμερικάνικου Εμφυλίου Πολέμου, με την επίθεση
των Νοτίων στο Οχυρό Σάμτερ,
στο λιμάνι του Τσάρλεστον της
Βιρτζίνια.
1877
Η Ρωσία κηρύσσει τον πόλεμο
στην Οθωμανική Αυτοκρατορία
και φθάνει ένα βήμα πριν από
την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης. Στις 31 Ιανουαρίου
1878 θα κηρυχθεί ανακωχή και
στις 19 Φεβρουαρίου με τη Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου η Υψηλή Πύλη θα παραχωρήσει ανεξαρτησία στη Ρουμανία, στη Σερβία και το Μαυροβούνιο και αυτονομία στη Βουλγαρία.
1884
Ψηφίζεται από τη Βουλή το
νομοσχέδιο της κυβέρνησης Τρικούπη για την ίδρυση παραγωγικής σχολής υπαξιωματικών με
την ονομασία Προπαρασκευαστικόν Υπαξιωματικών Σχολείον
(σημερινή ΣΜΥ). Λίγες ημέρες
νωρίτερα κατεστάλη εν τη γενέσει του κίνημα Υπαξιωματικών
που αντιδρούσαν στη νομοθετική πρωτοβουλία Τρικούπη κι
έμεινε στην ιστορία ως «Λαρισαϊκά».
1961
Ο ρώσος κοσμοναύτης Γιούρι
Γκαγκάριν γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που μπαίνει σε τροχιά
γύρω από τη Γη, με το διαστημόπλοιο «Βοστόκ 1».

- Μπορεί μια υπόθεση
να είναι ταυτοχρόνως και
σκευωρία και φιάσκο;
Μπορεί, αν αυτοί που οργάνωσαν τη σκευωρία κατασκεύασαν στοιχεία που
δεν είναι δυνατόν να σταθούν στο δικαστήριο, οπότε η ιστορία πηγαίνει στο
αρχείο. Στην περίπτωση
αυτή υπάρχει βαρύ ποινικό αδίκημα.
- Μπορεί η Δικαιοσύνη
να είναι ταυτοχρόνως και
ανεξάρτητη και ελεγχόμενη; Μπορεί, αν κάνουμε
επιλεκτική χρήση των πορισμάτων της. Αν εκδίδει
αποφάσεις που μας ευνοούν, είναι ανεξάρτητη
και την αποθεώνουμε.
Αν όμως εκδίδει αποφάσεις που δεν μας αρέσουν και μας βλάπτουν,
τότε είναι ύποπτη για συναλλαγή με κάποιο σκοτεινό κέντρο και την καταγγέλλουμε. Για παράδειγμα η Δικαιοσύνη στο
σκάνδαλο Novartis έπραξε
το καθήκον της στέλνοντας στο αρχείο τους φακέλους των τεσσάρων,
αλλά για τους άλλους έξι
λειτούργησε κατ’ εντολήν
της κυβέρνησης.
Στην περίπτωση αυτή
υπάρχει σοβαρό πρόβλημα αξιοπιστίας αυτών που
αλλάζουν ρόλους σαν τα
πουκάμισα.
- Μπορεί μια υπόθεση
να είναι ταυτοχρόνως και
σκάνδαλο και σκευωρία;
Στην περίπτωση αυτή τα
πράγματα δυσκολεύουν.
Οσοι ισχυρίζονται ότι μπορεί να ισχύει κάτι τέτοιο

Οι έμποροι των πατρίδων
Υπήρξε βουλευτής, νομάρχης, πε-

Κάτι ξέρει, κάτι ξέρει...
οφείλουν να πουν τι εννοούν. Ας πάρουμε το
θέμα της Novartis. Ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης είναι οπαδός αυτής
της προσέγγισης. Στη συνέντευξη που έδωσε στην
Ελλη Στάη (Open) δήλωσε για το επίμαχο ζήτημα:
«Είναι σκευωρία.
Είναι ένα κατασκεύασμα. Αυτό δεν σημαίνει,
προς Θεού, ότι δεν υπήρχε σκάνδαλο ή δεν σημαίνει a priori, να το τονίσω αυτό, ότι όλοι είναι εξ
ορισμού αθώοι».
Τι μας λέει εδώ ο πρόεδρος της Ν.Δ.;
Οτι υπάρχει σκευωρία,
αλλά υπάρχει και σκάνδαλο. Για τη σκευωρία
ευθύνεται η κυβέρνηση,
σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη, ή, για να μεταφέρω τα λόγια συνεργατών του, «η συμμορία του
Μαξίμου». Αν όμως έχουμε να κάνουμε με σκάνδαλο, τότε γεννάται το
ερώτημα: Ποιοι είναι οι
δράστες; Στη συνέντευξη
δεν το είπε, το έχουν πει
όμως στο πρόσφατο παρελθόν κι αυτός και πολλά
στελέχη της Δεξιάς ότι
εμπλεκόμενοι είναι η διοίκηση της εταιρείας φυσικά, που έδινε τις μίζες,
και εκείνοι που χρηματί-

στηκαν.
Ποιοι χρηματίστηκαν;
Οχι οι πολιτικοί προϊστάμενοι, λένε στη Δεξιά,
αλλά γιατροί, μέλη επιτροπών και πολλοί άλλοι
που κινούνται στον χώρο
της Υγείας. Μάλιστα. Συνεπώς και ο αρχηγός της
Δεξιάς και τα κορυφαία
στελέχη της παράταξης
θέλουν να μας κάνουν να
πιστέψουμε ότι για το
πάρτι που γινόταν επί χρόνια (τα ευρώ κυκλοφορούσαν σαν πετσετάκια),
οι υπουργοί, οι υφυπουργοί, οι γενικοί γραμματείς
υπουργείων, οι σύμβουλοι
και συνεργάτες των
υπουργών και των υφυπουργών (κι αυτοί πολιτικά στελέχη είναι) δεν είχαν ιδέα, δεν πήραν χαμπάρι τίποτε, αν και βοούσε ο τόπος.
Ασθενής υπερασπιστική
γραμμή, αλλά ας τη δεχτούμε. Αρα στο δίλημμα
που εκ των πραγμάτων
τίθεται «οι πολιτικοί προϊστάμενοι ήταν συνεργοί
ή ηλίθιοι;», ο κ. Μητσοτάκης υιοθετεί τη δεύτερη
εκδοχή.
Ωστόσο, δεν θυμάμαι
κάποιον από τους αναφερόμενους στο πόρισμα
να έχει παραδεχτεί ότι
ήταν ηλίθιος.
- Ο Αδωνης Γεωργιάδης

είπε χτες ότι βάζει το χέρι
του στη φωτιά και για
τους δέκα. Διαβάζοντας
το απόσπασμα της δήλωσης του κ. Μητσοτάκη
πως «δεν σημαίνει a priori,
να το τονίσω αυτό, ότι
όλοι είναι εξ ορισμού
αθώοι», σχηματίζεις την
εντύπωση ότι αυτός δεν
βάζει το χέρι του στη φωτιά. Μάλλον φοβάται επειδή κάτι ξέρει και γι’ αυτό
φυλάει τα νώτα του.
Ανάγωγα
Ο Αδωνης Γεωργιάδης
έβγαλε από τώρα την ετυμηγορία του Ειδικού Δικαστηρίου όπου θα πάνε
όσοι έστησαν τη σκευωρία για το σκάνδαλο Novartis. Το έγκλημα που
διέπραξαν είναι η εσχάτη
προδοσία, όπως είπε, και
η ποινή που προβλέπεται
είναι ισόβια.
Πότε θα γίνει αυτό;
Ανόητη ερώτηση. Μα φυσικά όταν οι κατσαπλιάδες γυρίσουν στις σπηλιές τους και επιστρέψουν
στις θέσεις τους οι φυσικοί ιδιοκτήτες της χώρας.
Δεν διευκρίνισε αν οι καταδικασμένοι θα δικαιούνται ολιγοήμερες άδειες ή
θα σαπίσουν στη φυλακή.
Του Τάσου Παππά
από την «Εφημερίδα
των Συντακτών»

ριφερειάρχης. Ή μάλλον, θεσσαλονικάρχης, μακεδονάρχης, βορειοελλαδάρχης. Ετσι ένιωθε ο ίδιος, έτσι
φερόταν στις αμέτρητες τηλεοπτικές
εμφανίσεις του, έτσι τον αντιμετώπιζε
το κόμμα του, η Ν.Δ.
Στο πολιτικό του μητρώο θα εντοπίσει κανείς φιλοβασιλικές, φιλοχουντικές και φιλοχρυσαυγίτικες δηλώσεις.
Το ποινικό του μητρώο δεν είναι ακριβώς λευκό. Καταδικάστηκε, άλλωστε,
για παράβαση καθήκοντος και εξέπεσε
από το αξίωμα του περιφερειάρχη.
Γαλαντόμος άνθρωπος, είχε μειώσει
σε 5.000 ευρώ το πρόστιμο των 89.000
που είχε επιβληθεί σε πρατηριούχο
επειδή νόθευε τα καύσιμα.
«Δεν έφταιξα, απλώς βοήθησα
έναν συνάνθρωπο» είχε δηλώσει ο κ.
Παναγιώτης Ψωμιάδης μετά την καταδίκη του από το Πενταμελές Εφετείο
της Θεσσαλονίκης. Ε, ένα δίκιο το
έχει.
Βαθύτατος ωστόσο και αυτοθυσιαστικός ο πατριωτισμός του, τον υποχρέωσε, παρότι δεν το πολυήθελε,
να ιδρύσει δικό του κόμμα, το 2014.
Και το όνομα αυτού, Πατριωτικό Δίκτυο Αφύπνισης, τουτέστιν ΠΑΤΡΙ.Δ.Α.
Αμέτρητα τα ουσιαστικά και τα επίθετα
της γλώσσας μας, επιτρέπουν σε κάθε
φιλόδοξο να βρει έναν ωραίο τίτλο
και να γίνει κομματάρχης, δηλαδή να
πιστέψει πως είναι κομματάρχης,
πράγμα που τελικά είναι το ίδιο. Οι
πιο παθιασμένοι της προσφοράς
ιδρύουν δύο κόμματα, καλή ώρα ο κ.
Ανδρέας Λοβέρδος.
Στις ευρωεκλογές του 2014 η ΠΑΤΡΙ.Δ.Α. συνασπίστηκε με τα αδελφά
κόμματα του κ. Βύρωνα Πολύδωρα
(Ενωση για την Πατρίδα και τον Λαό),
του κ. Χρήστου Ζώη (Νέα Μεταρρυθ-

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ Α.Ε.

μιστική Ριζοσπαστική Ανασυγκρότηση)

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

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

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

Κωστής Χρήστος
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

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

Γιδόπουλος Παναγιώτης
Kόντας Άρης
ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΟΙ

Κουτρούκα Αθανασία
Aυγέρη Δήμητρα

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

Το Άγγελμα

της ημέρας

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: "
```

(Το νόμιμο
και ηθικό…)

στιανοδημοκρατικό Κόμμα Ελλάδας).
Ο κ. Ψωμιάδης θριάμβευσε αποτυχών:

Ο Θεός έδωσε

Π.
Κουρουμπλής:

Αναδρομικά
έως 360.000€ ζητούν
συνταξιούχοι
βουλευτές! "

```

και του κ. Νίκου Νικολόπουλου (Χρι-

Πρώτευσε σε σταυρούς, αλλά το
ισχνό 1,04% που απέσπασε η συμμα-

στον άνθρωπο τον νου,
για να αναλογίζεται το σφάλμα
του, να μετανοεί και να ζητάει

Υπάρχουν πολιτικές ευθύνες
στην υπόθεση Novartis

χία των τεσσάρων δεν του επέτρεψε
να κατακτήσει και την Ευρωβουλή.
Τώρα είναι υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης.
Το πολιτικό του εμπόρευμα; Στα-

συγχώρηση.

```

Παϊσίου, Λόγοι, Γ’, σ. 154

(O… Αμβρόσιος
συμφωνεί και αυτός;)

θερό: πατριωτισμός, πολύς πατριωτισμός. Πήγε μάλιστα την Κυριακή
στον Λευκό Πύργο, με τον Μεγαλέξανδρο επί σημαίας, να εκθέσει την
πραμάτεια του στους λιγοστούς Παοκτσήδες που είχαν συγκεντρωθεί για

Το ανέκδοτο της ημέρας

να φωνάξουν πως «Ενας είναι ΠΑΟΚ
και μία η Μακεδονία».

Δύο παλιοί, Πόντιοι, συμμαθητές συναντιούνται:
-Τι γίνεσαι βρε Γιωρίκα; -Καλά.
-Βλέπεις τον Κωστίκα, είναι καλά;
-Μια χαρά.
-Τον Βασίλη; -Ζει και βασιλεύει. Τον Κυριάκο, είναι καλά;
-Α, αυτός παντρεύτηκε!

Μόνο που οι συγκεντρωμένοι τον
προπηλάκισαν και τον έδιωξαν. Τι του
φώναζαν; Τα θλιβερά κλισέ της Χρυσής Αυγής: «Αλήτες, προδότες, πολιτικοί», «μασόνοι», «Εβραίοι» κ.τ.λ. Σε
κάθε «πιο πατριώτη» λοιπόν αντιστοιχεί
ένας «πιο πιο πατριώτης», έτοιμος να
ξιφουλκήσει κατά των «προδοτών»
και των «ξεπουλημένων». Ωμό πατρι-

Γενική πρόγνωση για σήμερα

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Σ Η Μ Ε Ρ Α

Παρασκευή 12/4/2019
ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ
ΤΙΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΕΣ-ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 ΜΕ 5
ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΑ 6 ΜΠΟΦΟΡ ΚΑΙ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 3 ΜΕ 5 ΜΠΟΦΟΡ .
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 08
ΕΩΣ 21 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.

δεμπόριο εν ονόματι υποτίθεται της
Μακεδονίας.

Του Παντελή Μπουκάλα
από την «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

-Ερώτηση κρίσεως...

∫ A.K.

Στις κάλπες οι τρικαλινοί κυνηγοί

∫Ψ.

Μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα
η ρύθμιση για τα Ταμεία
Εως τη Μεγάλη Τρίτη αναμένεται να έχει ψηφιστεί η πολυπόθητη
ρύθμιση των 120 δόσεων για χρέη στα Ταμεία, δίνοντας ανάσα σε
χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες.
Όπως έκανε γνωστό, χθες ο υφυπουργός Εργασίας, Τάσος Πετρόπουλος ανέφερε ότι η πλατφόρμα για τις 120 δόσεις σχετικά
με τις οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία θα λειτουργήσει πριν
από το Πάσχα, επαναλαμβάνοντας ότι πρέπει κανείς να καταβάλει κανονικά τις εισφορές του το 2019, κάθε μήνα, προκειμένου
να αξιοποιήσει τα οφέλη της ρύθμισης.

∫Ε.Κ.

Ρωσία και Τουρκία
στη συμπαραγωγή των S-400

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

σελίδα 3

Προτάσεις
αναβάθμισης
της αγοράς

Κυκλοφορεί, τούτες τις μέρες, νέο, ως προς τον χρόνο διεξαγωγής των εθνικών εκλογών, σενάριο. Κατά το οποίο αυτές τοποθετούνται στις 2 Ιουνίου, μέρα όπου γίνεται ο δεύτερος γύρος των αυτοδιοικητικών εκλογών. Αν, βεβαίως, το σενάριο επαληθευθεί, τότε
θα συμβεί, ενδεχομένως, το εξής παράδοξο. Υποψήφιοι Δήμαρχοι
και Περιφερειάρχες, που στηρίζονται από περισσότερα του ενός κόμματα και από το άλλο μέρος, ως προς τις εθνικές εκλογές, τα κόμματα που θα διεκδικούν αυτόνομα την ψήφο των πολιτών.
Οι οποίοι στις αυτοδιοικητικές θα αναγκασθούν, εκ των πραγμάτων, να ψηφίσουν πρόσωπα μεν, υποστηριζόμενα όμως από περισσότερα κόμματα, τα οποία όμως για τις εθνικές θα αναγκαστούν να
καταψηφίσουν. Γιατί εκεί αναγκαστικά θα ψηφίσουν ένα κόμμα...
Το ερώτημα όμως που τίθεται είναι τι τελικά πρέπει, στις αυτοδιοικητικές εκλογές, να προτιμάμε... κόμματα ή πρόσωπα; Αλλά και στις
εθνικές, οι συνδυασμοί των κομμάτων δεν απαρτίζονται από συγκεκριμένα πρόσωπα; Τα κόμματα είναι υπεράνω προσώπων ή και τα
πρόσωπα δεν είναι αυτά που προσδιορίζουν ένα κόμμα;
Όντως... Ερώτηση κρίσεως...

Η κυνηγετική οικογένεια των Τρικάλων μεθαύριο ψηφίζει για την
ανάδειξη διοίκησης του Συλλόγου. Οι αρχαιρεσίες στον Κυνηγετικό
Σύλλογο Τρικάλων γίνονται την Κυριακή 14 Απριλίου και η ψηφοφορία θα διεξαχθεί από τις 10:00 το πρωί μέχρι τις 8:00 το βράδυ στο Δημαρχείο Τρικάλων, με την προσέλευση των κυνηγών μελών του Συλλόγου να αναμένεται αθρόα.
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O Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ λίγο έλειψε να βάλει
φωτιά στην Πρώτη Κυρία της Ρουάντα

Εντατικοποίηση ελέγχων
Την εντατικοποίηση των ελέγχων στην αγορά κατά την πασχαλινή περίοδο
ζητάει από τις συναρμόδιες υπηρεσίες η γενική γραμματεία Εμπορίου και
Προστασίας Καταναλωτή.
Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο, οι αρμόδιες υπηρεσίες κατά την πασχαλινή περίοδο πρέπει να έχουν αυξημένη ελεγκτική δραστηριότητα σε
σημεία διακίνησης και εμπορίας κάθε είδους αγαθών, ιδίως τροφίμων, καθώς και σε επίκαιρα σημεία του εθνικού, επαρχιακού και αστικού δικτύου.
Ειδικότερα, οι έλεγχοι θα πρέπει να εστιασθούν στην ανάρτηση πινακίδων με τις προβλεπόμενες ενδείξεις, στην ορθή επισήμανση των τροφίμων
(προσυσκευασμένων και μη), στη ύπαρξη τιμοκαταλόγων και της αναγραφής επ ́ αυτών των προβλεπομένων ενδείξεων, στην τήρηση των ανώτατων τιμών σε συγκεκριμένα σημεία πώλησης κ.ο.κ.

∫Ε.Κ.

«Ορισμένα εξαρτήματα των S-400 μπορούν να παράγονται στην
Τουρκία βάσει των συμφωνιών που έχουν υπογραφεί ανάμεσα στη
Μόσχα και την Άγκυρα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ρώσου Προέδρου, Ντμίτρι Πεσκόφ, όταν ρωτήθηκε, αν οι δηλώσεις Πούτιν περί
κοινών μελετών για την από κοινού κατασκευή οπλικών συστημάτων, μεταξύ της Ρωσίας και της Τουρκίας, σημαίνουν και την
από κοινού κατασκευή των αντιαεροπορικών συστημάτων S-400.
«Δεν γίνεται και δεν μπορεί να γίνει λόγος για παραγωγή όλων
των σταδίων των S-400. Πρόκειται για νέα είδη εξοπλισμών. Όμως
μπορούμε αναμφίβολα, να μιλήσουμε για την παραγωγή, τμηματικά, κάποιων ανταλλακτικών», δήλωσε ο Πεσκόφ, διευκρινίζοντας
ότι γίνεται λόγος για μια τέτοιου είδους από κοινού παραγωγή στην
Τουρκία.
Ο Ρώσος Πρόεδρος, μετά το τέλος των συνομιλιών που είχε με
τον Τούρκο ομόλογό του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στις 8 Απριλίου, αναφερόμενος στην μελλοντική συνεργασία μεταξύ της Μόσχας και της Άγκυρας στον στρατιωτικό και τον τεχνολογικό τομέα, είχε δηλώσει ότι ενδεχομένως να προμηθευθεί η Τουρκία σύγχρονα ρωσικά οπλικά συστήματα.
Ο Ρώσος Πρόεδρος είχε επίσης δηλώσει ότι η Ρωσία και η Τουρκία «μπορούν να ξεκινήσουν από κοινού μελέτες και από κοινού
παραγωγή οπλικών συστημάτων υψηλής τεχνολογίας».

∫Ψ.

CMYK

Προτάσεις για την άρση της
γραφειοκρατίας, την μείωση των
διοικητικών και οικονομικών βαρών για τις επιχειρήσεις και την εύρυθμη λειτουργία των τοπικών
αγορών καταθέτει η ΕΣΕΕ, σύμφωνα με στελέχη της Συνομοσπονδίας.
Οι προτάσεις, τονίζουν στελέχη
της ΕΣΕΕ, στοχεύουν στην ενοποίηση των υπηρεσιών διεκπεραίωσης υποχρεώσεων από τα Επιμελητήρια, τον εκσυγχρονισμό και
απλούστευση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, την ταχύτερη
απονομή της Δικαιοσύνης και την
εξωδικαστική επίλυση των διαφορών κράτους – επιχειρήσεων, καθώς και τη μεγαλύτερη διαφάνεια
και συμμετοχή των εμπορικών φορέων στη λήψη των αποφάσεων
της τοπικής αυτοδιοίκησης κάθε
βαθμίδας.
Ειδικότερα, οι προτάσεις της
ΕΣΕΕ αφορούν στα εξής θέματα:
Αναβάθμιση του Ρόλου των Φορέων του Εμπορίου
Απλούστευση διαδικασιών – Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος
Επίλυση διαφορών Κράτους –
Πολίτη/Επιχειρηματικότητας
Επαναστελέχωση της Δημοτικής Αστυνομίας
Ισχυροποίηση των εποχιακών
αγορών και επάνδρωση των δημόσιων υπηρεσιών στις τουριστικές
περιοχές
Διαβούλευση δημοτικών αρχών
με τους εμπορικούς συλλόγους
για τα δημοτικά τέλη και τη λειτουργία των τοπικών αγορών
Εφαρμογή εμπορικής χωροταξίας.

∫ Μ.Α.Μπ.

4 σελίδα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
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Ενδιαφέρουσα ημερίδα διοργανώθηκε χθες από το Δήμο Τρικκαίων & το Σωματείο Αρτοποιών ν. Τρικάλων

Το αλάτι στη διατροφή μας
Κύριος στόχος ήταν η ευαισθητοποίηση και κυρίως η ενημέρωση των καταναλωτών πάνω σε αυτό το σημαντικό θέμα
,τι νεότερο
υπάρχει στα
επιστημονικά
δεδομένα, τη στρατηγική
και τις δράσεις που
έχουν υλοποιηθεί ή
πρόκειται να
υλοποιηθούν με σκοπό
τη μείωση πρόσληψης
αλατιού, ειδικότερα στο
ψωμί απασχόλησαν χθες
την ημερίδα που
πραγματοποιήθηκε στο
χώρο του Μουσείου
«Τσιτσάνη».

Ο

Η ημερίδα συνδιοργανώθηκε από το Δήμο Τρικκαίων με
το Σωματείο Αρτοποιών Ν.
Τρικάλων, σε συνεργασία με
τον ΕΦΕΤ, το Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας και τη Διεύθυνση
της τοπικής Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης.
Κύριος στόχος ήταν η ευαισθητοποίηση και κυρίως η
ενημέρωση των καταναλωτών
και όχι μόνον, πάνω σε αυτό
το σημαντικό θέμα.
Βασικός γνώμονας των ομιλητών ήταν ότι η αυξημένη κατανάλωση αλατιού μεγαλώνει σημαντικά τον κίνδυνο
υπέρτασης και εγκεφαλικών
επεισοδίων. Ετσι οι πανεπιστημιακοί και οι επιστήμονες
από το Τμήμα Διατροφής και
Διαιτολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τον Ε.Φ.Ε.Τ.
και την Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδας.

Ειδικότερα, ο πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής Τμήματος Διαιτολογίας και Διατροφολογίας, Παν/μιου Θεσσαλίας, κ. Θανάσης Τζιαμούρτας
μίλησε για τις Διατροφικές

πηγές άλατος και βιολειτουργικά τρόφιμα, η Δρ. Όλγα
Γκορτζή, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για τις
Υγιεινοδιαιτητικές παρεμβάσεις για τη διαχείριση της

υπέρτασης, ο Δρ. Οδυσσέας
Ανδρούτσος, Ακαδημαϊκός
Υπότροφος Παν/μιου Θεσσαλίας για τη στρατηγική μείωσης του αλατιού στην Ελλάδα: Δράσεις και προκλή-

σεις, ο κ. Θεοφάνης Γεωργόπουλος, μέλος Δ.Σ. του
Ε.Φ.Ε.Τ., Λέκτορας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για τις
δράσεις και προκλήσεις στην
προσπάθεια μείωσης αλατιού
στο ψωμί, ο κ. Μιχάλης Μούσιος, πρόεδρος Ομοσπονδίας
Αρτοποιών Ελλάδας για το
αλάτι των παιδιών».
Επίσης, το πρόγραμμα περιλάμβανε και μουσικοκινητι-

κό με στίχο από μαθητές της
β’ τάξης του 16ου Δημοτικού
Σχολείου Τρικάλων. Παρουσίαση: κ. Γούκος Δημήτριος,
Δ/ντής 16ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων. Επιμέλεια:
Λαμπρίδη Μαίρη, Μπραζιτίκου Κατερίνα, Μαργώνη Λίνα,
Κατσαρέλης Σπύρος.
Ε.Κ.

Η υποψήφια ευρωβουλευτής της ΝΔ στα γραφεία της ΝΟΔΕ Τρικάλων

Καλυψώ Γούλα: Υπερασπιζόμαστε την έννοια της Ευρώπης
περασπιζόμαστε την έννοια της
Ευρώπης της ενότητας και της αλληλεγγύης» δήλωσε η υποψήφια
ευρωβουλευτής της ΝΔ Καλυψώ Γούλα.
Η Τρικαλινής καταγωγής υποψήφια ευρωβουλευτής, στο πλαίσιο της προεκλογικής
της περιοδείας, βρέθηκε χθες στα γραφεία της
ΝΟΔΕ Τρικάλων, όπου είχε συνεργασία με τον
πρόεδρο Κώστα Τρέλλη, τον πρώην βουλευτή και νομάρχη Τρικάλων Ηλία Βλαχογιάννη και
στελέχη της κομματικής οργάνωσης.
Αρχικά η κ. Γούλα αναφέρθηκε στην Τρικαλινή της καταγωγή και στους προγόνους της
που έχουν ζήσει και έχουν δραστηριοποιηθεί
στον Νομό μας, ενώ για την ίδια ενημέρωσε
πως είναι δικηγόρος στην Θεσσαλονίκη, έχει
διατελέσει οκτώ χρόνια δημοτική σύμβουλος
με τον συνδυασμό του δημάρχου Γιάννη
Μπουτάρη, εκ των οποίων τα 4 αντιδήμαρχος
και τα 2,5 πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, έχοντας επιτύχει στην ίδρυση κοινωνικών
δομών που δεν υπήρχαν πρωτύτερα, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν όλο το φάσμα κοινωνικής πολιτικής, όπως άνεργους, άστεγους και
άλλες ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, αλλά και
τους μετανάστες και τους πρόσφυγες.

«Υ

Αποφασιστική ψήφος
«Παράλληλα, αποκτήθηκε γνώση και εμπειρία στα Ευρωπαϊκά προγράμματα και στον τρόπο λειτουργίας της ΕΕ κατά την ενασχόλησή
μου στην τοπική αυτοδιοίκηση, κάτι που εφόσον ο λαός με επιλέξει για την Ευρωβουλή, θα
είναι εξαιρετικά χρήσιμο στο έργο μου ως ευρωβουλευτής» δήλωσε η κ. Γούλα, η οποία
στην συνέχεια τόνισε «η ΝΔ προηγείται και θα

φανεί αυτό στις εκλογές που έρχονται. Στις φετινές ευρωεκλογές δεν υπάρχει χαλαρή ψήφος, αλλά αποφασιστική, για να πάει μπροστά
η χώρα με την ΝΔ, που θα αναλάβει τα ηνία της
χώρας μας και να θα την πάει μπροστά».
«Είναι σημαντικό τώρα που ανεβαίνει η
ακροδεξιά και υπάρχει έντονος ευρωσκεπτικισμός να υπερασπιστούμε την έννοια της ενωμένης Ευρώπης, αλλά και τις σχέσεις της με
τις άλλες χώρες, να υπερασπιστούμε την Ευ-

ρώπη που οραματιζόμαστε, της αλληλεγγύης,
της ενότητας» υπογράμμισε η κ. Γούλα.

Ευρωπαϊκή δύναμη
Από την πλευρά του ο κ. Βλαχογιάννης επισήμανε «καλωσορίζουμε την συμπατριώτισσά
μας, που κάνει το μεγάλο βήμα για την κεντρική
πολιτική σκηνή και της ευχόμαστε καλή επιτυχία».
«Οι ευρωεκλογές είναι δημοψήφισμα, μέσω
του οποίου θα σταλεί μήνυμα στην κυβέρνη-

ση πως οφείλει να παραδώσει την διακυβέρνηση της χώρας» ανέφερε ο κ. Βλαχογιάννης
και τόνισε «η ΝΔ είναι κατεξοχήν Ευρωπαϊκή
δύναμη, που θέλει ανοικτή και δίκαιη ΕΕ».
Κλείνοντας τις δηλώσεις, ο κ. Τρέλλης υπογράμμισε: «Οι Τρικαλινοί και οι Τρικαλινές έχουμε υποχρέωση να βοηθήσουμε τους συμπατριώτες μας, όχι με ευχολόγια, αλλά με την
ψήφο μας!».
Ματθαίος Μπίνας

τοπικά

Η υπ. ευρωβουλευτίνα
Καλυψώ Γούλα
στον Δήμαρχο Τρικκαίων
Τ

ον Δήμαρχο
Τρικκαίων
κ. Δημήρη
Παπαστεργίου
επισκέφθηκε η υπ.
ευρωβουλευτίνα της ΝΔ
κ. Καλυψώ Γούλα.
Η κ. Γούλα βρέθηκε στα
Τρίκαλα επισκεπτόμενη τη δυτική Θεσσαλία, στο πλαίσιο
των επαφών της εν όψει των
προσεχών ευρωεκλογών.
Συνομίλησε με τον κ. Παπαστεργίου για την Αυτοδιοίκηση γενικότερα και την Αυτοδιοίκηση στην ΕΕ ειδικότερα. Η κ. Γούλα, εξάλλου, ήταν
σημαντικό στέλεχος της δημαρχιακής θητείας Μπουτάρη
στον Δήμο Θεσσαλονίκης.
Αναφορά έγινε και στο πλαί-

σιο των νέων συνθηκών που
διαμορφώνονται, τόσο στην
Ελλάδα την επόμενη περίοδο
σε επίπεδα οικονομικό και κοινωνικό, όσο και στην ΕΕ. Επί-

σης, συζητήθηκαν ζητήματα
γενικού πολιτικού ενδιαφέροντος. Παραβρέθηκαν στη
συνάντηση, οι αντιδήμαρχοι
Τρικκαίων κ.κ. Σοφία Αλεστά

και Ακης Αναστασίου, οι πρ.
αντιδήμαρχοι κ.κ. Εφη Λεβέντη και Χρήστος Αναστασίου
και η υπ. δημοτική σύμβουλος
κ. Τζ. Μπέη.

Στο Δασαρχείο Καλαμπάκας, ο υποψήφιος
Δήμαρχος Μετεώρων Θοδωρής Αλέκος

Τ

ο Δασαρχείο
Καλαμπάκας,
επισκέφτηκε ο
υποψήφιος Δήμαρχος
Μετεώρων Θοδωρής
Αλέκος και οι υποψήφιοι
δημοτικοί του σύμβουλοι,
όπου τους περίμενε ο
Δασάρχης κ. Πίσσιας
Χρήστος.
Αρχικά, το ενδιαφέρον της
συζήτησης μονοπώλησε η
επαναλειτουργία του εργοστάσιου ξυλείας της Καλαμπάκας. Συζητήθηκαν τα προβλήματα που υπάρχουν αλλά
κυρίως οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται και οι νέες θέσεις εργασίας που θα προκύψουν, σε ένα τόπο με μακρά
παράδοση και αγάπη στην
επεξεργασία του ξύλου.
Υπήρξε ενημέρωση για το
τεράστιο πρόβλημα που έχει
εμφανιστεί σε ολόκληρη την
περιοχή με μία σοβαρή ασθέ-

νεια που πλήττει τα πλατάνια,
το μεταχρωματικό έλκος. Επισημάνθηκαν εν συντομία, οι
τρόποι πρόληψης και καταπολέμησης της ασθένειας.
Σημειώθηκαν οι τιτάνιες
προσπάθειες του Δασαρχείου
να διατηρήσουν τη λειτουργία
του πεστροφογεννητικού
σταθμού Ασπροποτάμου, που
λειτουργεί από το 1973 στη
θέση «Κουκουφλί». Είναι ίσως
ο μεγαλύτερος σταθμός παραγωγής άγριας πέστροφας
της Ελλάδας και εμπλουτίζει

Τ

ο Αγιόφυλλο και την
Ασπροκκλησιά επισκέφθηκε
ο υποψήφιος Δήμαρχος
Δήμου Μετεώρων κ. Γιάννης
Παπαμιχαήλ. Ο κ. Παπαμιχαήλ έγινε
θερμά δεκτός και στα δυο χωριά
και μίλησε με τους κατοίκους της
περιοχής για την καθημερινότητα
και τα προβλήματά τους.
Οι κάτοικοι του ζήτησαν «χείρα βοηθείας» διότι νιώθουν εγκαταλελειμμένοι
από την νυν δημοτική Αρχή, η οποία
δεν ενδιαφέρθηκε επ’ ουδενί για τα χωριά. Η εγκατάλειψη των χωριών είναι
έντονη και ιδιαίτερα στενάχωρη για τους
κατοίκους.
Ο κ. Παπαμιχαήλ ακούγοντας τους
προσεκτικά, τους υποσχέθηκε τη στήριξή
τόσο του ιδίου όσο και των συνεργατών
του. Τα λόγια του κ Παπαμιχαήλ έδωσαν
δύναμη και κουράγιο στους κατοίκους
των χωριών από ένα σεμνό, αγαπητό και
ιδιαιτέρως συμπαθές πρόσωπο, ενώ οι

τα ποτάμια μας. Επισημάνθηκε
η ανάγκη για την περαιτέρω
προστασία της άγριας πέστροφας από την παράνομη
αλιεία, ενός συχνού φαινόμενου που πλήττει όχι μόνο τον
Ασπροπόταμο, αλλά και πολλά
ορεινά ποτάμια της χώρας.
Όσον αφορά τη λειτουργικότητα και τις υποδομές του
Δασαρχείου μας, με χαρά ειπώθηκε ότι δεν υπάρχουν ζητήματα πέραν του μόνιμου
προβλήματος της θέρμανσης
του κτιρίου.

Θετικός ήταν ο κ. Πίσσιας
προς την ομάδα του Θοδωρή
Αλέκου για μελλοντικές συνεργασίες που σχετίζονται με
την διάθεση, παρατημένων
πλέον και αναξιοποίητων,ακινήτων και κτιριακών υποδομών, από το Δασαρχείο προς
το Δήμο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΛΕΚΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ
«ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ –
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΗΜΟΣ»

Θέρμη υποδοχή
στον Γιάννη Παπαμιχαήλ
•Από Αγιόφυλλο και Ασπροκκλησιά

κάτοικοι με τη σειρά τους αναμένεται να
εκφράσουν την ικανοποίηση και την εκτίμησή τους στις κάλπες της 26ης Μαΐου.
Σε όλα τα χωριά που έχει επισκεφθεί

μέχρι στιγμής ο κ. Παπαμιχαήλ, έχει
δείξει ότι διαθέτει «ερείσματα» και τα
χωριά του Δήμου Μετεώρων, τον αγκαλιάζουν.
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Μικέλης Χατζηγάκης:

«Πέντε προτάσεις
για την ενίσχυση
Γεωργίας - Κτηνοτροφίας»

Σ

υνεχίζει να παραθέτει συγκεκριμένες
προτάσεις ο Μικέλης Χατζηγάκης, ο
οποίος πιστεύει πως οι πολίτες περιμένουν
να ακούσουν λύσεις που θα βελτιώσουν την ζωή
τους την επόμενη μέρα.

Σε αυτό το πλαίσιο δημοσιοποιεί 5 προτάσεις (θα ακολουθήσουν και άλλες) για τη ενίσχυση της γεωργίας και
της κτηνοτροφίας μας. Ο Μ. Χατζηγάκης πιστεύει πως ο
αγροτικός και κτηνοτροφικός τομέας αποτελεί συγκριτικό
πλεονέκτημα για την Ελλάδα, για αυτό και η κυβέρνηση
της ΝΔ θα θέσει ως προτεραιότητα της την στήριξη του
γεωργοκτηνοτροφικού κλάδου. Οι 5 βασικές προτάσεις
του Μικέλη Χατζηγάκη είναι οι εξής:
•Κατασκευή αρδευτικών έργων: Σήμερα ένα απο τα
μεγαλύτερα προβλήματα του αγροτικού κόσμου είναι η
λειψυδρία. Συνεπώς, απαιτείται μια νέα υδατική πολιτική
από την κυβέρνηση η οποία θα προωθεί την κατασκευή
μικρών και μεσαίων αρδευτικών έργων για να αντιμετωπιστεί
αυτό το καίριο πρόβλημα.
•Επένδυση στις νέες τεχνολογίες: Το κράτος πρέπει
να στηρίξει τις επενδύσεις στις αγροτικές νέες τεχνολογίες
όπως, επίσης, και να ενισχύσει και να διευρύνει τα προγράμματα νέων αγροτών. Σήμερα, για παράδειγμα, υπάρχουν συστήματα έξυπνων ψεκασμών που βοηθούν τους
αγρότες να αποφασίσουν πότε είναι η κατάλληλη στιγμή
να ψεκάσουν τις καλλιέργειες τους. Επίσης - ένα άλλο
παράδειγμα - υπάρχουν τα drones τα οποία μπορούν να
βρουν περιοχές που πρέπει να ξαναφυτευτούν. Η ελληνική
γεωργία πρέπει να αξιοποιήσει τις τεχνολογικές αλλαγές
και το κράτος θα πρέπει να δώσει κίνητρα και να είναι
αρωγός σε αυτή την προσπάθεια.
•Δημιουργία σύγχρονων Κέντρων Εξυπηρέτησης
Αγροτών. Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Αγροτών θα είναι
κάτι ανάλογο με τα ΚΕΠ, και θα παρέχουν όχι μόνο πληροφόρηση αλλά και συμβουλευτική υποστήριξή στους
αγρότες.
•Διαφημιστικές καμπάνιες προώθησης αγροτικών
προϊόντων: Δυστυχώς, οι μόνες επιτυχημένες καμπάνιες
υπήρξαν οι καμπάνιες του Τουρισμού. Αλλά, ακόμα και
αυτές ενισχύθηκαν σημαντικά από πρωτοβουλίες του
ιδιωτικού τομέα. Ο Μικέλης Χατζηγάκης προτείνει πως
μια συνολική και στοχευμένη καμπάνια προώθησης αγροτικών προϊόντων όχι μόνο θα ενίσχυε τις εξαγωγές και
την ανταγωνιστικότητα των αγροτικών προϊόντων μας,
αλλά θα ενδυνάμωνε και το «brand Ελλάδα».
•Αξιοποίηση συνεργειών Γεωργίας-Κτηνοτροφίας με
τον Τουρισμό: Η ελληνική γεωργία και κτηνοτροφία θα
πρέπει να εκμεταλλευτεί πλεονεκτήματα από υπηρεσίες
κλειδιά όπως ο τουρισμός. Η γεωργία και η κτηνοτροφία
θα μπορούσε να γίνει ένα συστατικό στοιχείο της τουριστικής βιομηχανίας, που θα έφερνε πιο συγκεκριμένα
κομμάτια επισκεπτών. Για παράδειγμα, ολόκληρες περιοχές
στην χώρα μας θα μπορούσαν να γίνουν αντίστοιχες
“Napa ή Sonoma Valleys” για δοκιμασίες κρασιών, προσελκύοντας σημαντικά κομμάτια τουριστών.

6 σελίδα
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Σε Βαλτινό και Δημαρχείο
Τρικκαίων αλλοδαποί
εκπαιδευτικοί - μαθητές

Και ο Ληθαίος θέλει
την φροντίδα του!
Συνεργεία του δήμου Τρικκαίων ήδη επεμβαίνουν
παραποτάμια για την κοπή των χόρτων

Η

άνοιξη έχει τις
ομορφιές της,
αλλά έχει και
δουλειά! Κάπως έτσι
σκέφτονται οι
αρμόδιες υπηρεσίες
του δήμου Τρικκαίων
και έχουν αρχίσει οι
πρώτες παρεμβάσεις
από την υπηρεσία
πρασίνου.

του Χριστόφορου

Παπαθανασίου
Η αρχή γίνεται παραποτάμια, αφού και ο Ληθαίος θέλει
την… φροντίδα του!
Ετσι συνεργεία του δήμου
Τρικκαίων έχουν ήδη ξεκινήσει την κοπή των χόρτων
τόσο κοντά στο ποτάμι, αλλά
και σε άλλα μέρη του κέντρου. Άλλωστε ο φετινός χειμώνας –έδωσε και την σκυτάλη και στους πρώτες μήνες
της άνοιξης – είχε πολλές
βροχές. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η βλάστηση να είναι
έντονη από νωρίς.
Έτσι η δουλειά των συνεργείων ξεκίνησε, αλλά επί
της ουσίας είναι ακόμη στην
αρχή, αφού από εδώ και

Συνεργεία του δήμου Τρικκαίων σε παραποτάμια παρέμβαση στον Ληθαίο
πέρα θα αρχίσει η πραγματική μάχη των χόρτων!
Ενώ όπως κάθε χρόνο, έτσι
και φέτος ο δήμος Τρικκαίων
θα ζητήσει την στήριξη και
βοήθεια των συμπολιτών.

Αυτό έχει να κάνει με τον
τομέα ευθύνης καθενός όσο
αφορά τη δική του περιοχή
και κυρίως στα οικόπεδα που
υπάρχουν και θα πρέπει οι
ιδιοκτήτες να φροντίσουν για

την κοπή των χόρτων. Για
το λόγο αυτό θα ανασηκωθούν τα μανίκια και πρέπει
όλοι να φέρουν εις πέρας
την αποστολή τους, για το
καλό όλων…

Τις ομορφιές της πόλης
των Τρικάλων και του Δήμου
Τρικκαίων γενικότερα, μαζί
με συμμετοχή σε εκπαιδευτικό
πρόγραμμα, γνωρίζουν αυτές
τις ημέρες αλλοδαποί εκπαιδευτικοί και μαθητές.
Μετέχοντας στο πρόγραμμα Aestimamus Nostram
Hereditatem από το Erasmus
plus που υλοποιεί το Γυμνάσιο
Βαλτινού, οι εκπαιδευτικοί επισκέφθηκαν και το Δημαρχείο
Τρικκαίων, συνοδεύοντας
τους μαθητές και τις μαθήτριες σε μια γνωριμία με τη
διοίκηση του Δήμου.

Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ο αντιδήμαρχος Παιδείας
κ. Ακης Αναστασίου τους υποδέχθηκε, αναφερόμενος σε
γενικές γραμμές στις προσεγγίσεις της καινοτομίας και
στις ειδικότερες δράσεις που
υλοποιούνται στον Δήμο σε
θέματα Παιδείας (π.χ. ρομποτική) ή τεχνολογίας (π.χ.
Smart Trikala).
Οι επισκέπτες προέρχονται
από Ιταλία και Ισπανία ενώ
τους συνόδευσε στο Δημαρχείο Τρικκαίων η εκπαιδευτικός κ. Βάσω Παπαβασιλείου.

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

Μήνυμα Θανάση Λιούτα
για τις φετινές
φοιτητικές εκλογές
Και φέτος, για ακόμη μια
φορά, η φοιτητική παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, ΔΑΠ, έδωσε έναν μεγάλο αγώνα και κατέκτησε
την κορυφή.
Στα φοιτητικά μου χρόνια, ως μέλος και εγώ της
φοιτητικής μας παράταξης, έζησα τις εκλογές αυτές και μπορώ να αναγνωρίσω τον αγώνα και τη
χαρά της νίκης.
Η νίκη, που πέτυχαν οι φοιτητές μας, έχει έναν πολύ σημαντικό συμβολισμό. Σήμερα, οι ίδιοι και οι οικογένειές
τους δίνουν έναν δύσκολο αγώνα για να σπουδάσουν και
στη συνέχεια για να έχουν την ευκαιρία να ζήσουν και να
εργαστούν στην Ελλάδα.
Η νίκη αυτή, που είναι η πρώτη από τις νίκες που αδιαμφισβήτητα η Νέα Δημοκρατία θα πετύχει σύντομα, στις
επερχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις, διατρανώνει τη μεγάλη θέληση της κοινωνίας για πολιτική αλλαγή.
Η Νέα Δημοκρατία, μέσα από το πρόγραμμά της, εγγυάται μια καλύτερη εποχή για τους νέους, με πρώτο βήμα
σημαντικές αλλαγές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι θα αντιμετωπίσει
όλες τις παθογένειες και ότι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας θα κινηθεί αποφασιστικά προς μια σύγχρονη, ανοικτή και αποκομματικοποιημένη τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Η αλλαγή είναι κοντά. Μια αλλαγή, για μια καλύτερη ημέρα για όλους μας, εδώ στην πατρίδα μας. Οι φοιτητές μας,
στα πανεπιστήμια και στα ΤΕΙ της χώρας μας, μίλησαν. Στις
επόμενες εκλογές θα μιλήσει σύσσωμη η κοινωνία!

εκίνησε η διαδικασία
για την υποβολών των
αιτήσεων που
αφορούν στις αποσπάσεις
των εκπαιδευτικών της
Πρωτοβάθμιας και της
Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης από ΠΥΣΠΕ /
ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ /ΠΥΣΔΕ,
ΚΕΣΥ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ,
Μουσικά, Καλλιτεχνικά και
Εκκλησιαστικά Σχολεία.

Ξ

Η διαδικασία θα διαρκέσει έως
τις 15 Απριλίου και 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/).
Σημειωτέον, πριν την πρώτη
υποβολή αίτησης απόσπασης,
θα πρέπει να εγγραφούν στο
ΟΠΣΥΔ, ώστε να αποκτήσουν
όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του (σ.σ. Οδηγίες για την
εγγραφή και για την ηλεκτρονική
υποβολή αίτησης απόσπασης περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης στη ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση).
Η αίτηση με την οριστική υποβολή της θεωρείται ότι έχει υπογραφεί από τον αιτούντα. Ο εκπαιδευτικός δύναται να προεικονίσει/αποθηκεύσει ή/και να
εκτυπώσει αντίγραφο αυτής σε
μορφή pdf με εμφάνιση του αριθμού πρωτοκόλλου και την ημερομηνία υποβολής της
Δικαίωμα υποβολής αίτησης
απόσπασης έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με
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Ξεκίνησε η διαδικασία
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις έως τις 15 Απριλίου

εξαίρεση όσους:
α) είναι εκπαιδευτικοί μουσικής
παιδείας οι οποίοι έχουν διοριστεί
και τοποθετηθεί αποκλειστικά σε
Μουσικά Σχολεία από το 2006 και
μετέπειτα, βάσει συγκεκριμένων
ΦΕΚ διορισμού.
Οι εν λόγω εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν αίτηση απόσπασης μόνο για τα Μουσικά
Σχολεία και τις υπηρεσίες
β) είναι στελέχη της εκπαίδευσης και η θητεία τους λήγει μετά
τις 31-08-2019 γ) έχουν αποσπαστεί με θητεία, όπως: ως Υπεύθυνοι Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού και Εργαστηριακών
Κέντρων Φυσικών Επιστημών,
μέλη των παιδαγωγικών ομάδων
των Κέντρων Εκπαίδευσης για
την Αειφορία κ.α.

Η αποχή μεγάλη νικήτρια
Πρώτες το νήμα έκοψαν οι «Ανεξάρτητοι Εκπρόσωποι Φοιτητών Σ.Ε.Φ.Α.Α.
Τρικάλων» και Ανεξάρτητη Φοιτητική Κίνηση» στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Η

12

Για τους εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται να αποσπαστούν

Στις προχθεσινές εκλογές σε ΣΕΦΑΑ και ΤΕΙ στα Τρίκαλα

αποχή αναδείχθηκε για ακόμα
μια φορά η μεγάλη νικήτρια στις
προχθεσινές φοιτητικές εκλογές
στα Τρίκαλα, ωστόσο όλα κύλησαν ήρεμα,
χωρίς να καταγραφούν προβλήματα και
ευτράπελα.
Η «Ανεξάρτητοι Εκπρόσωποι Φοιτητών
Σ.Ε.Φ.Α.Α. Τρικάλων» έκοψε πρώτη το
νήμα, κατά την προχθεσινή διαδικασία,
αφού συγκέντρωση 41 ψήφους και κατέλαβε 6 έδρες, ενώ η Πανσπουδαστική Κίνηση Συνεργασίας (Π.Κ.Σ.) έλαβε 6 ψήφους και 1 έδρα.
Συνολικά, ψήφισαν 50 φοιτητές και
υπήρξαν 47 έγκυρα ψηφοδέλτια, τρία
άκυρα και ένα λευκό.
Και στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του
ΤΕΙ Λάρισας νικήτρια αναδείχθηκε η «Ανεξάρτητη Φοιτητική Κίνηση» που έλαβε 37
ψήφους και 6 έδρες, ενώ η Πανσπουδαστική Κίνηση Συνεργασίας (Π.Κ.Σ.) πήρε
6 ψήφους και 1 έδρα.
Ψήφισαν 43 σπουδαστές, ενώ δεν καταγράφηκε κανένα άκυρο ή λευκό ψηφοδέλτιο.
Ε.Κ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

δ) έχουν αποσπαστεί και η
απόσπαση αυτή δεν λήγει έως τις
31-08-2019 ε) υπηρετούν με θητεία/παράταση θητείας στα Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία. Αιτήσεις απόσπασης που τυχόν
υποβάλουν εκπαιδευτικοί των παραπάνω περιπτώσεων δεν θα γίνονται δεκτές.

Διευκρινήσεις
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να ενημερωθούν
σχετικά με τα υφιστάμενα λειτουργικά κενά των Μουσικών
Σχολείων, τα οποία καταχωρίζονται αρμοδίως από τις Δ/νσεις
Εκπαίδευσης στην ηλεκτρονική
διεύθυνση https://inventory.minedu.gov.gr/.
Επισημαίνεται να μην περιλαμβάνουν στις προτιμήσεις τους

Μουσικά Σχολεία στα οποία δεν
έχουν προκηρυχθεί κενές λειτουργικές θέσεις στον κλάδο
τους. Σε περίπτωση που οι αιτήσεις τους αφορούν Μουσικά Σχολεία όπου δεν υπάρχουν λειτουργικά κενά στον κλάδο/ειδικότητά τους, οι αιτήσεις απόσπασης θα απενεργοποιούνται.
2. Οι αιτήσεις απόσπασης
όσων εκπαιδευτικών δεν πληρούν την απαραίτητη προϋπόθεση της πενταετούς διδακτικής
εμπειρίας σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας ΥΠΠΕΘ έως 31-08-2019,
θα απενεργοποιούνται στο ΟΠΣΥΔ.
3. Οι εκπαιδευτικοί δεν θα πρέπει να αποστέλλουν δικαιολογητικά που δεν κρίνονται απαραίτητα για τη διαμόρφωση κρίσης
όπως απολυτήρια Λυκείου, απολυτήρια Στρατού, βεβαιώσεις
προϋπηρεσίας που δεν αφορούν
τα εν λόγω σχολεία κτλ.
4. Θα πρέπει επίσης να ελέγχεται προσεκτικά από τις Δ/νσεις
Δ.Ε. η διδακτική προϋπηρεσία
σε σχολεία Β/θμιας Εκπ/σης αρμοδιότητας ΥΠΠΕΘ, η δυνατότητα των εκπαιδευτικών για απόσπαση και τυχόν κωλύματα, τα
οποία θα πρέπει να συμπληρώνονται στην ενότητα «Εισήγηση
Προϊσταμένου» της ηλεκτρονικής αίτησης του εκπαιδευτικού.
Ε.Κ.

Η λίμνη Κάρλα στην επίσημη
ιστοσελίδα της Ε.Ε.
Στην επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα
προβάλλεται
για όλο το
2019 η λίμνη
Κάρλα και η
Περιφέρεια
Θεσσαλίας
που με το εμβληματικό
της
έργο,
αφήνει βαθύ
αποτύπωμα στην Ευρώπη. Ακόμη μια επιτυχία αλλά και επιβράβευση της Περιφέρειας για την εξωστρέφεια και την αποτελεσματικότητά της. Με σύνθημα «Λίμνη Κάρλα, ταράξαμε τα
νερά» η Θεσσαλία είναι μια από τις 40 Περιφέρειες της Ευρώπης, που επιλέχτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να συμμετέχει σε ενημερωτική εκστρατεία που προβάλλει έργα « με
τοπικό χαρακτήρα και χαμόγελο». «Αυτές οι ενέργειες» σημειώνει η Ε.Ε. « συνιστούν ωδή προς τις περιφέρειες και τους κατοίκους τους. Παρουσιάζουν μέρη για τα οποία οι άνθρωποι μπορούν να είναι περήφανοι και αναδεικνύουν έργα, ιδέες και πρωτοβουλίες που επιφέρουν θετικά αποτελέσματα και αντικατοπτρίζουν τη δράση της Ευρώπης για την προαγωγή της εδαφικής συνοχής». Στην εκστρατεία επιλέχτηκαν 40 περιφέρειες της Ευρώπης, από Ελλάδα, Αυστρία, Γαλλία, Ιταλία και Σουηδία.

8 σελίδα
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Για την ανάληψη δράσεων κατά του μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου από Δασαρχείο Τρικάλων

Άνοιξε το σύστημα
ΟΣΔΕ 2019

Αναμένεται η απόφαση
του Υπουργείου Περιβάλλοντος

•Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής
δηλώσεων είναι η 15η Μαΐου

•Οι ανθρώπινες δραστηριότητες είναι υπεύθυνες για την διάδοση της ασθένειας

Σ

ε αναμονή
σχετικής
απόφασης του
Υπουργείου
Περιβάλλοντος βρίσκεται
το Δασαρχείο Τρικάλων,
προκειμένου να προβεί
να ενέργειες διάσωσης
των πλατάνων από το
μεταχρωματικό έλκος
στην περιοχή
αρμοδιότητάς του.

Ά

νοιξε από χθες το σύστημα για το ΟΣΔΕ
2019, ωστόσο, μάλλον από σήμερα θα
μπορούν οι παραγωγοί να υποβάλλουν
δηλώσεις, ενώ η καταληκτική ημερομηνία είναι η
15η Μαΐου 2019.

Όπως είναι γνωστό, με μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή απειλείται και ο Νομός μας, από τον μύκητα του
μεταχρωματικού έλκους του
πλατάνου, ο οποίος αν εξαπλωθεί περαιτέρω, θα αφανίσει τα συγκεκριμένα δέντρα
από την περιοχή μας.
Οι Δασικές Υπηρεσίες του
ν. Τρικάλων έχουν λάβει τα
απαραίτητα μέτρα, έχουν ενημερώσει τον πληθυσμό για
τους κινδύνους και τις ενέργειες που μπορούν ή δεν μπορούν να προβούν και έχουν
αναπτύξει συνεργασία για το
θάμα με την τοπική αυτοδιοίκηση, ωστόσο, για περαιτέρω
δράσεις απαιτείται η εντολή
από την πολιτεία, δηλαδή από
το Υπουργείο Περιβάλλοντος.

Η έναρξη έχει καθυστερήσει, καθώς το 2018 είχε γίνει
τον Φεβρουάριο και τώρα οι παραγωγοί καλούνται να
δηλώσουν τις γεωργικές τους και τις κτηνοτροφικές τους
εκμεταλλεύσεις από 12 Απριλίου. Η καθυστέρηση αυτή
έχει ήδη δημιουργήσει ανησυχία στους παραγωγούς, οι
οποίοι εκφράζουν φόβους για το ενδεχόμενο να μην
προλάβουν να καταθέσουν έγκαιρα τις δηλώσεις τους,
που θα σημάνει σημαντική απώλεια εισοδήματος.

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

Μ

πορεί ο καιρός να
κάνει τα δικά του
τερτίπια και η
θερμοκρασία να μη θυμίζει
σε τίποτα άνοιξη, ωστόσο η
Περιφερειακή Ενότητα
Τρικάλων ξεκινά την
καθιερωμένη μάχη ενάντια
στα κουνούπια.
Όπως έγινε γνωστό από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και
Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων
ανακοίνωσε «στο πλαίσιο της δράσης μας που αφορά το πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών
στο Νομό Τρικάλων, θα πραγματοποιήσει εφαρμογές προνυμφο-

Ο άνθρωπος
υπεύθυνος για την
μετάδοση
Σύμφωνα με δασολόγους,
«η μετάδοση της ασθένειας
οφείλεται στον άνθρωπο. Πρέπει μετά από το κλάδεμα ή
την κοπή, τα εργαλεία, πχ
αλυσοπρίονο, να καθαρίζονται
καλά από τα υπολείμματα,
όπως το πριονίδι, και να απολυμαίνονται. Δεν χρειάζονται
ειδικές γνώσεις. Χλωρίνη ή

οινόπνευμα είναι αποτελεσματικά για να καταστρέψουν τον
μύκητα. Αν δεν πραγματοποιηθεί αυτή η ενέργεια, από μολυσμένο πλάτανο θα αρρωστήσουν όλα τα επόμενα δέντρα στα οποία θα γίνουν παρεμβάσεις, με συνέπεια τον
αφανισμό τους. Είναι πολύ
απλό και πολύ μειωμένου κόστους».

Η ασθένεια
Το μεταχρωματικό έλκος
του πλατάνου προκαλείται
από το μύκητα Ceratokystis
platani. Ως κυριότεροι παράγοντες διάδοσης του παθογόνου θεωρείται ο άνθρωπος.
Ο μύκητας είναι τραυματοπαράσιτο εισβάλει από πληγές στο φλοιό του κορμού
,των κλάδων και των ριζών
του πλατάνου.
Εκτεταμένη προσβολή ατόμων πλατάνου από τον μύκητα

Ceratocystis platani, ασθένεια
γνωστή και ως μεταχρωματικό
έλκος του πλατάνου, διαγνώσθηκε σε περιοχές του Ν. Τρικάλων από το εργαστήριο Δασικής Παθολογίας του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών
Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων,
μετά από εξέταση δειγμάτων
από ξηρά άτομα πλατάνου τα
οποία απέστειλε το Δασαρχείο
Τρικάλων στο παραπάνω εργαστήριο.
Πρόκειται για μια πάρα
πολύ σοβαρή διάγνωση γιατί
η επέκταση της προσβολής
αυτής θέτει σε κίνδυνο τα οικοσυστήματα πλατάνου στην
περιοχή μας και είναι άμεση
ανάγκη να ληφθούν όλα τα
ενδεδειγμένα προληπτικά και
κατασταλτικά μέτρα από την
υπηρεσία μας για την αντιμετώπιση της, ώστε να περιορισθεί η επέκταση της.

Ρίχνονται η Π.Ε. Τρικάλων και οι Δήμοι

Στη μάχη των … κουνουπιών
•Εξειδικευμένο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό
θα προχωρήσει στην εφαρμογή του προγράμματος
κτονίας σε περιοχές, όπου παρουσιάζονται αυξημένοι πληθυσμοί εντόμων γεγονός που εγκυμονεί κινδύνους για τη δημόσια
υγεία».
Η όλη διαδικασία θα αρχίσει
από την ερχόμενη εβδομάδα και

θα διαρκέσει, όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί για την καταπολέμηση των κουνουπιών.
Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων κ. Χρήστο Μιχαλάκη «εξειδικευμένο και άρτια
εκπαιδευμένο προσωπικό θα προχωρήσει στην εφαρμογή του προγράμματος σε περιοχές που εμφανίζουν αυξημένο αριθμό εντόμων, ώστε να προστατευθεί η δημόσια υγεία και να αντιμετωπιστούν η όχληση και οι κίνδυνοι
που εγκυμονούν οι μεγάλοι πληθυσμοί κουνουπιών».
Στο πλαίσιο του προγράμματος
θα εφαρμοστούν από εδάφους από κατάλληλα συνεργεία- σύγχρονοι εκνεφωτές κοντά στις εστίες
αναπαραγωγής κουνουπιών.
Το πρόγραμμα προνυμφοκτονίας θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την Δ/νση Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής της

Π.Ε Τρικάλων, τους Δήμους του
νομού και τους Προέδρους των
Τοπικών Κοινοτήτων.
Η εφαρμογή των φαρμάκων
θα γίνεται με εκνέφωση από εδάφους με σύγχρονους εκνεφωτές
κοντά στις εστίες αναπαραγωγής
κουνουπιών και με σκευάσματα

εγκεκριμένα από το Υ.Π.Α.Τ.
«Απώτερος στόχος των παραπάνω ενεργειών αποτελεί η μέριμνά μας για την προστασία του
οικοσυστήματος και θα πραγματοποιηθεί από εξειδικευμένο και
άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό»
αναφέρουν οι αρμόδιοι.

Για προληπτικούς λόγους,
κατά την εκτέλεση δημοσίων
έργων, αλλά και στις περιπτώσεις εργασιών καθαρισμού, κλάδευσης και υλοτομίας δέντρων πλατάνου κατά
μήκος των δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας
(ΔΕΗ) να ενημερώνονται οι
εργολήπτες των παραπάνω
έργων ώστε τα σκαπτικά μηχανήματα και εργαλεία τα
οποία θα χρησιμοποιηθούν ή
έχουν χρησιμοποιηθεί σε περιοχές με προσβεβλημένα
πλατάνια θα πρέπει προηγουμένως να πλένονται και να
απολυμαίνονται με επιμέλεια,
ώστε να αντιμετωπιστεί η περεταίρω εξάπλωση της ασθένειας. Τονίζεται, ότι η ασθένεια μπορεί να αντιμετωπισθεί
αποτελεσματικά εάν διαπιστωθεί στα πρώτα στάδια της
προσβολής.
Ματθαίος Μπίνας

Για το θέμα εξέδωσε και σχετική εγκύκλιο το Υπουργείο Υγείας, όπου σημειώνει ότι «η παρούσα εγκύκλιος περιγράφει τα
απαραίτητα στοιχεία των προγραμμάτων καταπολέμησης κουνουπιών και θα πρέπει να ακολουθηθεί πιστά από τους αρμόδιους για την εφαρμογή τους φορείς, ώστε να επιτευχθεί τόσο η
περιστολή της όχλησης όσο και
η προφύλαξη του πληθυσμού από
τον κίνδυνο ασθενειών. Ιδιαίτερη
προσοχή όσον αφορά στις δράσεις καταπολέμησης των κουνουπιών και στις σχετικές δράσεις
ενημέρωσης του κοινού πρέπει
να δοθεί στις περιοχές όπου κατά
τα τελευταία έτη καταγράφηκαν
κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου (σε ανθρώπους ή ζώα) ή
κρούσματα ελονοσίας με ενδείξεις εγχώριας μετάδοσης ή εισαγόμενα κρούσματα ελονοσίας
σε ευάλωτες περιοχές (δηλαδή
περιοχές με παρουσία ικανών διαβιβαστών ελονοσίας - Ανωφελών
κουνουπιών), καθώς και στις σημαντικές εστίες αναπαραγωγής
κουνουπιών και ιδιαίτερα κοντά
σε περιοχές όπου διαμένουν μετανάστες / πρόσφυγες από χώρες
ενδημικές νόσων που μεταδίδονται με διαβιβαστές (όπως π.χ.
ελονοσία)».
Ε.Κ.

τοπικά

Κορυφαία διάκριση για
την εταιρία “Meteora Thrones”
ορυφαία διάκριση και
επιβράβευση, που την εντάσσει
στην «ελίτ» του ελληνικού
τουρισμού, για την εταιρία “Meteora
Thrones” (www.meteora.com) καθώς
απέσπασε 2 βραβεία.

Κ

Διακρίθηκε σε δύο άκρως ανταγωνιστικές,
κατηγορίες.
•SpecialityTravel
•TravelExperience
Ακολουθώντας πιστά τις διεθνείς τάσεις του
τουριστικού marketing όσον αφορά την διείσδυση στην παγκόσμια αγορά με αιχμή του
δόρατος την τεράστια εμπειρία σε αυτόν τον
εξειδικευμένο χώρο.
Νέοι άνθρωποι, μεγαλωμένοι στην πόλη της
Καλαμπάκας, χρησιμοποιώντας άριστα την
γλώσσα του τουρισμού τα Αγγλικά και όχι
μόνο, υλοποιούν και προβάλουν το τουριστικό σχέδιο ανάπτυξης που ξεκίνησαν πριν 3
χρόνια.
Η εταιρία τιμήθηκε ιδιαίτερα σε μια μεγαλειώδη εκδήλωση αποκλειστικά για τον τουρισμό.
Ο Διευθυντής της εταιρίας κος Κοντογιάννης Γιώργος και ο συνεργάτης του Ζώρος
Χρήστος αποδέχτηκαν τα 2 βραβεία ευχαριστώντας τους διοργανωτές.
Επετεύχθη να προωθηθούν, με αυτό τον
τρόπο, τα πανέμορφα Μετέωρα σε μια μεγαλειώδη αναγνώριση σε παγκόσμιο επίπεδο.
Σημαντικά στελέχη και προσωπικότητες
του κλάδου τίμησαν με την παρουσία τους την

τελετή απονομής των Tourism Awards η οποία
πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 9 Απριλίου 2019
στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος με
παρουσιάστρια την Ντορέττα Παπαδημητρίου.
Στην τελετή παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, οι κ.κ.: Χαράλαμπος Καρίμαλης, Πρόεδρος του ΕΟΤ, Γιώργος Τζιάλλας, Γ.Γ. Τουριστικής Πολιτικής & Ανάπτυξης, Γιώργος
Βασιλάκης, Διευθύνων Σύμβουλος Κλάδου Αυτοκινήτων ΒΑΣΙΛΑΚΗ, Παρασκευή Πατουλίδου, Πρόεδρος του Οργανισμού Τουρισμού.

Σ

«Απέσπασε τρία βραβεία στα Tourism
Awards 2019» το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας
οποίες γίνονται ακόμα σημαντικότερες, αν λάβει κανείς υπόψη ότι πρόκειται για ένα περιφερειακό μουσείο, με μόλις τέσσερα χρόνια
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Σε… οικολογικούς
ρυθμούς η Φαρκαδόνα!
•Ενημερωτική δράση για
την ανακύκλωση γυαλιού
στο μπλε κώδωνα

Ανάμεσα στα ηχηρά ονόματα επιχειρήσεων
και φορέων που βραβεύτηκαν περιλαμβάνονται τα παρακάτω: Fraport, Celestyal Cruises, Turkish Airlines, Eurobank, Μουσείο Μπενάκη, Costa Navarino, Oliaros, Δήμος Θεσσαλονίκης, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Wyndham, Aldemar, Grecotel, Kensho Psarou.
Υπόσχεση και δέσμευση της εταιρίας, η
οποία έχει ήδη δημιουργήσει 12 μόνιμες θέσεις εργασίας και θα δημιουργήσει ακόμα περισσότερες, να πάνε τα Μετέωρα ψηλά για το
καλό και την ευημερία του τόπου.

Τριπλή βράβευση του Μουσείου Φυσικής
Ιστορίας Μετέωρων και Μουσείου Μανιταριών
ημαντικές διακρίσεις απέσπασε το
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων και Μουσείο Μανιταριών στα
Tourism Awards 2019. Πήρε τρία βραβεία
που αφορούν το ίδιο το μουσείο αλλά και τις
δραστηριότητες που συστηματικά και με
επαγγελματισμό αναπτύσσει.
Ειδικότερα έλαβε βραβεία στις κατηγορίες:
1. Τουρισμός Υπαίθρου: Βραβείο SILVER για
τη διοργάνωση του Κυνηγιού Τρούφας
2. Φεστιβάλ – Πολιτιστική εκδήλωση: Βραβείο BRONZE για τη διοργάνωση της ετήσιας
Γιορτής Μανιταριού
3. Μουσεία – Αρχαιολογικοί χώροι: Βραβείο
BRONZE
Πρόκειται για σημαντικές βραβεύσεις, οι

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

λειτουργίας.
Όταν μάλιστα η βράβευση αυτή προέρχεται από έναν από τους πλέον έγκριτους θεσμούς της Ελληνικής Τουριστικής Βιομηχανίας, στον οποίο συμμετέχουν οι μεγαλύτερες
τουριστικές επιχειρήσεις της χώρας, τότε η βαρύτητα και το κύρος της είναι ιδιαίτερα αυξημένα.
Με την ευκαιρία της βράβευσης, ο Διευθυντής του Μουσείου, κ. Νίκος Πάλλας έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Είμαστε ιδιαίτερα
ευτυχείς γιατί τα βραβεία αυτά αποτελούν την
απόλυτη επιβράβευση των προσπαθειών μας.
Αποτελούν ταυτόχρονα δέσμευση ενίσχυσης
των πρωτοβουλιών μας για καινοτόμες δράσεις και εμπλουτισμό του τοπικού τουριστικού
προϊόντος».

ια τα καλά στην ζωή μας έχει μπει το…
πράσινο, φτάνει βέβαια να μην μένουν τα
πράγματα στα λόγια αλλά να περνάνε
στις πράξεις! Κάπως έτσι κινήθηκαν και στην
Φαρκαδόνα, που πάρθηκαν σημαντικές
πρωτοβουλίες.

Γ

Στο πλαίσιο του επικοινωνιακού σχεδιασμού για την
προώθηση της ανακύκλωσης γυάλινων συσκευασιών
στο Δήμο Φαρκαδόνας, η Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε. (ΕΕΑΑ), παρουσία και του
Αντιδημάρχου Καθαριότητας και Πρασίνου Κοσμά
Κωνσταντίνου, υλοποίησε τη Δευτέρα 8 Απριλίου δράση στις επιχειρήσεις του κλάδου εστίασης διασκέδασης, προκειμένου να ενημερωθούν οι επαγγελματίες για την ανακύκλωση γυαλιού στον μπλε κώδωνα.
O Δήμος Φαρκαδόνας σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε. προχώρησε στην εφαρμογή προγράμματος χωριστής
συλλογής γυάλινων συσκευασιών προς ανακύκλωση,
μέσω της ανάπτυξης δικτύου ειδικών κάδων συλλογής τύπου κώδωνα.
Οι 15 μπλε κώδωνες εγκαινιάζουν από αρχές του
έτους ένα χωριστό ρεύμα ανακύκλωσης γυάλινων συσκευασιών στο Δήμο μας, παράλληλα με το υφιστάμενο ρεύμα του μπλε κάδου. Τοποθετήθηκαν σε
κομβικά σημεία ώστε να εξυπηρετούν τους επαγγελματίες δραστηριοτήτων όπως π.χ. κέντρα διασκέδασης, μπαρ, καφετέριες, εστιατόρια, κτλ. όπου
καταναλώνονται μεγάλες ποσότητες προϊόντων σε
γυάλινη συσκευασία και υπό άλλες συνθήκες θα κατέληγαν στα κοινά απορρίμματα.
ΧΡ. ΠΑΠ.

10 σελίδα
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ΤΡΙΚΚΗ Κέντρο
Χορού Τρικάλων για
7η συνεχή χρονιά
διοργανώνει το Πανελλήνιο
Φεστιβάλ Παραδοσιακών
Χορών το Σάββατο 20
Απριλίου. Η εκδήλωση θα
πραγματοποιηθεί στην
κεντρική πλατεία των
Τρικάλων το πρωί 11.00
έως 13.00 και το απόγευμα
18.00 έως 21.30.

τοπικά
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7η Γιορτή Χορού- Πανελλήνιο
Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών
το Σάββατο 20 Απριλίου από την ΤΡΙΚΚΗ

Μουσική Σχολή «Παπαστάθη»

Μουσική εκδήλωση

λος Θέρμου, Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος “Οι Κρηταγενείς”, Χορευτικός Λαογραφικός
Όμιλος Λιβαδειάς, Μορφωτικός
Πολιτιστικός Σύλλογος Λητής
Θεσσαλονίκης, Μορφωτικός
Σύλλογος Γαργαλιάνων, Χορευτική Ομάδα Αρτέμιδος - Σπάτων
“Ωθώ-Πατώ”, Πολιτιστικός Σύλλογος Αυλιωτών Κέρκυρας, Χορευτικό Εργαστήρι Μορφωτικού
Συλλόγου Νέας Κίου, Σωματείο
«Στα χρώματα της παράδοσης»,
Μορφωτικός Σύλλογος Θεσπρωτικού, Χορευτική Ομάδα Νεανικής Εστίας Αγίου Γεωργίου
Ασβεστοχωρίου, Πολιτιστικός
Μορφωτικός Σύλλογος Αστυπάλαιας, Πολιτιστικός Σύλλογος
Γαλατά «Οι φίλοι της παράδοσης» και ο Χορευτικός Λαογραφικός Όμιλος Μαρκόπουλου
“Μυρρινούς”. Η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της
Περιφέρειας Θεσσαλίας-Περιφερειακή ενότητα Τρικάλων.

Στο Φεστιβάλ θα συμμετέχουν
22 χορευτικοί σύλλογοι από διάφορα μέρη της Ελλάδας και θα
παρουσιάσουν χορούς, τραγούδια και φορεσιές του τόπου
τους. ΟΙ σύλλογοι που θα συμμετέχουν είναι: «ΤΡΙΚΚΗ» Κέντρο
Χορού Τρικάλων, Λύκειον Ελληνίδων Άργους-Περιφερειακό
Τμήμα Κουτσοποδίου, Χορευτικό
Τμήμα Εκπαιδευτήρια Αναγέννηση Πάτρας, Χορευτικό Πολιτιστικού Συλλόγου Αντιρρίου
«Το Καστέλι», Ομάδα Γυναικών
ΑπόΔΡΑΣΗ Νέας Μάκρης, Πολιτιστικός σύλλογος Γοργόπης
«Η Γόρτυνα», Εκπολιτιστικός
Σύλλογος Νέων Μεταμόρφωσης
Ιωαννίνων, Εξωραϊστικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος “Αγία Τριάδα” Νίκαιας, Εκπολιτιστικός Όμι-

Η Μουσική Σχολή «Παπαστάθη» εν όψει των εορτών του
Πάσχα, διοργανώνει μουσική εκδήλωση με τίτλο «Ave Mariaήχοι κατάνυξης». Σολίστ η Τρικαλινή σοπράνο Ιωάννα Τσιλιμίγκα.
Στην πιανιστική συνοδεία η Νατάσα Παπαστάθη. Συμμετέχει το
συμφωνικό σύνολο της Σχολής.
Τα κείμενα και την παρουσίαση επιμελήθηκε ο Δρ.Αγαθοκλής
Αζέλης, φιλόλογος-συγγραφέας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί
στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μουσείου Τσιτσάνη την Παρασκευή
12 Απριλίου 2019, ώρα 8.30 μ.μ. με ελεύθερη την είσοδο.
Από τη δοίκηση της Σχολής

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

13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΡΙΖΑΡΙΟΥ

Γίναμε γραμματόσημο…!!!
νοιξιάτικο πρωινό. Παιδικά τιτιβίσματα
αρχίζουν να δημιουργούν χορωδιακή
ένταση στο κτίριο του σχολείου. Οι
δάσκαλοι ετοιμάζουν το ταξίδι στη μάθηση…
Κι εκεί που όλα τραβούν το δρόμο της
καθημερινότητας, που για μας δεν είναι
σύνηθες φαινόμενο, κάτι την αλλάζει….
Ακούσατε Ακούσατεεεε!!……
Γίναμε γραμματόσημο!!!...
Τι, πως, πότε, γιατί;;;; Στα πρόσωπα
μια ζωγραφισμένη χαροποιός απορία.
Τα νέα όμορφα, γεμάτα χαρά και φως.
Μια πλημμυρισμένη αγκαλιά κι ελπίδα.

Α

Η ζωγραφιά μας που απέσπασε το 1Ο παγκόσμιο
βραβείο σε διαγωνισμό των συνεργαζόμενων σχολείων της UNESCO το 2017, κυκλοφορεί πλέον σα
γραμματόσημο στην πατρίδα μας κι όχι μόνο, από τα
Ελληνικά Ταχυδρομεία ΕΛΤΑ. Η παρουσίαση έγινε
από τον Πρόεδρο του ΔΣ των ΕΛΤΑ κ. Πολυχρόνη Γριβέα σε εκδήλωση στην οποία παρουσιάστηκαν τα ειδικά συλλεκτικά γραμματόσημα της σειράς «Παιδί και
Γραμματόσημο» για. Το σχολείο μας ανοικτό πάντα
στην τοπική κοινωνία (κι όχι μόνο) δεν αρνήθηκε την
πρόταση προς τη διοίκηση των ΕΛΤΑ, από τα μέλη
του «Συλλόγου Νέων και Γονέων Ριζαριού ο Άγιος Γεώργιος», η οποία έγινε αποδεκτή. Μοναδική και συνάμα υπέροχη στιγμή για το σχολείο μας.
Κάποιοι άνθρωποι πίστεψαν, πως η ζωγραφιά των
παιδιών που βραβεύτηκε, δεν ήταν δυνατό να μείνει
σε ένα βραβείο, μα να ανοίξει τα φτερά της και να ταξιδέψει παντού στον πλανήτη. Όλοι αυτοί μαζί με μας,
πείσαμε όλο και περισσότερους για την αξία της εργασίας που παράγει το δημόσιο σχολείο.
Τα παιδιά και οι δάσκαλοι ανάψαμε τις φλογίτσες
που κρύβουμε μέσα μας και δείξαμε πως το σχολείο

δεν είναι η τυπική μάθηση, μα πολύ περισσότερα,
όπως η ενσυναίσθηση, η συνεργασία, ο διάλογος των
πολιτισμών, η αγάπη, η αλληλεγγύη, η κριτική σκέψη, οι καλές πρακτικές και άλλες αρχές που μας χαρακτηρίζουν και αποτελούν αρχές της UNESCO. Η
ζωγραφιά πλέον ταξιδεύει στον κόσμο και δείχνει την
θέληση των παιδιών μας για άρση των ανισοτήτων,
να ονειρεύονται ένα πιο όμορφο μέλλον με ελπίδα,
για κόσμο φωτεινό και δίκαιο.
Κι έτσι αναγνωρίστηκε το μεράκι κι η δουλειά όλων
μας. Η αναγνώριση όμως δεν επιτρέπει την καπήλευση - εκμετάλλευση της όλης προσπάθειας και χαράς του σχολείου μας!
Ευχαριστούμε τα ΕΛΤΑ, τον «Σύλλογο Νέων & Γονέων Ριζαριού ο Άγιος Γεώργιος» και όσους μας βοήθησαν, στήριξαν και αναγνώρισαν το μήνυμα που θελήσανε οι μαθητές μας να περάσουν μέσα από αυτό
το έργο!!!
Η ομάδα του 13ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων
Μαθητές & Δάσκαλοι
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«Υπέρυθρος» τρικαλινός φωτογράφος
στη μεγαλύτερη έκθεση της χώρας
ε χαρά ο Δήμος
Τρικκαίων στηρίζει
προσπάθειες
τρικαλινών καλλιτεχνών,
προκειμένου να προβάλλουν
την πόλη. Αυτή τη φορά,
πρόκειται για τον φωτογράφο
Στέργιο Σπυρόπουλο, που
μετέχει στην Image+Tech &
Photovision 2019, τη
μεγαλύτερη έκθεση για
φωτογράφους, την εικόνα, το
βίντεο και τις νέες
τεχνολογίες.

Μ

Ο συμπολίτης φωτογράφος προβάλλει μια διαφορετική φωτογραφική προσέγγιση της πόλης των
Τρικάλων με την τεχνική της υπέρυθρης φωτογραφίας. Ο Στέργιος
Σπυρόπουλος κατάγεται από τα
Τρίκαλα Θεσσαλίας. Ήρθε σε επαφή με την φωτογραφία το 2005,
όπου και παρακολούθησε μαθήματα φωτογραφίας. H αγάπη του και
το πάθος του για την φωτογραφία
τον ώθησε να λάβει μέρος σε διάφορες εκθέσεις, ομαδικές και ατομικές. Ασχολήθηκε με διάφορα είδη
φωτογραφίας αλλά τον κέρδισε η
υπέρυθρη φωτογραφία. Παρατήρησε ότι αυτό το είδος φωτογραφίας δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένο στην Ελλάδα όσο είναι στο εξωτερικό, και γι’ αυτό η πρόκληση για
γνώση έγινε μεγαλύτερη.
Μετέτρεψε την φωτογραφική του
μηχανή σε υπέρυθρη, και κάπως έτσι
ξεκίνησε το 2015 το project υπέρυθρη πόλη. Στην ουσία αφορά την καταγραφή του αόρατου φωτός στην
ανθρώπινη ματιά. Θέλοντας να απει-

Οι φωτογραφίες ανήκουν
στον φωτογράφο Στέργιο Σπυρόπουλο
κονίσει την πόλη του μέσα από αυτό το πρίσμα δημιουργήθηκε η εν λόγω συλλογή. Η περιπλάνηση ξεκίνησε στα
Τρίκαλα και ακολουθώντας τις καθημερινές του διαδρομές, μα αλλάζοντας την όψη της εικόνας, δημιούργησε μια
νέα προσέγγιση στα συνηθισμένα του μονοπάτια. Με την
υπέρυθρη φωτογραφία το αόρατο γίνεται ορατό και το τοπίο αποκτά μία μυστηριώδη και σουρεαλιστική μορφή.
Instagram: infraredcity https://www.instagram.com/infraredcity/?hl=el
Facbook: Υπέρυθρη Πόλη / Infrared City https://www.facebook.com/infrared.city/

ΤΩΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ 5

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

CMYK

12 σελίδα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

12

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

τοπικά

Έξι νέα έργα συνολικού προϋπολογισμού
250.000 ευρώ ξεκινούν στην Π.Ε. Τρικάλων
από την Περιφέρεια Θεσσαλίας
ργα για την
Περιφερειακή Ενότητα
Τρικάλων συνολικού
προϋπολογισμού 250.088 ευρώ
είναι έτοιμα να υλοποιηθούν
στο αμέσως επόμενο χρονικό
διάστημα, καθώς ο
Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ.
Κώστας Αγοραστός υπέγραψε
την διάθεση των πιστώσεων
από πόρους του
Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων της Περιφέρειας
Θεσσαλίας.

Έ

Ο κ. Αγοραστός υπέγραψε τη σύμβαση του έργου για την αποκατάσταση του Ναού Παμμεγίστων Ταξιαρχών στον οικισμό Ταξιαρχών
του Δήμου Φαρκαδόνας και άλλων
μνημείων του Νομού Τρικάλων, συνολικού προϋπολογισμού 67.800.

Τα υπόλοιπα έργα:
«Αναβάθμιση φωτισμού σήραγγας Πλακαριές», συνολικού προϋπολογισμού 60.846 ευρώ
«Αποκατάσταση λειτουργίας – ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης Παναγίτσας Δ. Φαρκαδόνας», συνολικού
προϋπολογισμού 20.928 ευρώ
«Επιχορήγηση στην δημοτική επιχείρηση «Ψηφιακές Πόλεις Α.Ε.
Cities Net A.E. για την κάλυψη της
εθνικής συμμετοχής του έργου με
τίτλο «Renewing Health», συνολικού
προϋπολογισμού 48.393 ευρώ
«Επιχορήγηση στην Δημοτική Επιχείρηση «e- Trikala» Α.Ε. για την κάλυψη της εθνικής συμμετοχής του
έργου με τίτλο «Renewing Health»,
συνολικού προϋπολογισμού 28.121
ευρώ
«Προμήθεια χρώματος διαγραμμίσεων 2019», συνολικού προϋπο-

Η συγγραφέας Κατερίνα Παπανικολοπούλου
στο 26ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων
για την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου
ε αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου και
μέσα στο πλαίσιο των εβδομαδιαίων δράσεων, την Πέμπτη 4 Απριλίου 2019 το Σχολείο μας επισκέφθηκε η πρ.
Σχολική Σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής και συγγραφέας παιδικών βιβλίων κ. Κατερίνα Παπανικολοπούλου.
Την συγγραφέα παρουσίασε στους μαθητές η Διευθύντρια του Σχολείου κ. Παρασκευή Λάππα τονίζοντας ότι η
Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού
Βιβλίου συμπίπτει με την γέννηση του μεγαλύτερου παραμυθά Χανς Κρίστιαν Άντερσεν και καθιερώθηκε από
την Διεθνή Οργάνωση Βιβλίων
για την Νεότητα το 1966.
Η κ. Κατερίνα Παπανικολοπούλου αφηγήθηκε στους μαθητές του Σχολείου παραμύθια τόσο δικά της όσο και άλλων συγγραφέων και πέρασε
με ομαδοσυνεργατικό και δημιουργικό τρόπο μηνύματα
κατά της σχολικής βίας και
του εκφοβισμού, και βέβαια
μέσα από αυτά την ΑΓΑΠΗ για
τα ΒΙΒΛΙΑ.
Οι μικροί αναγνώστες, που
είχαν ήδη διαβάσει τα βιβλία
της συγγραφέα με τους δασκάλους τους, γοητεύτηκαν
από τη συζήτηση μαζί της,
έθεσαν ερωτήσεις, απόλαυσαν την αφήγηση και συμμετείχαν σε ομαδικές δράσεις.
Οι μαθητές και ο Σύλλογος
Διδασκόντων ευχαριστούν την
κ. Κατερίνα Παπανικολοπούλου που ζωντάνεψε τη μέρα
τους με την παρουσία της.
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λογισμού 24.000 ευρώ
Σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός
τόνισε τα εξής: «Σε συνεργασία με
τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Τρικάλων Χρήστο Μιχαλάκη, τους Περιφερειακούς Συμβούλους και τις
υπηρεσίες μας, βελτιώνουμε την
ασφάλεια του οδικού δικτύου της
Π.Ε. Τρικάλων.
Ενώνουμε δυνάμεις και χρηματοδοτούμε καινοτόμες προτάσεις που
συμβάλλουν στην αναπτυξιακή πορεία της περιοχής και της πόλης των
Τρικάλων. Προχωράμε έργα τα
οποία αφορούν στη διάσωση της πολιτιστικής μας και θρησκευτικής μας
κληρονομιάς. Τα έργα αυτά πέραν
της χρησιμότητάς τους συντηρούν
θέσεις εργασίας και δημιουργούν μόχλευση στην τοπική οικονομία».

46χρονος Τρικαλινός
συνελήφθη
με 7 κιλά χασίς
Κατηγορείται για παραβάσεις του νόμου
περί ναρκωτικών για διακίνηση και κατοχή

Μια ακόμη σοβαρή υπόθεση με διακίνηση και κατοχή
ναρκωτικών έφερε εις πέρας η Αστυνομία Τρικάλων,
αφού συνελήφθη ένας 46χρόνος με 7 κιλά χασίς. Συγκεκριμένα
το μεσημέρι της Τρίτης συνελήφθη στην ευρύτερη περιοχή των Τρικάλων, από αστυνομικούς του Τμήματος
Ασφάλειας Τρικάλων, ένας 46χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο καταπολέμησης της διάδοσης
ναρκωτικών ουσιών, πραγματοποιήθηκε νομότυπη έρευνα στην οικία του 46χρονου και παρακείμενη αποθήκη αυτής, με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου, κατά την
οποία βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν οκτώ νάιλον
συσκευασίες με κάνναβη, συνολικού βάρους, (6) κιλών και
(869) γραμμαρίων, επιμελώς κρυμμένες, καθώς και δύο ζυγαριές.
Επιπλέον, στην κατοχή του 46χρονου βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο.
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Τρικάλων, ενώ την προανάκριση διενεργεί το
Τμήμα Ασφάλειας Τρικάλων.
ΧΡ.ΠΑΠ.
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Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

ΜΠΑΣΚΕΤ

ΜΠΑΣΚΕΤ

ΥΨΗΛΕΣ ΣΤΡΟΦΕΣ

ΚΑΛΟ ΗΘΙΚΟ

ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Για ουσία και γόητρο
αγωνίστηκαν χθες οι ομάδες
του 1ου ομίλου στην Β’ ΕΠΣΤ (σελ 7)

Ο ΑΟΚ βάζει πλώρη για νέα
μεγάλη επιτυχία, ενώ οι Ικαροι
θα ψάξουν ξέσπασμα (σελ 3)

Το εφηβικό της Φαλώρειας
καθάρισε τον ημιτελικό Θεσσαλίας
και θα τα δώσει όλα στον τελικό (σελ 4)

4 Ζουν το όνειρό τους τα αγόρια του 4ου ΓΕΛ Τρικάλων, που
είχαν την τεχνογνωσία για να πάρουν την κούπα στην Θεσσαλία
και με ήρεμη δύναμη θα ετοιμαστούν για νέα πρόκληση
(σελ. 4)
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Με ηρεμία
οι Γόμφοι
Μια σημαντική ευκαιρία
και συνάμα αγωνιστική
πρόκληση έχουν μπροστά
τους οι Γόμφοι οι οποίοι
ρίχνονται στην μάχη των
πλέϊ οφ.
Μπροστά τους θα
βρουν τον Αμπελώνα που
δεν χρειάζεται συστάσεις.
Όμως ο εκπρόσωπός
μας στην καλή του μέρα
είναι ικανός για όλα και
θα σπεύσει να εξαντλήσει
τις πιθανότητες.
Αλλωστε διαθέτει στο
ρόστερ έμπειρους παίκτες
που ξέρουν να προσαρμόζονται στα δεδομένα
και να σημαδεύουν σωστά
όταν πρέπει.
Το τζάμπολ της αναμέτρησης στον Αμπελώνα
θα δοθεί το Σάββατο στις
18.30 τελικά με τον εκπρόσωπό μας να προετοιμάζεται μεθοδικά και αθόρυβα το προηγούμενο διάστημα.
Δεν έλειψαν και τα προπονητικά τεστ για να τσεκαριστούν σχήματα και
συστήματα.
Σε κάθε περίπτωση οι
φίλοι της ομάδας θα έχουν
ανοιχτή γραμμή με την
συγκεκριμένη έδρα.
Από την πλευρά της σε
εγρήγορση είναι και η Φαλώρεια, που θα μοχθήσει
για το καλύτερο στον αγώνα κατάταξης στην έδρα
του Φοίβου. Γ(πάει για Κυριακή, 19.00)
Στο ακουστικό τους περιμένουν τέλος οι Μάγοι
για τον αγώνα για τον
υπερπρωταθλητή με τη
Νίκαια 2012.

Απόβαση
στο
Ρότερνταμ
Γοητεία ασκούν οι μαραθώνιοι στους Τρικαλινούς λάτρεις του είδους.
Ετσι ο Σύλλογος δρομέων είχε μαζική συμμετοχή στο Ρότερνταμ με
τους: Λίπα, Νταούλα, Βενέτη, Δίπλα, Μαγκούφη.
Αναλυτικά σε επόμενο
φύλλο.
*Σε άλλα θέματα μοιράστηκαν έντυπα συμμετοχής στα σχολεία για το
Trikala city run, ενώ το
λακρός βλέπει Ολυμπιακούς και έχει προπονητικό
ορμητήριο μεταξύ άλλων
τα Τρίκαλα.

Σύνδεση με το καλάθι
Εντυπωσιακά είναι τα στατιστικά των Τρικαλινών καλαθοσφαιριστών,
που συνεχίζουν την δράση τους εκτός των τειχών

Μ

πορεί τα
στατιστικά να
μην λένε πάντα
όλη την
αλήθεια αλλά σίγουρα
δείχνουν πολλά χρήσιμα
πράγματα ειδικά στα
επιτελεία των ομάδων.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Αυτοί που ξετρελαίνονται
βέβαια είναι οι φίλαθλοι που
κάνουν φύλλο και φτερό κάθε
στοιχείο του συγκεκριμένου
κομματιού.
Η πρώτη ματιά είναι φυσικά
στους πόντους. Παλαιότερα
αρκετοί έκαναν το λάθος να
κρίνουν την απόδοση ενός παίκτη μόνο με την συγκεκριμένη
παράμετρο.
Αν σκόραρε λοιπόν με ικανοποιητική συχνότητα στα μάτια των περισσότερων θεωρούνταν κάτι σαν ήρωας.
Ωστόσο μπορεί να χαλάρωνε
στην άμυνα αποτελώντας κάτι
σαν μαύρη τρύπα.
Στην σύγχρονη καλαθοσφαίριση είναι επιτακτική ανάγκη
οι ομάδες να έχουν στο ρόστερ παίκτες για όλες τις δουλειές. Ακόμη και ένας κρίκος
αν λείψει από την αλυσίδα
μπορεί να γίνει η ζημιά.
Αυτά τα ξέρουν οι συμπολίτες παίκτες άλλων ομάδων,
που προσπαθούν να είναι τύπος και υπογραμμός στο παρκέ.
Πάντως την συγκεκριμένη
εποχή δείχνουν να διάγουν τα
καλά τους φεγγάρια έχοντας
απ’ευθείας σύνδεση με το καλάθι.
Πολύ απλά σκοράρουν κατά
βούληση, οπότε προπονητές
και φίλαθλοι τρίβουν τα χέρια
τους.
Μέλημά τους είναι να εμφανίζονται πανέτοιμοι στην
επόμενη αγωνιστική πρόκληση
και έτσι το κοινό αναγνωρίζει
και εκτιμά απεριόριστα τους
παίκτες εκείνους, που δίνουν
το 100% στο παρκέ.
Γιατί με συμβατικές εμφανίσεις δεν είναι δυνατόν να γίνει η επιθυμητή συλλογή ροζ
φύλλων αγώνα.
Στο πλαίσιο αυτό οι καλαθοσφαιριστές ψάχνονται όσο
δεν πάει προκειμένου την ώρα
της αλήθειας να εφαρμόσουν
πιστά όσα τους ζητάει ο προπονητής αν και πολλές φορές
μιλάει και το ένστικτο.
Αυτή την αλάνθαστη τακτική
ακολουθούν χρόνια οι συμπολίτες καλαθοσφαιριστές που
αγωνίζονται σε ομάδες εκτός
τειχών. Μαζί τους είναι και οι
μπασκετμπολίστες, που ανέπτυξαν εξαιρετική σχέση με
τα Τρίκαλα φορώντας φανέλες
τοπικών συλλόγων.
Ολοι αυτοί βιώνουν κάθε συνάντηση ως τελικό και εμφανίζονται ετοιμοπόλεμοι.
Σε κάθε περίπτωση πάντως
τόσα χρόνια στα γήπεδα ξέρουν πώς να μοιράζουν σωστά
τις δυνάμεις τους, οπότε η λο-

Ασταμάτητος σ’ένα ακόμη ματς ήταν ο Θ. Κοθράς συνεχίζοντας
με φόρα από το προηγούμενο παιχνίδι
γική λέει ότι το Τρικαλινό χρώμα θα είναι έντονο και στα
ματς που απομένουν.
Γενικά πάντως οι αθλητές
βρίσκονται μόνιμα στις επάλξεις για να πλειοδοτούν σε εμπνεύσεις και να αποδεικνύονται χρήσιμοι στις ομάδες τους.
Πολύ σωστά ξεκινούν κάθε
συνάντηση από μηδενική
βάση, διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όλα τα παιχνίδια
έχουν τα δικά τους κλειδιά.
Ακόμη και ένας κρίκος αν λείψει από την αλυσίδα αρκεί για
να γίνει η ζημιά.
Συνεπώς οι συμπολίτες καλαθοσφαιριστές που αγωνίζονται σε άλλες ομάδες οφείλουν να διαβάζουν σωστά όλα
τα δεδομένα και να βρίσκονται
ένα βήμα μπροστά από τον
συναγωνισμό.
Από αγώνα σε αγώνα πάντως πατούν πιο γερά στα πόδια τους έχοντας ως μέλημα
να προσφέρουν ουσία τόσο
σε άμυνα, όσο και σε επίθεση.
Διότι τόσα χρόνια στα γήπεδα
αυτό έχουν μάθει να κάνουν
πολύ καλά, να αγωνίζονται δηλαδή για το κοινό καλό.
Πάντως όλα τα εθνικά πρωταθλήματα έχουν το δικό τους
χρώμα και το πιστό κοινό αποζημιώνεται πλήρως. Και φέτος
λοιπόν έχουν προκύψει μεγάλες συναντήσεις όπου οι γνωστοί άσοι βγαίνουν στην πρώτη
γραμμή και δείχνουν να έχουν
αστείρευτες εμπνεύσεις. Συνεπώς στις τάξεις των ομάδων
τους επικρατεί συγκρατημένη
αισιοδοξία.
Φυσικά τα προγνωστικά και
οι προβλέψεις δίνουν και παίρνουν όσον αφορά τις ομάδες
που θα δώσουν σάρκα και
οστά στα όνειρά τους.
Αρκετά φαβορί στέκονται
στο ύψος των περιστάσεων
αλλά δεν λείπουν και οι ευχάριστες εκπλήξεις
Πάντως τα τελευταία χρόνια
αρκετοί παίκτες επιλέγουν να
αγωνιστούν στις μικρότερες
κατηγορίες και δεν το μετανιώνουν.
Χωρίς υπερβολή θα μπορούσαν να παίζουν και στα
μεγάλα σαλόνια αλλά για πολλούς και διαφόρους λόγους
κάνουν συγκεκριμένες επιλογές και δικαιώνονται.
Τα συγκροτήματα αυτά πέρα

από το οικογενειακό κλίμα βρίσκουν και την συνταγή της
επιτυχίας.
Από’ κει και πέρα αρκετές
ομάδες κινούνται χωρίς άγχος
και έτσι καταφέρνουν να κάνουν προσπεράσεις αναγκάζοντας το κοινό να ψάχνει λεπτομέρειες.
Τέλος μεγάλες μάχες γίνονται στην ουρά για την ανανέωση των εισιτηρίων παραμονής. Υπό το πρίσμα αυτό το
υλικό των κατηγοριών φαίνεται
ανεξάντλητο.
Ηδη προέκυψαν αρκετά παιχνίδια που χαρακτηρίζονται
διαφήμιση του μπάσκετ και
διαφαίνεται ότι και στην συνέχεια οι λεπτομέρειες θα κάνουν
την διαφορά, όπως και το ποιος θέλει περισσότερο την αλλαγή σελίδας στηριζόμενος
βέβαια στην κατάλληλη μπασκετική τεχνογνωσία.
Οι συμπολίτες φίλαθλοι υποκλίνονται σε ομάδες που κάνουν σπουδαία δουλειά στο
συγκεκριμένο μετερίζι αλλά η
προσοχή τους είναι στραμμένη
στους δικούς μας άσους, που
επέλεξαν επαγγελματικά προτάσεις άλλων ομάδων.
Και φέτος λοιπόν είναι συγκινητικοί, ενώ τους χαρακτηρίζει η μετριοπάθεια, αφού
ασπάζονται την ρήση ότι ο καλύτερος καθρέπτης είναι ο
αγωνιστικός χώρος.
Είναι φανερό συνεπώς ότι
οι Τρικαλινοί γεμίζουν τον αγωνιστικό χώρο δίνοντας τις κατάλληλες λύσεις στην κατάλληλη στιγμή.
Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι τα μεγάλα παιχνίδια είχαν
συνέχεια στην Α2 Εθνική. Σταχυολογούμε λοιπόν στοιχεία
από το ebasket.
Ο Ιωνικός Νικαίας συνεχίζει
να σκορπάει τον… τρόμο στο
πέρασμα του. Η ομάδα του
Νίκου Βετούλα συνέτριψε και
τον Διαγόρα Δρυοπιδέων(Νοέας) με 105-82 στο κλειστό
του Πλάτωνα.
Την ίδια ώρα, ο δεύτερος
Ηρακλής(Αγγελακόπουλος 2
, Γιαννακίδης συμμετοχή) έχανε και την τελευταία ελπίδα
για απευθείας άνοδο, μιας και
ηττήθηκε από τον Κόροιβο με
71-61 στην Αμαλιάδα, πράγμα
που σημαίνει ότι ο Ιωνικός
χρειάζεται μία νίκη στα επό-

μενα πέντε παιχνίδια για να
πανηγυρίσει και μαθηματικά
την άνοδο.
Ο Ερμής Αγιάς(Τριανταφύλλου 6 με 1, Κόμματος 30 με 5,
Τσιλούλης 15 με 2, Λάππας 2
) επέστρεψε στις νίκες, επικρατώντας εντός έδρας του
Αμαρουσίου με 99-83 κι ετοιμάζεται για τα πλέι οφ, όπου
θα έχει, μάλιστα, εκτός απροόπτου το πλεονέκτημα έδρας
στον πρώτο γύρο.
Όσον αφορά το ντέρμπι της
πεντάδας στο Μεσολόγγι, ο
Χαρίλαος Τρικούπης, παρότι
βρισκόταν πίσω στο σκορ στη
μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού, επικράτησε του Αμύντα(Βαρδιάνος συμμετοχή) με
74-72 κι ανέβηκε στην τέταρτη
θέση με 39 βαθμούς.
Όσον αφορά τη μάχη της
παραμονής, ο Απόλλωνας Πάτρας πανηγύρισε μία σημαντική νίκη απέναντι στην Καρδίτσα(Κακλαμάνος 5, Σαριμπαλίδης 3, Παπαχρήστος, Καλλές 8) στο κλειστό της Περιβόλας.
Τέλος, ζωντανή στη μάχη
για την είσοδο στα πλέι άουτ
έμεινε η Καβάλα(Χουχούμης
8 με 2, Προδρόμου 20 με 4),
η οποία εκμεταλλεύτηκε την
έδρα της, συντρίβοντας τον
Ιπποκράτη(Χατζηνικόλας 8 με
2) με 97-69.

Αρωμα προαγωγής
Αρκετά συγκροτήματα στην
Β’ Εθνική είναι μια ανάσα από
την αλλαγή σελίδας, ενώ οι
ειδικοί κάνουν λόγο για άκρως
συναρπαστικό πρωτάθλημα.
Η Δάφνη Δαφνίου(Τάταρης
10 με 1) βρέθηκε ένα βήμα
πιο κοντά στην Α2. Η ομάδα
του Χαϊδαρίου επικράτησε εντός έδρας του Παγκρατίου
(Δερμιτζάκης 14 με 1) με 8263 και διατηρήθηκε μόνη στην
κορυφή της βαθμολογίας.
Παράλληλα, εκμεταλλεύτηκε την “γκέλα” του Τρίτωνα(
συγκινητικός Τσούτσος, που
είχε 20 με 6) στην έδρα του
απέναντι στον Μανδραϊκό(Δέδες 14 με 1) (84-85) και μόνο
με “αυτοκτονία” θα χάσει την
πρώτη θέση.
Σπουδαίο διπλό πήρε ο Οίακας Ναυπλίου, ο οποίος πέρασε από την έδρα του Εσπέρου(Σκουλούδης 10) (66-71).
Την έδρα του υπερασπίστηκε κι ο Κρόνος Αγ. Δημητρίου,
ο οποίος επικράτησε του ΚΑΟ
Κορίνθου(Περωτής 4) με 6858.
Στον όμιλο Βορρά το Ανατόλια πανηγύρισε μία ιστορική
άνοδο στην Α2. Η ομάδα της
Θεσσαλονίκης διέλυσε εντός
έδρας τον Φαίακα με 88-42,
κερδίζοντας και μαθηματικά
το εισιτήριο για τη δεύτερη
τη τάξει εθνική κατηγορία.
Από την πλευρά του, το
Αγρίνιο επικράτησε των Ικάρων
Σερρών με 80-67 και διατηρήθηκε στη δεύτερη θέση μαζί
με την Ελευθερούπολη (Χαρισμίδης 7 με 1, Καραγεώργος
8), η οποία επικράτησε άνετα
του ουραγού Μακεδονικού με

70-57. Ο Φίλιππος Βέροιας(απίστευτος Κοθράς με 37π και 5
τρίποντα, Καντάρκος 9) συνέχισε την εξαιρετική του πορεία
και κέρδισε και τα Φάρσαλα
(Γκιουλέκας 19, Δέσπος 6, Λεπενιώτης 8) με 71-63.
Σπουδαίο ματς έγινε και μεταξύ της Χαλκηδόνας και του
Έσπερου Λαμίας(σταθερή
αξία Κατσαρές 16 με 3), με
τους γηπεδούχους να κερδίσουν με 70-66 στην παράταση.

Νέες παραστάσεις
Γεμάτα παιχνίδια έγιναν και
στην Γ’ Εθνική και παράλληλα
και αρκετά ντέρμπι, που ανεβάζουν την ψυχολογία.
Το Αιγάλεω έδωσε ακόμα
μία σπουδαία παράσταση στη
Γ’ Εθνική. Η ομάδα των δυτικών προαστίων μετέτρεψε σε
περίπατο το ντέρμπι της αγωνιστικής στον πρώτο όμιλο του
Νότου, διαλύοντας εντός
έδρας την Αχαγιά(Μακρής 5)
με 114-79.
Με νίκες συνέχισαν τις υποχρεώσεις τους ο Ιωνικός ΝΦ
κι η Μεγαρίδα(Θέος 4). Ο πρώτος πέρασε αλώβητος από την
Κηφισιά, επικρατώντας της τοπικής ομάδας με 81-71, ενώ η
δεύτερη δεν συνάντησε κανένα
πρόβλημα με Πέρα.
Πολύ σημαντική νίκη πανηγύρισε η Ακράτα(Αμβράζης
συμμετοχή). Οι γηπεδούχοι νίκησαν με 78-65 την Καλαμάτα
και πλέον έχουν έναν βαθμό
παραπάνω από τον ΝΕΟΛ.
Στον άλλο όμιλο Νότου τα
Μελίσσια πανηγύρισαν μία τεράστια νίκη ανόδου στη Β’
Εθνική, επικρατώντας εντός
έδρας του ΟΦΗ(Καραλής 9
με 1 τρίποντο) με 66-63. Η
ομάδα των βορείων προαστίων
έκαναν το 2/2 απέναντι στους
Κρητικούς και σκαρφάλωσαν
στην κορυφή, με τον Λοκρό
Αταλάντης να κάνει το καθήκον
του κόντρα στο Δειλινό και τη
μάχη της ανόδου να παίρνει…
φωτιά.
Από κοντά είναι και ο Αργοναύτης Τριγλίας Ραφήνας, ο
οποίος απέχει μόλις έναν βαθμό από την κορυφή ύστερα
από τη νίκη του με 61-53 κόντρα στον Ίκαρο Νέας Σμύρνης.
Τέλος την άνοδο της στη
Β’Εθνική Κατηγορία πανηγυρίζει η Ευκαρπία(Χαρτόπουλος
6 με 2).
Οι πρωτοπόροι του 2ου Βόρειου ομίλου της Γ’Εθνικής
Κατηγορίας επικράτησε εκτός
έδρας με 85-61 των Νέων Μουδανιών και κλείδωσε και μαθηματικά το εισιτήριο για την
τρίτη τη τάξει κατηγορία.
Θύμα έκπληξης έπεσε ο Πολύγυρος, καθώς ηττήθηκε με
72-56 από τον ΒΑΟ(χωρίς Γιαννούλη) εκτός έδρας.

τοπιΚΑ

Ο

ι μηχανές
πήραν για τα
καλά μπροστά,
το μάτι των
παικτών γυαλίζει, ο
προπονητής προσπαθεί
να πάρει το καλύτερο
από τον κάθε αθλητή, η
διοίκηση σπεύδει να
ανεβάσει τους παίκτες,
ενώ και το φίλαθλο κοινό
είναι στις επάλξεις.
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Για νέο κατόρθωμα
Ο ΑΟΚ με ψυχολογία στα ύψη ετοιμάζεται για μια ακόμη πτήση
απέναντι στον δυνατό ΑΓΣΙ.- Στη Νικόπολη παίζουν οι Ικαροι

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Μέσα σε λίγες αράδες φωτογραφίσαμε το κλίμα που
επικρατεί αυτή την εποχή στο
στρατόπεδο του ΑΟ. Καλαμπάκας.
Οι κιτρινομπλέ φωνάζει από
μακριά ότι βρήκαν την φόρμα
και την αποτελεσματικότητά
τους στην πιο κρίσιμη καμπή
του πρωταθλήματος.
Ετσι προσθέτουν συνέχεια
καινούργιους βαθμούς στο
σακούλι και το γεγονός αυτό
δίνει ώθηση στους πάντες.
Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε
ότι για όλους τους αθλητές
του κόσμου η καλύτερη τροφή είναι οι επιτυχίες.
Προς τιμήν τους τα στελέχη
της Καλαμπάκας δεν πτοήθηκαν όταν είχε κλείσει η κάνουλα. Πολύ περισσότερο δεν
διανοήθηκαν να πετάξουν πετσέτα. Η ίδια η πράξη δικαιώνει τα στελέχη, αφού έχουν
προκύψει μαζεμένες υπερβάσεις.
Κοινώς οι κιτρινομπλέ με
την αγωνιστική συμπεριφορά
τους και την εικόνα που καταθέτουν στα τελευταία ματς
έχουν συμβάλλει εντυπωσιακά

Ε

βαλαν ξανά τα
δυνατά και την
τέχνη τους τα
ερυθρόλευκα
δελφίνια σαρώνοντας τα
μετάλλια.

Το δελτίο τύπου αναφέρει:
Το ρητό που λέει «τα αγαθά
κόποις κτώνται» βρίσκει απόλυτη
εφαρμογή στο κολυμβητικό τμήμα της Α.Ε. Τρικάλων. Μετά από
μία επίπονη και σκληρή προετοιμασία των αθλητών της ομάδας
που στόχο είχε για μεν την αγωνιστική, τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα Βορείου και Νοτίου Ελλάδος, για δε την προαγωνιστική,
τους αγώνες που έγιναν το Μάρτιο στην Καρδίτσα, ενώ για το
τμήμα Τεχνικής Κολύμβησης, το
Χειμερινό Πρωτάθλημα. Με την
συμμετοχή τους σε όλες αυτές
τις διοργανώσεις οι αθλητέςτριές μας είχαν την ευκαιρία να
δρέψουν τους καρπούς των προσπαθειών τους κατακτώντας πολλά μετάλλια.
Αναλυτικά, το τριήμερο 22-2324 Φεβρουαρίου διεξήχθη στη
Θεσσαλονίκη το Χειμερινό Πρωτάθλημα Β. Ελλάδος κατηγοριών.
Η Α.Ε.Τ. συμμετείχε με τρεις
αθλητές-τριες, Παπαϊωάννου Βασιλική, Αδάμο Χρήστο και Μπέτσικου Έλενα. Η Βασιλική Παπαϊωάννου κατέκτησε το Χάλκινο
μετάλλιο στα 50m Πρόσθιο, ενώ
ο Αδάμος Χρήστος κατέκτησε
την 8η θέση στα 50m Ύπτιο. Τέλος η Μπέτσικου Έλενα πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση
κάνοντας εξαιρετική κούρσα στα
50m Πρόσθιο στην παρθενική
της εμφάνιση σε Χειμερινό Πρωτάθλημα.
Τη σκυτάλη των αγώνων πήρε
η προαγωνιστική ομάδα της

Νέα πτήση θα ψάξει ο ΑΟΚ, ενώ οι Ικαροι θα σπεύσουν
να επιβεβαιώσουν τα προγνωστικά
στο ανακάτεμα της τράπουλας.
Πραγματικά αρκετοί αντίπαλοι που μέχρι και πριν λίγο
καιρό ένιωθαν ήσυχοι έχουν
ταραχθεί αφού βλέπουν τον
εκπρόσωπό μας να παρουσιάζει ένα εξαιρετικό πρόσωπο.
Οσοι αγωνίζονται φροντίζουν να περιορίζουν τα λάθη
τους, ενώ δείχνουν αξιοθαύμαστη προσαρμογή. Επιπρόσθετα διαβάζουν άριστα τα
παιχνίδια και την κατάλληλη
στιγμή με χτυπήματα χειρουργικής ακρίβειας περνούν στην

θέση του οδηγού.
Με την συγκεκριμένη τακτική μεταφέρουν την πίεση
στους αντιπάλους, ενώ οι ίδιοι
κοιτάζουν μόνον μπροστά.
Ασφαλώς τίποτα δεν γίνεται
τυχαία στην αθλητική ζωή. Το
επιτελείο έβαλε τα πράγματα
κάτω και εντόπισε τους τομείς
που επιδέχονταν βελτίωσης.
Μέσα από την συστηματική
δουλειά όλοι βρήκαν τους ρόλους τους, ενώ μπήκαν στο
πετσί της Γ’ Εθνικής.
Πλέον το τοπικό συγκρότημα έχει αποκτήσει για τα
καλά ρυθμό και αυτοπεποί-

θηση και τα δυο συγκεκριμένα
στοιχεία πρέπει να το συντροφεύουν μέχρι την λήξη
της χρονιάς.
Με λίγα λόγια οι Καλαμπακιώτες τάραξαν τα ύδατα και
πάνε να φέρουν τα κάτωπάνω βασιζόμενοι στο ταλέντο
και στον αθλητικό εγωισμό.
Ασφαλώς στην βράση κολλάει το σίδερο, οπότε οι πρωταγωνιστές τώρα που είναι
σε ανοδική τροχιά δεν πρέπει
να αφήσουν να πέσει τίποτα
κάτω.
Το ζητούμενο φυσικά βρίσκεται στην ανάλογη συνέχεια. Οδηγό αποτελούν οι νικηφόρες αναμετρήσεις με τα
πρωτοπόρα Γρεβενά και τον
δυνατό στην έδρα του Παλαμά. Και στα δυο αυτά ματς οι
κιτρινομπλέ έδειξαν χαρακτήρα και δεν πτοήθηκαν στις
δύσκολες στροφές τους.
Ο επιμένων νικά λέει ο λαός
και πάνω απ’ όλα δικαιώνεται.
Πολύ σωστά άπαντες ξέχασαν
τις συγκεκριμένες συναντήσεις και θέλουν να σημειώσουν ένα ακόμη μεγάλο κατόρθωμα.
Την Κυριακή φιλοξενούν τον
ΑΓΣ. Ιωαννίνων, που και ψηλά
στην βαθμολογία είναι και
αξιόλογο σύνολο διαθέτει μαζί

με σπουδαίες μονάδες.
Όπως γίνεται αντιληπτό μια
συμβατική εμφάνιση δεν αρκεί
και οι γηπεδούχοι καλούνται
να κάνουν μια εμφάνιση βγαλμένη από τα καλύτερά τους
μέχρι την επόμενη βέβαια που
θα έλεγε και ο μεγάλος Νίκος
Γκάλης.
Η ουσία είναι ότι άπαντες
πιστεύουν αυτό που κάνουν
και θα εξαντλήσουν όλες τις
πιθανότητες για να βρουν το
κουμπί των Ηπειρωτών.
Από την στιγμή που ο ΑΟΚ
ενεργήσει με το καθαρό μυαλό των τελευταίων αγωνιστικών στην περιφέρεια και συνεχίσει να παίρνει τις λύσεις
από τους έμπειρους ψηλούς
τότε ο δρόμος θα ανοίξει διάπλατα.
Φυσικά οι χαμηλοί τόνοι δεν
αλλάζουν με τον κ. Κωνσταντινίδη να αναλύει όλα τα δεδομένα του αντιπάλου.
Ενθουσιασμός όμως υπάρχει και στις τάξεις των φιλάθλων, που για μια ακόμη φορά
θα σπεύσουν να πάρουν την
ομάδα από το χεράκι προκειμένου η αλυσίδα να μεγαλώσει.

Νωρίτερα οι ικαροι
Θεωρητικά οι Ικαροι έχουν

Γερό μπάσιμο
Επιτυχίες σε 3 μέτωπα για την αγωνιστική και προαγωνιστική ομάδα της ΑΕΤ

Δικαιολογημένα χαμόγελα για τα δελφίνια της ΑΕΤ

Α.Ε.Τ. (9-10-11-12 ετών) οι οποίοι
συμμετείχαν στους αγώνες «Γαλαγάλεια 2019» που έγιναν στο
κολυμβητήριο της Καρδίτσας

στις 16 Μαρτίου. Η Α.Ε.Τ. συμμετείχε με 10 δελφίνια και κατόρθωσε να κατακτήσει 9 μετάλλια, τόσο ατομικά όσο και σε
ομαδικά αγωνίσματα, πιστοποιώντας με αυτό τον τρόπο την
ποιοτική δουλειά που γίνεται και
στις ακαδημίες της ομάδος. Για
τους μικρούς αθλητές ο συγκεκριμένος αγώνας ήταν ο πρώτος
της χρονιάς και τα αποτελέσματα
τα οποία πέτυχαν ήταν σπουδαία.
Τέλος το ίδιο διήμερο στη
Θεσσαλονίκη, διοργανώθηκε το
χειμερινό Πρωτάθλημα Τεχνικής
Κολύμβησης Β. Ελλάδος, όπου
εκεί η Α.Ε.Τ. - ο μοναδικός σύλλογος στην πόλη που έχει αναγνωρισμένο τμήμα Τεχνικής Κολύμβησης - συμμετείχε με δύο
αθλήτριες, Γεροβάϊου Έλανα και
Λιάκου Κλειώ, οι οποίες κατέ-

κτησαν συνολικά 5 μετάλλια (2
Χρυσά, 3 Αργυρά), επιβεβαιώνοντας για τρίτη συνεχόμενη χρονιά
την ανοδική πορεία του τμήματος
της Τεχνικής. Ο επόμενος στόχος
αυτών των παιδιών είναι οι αγώνες OPEN, που θα διεξαχθούν
3-4-5 Μαΐου.
Οι προπονητές της ομάδας
Βάνα Κλωτσοτήρα - Καΐκη, Γιώργος Καραΐσκος, Γεράσιμος Τσιλιμιδός και Σοφία Ξάνθη, νιώθουν
δικαιωμένοι από τα αποτελέσματα όλων των αθλητών τους και
γενικότερα από τη συνολική εικόνα της ομάδας.
Τέλος θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε σε όλους, πως ξεκίνησαν
οι εγγραφές για τους λιλιπούτιους φίλους μας, οι οποίοι επιθυμούν να γνωρίσουν και να
ασχοληθούν με την κολύμβηση,
μία από τις πιο ευχάριστες φυ-

σικές δραστηριότητες για κάθε
παιδί, υπό την καθοδήγηση των
έμπειρων προπονητών της Α.Ε.Τ.
και φυσικά μέσα από ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα που περιλαμβάνει άφθονο παιχνίδι, ανυπαρξία πίεσης και κυρίως αγάπη
για το παιδί.
Για πληροφορίες απευθυνθείτε
στα τηλέφωνα : Βάνα Κλωτσοτήρα-Καΐκη 6937405710, Γιώργος
Καραΐσκος 6977247046 και Σοφία Ξάνθη 6972603585
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Τεχνική Κολύμβηση
ΓΕΡΟΒΑΪΟΥ ΕΛΕΝΑ
1η 50m ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΜΕ ΔΙΠΛΑ
ΠΕΔΙΛΑ
1η 100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΜΕ ΔΙΠΛΑ ΠΕΔΙΛΑ
ΛΙΑΚΟΥ ΚΛΕΙΩ
2η 50m ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΜΕ ΔΙΠΛΑ
ΠΕΔΙΛΑ
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την πιο εύκολη αποστολή τους
αφού την Κυριακή αντιμετωπίζουν την ουραγό και απογοητευμένη Νικόπολη.
Η συγκεκριμένη ομάδα είχε
κάνει ζημιές παλαιότερα αλλά
φέτος οι συσχετισμοί είναι
διαφορετικοί.
Ομολογουμένως μεταξύ
των δυο ομάδων υπάρχει τεράστια διαφορά κλάσης.
Αλίμονο αν οι κιτρινόμαυροι
δώσουν δικαιώματα στον αντίπαλο. Κανείς δεν είπε ότι
εντοπίζονται ψήγματα αλαζονείας αλλά κανείς στην ομάδα
δεν θέλει να υποστεί ένα
πλήγμα στο γόητρο.
Συνεπώς η συνταγή είναι
ξεκάθαρη. Ο εκπρόσωπός μας
καλείται να μπει από την αρχή
δυνατά στο παρκέ και να επιβάλλει τον νόμο του.
Επίσης πρέπει να κόψει την
κακή συνήθεια των νεκρών
διαστημάτων, που τόσο έχουν
κοστίσει σε προηγούμενα
ματς.
Είναι φανερό πάντως ότι οι
Ικαροι θέλουν ένα ξέσπασμα
και δεν θα αφήσουν τίποτα
στην τύχη. Επιπρόσθετα αναμένεται να μοιραστεί ο χρόνος
συμμετοχής. Πάντως οι τραυματισμοί δεν επιτρέπουν την
απόλυτη υλοποίηση του πλάνου, ενώ έγινε φιλικό με τους
Γόμφους.
Πάντως στο συγκεκριμένο
ζευγάρι της Πρέβεζας προέκυψε μια αλλαγή. Μετά από
συμφωνία των συγκροτημάτων το τζάμπολ δεν θα δοθεί
την συνηθισμένη ώρα αλλά
θα πραγματοποιηθεί στις
15.30.
Ετσι το τοπίο θα ξεκαθαρίσει μια ώρα αρχύτερα.

2η 100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΜΕ ΔΙΠΛΑ ΠΕΔΙΛΑ
2η 200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΜΕ ΔΙΠΛΑ ΠΕΔΙΛΑ
Προαγωνιστικη κατηγορία «ΓΑΛΑΓΑΛΕΙΑ 2019»
ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
1ος 50m ΕΛΕΥΘΕΡΟ
1ος 100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ
3ος 200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ
ΧΑΨΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
1η 50m ΥΠΤΙΟ
2η 100m ΥΠΤΙΟ
ΤΣΙΤΣΟΥΛΑ ΕΥΑ ΛΕΒΑΝΤΙΝΗ
2η 50m ΠΡΟΣΘΙΟ
3η 200m ΠΡΟΣΘΙΟ
5η 100m ΠΡΟΣΘΙΟ
ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
4ος 50m ΥΠΤΙΟ
4ος 100m ΥΠΤΙΟ
5ος 200m ΥΠΤΙΟ
ΤΖΟΥΡΤΖΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
4ος 200m ΠΡΟΣΘΙΟ
5ος 50m ΠΡΟΣΘΙΟ
5ος 100m ΠΡΟΣΘΙΟ
ΣΤΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
5ος 50m ΕΛΕΥΘΕΡΟ
5ος 100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ
ΛΙΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
5ος 200m Μ. ΑΤΟΜΙΚΗ
6ος 50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ
6ος 100m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ
ΚΑΤΣΙΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
7η 50m ΠΡΟΣΘΙΟ
12η 100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ
ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
10η 50m ΠΡΟΣΘΙΟ
ΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
12ος 50m ΕΛΕΥΘΕΡΟ
2η ΘΕΣΗ: 4 Χ 50 m ΕΛΕΥΘΕΡΟ Αγόρια 12 ετών
ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. - ΤΖΟΥΡΤΖΙΩΤΗΣ ΔΗΜ . - ΣΤΥΛΟΣ Ν. ΛΙΑΚΟΣ ΑΘ.
2η ΘΕΣΗ: 4 Χ 50 m Μ. ΟΜΑΔΙΚΗ Αγόρια 12 ετών
ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΜΙΧ - ΤΖΟΥΡΤΖΙΩΤΗΣ ΔΗΜ . - ΛΙΑΚΟΣ ΑΘ. - ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ.
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Τ

ο έμπειρο μάτι
αθλητικών στελεχών
μπορεί να εντοπίσει
με την μια τις αρετές
και τις προοπτικές ομάδων
και παικτών.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Ετσι σε πρόσφατο παιχνίδι της
σχολικής ομάδας βόλεϊ αγοριών
του 4ου ΓΕΛ ,άνθρωποι που υπηρετούν χρόνια το μετερίζι σημείωσαν αβίαστα ότι υπάρχει πλούσιο ταλέντο στις τάξεις του συγκροτήματος.
Παρά το φορτωμένο σχολικό
πρόγραμμα τα παιδιά αυτά αξίζει
να συνεχίσουν την αποστολή τους
προκειμένου να δώσουν το στίγμα
τους στο θεαματικό άθλημα.
Είναι φανερό ότι οι πρωταγωνιστές διαθέτουν τα απαραίτητα
αθλητικά γονίδια, ενώ δεν ξεχνούν
και την λαμπρή παράδοση του
σχολείου τους.
Επιθυμούν λοιπόν διακαώς να
καταθέσουν τα διαπιστευτήριά
τους μέσα από την χαρά του
αθλήματος.
Ομολογουμένως όταν οι παίκτες βγαίνουν στον αγωνιστικό
χώρο βρίσκονται στο στοιχείο
τους.
Διαβάζουν καλά τις καταστάσεις, καταθέτουν τεράστια ενέργεια, πλειοδοτούν σε εμπνεύσεις
και έτσι πετυχαίνουν θετικό ταμείο.
Και όλα αυτά με οδηγό τους
χαμηλούς τόνους. Διότι σε αυτές
τις ηλικίες δεν πρέπει να ξεχνάμε
ότι η ψυχολογία αλλάζει εύκολα.
Όμως στην πράξη οι πιτσιρικάδες έδειξαν ότι ξέρουν να κάνουν και καλή διαχείριση μιλώντας
όχι μόνον στην αρχή των παιχνιδιών αλλά κυρίως στο τέλος,
όπου εντοπίζονται τα πιο δύσκολα
και σύνθετα.
Μην φανταστεί κανείς ότι είναι
το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο
οι πρωταθλητές Τρικάλων να δείξουν την πλάτη τους σε συναδέλφους, που εκπροσωπούν μεγαλύτερες περιοχές.
Ωστόσο στον αθλητισμό όλοι

Μαζεμένα μπράβο
Εύσημα από παντού για την ομάδα βόλεϊ αγοριών του 4ου ΓΕΛ,
που δούλεψε σωστά για τον τίτλο στην Θεσσαλία, ενώ έπεται συνέχεια

Τέτοιες πανηγυρικές στιγμές θέλουν
να ζήσουν και στο μέλλον οι πρωταγωνιστές

Το ομαδικό πνεύμα και το ταλέντο έκαναν
την διαφορά για τα αγόρια του 4ου ΓΕΛ
έχουν δικαίωμα στο όνειρο και η
συγκεκριμένη φουρνιά αθλητών
του 4ου ΓΕΛ μπορεί να χαρακτηριστεί χαρισματική. Τα χνώτα τους
ταιριάζουν, έχουν προπονηθεί αρκετό διάστημα μαζί, οπότε στην
ώρα της αλήθειας ξέρουν τι πρέπει να κάνουν και πότε ακριβώς.
Για τον τελικό Θεσσαλίας απέναντι στο 9ο ΓΕΛ Λάρισας τήρησαν χαμηλούς τόνους και κοίταξαν να εκτελέσουν όσο καλύτερα
μπορούσαν την δική τους αποστολή.
Μαζί με τον προπονητή τους
Δ. Αναγνώστου συζήτησαν πολλά
πράγματα, οπότε ήξεραν πώς να
αντιδράσουν στο αμυντικό και
επιθετικό κομμάτι.
Ακόμη είχαν και εναλλακτικό
σχέδιο, ενώ βαρύτητα δόθηκε και
στην υπομονή. Γιατί πολλές φορές στον αθλητισμό ότι αρχίζει

ωραία δεν ολοκληρώνεται ανάλογα. Συνεπώς το διακύβευμα
βρίσκεται στο ποιος θα πει τον
τελευταίο λόγο.
Σαν έτοιμα από καιρό τα παιδιά
του 4ου ΓΕΛ συνδύασαν ουσία
και θέαμα, μέγα πάθος, αυταπάρνηση και αυτοπεποίθηση.
Ετσι προέκυψε η καθαρή επικράτηση 0-2(15-25, 21-25). Αμέσως μετά την λήξη το Τρικαλινό
επιτελείο δέχτηκε βροχή συγχαρητηρίων, που σίγουρα τα άξιζε,
αφού είχε αρχή, μέση, τέλος.
Σύνθημα ήταν φυσικά το όλοι για
ένας και όλοι μαζί για την ομάδα.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε άλλωστε
τον στίχο, που λέει ότι ιστορία
γράφουν οι παρέες. Αν μάλιστα
σ’αυτές υπάρχουν προικισμένα
στελέχη τότε ακόμη καλύτερα,
αφού έχουμε να κάνουμε με εκρηκτικό συνδυασμό.

Το πίστευαν πολύ
Στο κλειστό του Αλκαζάρ τα
αγόρια του 4ου ΓΕΛ φρόντισαν
να δώσουν μια εξαιρετική παράσταση. Μπήκαν στον αγωνιστικό
στόχο με προσήλωση, οπότε πέρασαν στην θέση του οδηγού.
Πόντο- πόντο εκτοξεύονταν η
ψυχολογία, ενώ ακόμη και στα
φρεναρίσματα κανείς δεν πτοήθηκε. Ισα-ίσα πείσμωσε και με
εμπνεύσεις και συνεργασίες μπήκε το νερό στο αυλάκι.
Ο άνθρωπος που έζησε όλο
αυτό το διάστημα από κοντά το
έμψυχο δυναμικό του συγκροτήματος είναι ο προπονητής Δημήτρης Αναγνώστου.
Μιλώντας στην «Σέντρα» έδωσε
το στίγμα του: «Ηταν μια υπέροχη
προσπάθεια από παιδιά που αγαπούν ιδιαίτερα αυτό που κάνουν.

Δεν σταματούν λοιπόν να ψάχνονται για να ανακαλύψουν νέους δρόμους, ενώ δεν πτοούνται
αν δεν τους βγει κάτι σε πρώτο
χρόνο.
Στο πρώτο σετ του αγώνα της
Λάρισας η ομάδα ήταν εξαιρετική
και φρόντισε να μην δώσει δικαιώματα στο άλλο σχολείο.
Φυσικά ήμασταν προετοιμασμένοι να δεχθούμε πίεση κάτι
που συνέβη στο δεύτερο σετ.
Εκεί δεν ξεκινήσαμε όπως θέλαμε
και βρεθήκαμε να κυνηγάμε μετά
το 0-5. Ωστόσο οι αθλητές αντέδρασαν με ψυχραιμία, απέναντι
σε μια ομάδα, που διέθετε τις δικές της αρετές και δυο παίκτες
με παραστάσεις από τις μικρές
Εθνικές.
Στην πορεία δε έλειψα κάποια
δικά μας λάθη, οπότε για μεγάλο
διάστημα πηγαίναμε πόντο- πόν-

το. Όμως στο 21-21 οι αντίπαλοι
υπέπεσαν σε ορισμένα σφάλματα
και τα δικά μας παιδιά τα αξιοποίησαν δεόντως.
Από την αρχή των υποχρεώσεών μας είχαμε στο πίσω μέρος
του μυαλού μας μια καλή πορεία
αλλά πορευτήκαμε βήμα- βήμα.
Οι μαζεμένες νίκες και οι καλές
εμφανίσεις έδωσαν ώθηση, οπότε
στον τελικό τα παιδιά ήταν συνεπή
με την ιστορία.
Αξίζει να εξάρουμε την πίστη
στην επιτυχία, τις ψυχικές τους
δυνάμεις αλλά και συνολικά τον
χαρακτήρα και το ταλέντο τους.
Με τέτοιες επιτυχίες συνεχίζεται η παράδοση του σχολείου,
ενώ πρόκειται για πολύ καλή
φουρνιά, που αν δουλέψει με το
ίδιο μεράκι μπορεί να δώσει σάρκα και οστά στα όνειρά της».
Πλέον το 4ο ΓΕΛ θα αντιμετωπίσει ή την Λαμία ή την Χαλκίδα,
εντός ή εκτός. Βέβαια υπάρχει
ένα θεματάκι αφού ένα βασικό
στέλεχος, ο Απ. Πετσιάς έχει κληθεί για προπονήσεις με την Εθνική
παμπαίδων στην Θεσσαλονίκη,
που ετοιμάζεται για σημαντική
υποχρέωση στο Μαυροβούνιο.
Θα γίνει συνεπώς το καλύτερο
δυνατό, ενώ όσοι αγωνιστούν θα
κάνουν κατάθεση ψυχής.
Ο κόουτς Αναγνώστου όμως
δεν ξέχασε και τα κορίτσια του
σχολείου για τα οποία πρόσθεσε
ότι έκαναν και αυτά συγκινητική
προσπάθεια φέτος αλλά έπεσαν
σε μια άκρως ποιοτική και ψημένη
ομάδα όπως η Ελασσόνα.
Σε κάθε περίπτωση όμως πλούτισαν τις παραστάσεις τους κάτι
που θα φανεί μέλλον. Επίσης απένειμε εύσημα στους ανθρώπους
της Ελασσόνας για την διοργάνωση.
Φυσικά στο σχολείο τα αθλητικά αυτά κατορθώματα μονοπωλούν το ενδιαφέρον, ενώ όλοι θέλουν λεπτομέρειες των αθλητικών
αυτών έργων και ημερών.
Η δράση πάντως καλά κρατεί
και έτσι σήμερα(11.00) η ομάδα
χάντμπολ θα αντιμετωπίσει το
συγκρότημα της Καρδίτσας επιδιώκοντας να πάρει την σκυτάλη
των διακρίσεων.

Είχε την συνταγή
Το εφηβικό της Φαλώρειας έκανε το καθήκον του απέναντι
στον ΑΣ. Καρδίτσας και πέρασε στον τελικό του Σαββάτου

Τ

α ταλέντα της
Φαλώρειας έχουν την
δική τους διαδρομή
στον χώρο των
πρωταθλημάτων υποδομής.
Συνεπώς κάθε χρόνο φροντίζουν
να παίζουν δυνατά παρά τον συναγωνισμό που υπάρχει.
Και φέτος λοιπόν δεν άλλαξαν
συνήθειες, οπότε το απόγευμα της
Τετάρτης πανηγύρισαν την πρόκριση στον τελικό Θεσσαλίας.
Ηταν ένα στοίχημα που έθεσαν
από την αρχή της χρονιάς και
έσπευσαν να το υπηρετήσουν με
την μεγαλύτερη δυνατή μεθοδικότητα.
Και όλα αυτά απέναντι σε μια
ομάδα πολύ καλά οργανωμένη και
με βλέψεις για το μέλλον, όπως είναι ο ΑΣ. Καρδίτσας.
Τα παιδιά του Κωστή Ευαγγελακόπουλου όμως έδειξαν στην πράξη
ότι ήθελαν πολύ το εισιτήριο και
κυρίως διέθεταν τις λύσεις και το
καθαρό μυαλό για να ολοκληρώσουν τον αγώνα όπως ονειρεύονταν.

Με ανεβασμένο ηθικό ετοιμάζονται πλέον οι πορτοκαλί για τον τελικό Θεσσαλίας

Το εφηβικό της Φαλώρειας όπως παρατάχθηκε
στον ημιτελικό με τον ΑΣ. Καρδίτσας
Η ιστορία και το ταμπλό του κλειστού Παλαμά έγραψε 52-44, οπότε
τα χαμόγελα δεν έλειψαν.
Ωστόσο κανείς δεν βγήκε από
την πρίζα αφού στο καπάκι υπάρχει
ο τελικός.
Το Σάββατο λοιπόν στις 17.30(Παλαμάς) οι πορτοκαλί καλούντα να
κάνουν εμφάνιση βγαλμένη από τα

καλύτερά τους για να αναχαιτίσουν
τους Αετούς Λάρισας(Σπάρτακος)
με τις πολλές επιλογές και βάθος.
Πάντως ο ημιτελικός περιλάμβανε
αρκετά λεπτά σημεία και χρειάστηκε ολύμπια ψυχραιμία.
Οσοι ξέρουν την Φαλώρεια
έσπευσαν να εκτιμήσουν ότι δεν
ξεδίπλωσε το σύνολο των αρετών
CMYK

της, αφού η πίεση ήταν μεγάλη.
Ετσι για εύλογο διάστημα οι ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ.
Γενικά ήταν ένα κλειστό παιχνίδι
με μπόλικο άγχος, όπου οι άμυνες
είχαν την τιμητική τους.
Ηταν φανερό όμως ότι τα παιδιά
της Φαλώρειας έψαχναν ευκαιρία
για ξεπέταγμα για να επικαλεστούμε
έναν όρο της ποδηλασίας.
Κατάφεραν λοιπόν να μιλήσουν
στην κατάλληλη στιγμή και 6 λεπτά
πριν το τέλος έχτισαν διαφορά 7
πόντων.
Αυτό ήταν. Στο διάστημα που
έμενε όλοι έκαναν θετικές σκέψεις
και με κοινή προσπάθεια στην άμυνα αλλά και κρύο αίμα στην επίθεση
πραγματοποίησαν το βήμα που
ήθελαν.
Σίγουρα θα αξιολογήσουν ιδιαίτερα όλα τα στοιχεία του αγώνα
και θα μελετήσουν τον αντίπαλο
στον τελικό, όπου θα επιδιώξουν
να πιάσουν αγωνιστικό ταβάνι στην
απόδοσή τους.

Ο κόουτς Ευαγγελακόπουλος
στάθηκε στην ψύχραιμη αντίδραση
στα κρίσιμα σημεία, ενώ είπε καλά
λόγια και για τον αντίπαλο.
Από την πλευρά της η διοίκηση
συνεχάρη τους αθλητές και υπενθύμισε την μεγάλη παράδοση του
τμήματος στον χώρο.
Τα δεκάλεπτα: 17-17, 31-32, 3641, 44-52.
Διαιτητές: Κοντογιάννης - Παζώλης
Α.Σ. Καρδίτσας (Χασιώτης):
Ντούρλιας , Περίφανος, Παπαγιάννης 2, Παπαστάθης , Κουτσόπουλος
2, Μπαλωμένος 9(3), Καρράς 3(1),
Κωνσταντίνου 2, Ντούρλιας 6, Παπαευθυμίου 11, Θεοχάρης 9, Κυρίτσης , Χαρίτου .
Φαλώρεια (Ευαγγελακόπουλος
- Παπαδημητρίου) Δούγγαρης 5,
Μπαλτός , Κόκκαλης , Μαλακασιώτης 9, Σπάθης , Πουλιανίτης 2,
Κατσαδούρος 7(1), Παναγιώτου
13(1), Μπακάλης 7, Βιττενμπέργκεν
9.
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Κατάθεση ψυχής!
Οι παίκτες του ΑΟ Τρίκαλα κορυφώνουν την προετοιμασία τους
για τον οριακό αγώνα της Κυριακής στην Λάρισα με τον Απόλλωνα

Οι παίκτες του ΑΟ Τρίκαλα συνεχίζουν την προετοιμασία για το πλέον κρίσιμο αγώνα του πρωταθλήματος, αυτόν κόντρα στον Απόλλωνα Λάρισας

Η

ώρα της
αλήθειας
πλησιάζει. Ο ΑΟ
Τρίκαλα την
Κυριακή στην Λάρισα
αντιμετωπίζει τον τοπικό
Απόλλων και επί της
ουσίας στον αγώνα αυτό
παίζεται κατά 90% ο
αγωνιστικό τους
αφανισμός! Διότι αν ο
ΑΟΤ δεν κερδίσει τότε ο
κίνδυνος να βρεθεί στις 4
τελευταίες ομάδες του
πρωταθλήματος και στο
ερασιτεχνικό
πρωτάθλημα της Γ’
Εθνικής είναι ορατός.

Του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
xristoforospap@gmail.com

Λογικό είναι όλοι να θέλουν
να αποφύγουν μια τέτοια καταστροφή. Από τη στιγμή που
χάνουν τα… ευρώ της Σούπερ
Λιγκ 2 τουλάχιστον να μην
χάσουν όλα!
Ο Μίλος Κόστιτς δουλεύει
με τους παίκτες του και ελπίζει
ότι όλοι έχουν κατανοήσει την
κρισιμότητα του αγώνα της
Κυριακής και θα πράξουν ότι
μπορούν για να μην σβήσει η
τρικαλινή ομάδα.

Από τηλεοπτικά
συμβόλαια 50.000 ευρώ
στις 800.000!
Οι ομάδες της Super
League 2 αναμένεται έχουν
τον πρώτο χρόνο τους τηλεοπτικά συμβόλαια της τάξεως
των 800.000 ευρώ και τον
δεύτερο στο 1 εκατ. ευρώ. Η

ΜΠΑΚΩΣΗΣ
EΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ

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

Football League αναμένεται
να διοργανώνει την Super
League 2.
Πρόκειται για τεράστια αναβάθμιση ειδικά για τις ομάδες
της Football League που είχαν
50.000 ευρώ τηλεοπτικά συμβόλαια και τώρα θα λαμβάνουν 800.000 τον πρώτο χρόνο και 1 εκατ. τον δεύτερο.
Θα είναι κλειστά συμβόλαια
διετούς διάρκειας και η Super
League 2 θα συσταθεί με
Νόμο όπως είχε γίνει και με
τις άλλες Διοργανώτριες Αρχές.
Παρότι δεν είναι επίσημο η
ενημέρωση που υπάρχει από
πλευράς ΕΠΟ είναι πως η
Football League θα είναι εκείνη που θα αναλάβει το οργανωτικό βάρος της Super
League 2.
Άλλωστε στο πιο μεγάλο
της ποσοστό η SL2 μετά την
αναδιάρθρωση θα έχει ομάδες της σημερινής Football
League. Η SL2 θα έχει ετήσιο
τηλεοπτικό μπάτζετ στα 12
εκατ. ευρώ.
Άρα για τα δύο χρόνια θα
δοθούν 24. Από την ΕΠΟ πάντως εκείνο που διευκρίνιζαν
ήταν πως ουσιαστικά πρόκειται για την απόφαση που είχε
ληφθεί από τον περασμένο
Αύγουστο.
Η SL2 θα έχει 12 ομάδες
και η FL 14 (σ.σ. 14 φυσικά
και η SL1) ενώ για την Football

League έτσι όπως θα διαμορφωθεί θα υπάρχει η δέσμευση
για τα ίδια τηλεοπτικά συμβόλαια που υπήρχαν.
Διαβάστε ξανά εδώ το πως
διαμορφώνονται οι κατηγορίες.
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Πιο κοντά
στον πάτο...
Κάθε αγωνιστική και μία τραγελαφική ιστορία για τη
Σπάρτη και τη Football League.
Χωρίς τερματοφύλακα και με 10 αντιμετώπισε τον
Ηρόδοτο. Τελικά δεν τα είδαμε όλα από τη Σπάρτη. Η
ομάδα της Λακωνίας κάθε αγωνιστική προσθέτει μία τραγελαφική ιστορία στο βιβλίο, τόσο της ίδιας όσο και της
Football League. Η ΠΑΕ ανακοίνωνε ότι θα μετέβαινε με
13 παίκτες στο Ηράκλειο για τον αγώνα με τον Ηρόδοτο,
αλλά παρατάχθηκε εν τέλει με... 10.
Ζέσταμα έκαναν 9 ποδοσφαιριστές και ενώ αρχικά οι
Λάκωνες υποστήριζαν ότι ο τερματοφύλακας Σφέτσος,
είχε μεταβεί στο νοσοκομείο με πυρετό, ειπώθηκε ότι
βρέθηκε στην εστία. Ωστόσο, αυτό δεν συνέβη και γάντια
πήρε συμπαίκτης του που δεν παίζει σε αυτή τη θέση.
Εκτός αυτού, όμως το ματς ξεκίνησε με 20λεπτη καθυστέρηση, γιατί προέκυψε θέμα με τις εμφανίσεις των
δύο ομάδων. Οι γηπεδούχοι υποχρεώθηκαν τελικά να
τις αλλάξουν και η... παρωδία ξεκίνησε στο γήπεδο της
Νέας Αλικαρνασσού.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
ΧΡΩΜΑΤΑ
ΣΙΔΕΡΙΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΤΖΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΖΑΠΠΑ 9 - ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ.: 24310 25442
ΚΙΝ.: 6977 246 233

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

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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ελευταία πράξη ενός
επιτυχημένου έργου θα
παιχτεί μεθαύριο
Κυριακή στο «Βασίλειος
Καρακίτσιος». Τα Μετέωρα
φιλοξενούν το Μακρυχώρι σε
ένα παιχνίδι άνευ
βαθμολογικής σημασίας. Οι
γηπεδούχοι ό,τι και να συμβεί
δεν θα χάσουν την 4η θέση η
οποία ανανεώνει το ραντεβού
με τη νέα Γ’ Εθνική κατηγορία,
ενώ οι φιλοξενούμενοι ό,τι και
να καταφέρουν δεν θα σώσουν
την παρτίδα.

Τ

Φινάλε χωρίς άγχος
•Τα Μετέωρα ολοκληρώνουν την επιτυχημένη τους χρονιά απέναντι
στο Μακρυχώρι •Δοκιμάστηκαν στον Πανιώνιο Κιάκος και Λίτσιος

Παρ’ όλα αυτά οι παίκτες των Μετεώρων θέλουν να «κλείσουν» τον κύκλο των υποχρεώσεών τους με νίκη
βάζοντας έτσι μια ακόμα «σφραγίδα
στην ήδη πετυχημένη προσπάθειά
τους.

Για δοκιμή στον Πανιώνιο
Κιάκος και Λίτσιος
Ηταν δύο από τα «αστεράκια» που
έλαμψαν στο φετινό πρωτάθλημα
της Γ’ Εθνικής κατηγορίας και φυσικά τράβηξαν αρκετά βλέμματα.
Πρόκειται για τους Κιάκο και Λίτσιο
οι οποίοι έκαναν δοκιμαστικές προπονήσεις στον Πανιώνιο αφήνοντας
θετικές εντυπώσεις, ενώ ο πρώτος το
ίδιο έκανε και στα Γιάννινα. Δύο τα-

Κιάκος και Λίτσιος δοκιμάστηκαν στον Πανιώνιο

λαντούχοι ποδοσφαιριστές που το
πιο πιθανό είναι να «χαθούν» από τα
Τρίκαλα, μιας και η πρώτη ομάδα του
νομού έχει «ειδικότητα» σ’ αυτόν
τον τομέα. Να χάνει δικά της παιδιά
φέρνοντας «καραβιές» παικτών και
στο τέλος να χάνει τη… μπάλα.

Οι διαιτητές
της τελευταίας αγωνιστικής
H 26η και τελευταία αγωνιστική
στον 4ο όμιλο της Γ’ Εθνικής διεξάγεται την προσεχή Κυριακή (14/4).
Αναλυτικά (όλοι οι αγώνες θα γίνουν
την Κυριακή στις 16.00):
Φωκικός-Α.Ο. Σελλάνων
Τσιγαρίδας, Δόσκορης, Λιτοσελίτης (Φθιώτιδας)
Θησέας Αγριάς-Στυλίδα
Σφέτσιας (Σάμου), Τίκας, Κανιουράς (Καρδίτσας)
Πιερικός-Νίκη Βόλου
Μπουμαρσόπουλος, Νικζάς, Στάικος (Λάρισας)
Ολυμπιακός Βόλου-Γ.Σ. Αλμυρού
Αγγελάκης, Τοροσιάδης, Παπαδόπουλος (Μακεδονίας)
Μετέωρα-Απόλλων Μακρυχωρίου
Κουρλός, Κατσαρός, Μπύρος (Ευρυτανίας)
Οικονόμος Τσαριτσάνης-Αστέρας Ιτέας
Τασιόπουλος, Σφυρής, Σαμαράς
(Θεσσαλίας).

Τα σενάρια ανόδου της τελευταίας αγωνιστικής στη Γ’ Εθνική
ο Liganews.gr ανέλυσε τα
δεδομένα και σας παραθέτει
τα στοιχεία των έξι ομίλων,
που δεν έχει κριθεί ο
προβιβασμός.

Τ

Δύο ομάδες έχουν προβιβαστεί ήδη, πριν την
τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος, με
τους Αιγάλεω (7o όμιλο) και Ιάλυσο (6o όμιλο)
να κάνουν τα σχέδια τους για την επόμενη σεζόν.
Τι γίνεται όμως με τους υπόλοιπους έξι ομίλους;

1ος όμιλος

2ος όμιλος
Δύο ομάδες διεκδικούν την άνοδο, με τη Βέροια να έχει το προβάδισμα απέναντι στον ΠΟ
Τρίγλιας.
Βέροια: .......................................................54
Πο Τρίγλιας: ...............................................52
Άρης Παλαιοχωρίου: .................................51

Τελευταία αγωνιστική:
Αγροτικός Αστέρας – Βέροια
Μακεδονικός Νεάπολης – ΠΟ Τρίγλιας
Εδεσσαϊκός – Άρης Παλαιοχωρίου

3ος όμιλος

Δύο ομάδες διεκδικούν την άνοδο την τελευταία αγωνιστική, οι Καβάλα και Νέστος.
ΑΟ Καβάλα .................................................63
Νέστος Χρυσούπολης ...............................62

Τρεις ομάδες ελπίζουν στην άνοδο, με τον
Κρόνο Αργυράδων να έχει το προβάδισμα.
Κρόνος Αργυράδων: ..................................45
Θεσπρωτός: ...............................................44
ΠΑΣ Αχέρων Καναλακίου: .........................44

Τελευταία αγωνιστική:

Τελευταία αγωνιστική:

Ασπίδα Ξάνθης-Καβάλα
Νέστος Χρυσούπολης – Αετός Ορφανού

Κρόνος Αργυράδων – Τηλυκράτης
Ναυπακτιακός Αστέρας – ΠΑΣ Αχέρων

Πρόταση για συνύπαρξη
•«Κερκίδα με φιλάθλους και τους προέδρους ΠΑΟΚ και ΑΕΚ»,
πρότεινε ο Τικαλινός Δημήτρης Γάλλος στον τελικό
Κάλεσμα στους φίλους του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ να
καθίσουν μαζί σε μια κερκίδα σε έναν πιθανό τελικό
ανάμεσα στις δύο ομάδες έκανε ο Δημήτρης Γάλλος
στο Metropolis 95.5 και στην εκπομπή «Στη Σέντρα»
τονίζοντας παράλληλα ότι θα έπρεπε να καθίσουν μαζί
τους και οι πρόεδροι των δύο συλλόγων.
Κάλεσμα στους φίλους του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ να
καθίσουν μαζί σε μια κερκίδα σε έναν πιθανό τελικό
ανάμεσα στις δύο ομάδες έκανε ο Δημήτρης Γάλλος
στο Metropolis 95.5 και στην εκπομπή «Στη Σέντρα»
τονίζοντας παράλληλα ότι θα έπρεπε να καθίσουν μαζί τους και οι πρόεδροι των δύο συλλόγων.
Αναλυτικά όσα είπε: «Το αυτονόητο να ακούγεται είναι εξωπραγματικό, είναι περίεργο.
Είναι μια σκέψη που έκανα μετά τον αγώνα των μικρών ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Τα παιδιά του ΠΑΟΚ φώναξαν "ΑΕΚ, ΑΕΚ" και απλά αναρωτήθηκα γιατί να μην γίνει. Τουλάχιστον
να καθίσουμε δίπλα δίπλα. Να μας δοθεί μια κερκίδα και να βρεθούμε εκεί 1000 φίλοι των
δύο ομάδων. Να χειροκροτήσουμε και να πανηγυρίσουμε στο τέλος για τον νικητή.
Ζητώ από τους ΠΑΟΚτσήδες και τους ΑΕΚτσήδες να βρεθούν εκεί. Να μαζέψουμε ακόμη και υπογραφές. Φανταστείτε την εικόνα και μάλιστα σε δύο σωματεία όπου οι ηγέτες
μας είναι Πόντιοι και να καθίσουν δίπλα δίπλα. Να αρθεί η τιμωρία Σαββίδη, πρέπει να είναι στο γήπεδο. Ακόμη και στους χειρότερους εγκληματίες δίνουν άδεια. ΑΕΚ και ΠΑΟΚ
είναι γεννημένοι από το ίδιο κύτταρο».

Καναλακίου
Θρίαμβος Σερβανών – Θεσπρωτός

4ος όμιλος
Οι δύο ομάδες του Βόλου διεκδικούν την
άνοδο, με τον Ολυμπιακό να έχει το ξεκάθαρο προβάδισμα.
Ολυμπιακός Βόλου: ...................................68
Νίκη Βόλου: ................................................66

Τελευταία αγωνιστική:
Ολυμπιακός Βόλου – ΓΣ Αλμυρός
Πιερικός – Νίκη Βόλου
Σενάρια: Με τον Ολυμπιακό να έχει το προβάδισμα στη μεταξύ τους ισοβαθμία, χάρς στο
0-0 του πρώτου γύρου και την επικράτηση με
2-0 στον δεύτερο, ο μόνος τρόπος για να κερδίσει την άνοδο η Νίκη είναι να χάσουν οι «ερυθρόλευκοι» και να κερδίσουν οι «κυανόλευκοι»
στην έδρα του Πιερικού.
Η ειδική κατάταξη της βαθμολογίας στα μεταξύ τους ματς, αν ισοβαθμίσουν στους 69
πόντους με ισοπαλία του Ολυμπιακού και επικράτηση της Νίκης:
Ολυμπιακός Βόλου: .....................................4
Νίκη Βόλου: ..................................................1

5ος όμιλος
Τρεις ομάδες δικδικούν την άνοδο, με τον
ΟΦ Ιεράπετρας να έχει το προβάδισμα.
ΟΦ Ιεράπετρας: .........................................47
Εθνικός: ......................................................44
Ιωνικός: .......................................................44

Τελευταία αγωνιστική:
ΟΦ Ιεράπετρας – Εθνικός
ΠΟ Ατσαλένιου – Ιωνικός

8ος όμιλος
Δύο ομάδες είναι μέσα στο… κόλπο της ανόδου, με τον Ασπρόπυργο να… κυνηγά την αυτοκτονία, προκειμένου η Καλαμάτα να του…
κλέψει τον προβιβασμό.
Ασπρόπυργος: ...........................................63
Καλαμάτα: ..................................................62

Τελευταία αγωνιστική:
Ασπρόπυργος – Ένωση Λέρνας
Καλαμάτα – Παναρκαδικός
Σενάρια: Όπως και στον 4ο όμιλο, έτσι κι
εδώ, μόνο με ισοπαλία ή ήττα του Ασπροπύργου και δική της νίκη η Καλαμάτα θα μπορέσει να πάρει την άνοδο, καθώς μειονεκτεί
στη μεταξύ τους ισοβαθμία.
Το «κλειδί» φυσικά είναι το 5-0 με το οποίο
επικράτησαν οι παίκτες του Γιώργου Βαζάκα,
πριν από δύο εβδομάδες:
Καλαμάτα-Ασπρόπυργος .........................1-0
Ασπρόπυργος-Καλαμάτα .........................5-0
Η μοναδική ισοβαθμία που μπορεί να προκύψει, για το τυπικό της υπόθεσης, είναι με
ήττα του Ασπρπύργου και ισοπαλία της Καλαμάτας, τότε στους 43 πόντους, η ειδική βαθμολογία των μεταξύ τους ματς είναι:
Ασπρόπυργος: .............................................3
Καλαμάτα: ....................................................3
Φυσικά, όπως και πιο πάνω ο ΚΑΠ αναφέρει:
«Για τις ομάδες που εκ νέου ισοβαθμούν,
συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με κριτήριο τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε
ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων
ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες»
Άρα, ο Ασπρόπυργος με το υπέρ του 5-1 στα
δύο μεταξύ τους ματς κερδίζει την άνοδο.

Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
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Ανάσα στην… ανάσα
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«Κλικ» στον Λόγγο

Ο Λόγγος κέρδισε και το Κεραμίδι 3-1 και αύξησε τη διαφορά από την Κρήνη

Ο «αρχαιότερος» πρόεδρος του ερασιτεχνικού Βαγγέλης
Αντωνίου αντέχει ακόμα στην ομάδα του Λόγγου. Στη φωτό
με τον Αποστόλη Μαντζανά, ο οποίος καμαρώνει τον γιο του
Ο Λόζιος (δεξιά) πέτυχε δύο γκολ στο χθεσινό παιχνίδι
κεί που υπήρχε…
ηρεμία στην ουρά
με τις φήμες να μην
θέλουν καμιά
ομάδα να υποβιβάζεται από
την Β’ Ερασιτεχνική, τις
τελευταίες μέρες
κυκλοφορεί έντονα πως θα
υποβιβαστούν από τον Α’
όμιλο, δύο ομάδες, οπότε…
τρεχάτε ποδαράκια.

Ε

Του ΠANOΥ
ΓIΔOΠOYΛOΥ
gidopoulosp@yahoo.gr

Μ’ αυτά και μ’ αυτά ο Λόγγος
κάνει τη δική του αντεπίθεση ώστε
να βρεθεί εκτός ζώνης υποβιβασμού, εάν και εφόσον… Χθες η
ομάδα του Γιώργου Τσίνα κέρδισε
το Κεραμίδι 3-1 και πήρε ανάσα.
Χωρίς η εικόνα του παιχνιδιού
να ξεπεράσει την μετριότητα στο
μεγαλύτερο διάστημα του πρώτου ημιχρόνου, οι δύο ομάδες
προσπάθησαν με φιλότιμο να δημιουργήσουν ευκαιρίες και να
βρουν το γκολ.
Τελικά το πρώτο μέρος έμεινε
«λευκό» με τις δύο ομάδες να χάνουν από μια κλασική ευκαιρία,
πέρα από τα σουτ που είχαν χω-

Κέρδισαν οι πρωτοπόροι
•Εχασαν οι Καρυές στο Πετρωτό
Δύσκολα το Ριζαριό (0-1), εύκολα οι Παραληθαίοι (6-1)
κέρδισαν και συνέχισαν τον αγώνα της ανόδου. Αντίθετα
οι Καρυές ηττήθηκαν στο Πετρωτό με τους γηπεδούχους
να παίρνουν βαθμολογική ανάσα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Κρήνη - Κηπάκι ....................................................................0-4
Πετρωτό - Καρυές...............................................................3-1
Λόγγος - Κεραμίδι ...............................................................3-1
Ακαδημία 1 - Ριζαριό ...........................................................0-1
Βασιλική - Αρδάνι ................................................................1-0
Γριζάνο - Αγ. Κυριακή .........................................................6-0
Παραληθαίοι - Αγ. Οικουμένιος ..........................................6-1
Αμπελάκια - Ζάρκο ..............................................................0-2
Ρεπό: Αστέρας

Η ΒΑθΜoΛoΓΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ

Β

Ν

Ι Η

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

62
61
51
50
43
42
38
34
33
28
27
26
25
24
23
18
4

20
19
16
15
12
12
10
10
10
8
8
7
7
7
7
4
1

2
4
3
5
7
6
8
4
3
4
3
5
4
3
2
6
1

Ριζαριό
Παραληθαίοι
Καρυές
Ζάρκο
Κηπάκι
Γριζάνο
Βασιλική
Αγ. Οικουμένιος
Αρδάνι
Κεραμίδι
Αμπελάκια
Αγ. Κυριακή
Ακαδημία 1
Πετρωτό
Λόγγος
Κρήνη
Αστέρας

2
2
5
4
6
6
7
11
12
13
13
12
13
14
16
15
22

ΤΕΡΜ.
84-20
85-22
52-28
45-24
52-32
56-36
32-31
52-50
47-46
40-52
27-42
36-52
30-38
23-43
26-52
22-64
17-94

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Κηπάκι......................................- ....................................Καρυές
Κεραμίδι...................................- ......................................Κρήνη
Ριζαριό .....................................- ..................................Πετρωτό
Αρδάνι......................................-.....................................Λόγγος
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Ο νεαρός Χρήστος Μεσδανίτης προσπαθεί
να σταματήσει τον αντίπαλό του
ρίς να απειλήσουν.
Το Κεραμίδι προσπάθησε πρώτο για το γκολ
αλλά το μακρινό σουτ
του Αυγέρη στο 2’ κατέληξε ελάχιστα πάνω
από την εστία του Γρατσάνη, ενώ η απάντηση
του Λόγγου ήρθε με
προσπάθεια στο 6’ σε
σουτ του Πρεμέτη το
οποίο κατέληξε κόρνερ.
Στο 12’ ο παραπάνω
παίκτης προσπάθησε να
εκμεταλλευτεί την απόσταση του Ταφύλη με
την εστία του (από ανάγκη έπαιξε τερματοφύλακας), αλλά το σουτ
Ο Πάντος σκόραρε μια φορά
που επιχείρησε κατέληξε άουτ. Όπως και το
και πρόσφερε στη νίκη του Λόγγου
δυνατό μακρινό σουτ
του Λιόντου στο 13’.
Το κεραμίδι απείλησε με δυνατή εκτέλεση
φάουλ του Καψιώχα στο
15’ αλλά ο Γρατσάνης
αντέδρασε ψύχραιμα.
Στο 21’ ο Μαργαρίτης
σούταρε χλιαρά, υπό
πίεση, αλλά άστοχα.
Τέσσερα λεπτά αργότερα ο Λόγγος έχασε
σημαντική ευκαιρία να
«ανοίξει» το σκορ όταν ο
Πάντος βρέθηκε απέναντι στον Ταφύλη, προΑπό τους καλύτερους του Κεραμιδίου
σπάθησε να τον «κρεο Τσιούφης, μαρκάρεται
μάσει» αλλά η μπάλα
από τον Γκουρμπαλιώτη
κατέληξε άουτ.
Δύο προσπάθειες του
Κεραμιδίου με σουτ των
δίνοντας και πάλι το προβάδισμα
Μπουραζάνα και Καψιώχα εξου- στην ομάδα του Λόγγου.
δετερώθηκαν από τον Γρατσάνη.
Στο 67’ φάουλ του Μαντζανά ο
Στο 42’ οι φιλοξενούμενοι έχα- Ταφύλης μπλόκαρε.
σαν σπουδαία ευκαιρία όταν ο ΚαΣτο 80’ το Κεραμίδι απείλησε.
ψιώχας με κεφαλιά βρήκε τον Ο Α. Παππάς εκτέλεσε φάουλ, ο
Ταφύλης από πλάγια αριστερά
Παππά Θ. κι αυτός απέναντι στον
σούταρε αλλά για λίγο αστόχησε.
Γρατσάνη σούταρε στα ύψη.
Στο 84’ από συλλογική προΣτην εκπνοή του ημιχρόνου ο
σπάθεια Μπουμπουρέση- ΠάνΠάντος και πάλι απέναντι στον Τατου-Λόζιου τελευταίος αστόχησε
φύλη, δεν μπόρεσε να τον νικήσει.
εξ’ επαφής.
Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε
Στην εκπνοή του αγώνα ο Λόγμε τις ομάδες να αναζητούν το
γκολ και στο 48’ ο Κούκος βρέ- γος πέτυχε το 3-1. Γκολ που ανήκει στη φιλότιμη προσπάθεια του
θηκε σε θέση βολής, αλλά προτίμησε να συνεργαστεί και όχι να τε- νεαρού Γκουρμπαλιώτη, ο οποίος
ξέφυγε από δεξιά, κέρδισε την
λειώσει τη φάση με αποτέλεσμα
κόντρα και την κατάλληλη στιγμή
να χαθεί.
Στο 55’ όμως ο Λόζιος τελείωσε έδωσε στον Λόζιο ο οποίος χωρίς
δυσκολία πέτυχε γκολ.
την προσπάθεια με συρτό σουτ
απέναντι στον Ταφύλη κάνοντας
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
το 1-0.
ΛΟΓΓΟΣ: Γρατσάνης, ΜπανάΣτο 61’ το Κεραμίδι έφερε το
σιος, Γκουρμπαλιώτης, Τζόκας
παιχνίδι στα ίσα με τον Α. Παππά
(46’ Ρήτος0, Μεσδανίτης (20’ Πάννα σκοράρει στη πρώτη επαφή με
τος), Κούκος, Σκράπας, Μαντζατη μπάλα και μάλιστα από κόρνερ, νάς, Πρεμέτης, Λιόντος (66’
αφού ο Γρατσάνης δεν υπολόγισε
Μπουμπουρέσης), Λόζιος.
σωστά την πορεία της και την
ΚΕΡΑΜΙΔΙ: Ταφύλης, Εμμαείδε να καταλήγει στα δίκτυα (1-1). νουήλ, Μπουραζάνας, Γρηγορίου,
Ένα λεπτό αργότερα ο Λόγγος
Σκαρκάλης, Τσιούφης, Καψιώπλησίασε την επιτυχία αλλά η χας, Αυγέρης, Παππάς Θ., Μαρπροσπάθεια του Λόζιου κατέληξε γαρίτης (60’ Παππάς Α.), Θεοδώελάχιστα άουτ. Στο 63’ ο Πάντος ρου.
βρέθηκε στη περιοχή και απέΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Τζιότζιος (Νταναντι στον Ταφύλη πέτυχε το 2-1
λούκας- Καλογριάς).

Αλλαγή ουσίας… Από σέντερ φορ… τερματοφύλακας
και από τερματοφύλακας… φορ ο Βαγγέλης Ταφύλης,
ένα από τα καλύτερα παιδιά του ερασιτεχνικού. Στη φωτό
παραδίδει τη φανέλα του «γκολκήπερ» στον Εμμανουήλ

Ανετος και ωραίος.
Τι να την κάνει
την κερκίδα
ο Θανάσης
Τσιούλης.
Καρέκλα από το
σπίτι, σε μια
ήρεμη θέση και
παρακολουθεί
μπάλα

Ψυχάρα ο Σάκης Παππάς. Φορώντας το νo 4 του Κεραμιδίου,
υποσχέθηκε πως θα μπει στο παιχνίδι, θα σκοράρει
και θα αφιερώσει το γκολ στον αείμνηστο Κώστα
και στον Μπαρμπα- Νίκο. Και τόκανε!

Παράσταση νίκης
από τον προπονητή
του Λόγγου
Γιώργο Τσίνα.
Ένα γήπεδο
μόνος του…
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Πάντα δυναμικά
•Τρικαλινά στελέχη που ειδικεύονται στο Cross fit είναι έτοιμα να
δώσουν τις μάχες τους διεκδικώντας τα καλύτερα δυνατά πλασαρίσματα

Ό

ταν
γνώρισαν το
άθλημα το
ερωτεύτηκαν
με την πρώτη ματιά.

Σε τέτοιες περιπτώσεις η
συνέχεια είναι γνωστή. Οι
πρωταγωνιστές αφοσιώνονται
ολοκληρωτικά στο αντικείμενο
και δεν σταματούν να ψάχνονται.
Όταν μάλιστα αρχίζουν να
τρέχουν οι επιτυχίες τότε η
ψυχολογία εκτοξεύεται και το
έμψυχο δυναμικό συνεχίζει
με ακμαίο ηθικό βάζοντας
πλώρη για καινούργια κατορθώματα.
Υπηρετώντας τον χώρο με
επαγγελματική θα έλεγε κανείς ευσυνειδησία οι έμπειροι
αθλητές μας δίνουν την αίσθηση ότι γεννήθηκαν για το
συγκεκριμένο αντικείμενο,
που τους ταιριάζει γάντι.
Εδώ και καιρό αφοσιώθηκαν
ολοκληρωτικά σε μια σημαντική αγωνιστική πρόκληση.
Ολοι οι δρόμοι οδηγούν
στην πρωτεύουσα και οι ίδιοι
δεν άφησαν τίποτα στην τύχη.
Κατασκήνωσαν λοιπόν στο
γυμναστήριο δουλεύοντας
ώρες ατέλειωτες, ενώ πρόσεξαν και τις πιο μικρές λεπτομέρειες.
Διότι ξέρουν ότι ο συναγωνισμός θα είναι έντονος. Φυσικά ο συνδυασμός γνώσης
του αθλήματος, υψηλής τε-

Οι Τρικαλινοί θιασώτες του Cross fit ρίχνονται στα βαθιά έχοντας τις δικές τους ελπίδες για διακρίσεις
χνικής και άριστης φυσικής
κατάστασης είναι εκρηκτικός.
Περισσότερα πάντως θα
φανούν στο χειροκρότημα.
Το ενημερωτικό κείμενο
αναφέρει:
To Athens Throwdown (Πανευρωπαϊκοί αγώνες Cross
fit) επιστρέφει σε λίγες μέρες
στην Αθήνα και έξι αθλητές
του συλλόγου Πυρήνας
Crossfitcore Trikala box προκρίθηκαν και θα είναι εκεί
διεκδικώντας μια θέση στον
τελικό.
Η πορεία του συλλόγου στο
χώρο του Cross fit μετράει
από το 2012 και χαρακτηρί-

ζεται από επίμονη και ασταμάτητη προσπάθεια , από θυσίες και από δύσκολες προπονήσεις με το βλέμμα στραμμένο πάντα στις διακρίσεις.
Το ΑTHENS THROWDOWN
είναι διοργάνωση πανευρωπαϊκού επιπέδου,διεξάγεται
στο κλειστό του ΤΑΕ ΚWON
DO στο Παλαιό Φάληρο από
12εώς 14 Απριλίου και εκεί οι
Βασίλης και Φώτης Άννινος
και Φίλιππος Δημουλάς στην
κατηγορία ΤΕΑΜ ΕLITE, o
Mπρέντας Σωτήρης στην κατηγορία ΜΑSTERS ELITE και
οι Αχιλλέας Οικονομίδης με
τον Δημήτρη Σκαπέτη στην

κατηγορία SCALED θα ανταγωνιστούν αθλητές που συμμετείχαν ακόμη και στα
CROSSFIT GAMES στην Αμερική δικαιώνοντας όσους τους
στηρίζουν και τους πιστεύουν
και εκπροσωπώντας την πόλη
των Τρικάλων σε ακόμη μία
μεγάλη ευρωπαϊκή διοργάνωση
Δεν είναι η πρώτη φορά
που οι συγκεκριμένοι αθλητές
αγωνίζονται σε παρόμοιους
αγώνες καθώς αριθμούν πολλές συμμετοχές σε ευρωπαϊκές και εγχώριες διοργανώσεις με σημαντικές διακρίσεις
σε αυτές.

Για νέα πτήση

Γαλάζια έξοδος

Μάτια βγάζουν φέτος οι νέες των Τρικάλων, που παρουσιάζουν εντυπωσιακή αλυσίδα αποτελεσμάτων.
Την Κυριακή θα έχουν την ευκαιρία να προσφέρουν
μια ακόμη παράσταση με την συνέπεια και σοβαρότητα
που τις χαρακτηρίζουν.
Οι κυανέρυθρες θα φιλοξενήσουν στις 16.30 (Ελευθεροχώρι) τον Διγενή Καρδίτσας και θα ψάξουν ουσία και
θέαμα.
Τον αγώνα θα σφυρίξει ο Λαρισαίος κ. Αγγελούλης.
Αντίθετα οι γυναίκες θα κάνουν το ρεπό τους.

Γέμισαν τις μπαταρίες τους οι γυναίκες του Ασκληπιού,
που κατάφεραν να πετύχουν τον φετινό τους στόχο,
οπότε θα επιστρέψουν δριμύτερες και χωρίς άγχος.
Μέλημά τους είναι να απολαύσουν το εκτός έδρας παιχνίδι στο ΕΑΚ Θεσσαλονίκης με την αξιόμαχη Σταυρούπολη.
Η συνάντηση θα διεξαχθεί την Κυριακή στις 18.00 και
τα Τρικαλινά κορίτσια θα σπεύσουν να επιστρέψουν με
γεμάτα χέρια.
Αλλωστε και παραστάσεις διαθέτουν αλλά και πλούσιο
ταλέντο.
CMYK

* Δεν υπάρχει καλύτερο σκηνικό από το να βλέπουν οι Τρικαλινοί φίλαθλοι πολλές και σημαντικές διακρίσεις ειδικά
στις μικρές ηλικίες. Διότι αυτές είναι που θα πάρουν την
σκυτάλη από καταξιωμένους συναδέλφους τους και θα
σπεύσουν να καταθέσουν τα δικά τους διαπιστευτήρια.
* Η όλη εικόνα βέβαια επιβεβαιώνει ότι και ταλέντο υπάρχει
στα μέρη μας και σωστή δουλειά γίνεται από τους υπεύθυνους παρότι δεν διαθέτουν τρελά μέσα και ανέσεις
στην διάθεσή τους. Από την στιγμή όμως που αναλαμβάνουν μια αποστολή θέλουν να την φέρουν σε πέρας με
υψηλό αίσθημα ευθύνης.
* Και όλα αυτά ενώ ο χρόνος μόνο πλουσιοπάροχος δεν
είναι για τα φρέσκα πρόσωπα. Τα νιάτα προσπαθούν να
προφτάσουν σχολικές, αθλητικές και λοιπές δραστηριότητες
και αυτός ο αγώνας δρόμου μόνο εύκολος δεν είναι.
* Συνεπώς όταν ανοίγει η κάνουλα και μάλιστα απέναντι
σε αξιόλογους αντιπάλους προκύπτει μια γλυκιά δικαίωση,
που δίνει την ώθηση στους πρωταγωνιστές να ψαχτούν
ακόμη περισσότερο ξεδιπλώνοντας το σύνολο των αρετών
τους.
* Αξίζει λοιπόν τα παιδιά αυτά να στηριχθούν ανάλογα
προκειμένου να βγουν καινούργια πρόσωπα στον αφρό.
Από την πλευρά τους οι υπεύθυνοι των ομάδων και οι
δάσκαλοί τους στάζουν μέλι για το ήθος και την αξιοπρέπεια
με την οποία προσεγγίζουν τα δρώμενα.
* Πάντως δεν είναι και πολλές οι επαρχιακές πόλεις της
χώρας που μέσα σε λίγα μόλις 24ώρα έχουν να επιδείξουν
σπουδαίες επιτυχίες σε μπάσκετ, βόλεϊ, ειδικά των μικρών
ηλικιών αλλά και στον στίβο.
* Οσο για τις μαχητικές τέχνες προκύπτουν συνέχεια καινούργια σημεία αναφοράς. Αυτό δείχνει ότι αυτοί που
διακονούν τον χώρο δεν μένουν στα κεκτημένα τους
αλλά εργάζονται με σύστημα προκειμένου να μείνουν
πολλά χρόνια στον αφρό. Παράλληλα συστήνουν εξαιρετικά
το αντικείμενο σε νεώτερους συναδέλφους τους.
* Όταν λοιπόν το έμψυχο δυναμικό ανεβαίνει στο ταπί,
στο ρινγκ,στο τατάμι ή όπως αλλιώς θέλετε πείτε τον
αγωνιστικό χώρο δίνει το 100%, οπότε η κάνουλα των
επιτυχιών αυξάνεται σε εντυπωσιακό βαθμό.
* Το δικό τους χρώμα θα έχουν τα πλέϊ οφ και πλέϊ άουτ
στην ΕΣΚΑΘ, ενώ οι φίλαθλοι ζεστάθηκαν με τους αγώνες
υποδομής επιπέδου Θεσσαλίας. Οι εκπρόσωποί μας στην
διαδικασία καλούνται να πραγματοποιήσουν εμφανίσεις
βγαλμένες από τα καλύτερά τους προκειμένου να γείρουν
την ζυγαριά στο μέρος τους.
* Από την άλλη αρκετά στελέχη έχουν ήδη στραμμένο το
βλέμμα στο μέλλον σχεδιάζοντας σειρά οργανωτικών κινήσεων, οι οποίες θα δουν τα φώτα της δημοσιότητας εν
ευθέτω χρόνω.
* Με τους καλύτερους οιωνούς έγινε η υποδοχή της καινούργιας εκδήλωσης: Τρίκαλα city run. Αρκετά στοιχεία
της συνέντευξης έπαιξαν και σε κεντρικά ΜΜΕ. Οι υπεύθυνοι
πάντως δεν σταματούν να ψάχνονται αφού ξέρουν ότι η
πρώτη χρονιά είναι η πιο δύσκολη και επιβάλλεται να τοποθετηθούν στέρεες βάσεις για ακόμη καλύτερη συνέχεια.
* Οσο για τις ιδέες σίγουρα δεν λείπουν και θα αναπτυχθούν
σε βάθος χρόνου. Αρκετοί πάντως στιβικοί εκτός των
τειχών έσπευσαν να συλλέξουν λεπτομέρειες για την
πρωτοβουλία και δηλώνουν ότι θέλουν να πάρουν άρωμα
από μέσα. Ο ενθουσιασμός βέβαια θα είναι στα ύψη.

Ο2.00: FOX Sports
Stanley Cup Playoffs, NHL
04:50 COSMOTE SPORT 5 HD
Formula 1, Grand Prix Κίνας
1ες ελεύθερες δοκιμές
05:00 ΕΡΤ Sports HD
Formula 1, Grand Prix Κίνας
1ες ελεύθερες δοκιμές
08:50 COSMOTE SPORT 5 HD
Formula 1, Grand Prix Κίνας
2ες ελεύθερες δοκιμές
09:00 ΕΡΤ Sports HD
Formula 1, Grand Prix Κίνας
2ες ελεύθερες δοκιμές
16:55 COSMOTE SPORT 7 HD
Moto3 Red Bull Grand Prix of the
Americas
1ες ελεύθερες δοκιμές
17:50 COSMOTE SPORT 7 HD
MotoGP Red Bull Grand Prix of the
Americas, 1ες ελεύθερες δοκιμές
18:50 COSMOTE SPORT 7 HD
Moto2 Red Bull Grand Prix of the
Americas, 1ες ελεύθερες δοκιμές

19:00 COSMOTE SPORT 9 HD
Μπελεντίγιεσμπορ - Φενέρμπαχτσε
TBF Basketball Super League
19:30 COSMOTE SPORT 3 HD
Νυρεμβέργη - Σάλκε, Bundesliga
21:00 Novasports 1HD
Αλμπα Βερολίνου - Βαλένθια
Τελικός Eurocup
21:10 COSMOTE SPORT 7 HD
Moto3 Red Bull Grand Prix of the
Americas, 2ες ελεύθερες δοκιμές
21:45 Novasports 2HD
Ναντ - Λυών, Ligue 1
22:00 COSMOTE SPORT 1 HD
Λέστερ - Νιουκάσλ
Premier League
22:05 COSMOTE SPORT 7 HD
MotoGP Red Bull Grand Prix of the
Americas, 2ες ελεύθερες δοκιμές
23.05: COSMOTE SPORT 7 HD
Moto2 Red Bull Grand Prix of the
Americas
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ΑΙΣΧΥΛΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ ΔΕΣΜΩΤΗΣ
Μέρος 3ο
Η Ιώ αφού ενημερώθηκε
για το μαρτύριο του Προμηθέα, του διηγείται και αυτή τις
δικές της περιπέτειες. Ο Προμηθέας ως Τιτάνας-θεός είναι
γνώστης των πραγμάτων και
προφητεύει τα γεγονότα που
θα ακολουθήσουν, γιατί αυτά
σχετίζονται και με τη δική του
συμφορά. Η Ιώ περιπλανώμενη θα φτάσει στην Αίγυπτο. Εκεί θα την επισκεφθεί ο
Δίας και με το άγγιγμά του θα
την ξαναφέρει στην ανθρώπινη μορφή. Από τη συνεύρεσή
της με τον Δία θα γεννηθεί ο
Έπαφος. Και ένας απόγονος
του Έπαφου θα λυτρώσει τον
Προμηθέα από τα πάθη του.
Πρόκειται για τον Ηρακλή.
Με την αναχώρηση της Ιώς
καταφθάνει ο Ερμής. Αποστολή του είναι να «σωφρονίσει» τον επαναστάτη Προμηθέα, ώστε να μιλήσει για το
μοιραίο μυστικό που κατέχει
για τον Δία, ότι θα εκθρονιστεί
από ένα παιδί που θα γεννηθεί, όταν κάνει έναν νέο γάμο
στο μέλλον. Γι’ αυτό το μυστικό ο Δίας του ζητάει να
αποκαλύψει όλα όσα ξέρει,
καθαρά και ξάστερα. Ο Ερμής
τον απειλεί πως, αν δεν ικανοποιήσει τη θέληση του Δία,
θα πάθει κι άλλες συμφορές
μεγαλύτερες. Ο Προμηθέας
παραμένει ανένδοτος. Και στις
Ωκεανίδες που προσπαθούσαν να τον πείσουν να δεχτεί
τη θέληση του Δία, είχε πει:
«Εγώ τον Δία δεν τον υπολογίζω περισσότερο από ένα
μηδενικό». Η απάντηση που
δίνει τώρα στον Ερμή δείχνει
την περιφρόνηση του ελεύθερου ανθρώπου προς το πειθήνιο όργανο ενός άρχοντατύραννου. «Προτιμώ σ’ αυτόν
τον βράχο δεμένος να μείνω
για πάντα παρά να είμαι πιστός υπηρέτης του Δία». Τα
λόγια αυτά του Προμηθέα και
όσα ακόμη ακολουθούν – λόγια κατ’ ουσίαν του Αισχύλου
– εκφράζουν τα ιδανικά του

ελληνισμού.
Η τραγωδία τελειώνει σε
μια ατμόσφαιρα εξόχως τραγική. Ο Ερμής λέει στον Προμηθέα τι θα τον κάνει ο Δίας
μετά την απόρριψη των προτάσεών του: «Αφού πρώτα με
βροντές και αστροπελέκια
σπαράξει το άγριο φαράγγι»,
θα ανοίξει έπειτα η γη και θα
τον καταχωνιάσει μέσα στα
Τάρταρα. Κι αφού μείνει εκεί
άπειρο χρόνο, θα τον ξαναβγάλει στο φως, πάλι καρφωμένο στον ίδιο βράχο, όπου
ένας αετός θα του κατατρώει
καθημερινά το συκώτι του.
Οι Ωκεανίδες τότε κάνουν
μια τελευταία προσπάθεια να
μεταπείσουν τον Προμηθέα
«να παρατήσει το πείσμα»,
για να μη συμβούν αυτά τα
φοβερά πράγματα. Αυτός
όμως μένει απτόητος στις θέσεις του. Ο Ερμής προστάζει
τις Ωκεανίδες να φύγουν, αν
δεν θέλουν να έχουν την ίδια
τύχη με τον Προμηθέα. Αυτές
όμως του δίνουν μια απάντηση, που δείχνει όλη την ανωτερότητα των αισθημάτων του
ανθρώπου προς τον συμπάσχοντα συνάνθρωπο:
«Κάλλιο είναι μαζί του τα ίδια
να πάθω κι εγώ,
γιατί έχω μάθει από πάντα
να μισώ τον προδότη».
Και η τραγωδία τελειώνει με
τρομερές αστραπές και βροντές, που ταράζουν όλο το φαράγγι. Η γη ανοίγει και ο Προμηθέας βυθίζεται στα Τάρταρα.
Το έργο αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει αποδεκτό από
του Αθηναίους της εποχής
του Αισχύλου, αν παιζόταν
μόνο του και δεν ήταν το πρώτο μιας τριλογίας, που περιλάμβανε άλλα δύο, που δεν
σώζονται, «Προμηθεύς λυόμενος» και «Προμηθεύς πυρφόρος». Η σύγκρουση Δία και
Προμηθέα με την ολοκληρωτική επικράτηση του ενός από
τους δυο δεν ήταν σύμφωνη
με τα ιδανικά της Αθηναϊκής

Του Κωνσταντίνου
Απ. Γιοντζή

δημοκρατίας. Ούτε τη συντριβή του Προμηθέα ανέχονταν οι Αθηναίοι πολίτες, αλλά
ούτε και την καθαίρεση του
Δία επιθυμούσαν. Δεν απέβλεπαν στην κατάλυση της
εξουσίας, στην αναρχία αλλά
στον μετριασμό των υπερβολών της – «Μέτρον άριστον» –
ώστε από εχθρική που ήταν
στον λαό να γίνει φιλική. Ο Αισχύλος, ιδιαίτερα, υπήρξε πολέμιος των αντιθέσεων – είναι
γνωστά τα αποτελέσματα της
διχόνοιας των ελληνικών πόλεων.
Από το δεύτερο μέρος της
τριλογίας, «Προμηθεύς λυόμενος», σώθηκαν μερικά αποσπάσματα, από τα οποία μπορούμε να σχηματίσουμε μια
γενική εικόνα του έργου. Ο
Προμηθέας βγαίνει από τα
Τάρταρα και παρουσιάζεται
πάλι δεμένος στον τόπο του
μαρτυρίου. Ένας αετός τρώει
το συκώτι του, που τη νύχτα
αναπλάθεται. Με το πέρασμα
των χρόνων η γνώση γίνεται
κτήμα όλο και περισσότερων
ανθρώπων. Αλλά και οι θεοί,
όπως έχουμε πει, αναπροσαρμόζονται στις νέες αντιλήψεις. Ο Δίας δε μπορεί πλέον να είναι ο τύραννος, ο κακοποιός του παλιού καθεστώτος αλλά ο Αλεξίκακος
(αυτός που απομακρύνει το

κακό), ο Μειλίχιος της δημοκρατίας. Συγχωρεί ακόμη και
τους Τιτάνες, που τον πολέμησαν. Δεν επιθυμεί, τώρα, να
καταστρέψει τον κόσμο, αλλά
να τον σώσει. Γι’ αυτό πλαγιάζοντας με μια θνητή, την
Αλκμήνη, έφερε στον κόσμο
τον Ηρακλή, που εκπροσωπεί
τον άνθρωπο της δύναμης
και των μεγάλων κατορθωμάτων. (Η Αλκμήνη ήταν απόγονος του Έπαφου, γιου της
Ιώς.) Ο Ηρακλής πηγαίνει
στον Καύκασο, βρίσκει τον
Προμηθέα και με το τόξο του
σκοτώνει τον αετό, που κατέτρωγε το συκώτι του ήρωα.
Τα βάσανά του Προμηθέα
περιέχουν και έναν συμβολισμό. Η πρόοδος απαιτεί, συχνά, σύγκρουση με τα συμφέροντα των ισχυρών – ο
Προμηθέας συγκρούεται με
τον Δία. Οι άνθρωποι στην
πορεία τους προς την πρόοδο
αντιμετώπισαν δυσκολίες ανυπέρβλητες. Και όπως λέει ο
άγγλος ιστορικός Toynbee,
«η δημιουργία ενός πολιτισμού είναι αποτέλεσμα της
αντίδρασης του ανθρώπου σε
μια κατάσταση ειδικής δυσκολίας, που τον ωθεί να καταβάλει τη μεγαλύτερη δυνατή προσπάθεια. Έχουμε δηλαδή το σχήμα: πρόκλησηαντίδραση».
Για το τρίτο μέρος της τριλογίας «Προμηθεύς πυρφόρος», από το οποίο δεν έχει
διασωθεί τίποτε, ο διακεκριμένος άγγλος ελληνιστής Τhomson γράφει: «Η λύση δίνεται τελικά με τη θεά Αθηνά, η
οποία ολοκληρώνει τον σκοπό
του πατέρα της, του Δία.
Παίρνει υπό την προστασία
της την Αθήνα και την οδηγεί
στην κορυφή του ανθρώπινου πολιτισμού – ήταν άλλωστε θεά της σοφίας. Στο τέλος
της τριλογίας εμφανίζονται
μαζί: Αθηνά, Προμηθέας, Ηρακλής» (βλ. Τhomson Αισχύλος και Αθήναι, μετάφραση Βιστάκη, σελ.383).

“ Όλα καλά, όλα ανθηρά...”
Του Απριλιού οι ομορφιές
μεθύσαν τον αέρα
με χίλιες-μύριες ευωδιές
μέχρι τους κάμπους πέρα.
```
Ακούγεται το βουητό
απ' το μελισσολόι,
ρουφώντας νέκταρ και χυμό
απ' τη δροσάτη χλόη.
```
Η πλάση όλη χαρωπή
ντύθηκε τα καλά της
και καμαρώνει στη γιορτή
τη νέα φορεσιά της.
```
Γέμισαν άνθη τα κλαδιά
-τα λούλουδα με χρώμακι από την τόση ευωδιά
μοσχοβολά το χώμα.
```
Οι πεταλούδες σαν τρελές

χορεύοντας πετάνε
πολύχρωμες και ζωηρές
θαρρείς και τραγουδάνε.
```
Βοούν οι κάμποι, τα βουνά
από το πανηγύρι
κι όλοι ντυμένοι τη χαρά
απομυζούν τη “γύρη”.
```
Ηχούν τα τιτιβίσματα
-ψαλμοί σε συγχορδίακαι γλυκοκελαηδίσματα
σκορπίζουν “ευλογία”.
```
Μια υμνωδία, προσευχή
στον πλάστη απευθύνουν
όλα τα πλάσματα μαζί
και την ψυχή τους δίνουν.
```
“Στήνει ο Έρωτας χορό”
με το ξανθό αγόρι

και το δικό της μερτικό
διεκδικεί η κόρη.
```
Το τρυγονάκι κελαηδεί
θαρρείς και κάνει κόρτε
κι η φύση ερωτοτροπεί
σαν βρίσκεται στο φόρτε.
```
Θα καταφτάσουν χαρωπές
σε λίγο Λαζαρίνες,
με καλαθάκια, με φωνές,
ωραίες μπαλαρίνες.
```
Κι αφού τσουγκρίσουμε τ' αυγά
με το “Χριστός Ανέστη!”,
θα 'ρθει του Μάη η σειρά
φουντώνοντας τη ζέστη.
```
Στην πανδαισία της φύσης
Κική
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Για 8η χρονιά το Φεστιβάλ
Χορωδιών Θρησκευτικής
Μουσικής Τρικάλων

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

Γ

Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Τρικκαίων «Αθανάσιος Τριγώνης», στην αίθουσα «Δημήτρης Καβράκος», το Σάββατο 13 Απριλίου
2019 και ώρα 20:00.
Η είσοδος είναι ελεύθερη.
Οι χορωδίες του 8ου Φεστιβάλ Χορωδιών Θρησκευτικής
Μουσικής θα ερμηνεύσουν θρησκευτικούς και πασχάλιους ύμνους, αποσπάσματα της Θείας Λειτουργίας, ορθόδοξη και ευρωπαϊκή μουσική.
Η σειρά εμφάνισης των συμμετεχουσών χορωδιών είναι
η παρακάτω:
•Δημοτική Χορωδία Τρικάλων
•Δημοτική Χορωδία Δωματίου Τρικάλων Αρμονικές
Φωνές/Voci Intonate
•Μικτή Χορωδία Κατερίνης
•Χορωδία Εκκλησιαστικής και Παραδοσιακής Μουσικής
της Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκκης και Σταγών
•Σωματείον Ιεροψαλτών Ν. Τρικάλων «Ιωάννης ο Δαμασκηνός»

30 σελίδα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Τ

ην Παρασκευή 19
Απρίλιου
αποφασίζει η
Ολομέλεια για την άρση
της ασυλίας του Ανδρέα
Λοβέρδου μετά το
αίτημα της εισαγγελικής
αρχής για την υπόθεση
Novartis. Στην ίδια
συνεδρίαση, η Βουλή
καλείται να αποφασίσει
για την άρση της
ασυλίας του πρώην
υπουργού Υγείας,
Μάριου Σαλμά, μετά το
αίτημα της εισαγγελικής
αρχής για την υπόθεση
των αρθροσκοπήσεων.
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Την επόμενη Παρασκευή η απόφαση για την άρση
ασυλίας Λοβέρδου, Σαλμά, Πολάκη, Καμμένου

Επίσης η Ολομέλεια καλείται να λάβει απόφαση για
την άρση ή μη της ασυλίας
του αναπληρωτή υπουργού
Υγείας, Παύλου Πολάκη,
μετά από μήνυση του Άδωνι
Γεωργιάδη εναντίον του για
συκοφαντική δυσφήμιση και,
επίσης, θα κριθεί ένα ακόμη
αίτημα, αυτή τη φορά από
μήνυση του δημοσιογράφου

Ορκίστηκε βουλευτής
η Αντιγόνη Λυμπεράκη
Κατέλαβε την έδρα
του Γιώργου Αμυρά
στο Ποτάμι μετά την παραίτησή του

Πολιτικό όρκο για το βουλευτικό αξίωμα, έδωσε ενώπιον
της Ολομέλειας η Αντιγόνη Λυμπεράκη, εκλεγείσα με το
Ποτάμι στις τελευταίες εθνικές εκλογές.
Η κ. Λυμπεράκη καταλαμβάνει τη βουλευτική έδρα στη
θέση του παραιτηθέντος βουλευτή, Γιώργου Αμυρά.
Υπενθυμίζεται ότι την παραίτησή του από το βουλευτικό
αξίωμα ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ο Γιώργος Αμυράς.
Ο πρώην βουλευτής του Ποταμιού, στην επιστολή του
επισημαίνει ότι δεν προτίθεται να κάνει «χρήση της ντροπιαστικής τροπολογίας Κουντουρά που ψήφισε ο Σύριζα
καταργώντας το ασυμβίβαστο μεταξύ του υποψηφίου
ευρωβουλευτή και του εν ενεργεία βουλευτή».
Συμπληρώνει σε ότι «παραδίδει την έδρα του στο
Ποτάμι με το οποίο είχε πρωτοεκλεγεί τον Ιανουάριο του
2015».

Γιάννη Κουρτάκη σε βάρος
του πρώην υπουργού Άμυνας και προέδρου των ΑΝΕΛ,
Πάνου Καμμένου, για συκοφαντική δυσφήμηση.
Ο πρόεδρος της Βουλής,
Νίκος Βούτσης, κατέστησε
σαφές - συνομιλώντας με
τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες νωρίτερα σήμερα ότι την Παρασκευή η συζήτηση για την άρση ασυλίας,
θα είναι αυτή και μόνο αυτή
που υποδεικνύει ο Κανονισμός της Βουλής.
Χθες Πέμπτη, 18 Απριλίου,
η Επιτροπή Δεοντολογίας
της Βουλής θα συνεδριάσει
προκειμένου να εισηγηθεί
στην Ολομέλεια την άρση ή
μη της ασυλίας των βουλευτών.
Η συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας προσδιορίστηκε την προσεχή Πέμπτη, καθώς ο Ανδρέας Λοβέρδος έχει ζητήσει άδεια
απουσίας από τη Βουλή και
θα βρίσκεται στο εξωτερικό
μέχρι και την Τετάρτη.

Επίσκεψη Μητσοτάκη στον Πειραιά συνοδεία
του υποψήφιου δημάρχου της ΝΔ Ν. Βλαχάκου

Μ

ια βόλτα στον Πειραιά με τον υποψήφιο δήμαρχο που στηρίζει η Νέα
Δημοκρατία στην πόλη κ. Νίκο Βλαχάκο έκανε το πρωί ο Πρόεδρος της Νέας
Δημοκρατίας, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης.
Πρώτη τους στάση ήταν η πιάτσα των ταξί
στην Πύλη του Λιμανιού όπου είχαν και οι
δύο την ευκαιρία να συνομιλήσουν με οδηγούς
ταξί καθώς και το προεδρείο του σωματείου
τους στον Πειραιά.
Ο κ. Μητσοτάκης κατήγγειλε για μια ακόμη
φορά την εσκεμμένη διαστρέβλωση των θέσεων της Νέας Δημοκρατίας στον κλάδο των
ταξί.«Μου δίνεται η ευκαιρία να λύσουμε μερικές παρεξηγήσεις που δεν σας κρύβω ότι
σε προσωπικό επίπεδο με έχουν ενοχλήσει
πολύ. Θέλω λοιπόν να μας κρίνετε γι’ αυτά
που λέμε κι όχι γι’ αυτά που κάποιοι θέλουν
να βάλουν στο στόμα μας, ενώ δεν τα έχουμε
πει», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης και ξεκαθάρισε
με απόλυτη σαφήνεια τις προτάσεις της ΝΔ:
«Είπαμε από την πρώτη στιγμή και πολύ ξεκάθαρα ότι έχουμε μεγάλο πρόβλημα με εταιρείες τύπου Uber, οι οποίες έρχονται και ανταγωνίζονται αθέμιτα τους επαγγελματίες
αδειούχους ταξιτζήδες, οι οποίοι έχουν επενδύσει στο επάγγελμα».
Στον αντίποδα, εξήγησε ο πρόεδρος της
Νέας Δημοκρατίας, «δεν έχουμε κανένα ζήτημα με την εθελοντική συμμετοχή σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες, που θα κάνουν τη
δική σας τη δουλειά καλύτερη και θα αξιοποιήσουν την τεχνολογία, για να μπορείτε να
αναβαθμίσετε τις υπηρεσίες σας και να γίνετε
πιο ανταγωνιστικοί σε ένα μεταφορικό περιβάλλον το οποίο αλλάζει».
Αμέσως μετά, ο κ. Μητσοτάκης επισκέφθηκε
καταστήματα στους εμπορικούς δρόμους
του Πειραιά και συνομίλησε με εμπόρους και
πολίτες.
Ένας φαρμακοποιός διαμαρτυρήθηκε έντονα για την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ στον κλάδο
του και ο κ. Μητσοτάκης δεν απέφυγε ένα
αιχμηρό σχόλιο: «Δυστυχώς παλαιότερα οι

CMYK

συνδικαλιστικοί σας εκπρόσωποι σάς είχαν
κοροϊδέψει, και ήθελαν να κάνουν όλα τα
φαρμακεία εκλογικά κέντρα του ΣΥΡΙΖΑ»,
του είπε.
Ολοκληρώνοντας την επίσκεψη, ο κ. Μητσοτάκης έκανε μία στάση για να πάρει από
έναν πωλητή το γνωστό περιοδικό «Σχεδία»,
το οποίο στηρίζει άστεγους συμπολίτες μας.
«Το ξέρω Πρόεδρε ότι μας στηρίζετε. Δεν
είναι η πρώτη φορά που αγοράζετε τη Σχεδία
και μάλιστα από μένα», του είπε ο πωλητής.

Συνάντηση με τους οδηγούς ταξί που
εξυπηρετούν τα κρουαζιερόπλοια στον Πειραιά
Με οδηγούς ταξί που εξυπηρετούν τη βάση
κρουαζιέρας στο λιμάνι του Πειραιά συναντήθηκε χθες το μεσημέρι ο πρόεδρος της
Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης.
Η συζήτηση επικεντρώθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους οι οδηγοί. Από την πλευρά του, ο
κ. Μητσοτάκης τούς ζήτησε να συνεχίσουν
τον αγώνα που δίνουν καθημερινά

εσωτερικά
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Ο Αλ. Τσίπρας στη συνάντηση
για τον νέο «Δρόμο του Μεταξιού»
ο «παρών» στη Σύνοδο μεταξύ
Κίνας και 16 ευρωπαϊκών χωρών
(11 εκ των οποίων μέλη της Ε.Ε.)
στο Ντουμπρόβνικ της Κροατίας θα
δώσει, σύμφωνα με πληροφορίες, ο
Ελληνας πρωθυπουργός, Αλέξης
Τσίπρας. Η Σύνοδος εκκίνησε χθες,
Πέμπτη και σύμφωνα με τις ίδιες
πληροφορίες, ο κ. Τσίπρας αναμένεται
να μεταβεί σήμερα, Παρασκευή, ενώ
δεν αποκλείεται να έχει και κατ’ ιδίαν
συνάντηση με τον Κινέζο ομόλογό
του, Λι Κετσιάνγκ.

(σ.σ. στη Σύνοδο) αντανακλά την επιθυμία
της χώρας να ενισχύσει τον ρόλο της στην
περιοχή και να προωθήσει την ειρήνη και την
συνανάπτυξη, στη βάση και της στρατηγικής
συνεργασίας με την Κίνα».
Μάλιστα, αξιωματούχος της ελληνικής
κυβέρνησης επιβεβαίωσε στην εφημερίδα
τόσο την ύπαρξη της εν λόγω επιστολής,
όσο και την επιθυμία της Αθήνας να προσχωρήσει στην ομάδα των «16+1».

Τ

Η παρουσία του Ελληνα πρωθυπουργού
έρχεται σε συνέχεια των πληροφοριών που
θέλουν την Ελλάδα να εξετάζει την προσχώρησή της στη λεγόμενη Σύνοδο των
«16+1», που αποτελεί επί της ουσίας ένα πεδίο συνεργασίας μεταξύ κρατών της Ευρώπης και του Πεκίνου, με άξονα τις επενδυτικές βλέψεις της Κίνας στην περιοχή και
τη δημιουργία του νέου «Δρόμου του Μεταξιού», όπως αποκαλείται.
Σύμφωνα με τους Financial Times, οι
οποίοι επικαλούνται και σχετική επιστολή, ο
Αλέξης Τσίπρας εντός του τρέχοντος μηνός
είχε ενημερώσει τα μέλη των «16+1» για την
επιθυμία της Ελλάδας να προσχωρήσει στη
Σύνοδο.
Μάλιστα, η βρετανική εφημερίδα αναφέρει ότι, σύμφωνα με διπλωματική πηγή,
κατά τις εργασίες στο Ντουμπρόβνικ πρό-

Ανησυχία σε Ε.Ε. - ΗΠΑ

Ο Αλέξης Τσίπρας με τον Κινέζο πρόεδρο, σε παλαιότερη συνάντησή τους.
κειται να ανακοινωθεί και επίσημα η συμμετοχή της Αθήνας στο εγχείρημα.
Οπως αναφέρουν οι FT, σε επιστολή του

προς τον πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας, Ζόραν Ζάεφ, ο κ. Τσίπρας τονίζει,
μεταξύ άλλων, ότι «η παρουσία της Ελλάδας

Πάντως, την αυξημένη κινεζική επιρροή
στην περιοχή δεν βλέπουν με «καλό» μάτι,
τόσο οι Βρυξέλλες, όσο και το Βερολίνο, κατηγορώντας τους Κινέζους ότι προσπαθούν να βάλουν «σφήνες» στην Ε.Ε.
Οι Ευρωπαίοι αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό την υπογραφή συμφωνών συνεργασίας μεταξύ Κίνας και ευρωπαϊκών χωρών
- μεταξύ των οποίων και κρατών - μελών στο πλαίσιο της δημιουργίας του «Νέου Δρόμου του Μεταξιού».
Παράλληλα, αναστάτωση στις Βρυξέλλες,
αλλά και στις ΗΠΑ έχει προκαλέσει η πρόσφατη υπογραφή συμφωνίας μεταξύ Πεκίνου και Ρώμης, μιας και η Ιταλία είναι η πρώτη χώρα-μέλος του G7 που εμπλέκεται στο
εν λόγω επενδυτικό σχέδιο της Κίνας.

Πιτσιόρλας: Ευθύνη του επενδυτή
που δεν έχει ξεκινήσει το Ελληνικό
υθύνη στην εταιρεία που έχει αναλάβει την
επένδυση στο Ελληνικό για το γεγονός ότι
δεν έχει ακόμα ξεκινήσει το έργο σε ένα από
τα σημαντικότητα τμήματα της παραλιακής στην
Αττική, απέδωσε ο Στέργιος Πιτσιόρλας.

Ε

Μιλώντας σε επιτροπή της Βουλής, ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονομίας αναφέρθηκε στο ζήτημα της επένδυσης, λέγοντας πως το έργο «αδειοδοτικά μπορεί και αύριο να ξεκινήσει».
«Υπάρχει όρος στη σύμβαση που φτιάξατε εσείς (είπε
απευθυνόμενος στη ΝΔ) και δεν μπορούμε να αλλάξουμε που λέει ότι οι μετοχές θα μεταβιβαστούν μόνο όταν
ολοκληρωθεί και ο διαγωνισμός για το καζίνο.
Το ΠΔ έχει εκδοθεί εδώ και κανένα χρόνο.
Όλα τα άλλα είναι θέματα που έχουν να κάνουν με το
ρυθμό υποβολής των σχεδίων από τη πλευρά του επεν-

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας Στέργιος Πιτσιόρλας

ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΩΤ. Ι. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ

ΓOPΓOΓYPI - TPIKAΛA
THΛ.: 24310 53555

Με συνέπεια εκεί
που μας χρειάζεστε

Έγκριτο μέλος συνδέσμου
ταπητοκαθαριστηρίων

“ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ”
CMYK

δυτή. Για το καζίνο είναι θέμα εμπορικής πολιτικής.
Υπήρξαν διαπραγματεύσεις του ενδιαφερόμενου επενδυτή
με άλλους γι’ αυτό που κράτησε 8 μήνες.
Δεν μας αφορά εμάς αυτό, κακώς υπήρχε ο όρος γιατί μπορεί να κρατήσει 2-3 χρόνια», δήλωσε χαρακτηριστικά
και πρόσθεσε:
«Αν δεν υπήρχε αυτό αδειοδοτικά το έργο μπορούσε
να ήταν έτοιμο από τις αρχές του 2018».
Απαντώντας η Ντόρα Μπακογιάννη, σημείωσε πως αν
η κυβέρνηση ήθελε συναίνεση, ο τρόπος με τον οποίο τοποθετείται ο υπουργός δεν είναι ο ενδεδειγμένος.
«Να σας καταθέσω την πρόταση που είχαμε καταθέσει
τότε.
Όταν έρχεστε τέσσερα χρόνια μετά και μου λέτε ότι δεν
έχει μπει ούτε ένα καρφί, λυπάμαι αλλά δεν το τρώω», κατέληξε.

32 σελίδα
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Τα Μετέωρα υποδέχτηκαν τους
πρώτους Ασπροπάρηδες της χρονιάς!
Ο

ι Ασπροπάρηδες,
οι πιο αγαπητοί
γύπες της
ελληνικής υπαίθρου,
διένυσαν για άλλη μια
χρονιά χιλιάδες
χιλιόμετρα από την
Αφρική για να φωλιάσουν
στα φιλόξενα βράχια των
Μετεώρων.

Φέτος όμως, έτυχαν μιας
ξεχωριστής υποδοχής: τη
στιγμή που γινόταν η πρώτη
παρατήρηση Ασπροπάρη της
χρονιάς στα Μετέωρα (που
αποτελεί και την πρώτη παρατήρηση στην Ελλάδα) από
τους ερευνητές της Ελληνικής
ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ Εταιρείας,
τα παιδιά του 5ου Δημοτικού
Σχολείου Καλαμπάκας αποφασισμένα να μην επιτρέψουν
την εξαφάνιση των υπέροχων
αυτών γυπών από τον ελληνικό ουρανό, «μεταμορφώθηκαν» τα ίδια σε Ασπροπάρηδες, γεμίζοντας την αυλή του
σχολείου και τον ουρανό με
χάρτινες φιγούρες και λαμπερά κίτρινα πρόσωπα και

Τ

ην 6 και 7 Απριλίου
2019 έλαβαν χώρα
στην αυστριακή
πρωτεύουσα αγώνες
δρόμου 2, 5, 10 χλμ.
(την 6/4) και 21 και 42 χλμ.
την 7/4 (ημιμαραθώνιος
και μαραθώνιος αγώνας
δρόμου). Στον αγώνα των
10 χλμ. έλαβε μέρος και ο
γράφων, μέλος του
Συλλόγου Δρομέων
Τρικάλων, του ΕΟΣ
Αχαρνών και του Συλλόγου
Πεζοπορίας Ορειβασίας
Τρικάλων.

Η διοργάνωση του 39ου Μαραθωνίου Βιέννης ήταν άψογη
και με χαρακτηριστική γερμανική ακρίβεια. Ανω των 20.000
αθλητών έλαβαν μέρος στους
διήμερους αγώνες από όλον
τον κόσμο σε μια διοργάνωσηεορτή του διεθνούς αθλητισμού. Χιλιάδες επίσης ήταν και
οι βιεννέζοι που επευφημούσαν
τους αθλητές, υπερήφανοι που
μια τέτοια γιορτή γίνεται για
μια ακόμη φορά στην πόλη
τους. Οι Αφρικανοί πρωταγωνίστησαν για μια ακόμη φορά
με τον κενυάτη Βίνσεντ Κιμτσούμπα να τερματίζει πρώτος
στα 42 χλμ. σε χρόνο 2.06.56
και την συμπατριώτισσά του
Νάνσυ Κίπροπ πρώτη σε χρόνο
2.22.12. Οι αγώνες στις μεγάλες πρωτεύουσες του κόσμου
διοργανώνονται με ευθύνη του
δήμου και απαιτούν πλήθος
εθελοντών, οι οποίοι όμως πάντα υπάρχουν.
Βιέννη. Η αρχόντισσα της
Κεντρικής Ευρώπης με δεκάδες
ναούς, ανάκτορα και μουσεία,
πρωτεύουσα μιας εκ των ισχυροτέρων και μακροβιοτέρων

ράμφη!
Την ίδια ημέρα, στο πλαίσιο
του Προγράμματος LIFE
«ΖΩΗ για τον Ασπροπάρη»,
διοργανώθηκε με επιτυχία στα
Τρίκαλα εκπαιδευτικό σεμινάριο, απευθυνόμενο στους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων και Καλαμπάκας. Το σεμινάριο περιλάμβανε παρουσίαση του
Εκπαιδευτικού Προγράμματος
για τον Ασπροπάρη και βιωματικές δραστηριότητες, με
στόχο την ανάδειξη του ζητήματος της απώλειας της
βιοποικιλότητας και την ανάληψη πρωτοβουλίας εκ μέρους της μαθητικής κοινότητας για τη διάδοση της ανάγκης λήψης μέτρων για την
προστασία του πιο απειλού-

μενου γύπα της Ευρώπης.
Εκτός όμως από τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, θερμό καλωσόρισμα
επεφύλαξαν στους Ασπροπάρηδες και οι κτηνοτρόφοι της
περιοχής, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν στον Πλάτανο Τρικάλων για να δώσουν το παρόν στην ενημερωτική συνάντηση που διοργάνωσε η ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ
με
θέμα
«Ασπροπάρης & Κτηνοτροφία:
ζωές παράλληλες στον αγώνα
για επιβίωση». Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκε η σύνδεση του
Ασπροπάρη με την κτηνοτροφία, γνωστός τοπικά και ως
«Τυροκόμος», και οι δράσεις
του Προγράμματος που αφορούν τον συγκεκριμένο τομέα.
Επιπλέον, παρουσιάστηκαν τα

κοινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι
με τον απειλούμενο γύπα,
όπως η εγκατάλειψη της εκτατικής κτηνοτροφίας και της
υπαίθρου, καθώς και η παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων που αποτελεί
τη σημαντικότερη απειλή τόσο
για τον Ασπροπάρη όσο και
για τους ποιμενικούς σκύλους,
πολύτιμους φύλακες των κοπαδιών. Ανάλογες παρουσιάσεις θα πραγματοποιηθούν
και σε άλλα χωριά της περιοχής το επόμενο χρονικό διάστημα.
Μέχρι σήμερα, τα Μετέωρα
έχουν υποδεχθεί τους δυο
αρσενικούς Ασπροπάρηδες
της περιοχής: τον αρσενικό
του τελευταίου ζευγαριού που
έχει απομείνει στα Μετέωρα

και τον γνωστό «εργένη» της
περιοχής, τον «Στραβοουρά».
Περιμένουμε με αγωνία και
την άφιξη του θηλυκού του
ζευγαριού, που ελπίζουμε να
φέρει μαζί του και ένα ζευγάρι
για τον εργένη μας!
Θερμές ευχαριστίες οφείλουμε στο 5ο Δημοτικό Καλαμπάκας, στα Γραφεία Σχολικών Δραστηριοτήτων και τις
Διευθύνσεις Π/βάθμιας και
Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων για τη συνεργασία και
τη συνδιοργάνωση του σεμιναρίου, αλλά και σε όλους
τους κτηνοτρόφους που παρευρέθηκαν στη ενημερωτική
συνάντηση και που είναι σύμμαχοι στην προσπάθειά μας
για τη διάσωση του Ασπροπάρη.
Το Πρόγραμμα LIFE «Επεί-

γουσα Δράση για την Ενδυνάμωση του Βαλκανικού Πληθυσμού του Ασπροπάρη και
τη Διασφάλιση της Μεταναστευτικής του Διαδρομής»,
υλοποιείται κατά την περίοδο
2017-2022 από Οργανώσεις
και Φορείς από 14 χώρες στα
Βαλκάνια, τη Μέση Ανατολή
και την Αφρική με σκοπό τη
διάσωση των τελευταίων ζευγαριών Ασπροπάρη στα Βαλκάνια και τη διασφάλιση
ασφαλούς μεταναστευτικής
διαδρομής γι’ αυτά. Οι δράσεις του Προγράμματος υλοποιούνται με τη συνεισφορά
του χρηματοδοτικού μέσου
LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και τη συγχρηματοδότηση του
Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη και
του Ιδρύματος MAVA.

προσπαθούσαν με την βία να
επεκταθούν, αυτή ελάμβανε
επαρχίες με γάμους πριγκιπισσών και πριγκίπων της με διαδόχους άλλων ηγεμονιών (altri
belli facent, tu felix Austria nube).
Εν πάση περιπτώσει η Βιέννη
ήταν για αιώνες κέντρο εξουσίας πανευρωπαϊκής εμβέλειας
και οι Αυτοκράτορές της φρόντισαν να την κοσμήσουν με
ανάκτορα όπως το Χόφμπουργκ και το Σεμπρούν με
μεγαλοπρεπείς ναούς όπως
του Αγ. Στεφάνου και του Αγ.
Καρόλου με μουσεία Τέχνης
όπως το Μπελβεντέρε και το
Ιστορίας της Τέχνης όπου εκτίθενται αριστουργήματα του ευρωπαϊκού πολιτισμού και έργα
μεγάλων αυστριακών ζωγράφων όπως του Κλιμτ, του Σίλε,
του Φέντι. Ενδιαφέρον για τον
ταξιδευτή παρουσιάζει μια ημερήσια εκδρομή και επίσκεψη
στα δάση του Μάγιερλιγκ αρκετά έξω από την Βιέννη, όπου

σε ένα ειδυλιακό περιβάλλον
υπάρχει το ογκώδες βασιλικό
κυνηγετικό καταφύγιο του Μάγιερλιγκ, τώρα γυναικεία μονή
Καρμελιτών, όπου το 1889 ο
διάδοχος του θρόνου Ρούντολφ, πνευματικά διαταραγμένος προφανώς λόγω αφροδισιακής νόσου αυτοκτόνησε
παίρνοντας μαζί του στον θάνατο με την απόλυτη θέλησή
της και την ερωμένη του Μαρία
Βετσέρα.
Η Αυστρο-ουγγρική Μοναρχία έλαβε τέλος με την ήττα
του 1918 (Α' Παγκ. Πόλεμος)
και μετά το 1945, μετά την χιτλερική περιπέτεια είναι κοινοβουλευτική Δημοκρατία, μέλος
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Αποχαιρετήσαμε την Βιέννη την
8 Απρ. πλήρεις εμπειριών και
με τις καλύτερες αναμνήσεις
για τους αγώνες στους οποίους
πάντα λαμβάνουν μέρος και
Ελληνες δρομείς.
Ιωάννης Ξηρός

Μαραθώνιος Βιέννης

αυτοκρατοριών της ηπείρου,
της Αυστρο-ουγγρικής τοιαύτης. Οι Αψβούργοι, ηγεμονική
οικογένεια για αιώνες, δημιούργησαν την Αυστρία και
σφράγισαν την ιστορία και την
τύχη της. Ο Ρούντολφ Χάμπσμπουργκ κατάφερε το 1282
να λάβει τον τίτλο του Αρχιδούκα της Αυστρίας και εκλέκτορα του Αυτοκράτορα, τότε
τμήμα της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας του Γερμανικού
Εθνους, ιδρυθείσα το 800 μ.Χ.
από τον Κάρολο τον Μέγα.
Ισχυρή βυζαντινή αντίδραση
και στρατιωτική επέμβαση στην
Ιταλία από την Ειρήνη την Αθηναία ανάγκασε τον σφετεριστή
του τίτλου του Ρωμαίου Αυτοκράτορα αλλά και σώφρονα
Καρλομάγνο να υποχωρήσει,
μέχρι που η καταστροφή του
βυζαντινού κράτους από τους

Σταυροφόρους το 1204 στέρησε από την Κωνσταντινούπολη την δυνατότητα να θεωρεί
εαυτήν και να επιβάλλεται ως
κληρονόμος της Ρώμης. Αυτό
το γερμανικό κράτος από την
βόρεια ακτή μέχρι την Κεντρική
Ιταλία ήταν πάντα τεχνητό και
εικονικό, δεδομένου του κατακερματισμού του σε μικρές ηγεμονίες, οι οποίες μόνο κατ'όνομα υπήγοντο στον Γερμανό αυτοκράτορα, ο οποίος επιπροσθέτως ήταν και εκλεγόμενος
και όχι κληρονομικός. Η ηγεμονία της Αυστρίας κατάφερε
από το 1438 και μέχρι το 1806
να εξασφαλίσει για τον Αρχιδούκα της τον τίτλο του Αυτοκράτορα μέχρι που ο σφετερισμός του τίτλου αυτού από
έναν χωριάτη της Κορσικής
που κατάφερε να κυριαρχήσει
στην επαναστατική Γαλλία και

άκουγε στο όνομα Ναπολέων
Βοναπάρτης, ανάγκασε τον Αυστριακό Αυτοκράτορα να κηρύξει θανούσα την Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και να ανακηρύξει το κράτος του ως Αυστρο-ουγγρική Αυτοκρατορία.
Γνωστές στην Ιστορία είναι οι
δυο πολιορκίες της Βιέννης το
1529 και το 1683, ευτυχώς αποκρουσθείσες, διότι σε περίπτωση τουρκικής επιτυχίας τότε
όλη η Ευρώπη θα γινόταν από
τότε μουσουλμανική. Γνωστός
και στην ελληνική Ιστορία είναι
ο υπουργός Εξωτερικών το
1821 Μέτερνιχ, σφοδρός πολέμιος της Ελληνικής Επανάστασης, πλην ευτυχώς εξουδετερωθείς από τον αντίστοιχο
υπουργό του Ρώσου Τσάρου
Καποδίστρια. Η Αυστρία άφησε
εποχή στην ευρωπαϊκή Ιστορία
διότι ενώ οι άλλες μοναρχίες

τοπικά
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Μαθητές του Γενικού Στοχεύοντας
την
Λυκείου Βαλτινού
επικαιρότητα
Ακάθιστος Ύμνος...
επισκέφθηκαν τον ΕΕΣ Π
Ε
πίσκεψη στα
γραφεία του
Τμήματος Τρικάλων
του Ελληνικού Ερυθρού
Σταυρού,
πραγματοποίησε ομάδα
μαθητών του Γενικού
Λυκείου Βαλτινού, χθες
Πέμπτη 11 Απριλίου, στο
πλαίσιο των Ερευνητικών
εργασιών που υλοποιεί
το Σχολείο.

Τους μαθητές υποδέχτηκε η
Πρόεδρος του Τμήματος κα.
Βανέσα Μηλιώνη, το μέλος
του Δ.Σ. του Τμήματος κα.
Αικ. Πολυγένη, καθώς και η
εθελόντρια του Τμήματος κα.
Ρούλα Ριζοπούλου.
Η Πρόεδρος του Τμήματος
κα. Μηλιώνη, αφού καλωσόρισε τους μαθητές, αναφέρθηκε στον Ερυθρό Σταυρό,
τους σκοπούς και το έργο

που επιτελεί.
Στη συνέχεια, το λόγο πήρε
η εθελόντρια κα. Ριζοπούλου,
η οποία μίλησε για την ιδέα
του εθελοντισμού, καθώς και
για τα προγράμματα εθελοντικής προσφοράς που υλοποιούνται από το Τμήμα. Ακολούθησαν ερωτήσεις των παιδιών σχετικά με το έργο και τη
βοήθεια που προσφέρει ο

Ε.Ε.Σ, καθώς και για τον τρόπο που μπορεί κάποιος να γίνει εθελοντής.
Τους μαθητές συνόδευε η
υπεύθυνη εκπαιδευτικός της
ομάδας που ασχολείται με το
θέμα «όσο υπάρχουν άνθρωποι…» κα. Αικ. Φασουλή, καθώς και η κα. Χαραλαμποπούλου Δ. και ο κ. Απ. Σταμάτης.

Καταπολέμηση λύσσας
με ρίψη εμβολίων
Κτηνιατρική Υπηρεσία Τρικάλων
ενημερώνει τους κατοίκους του
Νομού ότι: Συνεχίζοντας την
προσπάθεια για την καταπολέμηση της
λύσσας στη Χώρα, θα επαναληφθεί η
ρίψη εμβολίων – δολωμάτων
προκειμένου να αναχαιτισθεί η
εξάπλωση της νόσου.

Η

Ο εμβολιασμός των αλεπούδων θα πραγματοποιηθεί από αέρος αρχής γενομένης
από την Παρασκευή 11/04/2019 έως και την
Πέμπτη 25/04/2019 και θα καλύψει τις περιοχές ήτοι: ΑΕΤΟΣ, ΚΑΨΑΛΙ, ΜΟΣΧΟΦΥΤΟ, ΒΑΘΥΡΡΕΥΜΑ, ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ, ΖΩΓΡΑΦΑΙΙΚΑ,
ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ, ΛΙΒΑΔΟΧΩΡΙ, ΠΑΡΕΜΕΡΟ,
ΨΑΡΡΟ, ΙΣΙΩΜΑΤΑ, ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ, ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΙΙΚΑ, ΠΕΤΡΟΧΩΡΙ, ΑΝΩ ΠΑΛΥΟΚΑΡΥΑ,
ΜΕΣΗ ΠΑΛΑΙΟΚΑΡΥΑ, ΚΑΤΩ ΠΑΛΑΙΟΚΑΡΥΑ,
ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ, ΡΟΠΟΤΟ, ΠΑΝΑΓΙΑ, ΠΟΛΥΘΕΑ,
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΟΓΓΙΕΣ ΡΟΠΟΤΟΥ, ΚΑΣΤΑΝΙΑ, ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,
ΛΟΓΓΙΕΣ ΚΟΤΡΩΝΙΟΥ, ΠΥΛΗ, ΑΓ. ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ, ΦΙΛΥΡΑ, ΠΙΑΛΕΙΑ, ΠΑΛΑΙΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟ, ΓΟΜΦΟΙ, ΛΥΓΑΡΙΑ, ΠΗΓΗ, ΦΥΚΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙ, ΔΡΟΣΟΠΗΓΗ, ΛΙΛΗ, ΚΑΤΩ ΕΛΑΤΗ, ΔΕΝΔΡΟΧΩΡΙ, ΒΑΛΤΙΝΟ, ΚΑΤΩ ΕΛΑΤΗ,
ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ, ΦΩΤΑΔΑ, ΒΑΛΑΜΑΝΔΡΙ,
ΜΟΥΡΙΑ, ΔΡΟΣΕΡΟ, ΠΥΡΓΕΤΟΣ, ΤΡΙΚΑΛΑ,
ΦΛΑΜΟΥΛΙ, ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΛΥΒΙΑ, ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ,
ΡΙΖΑΡΕΙΟ, ΓΛΙΝΟΣ, ΛΟΓΓΟΣ, ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ,
ΠΑΤΟΥΛΙΑ, ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ, ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ, ΣΕΡΒΩΤΑ, ΝΟΜΗ, ΠΕΤΡΟΠΟΡΟΣ, ΓΕΩΡΓΑΝΑΔΕΣ, ΠΕΤΡΩΤΟ, ΚΛΟΚΟΤΟΣ, ΟΙΧΑΛΙΑ, ΚΡΗΝΗ, ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙ, ΓΡΙΖΑΝΟ, ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ,
ΦΑΡΚΑΔΩΝΑ, ΚΕΡΑΜΙΔΙ, ΖΑΡΚΟΣ, ΠΗΝΕΙΑΔΑ, ΔΙΑΣΕΛΛΟ, ΑΓΡΕΛΙΑ, ΚΟΥΜΑΡΙΑ, ΕΛΛΗΝΟΚΑΣΤΡΟ, ΝΕΑ ΖΩΗ, ΚΟΝΙΣΚΟΣ, ΓΕΡΑΚΑΡΙ, ΛΟΓΓΑ, ΦΩΤΕΙΝΟ, ΜΑΥΡΕΛΙ, ΑΧΕΛΙΝΑΔΑ, ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ, ΚΕΡΑΣΟΥΛΑ, ΨΗΛΩΜΑ,
ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΑ, ΑΓΙΟΦΥΛΛΟ, ΘΕΟΤΟΚΟΣ,
ΑΧΛΑΔΙΑ, ΚΑΚΟΠΛΕΥΡΙ, ΟΞΥΝΕΙΑ, ΣΤΑΓΙΑΔΕΣ, ΑΓΝΑΝΤΙΑ, ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΣ, ΤΡΥΓΟΝΑ,
ΠΕΥΚΗ, ΚΟΡΥΔΑΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΑ, ΜΑΤΟΝΕΡΙ,
ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ, ΕΛΑΦΙ, ΟΡΘΟΒΟΥΝΙ, ΜΕΓΑΛΗ
ΚΕΡΑΣΙΑ, ΜΟΥΡΓΚΑΝΗ, ΑΜΠΕΛΙΑ, ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ, ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ, ΔΙΑΒΑ, ΤΡΙΦΥΛΛΙΑ, ΚΑΣΤΡΑΚΙ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ, ΣΑΡΑΚΗΝΑ, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΒΙΤΟΥΜΑΣ, ΘΕΟΠΕΤΡΑ, ΑΓ. ΘΕ-

ΟΔΩΡΟΙ, ΑΥΡΑ, ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΑ, ΟΥΡΑΝΟΣ, ΜΕΓΑΡΧΗ, ΔΙΑΛΕΚΤΟ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΡΙΖΩΜΑ, ΠΡΙΝΟΣ, ΓΕΝΕΣΙ, ΚΟΡΗ, ΓΟΡΓΟΓΥΡΙ, ΞΥΛΟΠΑΡΟΙΚΟ, ΔΙΛΟΦΟ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙ, ΔΕΝΔΡΟΧΩΡΙ, ΒΛΑΤΑΝΕΟΙ, ΒΛΑΧΑ, ΒΡΟΝΤΕΡΟ, ΞΥΛΟΧΩΡΙ, ΕΛΑΤΗ, ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΕΡΤΟΥΛΙ, ΝΕΡΑΪΔΟΧΩΡΙ, ΠΥΡΡΑ,
ΔΡΟΣΟΧΩΡΙ, ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ,
ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, ΑΓ. ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ, ΚΟΤΥΡΩΝΙ,
ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΜΕΓΑΛΟ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ, ΣΩΤΗΡΑ, ΡΑΞΑ, ΧΑΪΔΕΜΕΝΗ,
ΛΟΓΓΑΚΙ, ΑΡΔΑΝΙ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ, ΠΥΡΓΟΣ,
ΡΟΓΚΙΑ, ΖΗΛΕΥΤΗ, ΧΡΥΣΑΥΓΗ, ΛΙΟΠΡΑΣΟ,
ΕΛΛΗΝΟΚΑΣΤΡΟ... του Νομού Τρικάλων, αν
βέβαια το επιτρέψει ο καιρός.
Υπενθυμίζουμε ότι τα εμβόλια – δολώματα
περιέχουν ζωντανό εξασθενημένο ιό της λύσσας, είναι μικροί κύβοι χρώματος λαδί-καφέ με
οσμή ψαριού.
Αν βρείτε τέτοιο δόλωμα σε αγροτικές και
δασώδεις περιοχές:
• ΔΕΝ ΤΟ ΑΚΟΥΜΠΑΤΕ
• ΔΕΝ ΤΟ ΠΑΤΑΤΕ ΚΑΙ
• ΓΕΝΙΚΑ ΔΕΝ ΕΡΧΕΣΤΕ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΑΥΤΟ
Αν κάποιος έρθει σε επαφή, με αυτά τα δολώματα, πρέπει να επισκεφθεί άμεσα τον γιατρό.
Σε κάθε περίπτωση ενημερώνετε άμεσα
τις Τοπικές Κτηνιατρικές Αρχές.
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

αρασκευή σήμερα της πέμπτης εβδομάδας των Νηστειών. Και στους Ναούς
μας τελείται η ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου. Όντως Πάσχα πριν από το
Πάσχα. Πανήγυρη πριν την πανήγυρη των πανηγύρεων. Εορτή χαρμόσυνη
πριν την εορτή των εορτών. Οδεύει προς το τέλος της πλέον η Μεγάλη
Σαρακοστή. Και να, σε περίπου μία εβδομάδα, προβάλλει ενώπιόν μας η Μεγάλη
Εβδομάδα. Δια του Σταυρού πάντα, πορευόμαστε προς την Ανάσταση... Μέρες
σημαδιακές μέσα στον χρόνο. Αδημονούμε να έρθουν. Να τις ζήσουμε. Να τις
νιώσουμε. Να βιώσουμε τη χαρμολύπη του Σταυρού... Οξύμωρο το βίωμα εκ
πρώτης όψεως. Η λογική, βλέπετε, αδυνατεί να καταλάβει πώς είναι δυνατό να
συνυπάρχουν η χαρά μαζί με τη λύπη. Μόνο που αν δεν βιωθεί, η χαρμολύπη είναι
αδύνατο να περιγραφεί, πολύ δε περισσότερο να κατανοηθεί... Βιώνονται,
ωστόσο, τούτες οι χρονιάρες μέρες απ' τους περισσότερους, θα λέγαμε,
Έλληνες... Ακόμα κι αν πολλοί δεν συμμετέχουν τον υπόλοιπο καιρό στη ζωή της
Εκκλησίας. Κι όμως... Θα σπεύσουν τώρα να ανάψουν το κεράκι τους. Στην
Παναγία απόψε. Στον Νυμφίο, στον Εσταυρωμένο, σε λίγες μέρες. Θα φροντίσουν
δε, έστω κι αν απ' τη Λειτουργία της Ανάστασης φύγουν, να μεταφέρουν το Άγιο
Φως, το απ' την πηγή του ανεσπέρου Φωτός, τον Πανάγιο Τάφο, προερχόμενο,
στα σπίτια τους. Να τα φωτίσουν. Να τα αγιάσουν. Να τα σταυρώσουν... “Φως
Χριστού φαίνει πάσι...”. Είναι το Φως που αποτελεί μαρτυρία ακλόνητη της
Αναστάσεως του Χριστού. Πάντοτε σχεδόν, τέτοιες μέρες, επιχειρούν κάποιοι να
αμφισβητήσουν το θαύμα, κατ' ουσίαν δε να αμφισβητήσουν την Ανάσταση. Κι
όταν η Ανάσταση, αν μη τι άλλο, αμφισβητείται, τότε καταλύεται σαφώς σύνολο το
οικοδόμημα της Εκκλησίας. Που όμως, απ' αρχής, από συστάσεώς της,
θεμελιώνεται επί ενός τάφου. Ζωαρχικού Τάφου... Κενού, συνάμα δε και καινού...
Ιδού το θαύμα...
Παρασκευή του Ακαθίστου Ύμνου σήμερα... Θα κατακλυσθούν από κόσμο οι
Ναοί μας. Είναι ο Ακάθιστος Ύμνος μία από
τις προσφιλέστερες εκκλησιαστικές ακολουθίες. Βαθειά χαραγμένα τα τροπάριά
του στις ψυχές των Ορθοδόξων Ελλήνων. Το σιγοψάλλουν αργά, κατανυκτικά,
με συγκίνηση και πίστη. Κι έρχονται έτσι
στην επιφάνεια μνήμες των νεανικών μας
χρόνων. Όταν οι μανάδες μας, μας έσπρωχναν να πάμε στην Εκκλησία, στο χέρι μας
δίνοντας τη Σύνοψη, με τις ακολουθίες τούτων των ημερών. Για να τις παρακολουθούμε. Να μην πλανάται ο νους μας. Να
συλλαμβάνουμε, όσο αυτό ήταν εφικτό, τα
νοήματα των ύμνων, των τελούμενων. Και
να ακολουθούμε έτσι το μέλος των καλλικέλαδων ψαλτών, μαζί δε και των ιερέων.
“Τη Υπερμάχω Στρατηγώ τα νικητήρια,
ως λυτρωθείσα των δεινών ευχαριστήρια,
αναγράφω Σοι η Πόλις Σου Θεοτόκε...”.
Μας παραπέμπει τούτος ο ύμνος στα ένδοξα χρόνια της Βυζαντινής, της Ρωμαίικης
Αυτοκρατορίας. Έτος 626. Η Κωνσταντινούπολη πολιορκήθηκε για μερικούς μήνες
από τους Πέρσες και τους Άβαρους. Ο Αυτοκράτορας Ηράκλειος απουσίαζε στη
Μικρά Ασία, εκεί πολεμώντας κατά των
Περσών. Σαν έμαθε ότι η Πόλη πολιορκείται, έστειλε απ' το στράτευμά του περίπου
12 χιλ. άνδρες στον φρούραρχο της Βασιλεύουσας Βώνο για να υπερασπίσουν,
μαζί με τη φρουρά, την πρωτεύουσα της
Αυτοκρατορίας.
Ο Βώνος, μαζί με τον Πατριάρχη Σέργιο,
εξόπλισαν και όσους απ' τους πολίτες
μπορούσαν να φέρουν όπλα. Απόφαση
όλων η αντίσταση μέχρις εσχάτων. Ο Πατριάρχης περιέτρεχε την Πόλη, ενθαρρύνοντας τον κόσμο και τους μαχητές. Οι ελπίδες όλων είχαν εναποτεθεί στην Προστάτιδα της Πόλης, την Υπέρμαχο Στρατηγό, την Υπεραγία Θεοτόκο. Στενή, δυνατή, η πολιορκία. Η Πόλη, όσο μπορούσε,
αντιστεκόταν στις διαρκείς επιθέσεις των
πολιορκητών. Ξαφνικά, φοβερός ανεμοστρόβιλος καταστρέφει τον στόλο των
επιτιθέμενων Περσών και Αβάρων που
αναγκάζονται, τη νύχτα της 7ης προς την
8η Αυγούστου, να λύσουν την πολιορκία και
άπρακτοι και ηττημένοι να φύγουν. Η θρυλική Κωνσταντινούπολη είχε σωθεί. Και ο
λαός της, συγκεντρώθηκε στο Ναό της Παναγίας των Βλαχερνών, για να αποδώσει
στην Παναγία, την Υπέρμαχο Στρατηγό, τα
ευχαριστήρια για τη νίκη. Προεξάρχοντος
του Πατριάρχη Σεργίου τελέσθηκε ολονύκτια Ακολουθία κατά την οποίαν, “ορθοστάδην” ο λαός έψαλε τον Ύμνο που,

έκτοτε, ονομάσθηκε Ακάθιστος.
Ολόκληρη η λυτρωθείσα από τη συμφορά Πόλη, “ανέγραψε τα νικητήρια”,
απέδωσε, τουτέστιν, ευγνωμόνως την νίκη,
στην Παναγία Θεοτόκο. Ο Ύμνος προϋπήρχε. Εκείνη όμως την νύκτα καθιερώθηκε, επίσημα και πανηγυρικά, ως μία
από τις εκκλησιαστικές ακολουθίες. Γνωστή και ως Χαιρετισμοί της Θεοτόκου. Τα
προς Αυτήν απευθυνόμενα “χαίρε”, είναι
πηγή έμπνευσης, χαράς, πίστης, ελπίδας,
για κάθε πιστό, αγωνιζόμενο, Χριστιανό.
Αλλά, ποιος ο ποιητής του Ακαθίστου
Ύμνου; Σ' αυτό το ερώτημα δεν έχει δοθεί
απάντηση τέτοια που να μην επιδέχεται αντιρρήσεις. Άγνωστος ο ποιητής των Χαιρετισμών. Σε κάθε περίπτωση, βέβαια,
αυτός, όποιος και να 'ναι δεν μπορεί παρά
να είναι ένας άνθρωπος κυριαρχούμενος
από βαθειά πίστη, ευαισθησία ψυχής,
υπέρμετρη αγάπη και απόλυτο σεβασμό
προς το πρόσωπο της Μητέρας του Γιου
του Θεού. Ταυτόχρονα όμως ο ποιητής των
Χαιρετισμών είναι οπωσδήποτε κάτοχος και
της Ελληνικής Παιδείας, εννοείται δε και
της Ελληνικής Γλώσσας. Της οποίας ο
πλούτος καταγράφεται πλήρως στους
ύμνους της Εκκλησίας, όπως, βεβαίως, και
στον Ακάθιστο Ύμνο... Δια της Ελληνικής
Γλώσσας άλλωστε, αποδίδονται με σαφήνεια τα δογματικά και όχι μόνο, νοήματα
των ύμνων. Οι οποίοι, αν μη τι άλλο, και
μόνο από λογοτεχνική άποψη, είναι αριστουργηματικοί. Είναι ύμνοι που μας μαθαίνουν Ελληνικά... Είναι ύμνοι που, αν ποτέ
μεταφρασθούν, θα χάσουν κάθε ομορφιά.
Είναι ύμνοι, εν τέλει, που κατανοούνται δια
του βιώματος. Έτσι τους κατανοούσαν οι
αγράμματοι ραγιάδες, οι παππούδες μας,
οι γιαγιάδες μας ή και οι γονείς μας... Είναι ύμνοι συνυφασμένοι μ' αυτήν την ζωή
και την, ανά τους αιώνες, πορεία της Ρωμιοσύνης, της Πονεμένης Ρωμιοσύνης...
Του Ακαθίστου Ύμνου απόψε... Τελευταίοι Χαιρετισμοί... Τα “Χαίρε” έχουν αποδέκτη το πρόσωπο της Θεοτόκου... Που,
ως “παστάς του Λόγου” είναι η “αιτία της
των πάντων θεώσεως”... Μας είναι οικείο
το πρόσωπο της Παναγίας. Την επικαλούμαστε διαρκώς. Κυρίως δε την ώρα του
πόνου, της δυσκολίας, του πειρασμού...
“Ω Πανύμνητε Μήτερ, η τεκούσα των
πάντων Αγίων Αγιώτατον Λόγον... από πάσης ρύσαι συμφοράς... Και της μελούσης
λύτρωσαι κολάσεως...” άπαντας τους διαρκώς και αδιαλλείπτως αναφωνούντας Σοι
“ΧΑΙΡΕ”... “ΧΑΙΡΕ ΝΥΜΦΗ ΑΝΥΜΦΕΥΤΕ”,
“ΧΑΙΡΕ Η ΚΕΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ”...
ΖΑΧ. Γ. ΖΑΧΟΣ
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23:30 Δυνατά και Ελληνικά
23:50 Δυνατά και Ελληνικά
00:30 Δελτίο Ειδήσεων (Ε)
09:50
12:00
13:00
14:30
15:00
15:55
18:00
18:15
18:30
18:50
21:00
22:00
00:00
00:20

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 Επόμενη Μέρα
ΕΡΤ Ειδήσεις
Το Μπλε Δωμάτιο

07:40 Μάγια η Μέλισσα E2
08:00 Αναζητώντας τη Χαμένη Εικόνα
(Ε)
08:30 Αθήνα Καλεί Μόσχα E9
09:30 Greek Town
10:30 Γυναίκες του Κόσμου
12:00 Grand Tours of Scotland Κ2 (Ε)
12:30 ΕΡΤ Report (Ε)
13:30 Ταξιδεύοντας με τον Τζάστιν E45
(Ε)
13:45 Ταξιδεύοντας με τον Τζάστιν E46
(Ε)
14:00 Οι Πειρατές της Διπλανής Πόρτας
E51 (Ε)
14:15 Οι Πειρατές της Διπλανής Πόρτας
E52
14:30 1.000 Χρώματα του Χρήστου E5
15:00 'Eξι Αδελφές Κ5 Ε43 (Ε)
16:00 'Eξι Αδελφές Κ5 Ε44 (Ε)
17:00 Είναι Μεγάλος ο Καημός
18:30 Great Mysteries & Myths of the
20th Century E8 (Ε)
19:00 Ακολουθία του Ακάθιστου Ύμνου
21:30 Χουντίνι (Houdini)
22:30 Τζέιμς Μποντ, Πράκτωρ 007:
Ποτέ μην Ξαναπείς Ποτέ
23:30 Η Ζωή Είναι Στιγμές Κ2
00:30 Ο Παράδεισος των Κυριών Κ2 Ε39
(Ε)

07:00
08:00
09:00
10:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
18:15
19:15
20:00
21:00
21:45
22:00

Ο Τόπος της Καρδιάς μας (Ε)
Οι Απίθανες E67 (Ε)
Απίθανα Ταξίδια με Τρένο Κ4 Ε2
ΕπιΚοινωνία
Οι Καλύτερες Αγορές της Γης Κ2
Ε9 (Ε)
Ειδήσεις
Απίθανα Ταξίδια με Τρένο Κ4 Ε2
(Ε)
Ο Τόπος της Καρδιάς μας Κ4 Ε16
Οι Καλύτερες Αγορές της Γης Κ2
Ε9 (Ε)
Με το Τρία
Δελτίο Καιρού
Ο Κόσμος των Σπορ
Πολιτικό Τραπέζι (Ζ)
Αναζητώντας τη Βασίλισσα
Νεφερτίτη
Πράσινος Οδηγός για Ταξιδιώτες
E3 (Ε)
Δελτίο Καιρού
Ειδήσεις

06:00
10:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:15
17:30
18:30
19:30
20:45
21:45

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

07:45
10:30
12:15
13:00
15:00
17:00
17:10
18:00
19:00
20:00
21:20
23:20

06:00
10:00
11:30
14:00
15:00
18:00
18:10
19:30
20:50
00:30

07:00
08:00
09:00
16:00
17:00
19:00
20:00
21:00
21:10
22:10

Καλημέρα Ελλάδα
Το Πρωινό
ANT1 News
Κωνσταντίνου και Ελένης Κ1 Ε21
(Ε)
Ρουκ Ζουκ
Κάτι Ψήνεται
ΑΝΤ1 News - Δελτίο στη
Νοηματική Γλώσσα
Still Standing
Γυναίκα Χωρίς 'Oνομα E138
ANT1 News
Η Επιστροφή E117
Στη Φωλιά του Κούκλου

Shopping Star (Ε)
Στη Φωλιά των Κου Κου
Αλήθειες με τη Ζήνα
Ντετέκτιβ Μονκ Κ8 Ε15
Star News
Shopping Star
Elif Κ2 Ε314
Ειδήσεις στη Νοηματική Γλώσσα
Τροχός της Τύχης
Star News
MasterChef 3
The Transporter Refueled

Happy Day στον Alpha
Alpha Ρεπορτάζ
Ειδήσεις
Ελένη
Διπλοπενιές
Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική
Γλώσσα
Το Σόι σου Κ3 Ε55 (Ε)
Deal
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
'Eλα στη Θέση μου Κ3 Ε135
Ψάχνοντας την Ντόρι (Finding
Dory)
Φως στο Τούνελ

Σήμερα
Αταίριαστοι
Μαζί Σου
Οι Ειδήσεις του ΣΚΑΪ
Power of Love
Δελτίο στη Νοηματική
Μαύρη Θάλασσα E25
Τα Νέα του ΣΚΑΪ
Power of Love Gala
After Dark

Τηλεαγορές
Κοινωνία και Πολιτισμός (Ε)
Τηλεαγορές
Κόντρα και Ρήξη
Τηλεαγορές
Μύθος και Αλήθεια
Πας Μαγειρεύοντας
Δελτίο Ειδήσεων
Κόντρα και Ρήξη
Αχ Πατρίδα μου Γλυκιά!

ΔIANYKTEPEYONTA ΦAPMAKEIA
8 πρωί – 2 μεσημέρι
και 5 απόγευμα έως 8 πρωί επομένης
Γκουμπλιά Άννα
Όθωνος 12, 2431021988
08:00 π.μ. – 23:00 μ.μ.
Παππάς Ανέστης
Βας. Τσιτσάνη 29, 2431031615

ΠPATHPIA ΔIANYKTEPEYONTA
Κωτούλας Παν. ------------------------------------Οδ. Λαρίσης
Μπάκος ----------------------------------------Οδ. Καλαμπάκας
Παπακώστας -------------------------------------Οδ. Καρδίτσης
Ανυφαντής --------------------------------------------------Πηγή
Βαλοτάσιος--------------------------------------------Ταξιάρχες
Μερεντίτης--------------------------------------------------Πύλη
Μπαρτζίγκας ------------------------------------------------Φήκη
Παπαβασιλείου-----------------------------Μεγ. Κεφαλόβρυσο
Σκρέκας-------------------------------------------------Μεγάρχη
Τουρτούνης -----------------------------------------------Ρίζωμα
Τσιούτσιας ------------------------------------------Αγ. Κων/νος

07.45 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
08.20 «Καλημέρα Θεσσαλία»
09.30 Τελεμάρκετινγκ
10.30 Παιδικό προγραμμα «To φάντασμα
του Κάντερβιλ», «Ο σερίφης του
διαστήματος»
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 Παιδικό πρόγραμμα « Η Αννα και ο
βασιλιάς»
18.00 Γεγονότα- Δελτίο Ειδήσεων
18.40 Τελεμάρκετινγκ19.00 «Καρέ- καρέ μαθήματα σκίτσου»
(Ε)
19.30 Δεξιά και αριστερά
21.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
21.45 «Πολιτικοί Διάλογοι»
23.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
23.40 «Καλημέρα Θεσσαλία»

07.00
08.00
09.00
17.00
18.00
20.00
23.00
01.30
02.00

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

07.00 – 08.00 Κινούμενα Σχέδια
08.00 – 09.00 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 Πάμε Διακοπές
21.30 – 22.00 Ζούμε όμορφα, ζούμε
Ελλάδα
22.00 – 23.00 Ανατρεπτικό Δελτίο
23.00 – 00.00 Κόντρα και Ρήξη

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
Ο Στρίγγλος που 'Eγινε Αρνάκι
Open News στη Νοηματική
Ο Στρίγγλος που 'Eγινε Αρνάκι
Open News
MacGyver Κ1 Ε8
Μια Νύχτα στο Μουσείο

ΚΡΙΟΣ: Μπορεί να εθελοτυφλείς ή απλά να προσπαθείς να δεις την πιο αισιόδοξη πλευρά των
πραγμάτων. Ίσως πάλι προσπαθείς να εξηγήσεις τα ανεξήγητα και να καταλάβεις τους μηχανισμούς της ζωής και το νόημα της.
ΤΑΥΡΟΣ: Με το τετράγωνο του Ερμή με τον Δία
το ενδιαφέρον εστιάζεται αφενός στον ερωτικό τομέα, όπου είναι πιθανό να αναζητήσεις τη
συνδρομή των φίλων σου για να αντιμετωπίσεις
τα θέματα που σε απασχολούν.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Μπορεί να βρεθούν άνθρωποι που
θα σου προτείνουν κάτι καλύτερο από αυτό που
ήδη έχεις ή να φορτώσεις με προσδοκίες έναν
άνθρωπο ή μία δουλειά που όμως στην πραγματικότητα δεν μπορούν να τις εκπληρώσουν.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Είναι γεγονός ότι χρειάζεσαι να βελτιώσεις πράγματα για να ξεφύγεις από τη
ρουτίνα, είτε αυτό λέγεται δουλειά, είτε συνήθειες, είτε κάτι που θα σε βοηθήσει να ξεπεράσεις τους περιορισμούς που μπορεί να σου
δημιουργούν διάφοροι παράγοντες, όπως κάποιο θέμα υγείας.
ΛΕΩΝ: Κάποια στιγμή θα πρέπει να σταματήσεις
να μιζεριάζεις και να ανακυκλώνεις τα ίδια και
τα ίδια θέματα.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Από τη μία ενδέχεται να μπαινοβγαίνει πολύς κόσμος, να υπάρχουν πολλά λόγια και να πρέπει να διατηρήσεις ισορροπίες
ανάμεσα σε πλευρές που δε φαίνονται διατεθειμένες να ισορροπήσουν.
ΖΥΓΟΣ: Καλό θα είναι να αποφύγεις να προχωρήσεις σε αποφάσεις που αφορούν τα επαγγελματικά σου, αφού δεν έχεις καθαρό μυαλό,
ενώ καλύτερα να περιοριστείς στο να διεκπεραιώσεις υπάρχουσες εκκρεμότητες.

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

TELEMACHOS CINEMA
Αυτή τη βδομάδα προβάλλονται

ΤΟΞΟΤΗΣ: Να βάλεις κάποια όρια τουλάχιστον
προκειμένου να διατηρήσεις την ισορροπία σου
απέναντι στα αγαπημένα σου πρόσωπα και για
να καταφέρεις να μην αποσπαστείς απ’ τις προτεραιότητες σου.

ΑΙΘΟΥΣΑ 1:
Σε απογευματινές
προβολές

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Μπορείς να κατεβάσεις τρελές ιδέες που οι άλλοι να μην είναι σε θέση να τις εκτιμήσουν, γι’ αυτό σε πρώτη φάση κράτα τις για
σένα. Επίσης, μπορεί να σε ανησυχήσουν θέματα σχετικά με συγγενικά σου πρόσωπα,
αλλά διατήρησε την ψυχραιμία σου, γιατί περισσότερο εσύ τα φουσκώνεις παρά αυτά είναι
σοβαρά.

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

“HELLBOY”
ΑΙΘΟΥΣΑ 2:

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Από τη μία η σχεδόν εμμονική διάθεση σου να πετύχεις έναν προσωπικό στόχο
σε κάνει να είσαι διατεθειμένος να πουλήσεις
πολύ φθηνά το τομάρι σου κι από την άλλη η
ασυγκράτητη τάση σου να επαναστατήσεις
απέναντι σε κάποιον ισχυρό ή σε κάποια κατεστημένη κατάσταση σε κάνει να θολώνεις και
να αγνοείς την προσωπική σου ασφάλεια.

Σάββατο-Κυριακή
η παιδική ταινία της Ντίσνεϊ

“ΝΤΑΜΠΟ”
Σε βραδινές προβολές
το θρίλερ

ΙΧΘΕΙΣ: Θα σε συμβούλευα από τη μία να επιστρατεύσεις το υποκριτικό σου ταλέντο και να
κάνεις την πάπια, τον Κινέζο, όποιο κάνεις καλύτερα, αλλά και να «ανασύρεις» τις γνώσεις
σου σε γνωμικά των παλιών, όπως αυτό που έλεγαν, θυμάμαι… «του φευγάτου η μάνα δεν έκλαψε ποτέ»!

“ΝΕΚΡΩΤΑΦΙΟ ΖΩΩΝ”
Για τις ώρες στο 78775

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
CINE –ΜΥΛΟΣ
στο Μύλο Ματσόπουλου

OΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Λέξη που αναφέρεται
στον πρώτο στίχο ομηρικού έπους - Το μικρό όνομα του πρώτου ανθρώπου
που πάτησε στη Σελήνη.
2. Απαιτεί και εξυπνάδα.
3. Ο πλανήτης μας, σε
φράση του Αρχιμήδη -Κλέφτης δημοτικού μας τραγουδιού, στη γενική (αντιστρ.).
4. Το χώμα ή το έδαφος,
σε λέξη της αρχαίας -Βία...
ατελείωτη.
5. Υπερφυσική, αλλά και
ικανότατη (γεν.).
6. Σύμβολο της νίκης (αντιστρ.) Αρχαίος συμπερασματικός σύνδεσμος (αντιστρ) - Από τα χίλια...
δύο.
7. Τέτοιες υπάρχουν και... σφαίρες (αντιστρ).
8. Αφρικανικό βασίλειο.
9. Περιέχει μεγάλη, ποσότητα
ρητίνης (καθ.) - Το ξεφλουδίζουμε
πριν το φάμε (αντιστρ.).
ΚΑΘΕΤΑ
1. Είναι και οι κρεολοί.
2. Ταχύ και μικρού εκτοπίσματος
ιστιοφόρο πλοίο (με άρθρο).
3. Είναι οι Νιμπελουγκεν της γερμανικής μυθολογίας - Τίτλος ταινίας
του Πολάνσκι.
4. Πρόθεση των λατινικών - Είναι
και το κοντάκιο.
5. Χαρακτηριστικό του το ημίφως.

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

Το βραβευμένο
ελληνικό
σινεμά στην πόλη μας

Οι ώρα προβολής
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7
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είναι 2 ευρώ.
Πέμπτη 11/4
και Παρασκευή 12/4

Άδικος Κόσμος,
του Φίλιππου Τσίτου
Σάββατο 13/4
και Κυριακή 14/4

Μαχαιροβγάλτης
του Γιάννη Οικονομίδη
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Eπιμέλεια
I. Tσιμπερδώνη

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

H λύση του προηγούμενου
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για κάθε προβολή

Sudoku

Πώς παίζεται

3

Η τιμή του εισιτήριου

ΛΥΣΗ (11-4-2019)
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΛΙΘΟΒΟΛΙΑ 2.
ΙΦΙ - ΙΔΕ 3. ΠΑΟΥΝΤΕ 4. ΡΙΣΚΟ ΡΑΠ 5. ΥΛΟ - ΒΙΟΛΙ 6. ΛΗΣΤΩΝ - ΙΛ
7. ΑΣ - ΑΝΑΣΣΑ 8. ΦΤΩΧΟΙ 9. ΙΚΟΝΙΟ - ΗΙ ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΛΙΓΟΥΛΑΚΙ 2.
ΙΦΙΚΛΗΣ 3. ΘΙΑΣΟΣ 4. ΟΙ - ΤΑΙΝ 5.
ΒΟΥΡΒΩ-ΝΟΙ6. ΙΝΑΧΟ 7. ΛΙΤΡΟ ΣΩ 8. ΙΔΕΑΛΙΣΤΗ 9. ΑΕ - ΠΙΛΑΦΙ

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

4

είναι 20.00

6. Σαν αστείο, τα αποτυχημένο
(με άρθρο).
7. Ο δεύτερος είναι ο πιο μικρός, αντιστρόφου (καθ.) - Παλαιότερα αρχικά για την Ευρωπαϊκή
Ενωση.
8. Για σχήματα χρήσιμος, για
τον οργανισμό επιβλαβής, στη γενική (αντιστρ.).
9. Ούγγρος βασιλιάς, που ηγήθηκε σταυροφορίας κατά των
Τούρκων.

Για να γυμνάζεται
το μυαλό σας

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.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Αν θυμάσαι, απ’ τις αρχές του μήνα
σου λέω ότι ο Απρίλιος μπορεί να είναι ένας
πολύ καλός μήνας για τα οικονομικά σου, αλλά
με εξαιρέσεις.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
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ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

Άνοδος 1,14% στο Χρηματιστήριο

Ê

Σε θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκαν οι συναλλαγές στη χρηματιστηριακή αγορά, η οποία υπερέβη
τα επίπεδα των 760 μονάδων, κλείνοντας στα υψηλότερα επίπεδα από τα μέσα Ιουλίου 2018.
Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος
βρέθηκε η μετοχή της ΔΕΗ και οι μετοχές των τραπεζών.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 764,13 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,14%. Είναι το υψηλότερο κλείσιμο από τη συνεδρίαση της 19ης Ιουλίου 2018 (766,64 μονάδες).
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 82,900
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 37.706.144 μεΓ.Δ. 764,13
τοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημεί1,14%
ωσε άνοδο σε ποσοστό
0,71%, ενώ ο δείκτης
της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε
ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
ποσοστό 1,14%.
Από τις μετοχές της
υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές
της ΔΕΗ (+5,65%), της Πειραιώς(+3,65%) και της
Εθνικής(+3,35%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της CocaColaHBC(-0,93%), των ΕΛΠΕ (0,60%) και της Motor Oil(-0,47%).
Από τους επιμέρους δείκτες τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι δείκτες της Τεχνολογίας(+2,92%)
και των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας(+2,26%), ενώ
τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν οι δείκτες των
Τροφίμων(-0,93%) και των Πετρελαίου(-0,51%).
Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η
Eurobank και η Πειραιώς διακινώντας 8.692.524 και
6.087.860 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν ο
ΟΠΑΠ με 14,082 εκατ. Και η Πειραιώς με 11,295
εκατ.
Ανοδικά κινήθηκαν 79 μετοχές, 36 πτωτικά και 25
παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές:
Σωληνουργεία Κορίνθου+19,57% και Forthnet+19,50%,
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές:
Επίλεκτος-16,67% και Αττικές Εκδόσεις -8,47%.

Μίχαλος: Να δημιουργηθεί Σώμα
Ελέγχου και Δίωξης Παραεμπορίου
ι συνέπειες του παραεμπορίου λαμβάνουν τεράστιες διαστάσεις. Η απώλεια φορολογικών εσόδων από το κράτος φθάνει 6 δισ. ευρώ ετησίως,
ενώ ο διαφεύγων τζίρος από την αγορά ξεπερνά τα 20 δισ.
ευρώ. Γι' αυτό και τόσο το ΕΒΕΑ όσο και η Κεντρική Ένωση
Επιμελητηρίων Ελλάδος έχουν επισημάνει από πολύ νωρίς την
ανάγκη αποτελεσματική πάταξης».
Αυτό σημείωσε ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του Εμπορικού και Βιομηχανκού Επιμελητηρίου
Αθήνας Κωνσταντίνος Μίχαλος σε εκδήλωση που διοργανώνεται σήμερα στο επιμελητήριο σχετικά με τη διάκριση απομιμητικών προϊόντων. Ο κ. Μίχαλος συμπλήρωσε ότι σαφώς η
Ελλάδα δεν έχει την αποκλειστικότητα του προβλήματος. Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ τα πλαστά και πειρατικά προϊόντα έχουν φθάσει να αποτελούν το 2,5% του παγκόσμιου εμπορίου, ποσοστό που μεταφράζεται σε 461 δισ. δολάρια.
Πάντως, συνέχισε ο ίδιος, «από το 2006 έχουμε επεξεργαστεί και παρουσιάσει στους κατά καιρούς αρμόδιους υπουργούς συγκεκριμένο πλέγμα μέτρων, για την αντιμετώπιση του
παραεμπορίου, αλλά δυστυχώς, η αποτελεσματικότητα του
κράτους έχει βελτιωθεί ελάχιστα μέχρι τώρα σε αυτό τον τομέα. Παρά τις καλές προθέσεις και τις κατά καιρούς πρωτοβουλίες, εξακολουθεί να υπάρχει πρόβλημα κεντρικού συντονισμού και διασποράς αρμοδιοτήτων».
Ο επιχειρηματικός κόσμος υποστηρίζει, όπως υπογράμμισε
ο πρόεδρος, ότι ένα ζήτημα τόσο πολύπλοκο και πολυδιάστατο,
όπως είναι η αντιμετώπιση των κυκλωμάτων του παραεμπορίου,
απαιτεί τη δημιουργία ενός κεντρικού, ενιαίου φορέα που θα
έχει εξ ολοκλήρου την αρμοδιότητα του συγκεκριμένου έργου.
«Γι αυτό και δεν παύουμε, σε κάθε ευκαιρία, να επαναφέρουμε την πρότασή μας για τη σύσταση Σώματος Ελέγχου και
Δίωξης Παραεμπορίου, με αποκλειστική ευθύνη για το αντικείμενο» όπως σημείωσε.
Αυτό που ζητάμε είπε ο κ. Μίχαλος, είναι η συγκέντρωση όλων
των σχετικών αρμοδιοτήτων σε ένα Σώμα. Δηλαδή, όπως εξήγησε, δεν θα απαιτηθεί η διενέργεια νέων προσλήψεων ενώ παράλληλα, κρίνεται αναγκαία η τοποθέτηση Εισαγγελικής Αρ-

«Ο

Η πλατφόρμα για τις 120
δόσεις σχετικά με τις οφειλές
προς τα ασφαλιστικά ταμεία
θα λειτουργήσει πριν από το
Πάσχα, σύμφωνα με την ανακοίνωση που έκανε ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Τάσος
Πετρόπουλος.
Ο κ. Πετρόπουλος προσέθεσε μάλιστα ότι «η σχετική
ρύθμιση έχει υπογραφεί και είναι έτοιμη να κατατεθεί στη
Βουλή. Πρέπει κανείς να κα-

Ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων
Κωνσταντίνος Μίχαλος
χής στην εν λόγω υπηρεσία, με αρμοδιότητα τη δίωξη των σχετικών παραβάσεων.
«Η εντατικοποίηση της αστυνόμευσης στις περιοχές όπου ανθεί η παράνομη εμπορική δραστηριότητα είναι βεβαίως απαραίτητη. Αλλά το σημαντικότερο μέρος της προσπάθειας - και
το πιο δύσκολο ταυτόχρονα - είναι να ελεγχθούν αποτελεσματικά οι πύλες εισόδου και τα κυκλώματα διακίνησης των παράνομων εμπορευμάτων και παράλληλα να υπάρχουν πρωτοβουλίες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του καταναλωτικού κοινού, ενάντια στο παρεμπόριο καθώς είναι σημαντικό
ο καταναλωτής να γνωρίζει τις διαστάσεις του προβλήματος
και τους κινδύνους που εγκυμονεί το παρεμπόριο, ακόμα και
για την ασφάλειά τους» σημείωσε ο πρόεδρος.
Τέλος, εξίσου σημαντικές χαρακτήρισε και τις δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης των επιχειρηματιών, ενάντια σε πρακτικές όπως η διακίνηση απομιμητικών προϊόντων.

Πριν το Πάσχα η πλατφόρμα για τις 120 δόσεις
στις οφειλές προς ασφαλιστικά ταμεία
ταβάλει κανονικά τις εισφορές
του το 2019, κάθε μήνα, προκειμένου να αξιοποιήσει τα
οφέλη της ρύθμισης. Αναφερόμαστε στις οφειλές μέχρι
τον Δεκέμβριο του 2018. Το
κούρεμα μπορεί να φτάσει
έως το 85% στις προσαυξήσεις».
Ο κ. Πετρόπουλος συμπλή-

ρωσε ότι «τα άγαμα παιδιά
έως 24 ετών θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν τη σύνταξη θανάτου ακόμη κι αν δεν
σπουδάζουν. Καταργείται το
ηλικιακό όριο των 55 χρόνων

για τις συντάξεις χηρείας. Δίνουμε τη δυνατότητα υγειονομικής περίθαλψης και φαρμακευτικής κάλυψης μέχρι τα
35 χρόνια για όσους έχουν χάσει τους γονείς τους» .

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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O Ακάθιστος Ύμνος με Αγρυπνία
Σήμερα Παρασκευή 12 Απριλίου η ακολουθία του Ακαθίστου
Ύμνου της Υπεραγίας και Αειπαρθένου Θεοτόκου, στον Ιερό
Προσκυνηματικό Ναό του Αγίου Βησσαρίωνος Τρικάλων θα τελεσθεί μετά Παννυχίδος, όπως έγινεν την πρώτην φορά στην
Κωνσταντινούπολιν με ώραν έναρξις την 8.15 μ.μ. και πέρας
την 12.15 νυκτερινήν.
Εκ του Ιερού Προσκυνήματος

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

ΨΗΓΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ
«Η γη πενθεί, μαραίνεται...
εμολύνθη υποκάτω των κατοίκων αυτής διότι παρέβησαν τους νόμους ...ηθέτησαν διαθηκην αιώνιον» (Ησαΐας 24:4-5)
Πριν μερικά χρόνια, το περιοδικό ΤΙΜΕ κυκλοφόρησε
ένα ειδικό τεύχος με τίτλο «Ο
πολύτιμος πλανήτης μας».
Στο κύριο άρθρο έγραφε:
«Αυτό το τεύχος είναι η υπεύθυνη θέση μας απέναντι σ'
αυτό που θα αποτελέσει το
μεγαλύτερο πρόβλημα του
21ου αιώνα. Είναι ο αγώνας
μας για να σωθεί η Γη που κινδυνεύει άμεσα, ίσως και ανεπανόρθωτα από την αλόγι-

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
σήμερα 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.

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), αύριο 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

Τα πάντα
για το παιδί
από παιχνίδια
έως γραφική ύλη
28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 87 ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ.: 24310 27357

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

στη παρέμβαση μας».
Όμως ο Θεός, ο Δημιουργός του σύμπαντος και της
γης πριν 2500 χρόνια καταγράφει στον Λόγο Του, την
Αγία Γραφή με μοναδικό τρόπο, αυτά που τώρα εμείς έντρομοι ανακαλύπτομε, με σκοπό να ξυπνήσει τον άνθρωπο
όχι για να τον τιμωρήσει, παρόλο που θα είχε κάθε δικαίωμα, αλλά για να τον ελεήσει και να τον βγάλει από
τους αδιέξοδους και καταστροφικούς δρόμους του. Το
ερώτημα όμως είναι αν ο άνθρωπος θα θελήσει να ταπεινωθεί και να ζητήσει τη βοήθεια Του ή αν θα παραμείνει
δούλος μιας διεφθαρμένης
από την αμαρτία καρδιάς, και
ενός
αδόκιμου
νου
(Ρωμ.1:28).

Βραδινή
Ακολουθία
Ακαθίστου
Ύμνου και
στη συνέχεια
Αρχιερατική
Θεία Λειτουργία
Σήμερα 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.

Ο τελευταίος
Κατανυκτικός
Εσπερινός
στην πόλη
των Τρικάλων
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.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Πρόγραμμα
Ενοριακής και Μυστηριακής ζωής
ΑΠΡΙΛΙΟΣ Καθημερινά
ΟΡΘΡΟΣ-ΩΡΕΣ-ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ 7:30π.μ.
ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ 6:30μ.μ.
ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΕΩΝ 8:30μ.μ.
ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ: ΟΡΘΡΟΣ-ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:30-9:30π.μ.
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.

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

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
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.

ΒΡΕΘΗΚΑΝ - ΧΑΘΗΚΑΝ
BΡΕΘΗΚΑΝ γυναικεία γυαλιά ηλίου στην οδό Φλεγίου.
Όποιος τα έχασε να περάσει από τα γραφεία μας να τα παραλάβει.
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.

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.

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

ΕΛΛΑΔΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ

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

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

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

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

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

ΜΑΚΡΗ

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

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

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ σε ασυναγώνιστες τιμές με όλες τις αεροπορικές εταιρείες

-

-ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

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

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΕΤΑ
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«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

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

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

ΛΙΠΑΣ TRAVEL
ΜΗ.Τ.Ε.: 0727Ε60000015600

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

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

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

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

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

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.

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

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

ΑΙΔΗΨΟΣ 2019
ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ΜΕ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ «ΑΙΔΗΨΟ»
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ.
ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ – ΠΕΜΠΤΗ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
5ήμερη κρουαζιέρα στα Ελληνικά νησιά (Μύκονος – Πάτμος – Ρόδος –
Ηράκλειο -Σαντορίνη) & Κουσάντασι (Τουρκία), 8-12 Ιουλίου (μεταφορά
Τρίκαλα – Πειραιά & επιστροφή, πλήρης διατροφή, απεριόριστο πακέτο
ποτών.
7ήμερη οδική εκδρομή «ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ – ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑ – ΛΙΜΝΕΣ
ΜΠΛΕΝΤ – ΒΙΛΑΧ –ΖΑΓΚΡΕΠ» 23-29/10/2019

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

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

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

Κάθε Τετάρτη αναχώρηση λεωφορείου για την «ΓΕΡΜΑΝΙΑ»
Πληροφορίες, προγράμματα & δηλώσεις συμμετοχής στο γραφείο μας,
Κονδύλη 18 – Τρίκαλα και στα τηλ. 2431036588-30168 •e-mail: lipastr@otenet.gr

38 σελίδα
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Η κίνηση στην Ιερά Μητρόπολη Η κίνηση στην Ιερά Μητρόπολη
Σταγών και Μετεώρων
Τρίκκης και Σταγών
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σταγών και Μετεώρων κ.
Θεόκλητος σήμερα Παρασκευή 12 Απριλίου και ώρα 2.00 μ.μ.
μαζί με το Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Τρίκκης και Σταγών
κ. Χρυσόστομο θα χοροστατήσει κατά την ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Τρικάλων.
Το απόγευμα της Παρασκευής και ώρα 7.00 μ.μ. θα χοροστατήσει κατά την ακολουθία τoυ Ακαθίστου Ύμνου εις τον Ιερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Αγ. Βησσαρίωνος.
Στη συνέχεια θα μεταβεί στην Ιερά Μονή Μεγάλου Μετεώρου όπου θα τελέσει Ιερά Αγρυπνία επί του Ακαθίστου
Ύμνου.
Την Κυριακή 14 Απριλίου ευγενώς προσκληθείς υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαρωνείας και Κομοτηνής κ. Παντελεήμονα , θα μεταβεί εις την Κομοτηνή ,όπου θα συμμετάσχει σε Αρχιερατικό Συλλείτουργο και στη συνέχεια σε επιμνημόσυνη δέηση υπέρ αναπαύσεως των θυμάτων της Γενοκτονίας του Θρακικού Ελληνισμού και της Ανατολικής Ρωμυλίας.

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.

Ευχαριστήριο του Οικοτροφείου Τρικάλων ΕΠΑΨΥ
Οι ένοικοι και το προσωπικό του Οικοτροφείο Τρικάλων της
Περιφερειακής Εταιρείας και Ψυχικής Υγείας (ΕΠΑΨΥ), θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά, τον κ. Βαρνακιώτη Άκη, ιδιοκτήτη της επιχείρησης ΑΣΣΟΣ ταχυφαγείο, όπου εδρεύει επί
της οδού Αλεξάνδρας / Πλατεία Παλαιού Δεσποτικού, για την
σημαντική δωρεά σε πλήρες γεύμα.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ σήμερα 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 Χοροστα-

τήσει 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.
Την Παρασκευή 12 Απριλίου
το βράδυ θα τελέσει την Ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου
προς την Υπεραγία Θεοτόκο
στο Βαλτινό.

ΨΗΦΙΣΜΑ
Συνέλευσης Τμήματος Επιστήμης
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Τα μέλη της Συνέλευσης του ΤΕΦΑΑ Τρικάλων εκφράζουν την
απογοήτευσή τους για την ακύρωση ίδρυσης του Διεθνούς Τμήματος Αθλητικής Επιστήμης στα Τρίκαλα, παρά το γεγονός ότι
το εν λόγω Τμήμα είχε συμπεριληφθεί στην εισηγητική έκθεση του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο του νομοσχεδίου για τη
συγχώνευση των ΑΕΙ-ΤΕΙ που αφορούσε στο Ίδρυμά μας. Αντίθετα, προτάθηκε προφορικά από το Υπουργείο Παιδείας η δημιουργία διεθνούς προγράμματος σπουδών, επιλογή η οποία ουδόλως εξασφαλίζει τα απαραίτητα εχέγγυα για τη λειτουργία του
μακροπρόθεσμα.
Για πολλά χρόνια, το ΤΕΦΑΑ Τρικάλων συμμετέχει στην εισροή
συναλλάγματος στη χώρα αξίας χιλιάδων Ευρώ ετησίως μέσω των
διεθνών μεταπτυχιακών φοιτητών και των Ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων του, τα οποία στηρίζονται στη συγκριτικά
άριστη ποιότητα του παραγόμενου επιστημονικού έργου και στην
διεθνή αναγνωρισιμότητα των επιστημόνων του, κατατάσσοντας
το ΤΕΦΑΑ μεταξύ των καλύτερων Τμημάτων όλων των επιστημονικών περιοχών, σε όλα τα πανεπιστήμια, σε όλη την χώρα.
Έχοντας ήδη τις κατάλληλες επιστημονικές υποδομές, η ίδρυση
του Διεθνούς Τμήματος Αθλητικής Επιστήμης στα Τρίκαλα, θα
αναβαθμίσει περαιτέρω τα Τρίκαλα και θα θέσει τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας σε διεθνή τροχιά.
Στο πλαίσιο των πρόσφατα προτεινόμενων αλλαγών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, τα μέλη της Συνέλευσης του ΤΕΦΑΑ καλούν τον κ. Υπουργό Παιδείας να προχωρήσει στο επιστημονικά
και οικονομικά αυτονόητο, εγκρίνοντας την ίδρυση του Διεθνούς
Τμήματος Αθλητικών Επιστημών στα Τρίκαλα.

Ζωγράφου 1
πεζόδρομος (έναντι

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ

Δημοτικής Βιβλιοθήκης)

ΣΤΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

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

ΔΕΥΤΕΡΑ 15-04-2019
ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
α. Από ώρα 08:30-11:30 στο χωριό: Βλάχα.
Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν
από το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι' αυτό
το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ θα
πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι, για λόγους
ασφαλείας υπαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει
κίνδυνος ατυχήματος. Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες
πρέπει μετά τη διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως
πριν.
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΕΔΔΗΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

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

Από τον Ιερό Ναό Παναγίας Επισκέψεως Τρικάλων γίνεται
γνωστό πως αύριο 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

Κτητορικό Ιερού Ναού Παναγίας
Επισκέψεως Τρικάλων
Την Κυριακή 14 Απριλίου 2019 θα τελεσθεί στον Ιερό
Ναό Παναγίας Επισκέψεως Τρικάλων Κτητορικό Μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως πάντων των αειμνήστων Κτητόρων, Ευεργετών, Συνδρομητών, Αφιερωτών, Δωρητών, Ανακαινιστών, Αοιδίμων Ιερέων-Εφημερίων, Εκκλησιαστικών Επιτρόπων, Ιεροψαλτών, Νεωκόρων που διακόνησαν όλα αυτά τα έτη στον Ιστορικό Ιερό Ναό και πάντων των κεκοιμημένων ενοριτών του έτους
2018.

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.

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

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

• κοτόπουλο κοκκινιστό με χοντρό μακαρόνι
• σαρδέλα παντρεμένη στο φούρνο
• νηστίσιμη μακαρονάδα με πέστο
βασιλικού και ντοματίνια
• γίγαντες φούρνου • σπανακόρυζο

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

Τηλ.: 24310 78278
CMYK

KΥΠΡΙΑΝΟΣ
ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ

τηλ.: 24310

78435 •
what’s up: 6986 835 554
ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Μπιφτέκια μόσχου με πατάτες στο φούρνο ..............................5,50 €
Σνίτσελ χοιρινό με ρύζι ή πατάτες............................................5,50 €
Κοτόπουλο φιλέτο με πορτοκάλι και ρύζι .................................5,50 €
Κριθαρότο με μανιτάρια............................................................4,50 €
Σπετζοφάι.................................................................................5,00 €
Μακαρόνια με κιμά ...................................................................4,00 €
Κεφτεδάκια με πατάτες ............................................................5,00 €
Μπακαλιάρο σκορδαλιά με χόρτα εποχής.................................6,00 €

νηΣΤιΣιΜΑ φΑγηΤΑ ΣΑρΑΚΟΣΤηΣ
Καλαμάρι γεμιστό - γαριδομακαρονάδα ....................................6,50 €
ντολμαδακια γιαλαντζί - λαχανοντολμάδες νηστίσιμοι .............5,00 €
ρεβυθάδα φούρνου ή μελιτζάνες φούρνου...............................5,00 €
Κολοκυθοκεφτέδες - λαχανοκεφτέδες ....................................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

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

•Δέχεται καθημερινά
με ραντεβού
•Επισκέψεις
φυσιοθεραπείας
κατ’ οίκον

Δεκτά ΕΟΠΥΥ
και λοιπά ταμεία

Bύρωνoς 9
Tηλ.: 24310 30335
Kιν.: 6932166067

•Μάρμαρα •γρανίτες
•πέτρες•σχιστόλιθοι

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

κοινωνικά
† ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας σύζυγο,
αδελφή και θεία

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΧΡ.
ΑΓΓΕΛΗ
Ετών 71
Θανούσα κηδεύουμε σήμερα Παρασκευή 12 Απριλίου 2019 και ώρα
12η μεσημβρινή, εκ του Ιερού Ναού
Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης
Ελευθεροχωρίου Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και
συνοδεύσουν την εκφορά της
Ελευθεροχώρι Τρικάλων 12-4-2019
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Χρήστος Αγγέλης. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ.
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Σημείωση: Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Ελευθεροχωρίου, σήμερα Παρασκευή 12
- 4 - 2019 και ώρα 10.30 το πρωί.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 22 | ΤΡΙΚΑΛΑ
6955731518 | 24310 63274
zisistegos1992@gmail.com
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† MNHMOΣΥΝA
Τελούμε αύριο Σάββατο 13 Απριλίου 2019 στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Μπάρας Τρικάλων, ετήσιο
μνημόσυνο για την ανάπαυση της
ψυχής του αγαπημένου μου γιού.

Τελούμε αύριο 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

ΔΗΜΗΤΡΙΟY
ΓΕΩΡ.
ΚΑΛΟΓΗΡΟY

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΣ
(ΛΙΤΣΑ) ΧΡ. ΓΙΩΤΑ

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 αύριο 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
•Εκκλησιαστικά είδη • Είδη μνημείου
•Κηροπωλείο • Λουλούδια
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Παρακαλούμε τους συγγενείς και
φίλους όπως προσέλθουν και ενώσουν μαζί μας τις προς τον Ύψιστον δεήσεις.
Τρίκαλα 12-4-2019
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Ιωάννα και Γεώργιος Θώμος, 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.

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΤΕΛΕΤΩΝ

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

Παρακαλούμε όσους τιμούν την μνήμη
της να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας για την ανάπαυση της ψυχής της.
Τρίκαλα 12-4-2019
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
Αύριο 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
Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από
την κοίμηση του αγαπημένου μας

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΜΟΥΣΤΑΚΑ
Την Κυριακή 14 Απριλίου 2019 στον
Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Παλαιοχωρίου Γαρδικίου Τρικάλων, τελούμε μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής
του.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Χριστίνα. ΤΑ ΤΕΚΝΑ:
Γλυκερία-Απόστολος, Κων/να-Βασίλειος, Δήμητρα-Αθανάσιος. ΤΑ ΠΕΘΕΡΙΚΑ: Δημήτριος και Κων/να Φαλια. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Γεώργιος και Μαρία Μουστάκα, Νικόλαος και Ευαγγελία
Μουστάκα, Παναγιώτα και Άγγελος Νιαβης, Βασιλική και Νικόλαος Αραπογιάννης. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Τελούμε την Κυριακή 14 Απριλίου
2019 στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου εκ
Μετσόβου Τρικάλων, 40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της
αγαπημένης μας συζύγου, μητέρας,
γιαγιάς, αδελφής και θείας

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΩΤ.
ΓΚΟΥΛΙΤΟΥ
Παρακαλούμε όσους τιμούν την μνήμη της να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας για την ανάπαυση της ψυχής της.
Τρίκαλα 12-4-2019
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Σωτήριος Γκουλίτος. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ζήσης και Ζωή
Γκουλίτου, Ηλίας και Χριστίνα Γκουλίτου. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Ευαγγελία, Σωτήρης, Σωτήρης, Ευαγγελία, Αθανασία. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ.
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Σημείωση: Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α’ Νεκροταφείου Τρικάλων.

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

εσωτερικά

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
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Επίσημη επίσκεψη του
Προκόπη Παυλόπουλου στο Λίβανο
τον πολιτισμό μας», πρόσθεσε.
Αναφερόμενος στις διμερείς
σχέσεις και στον διάλογο των πολιτισμών Ελλάδας-Λιβάνου, τόνισε ότι «δίνει ηχηρή απάντηση
στους ανιστόρητους εκείνους,
οι οποίοι ισχυρίζονται ότι υπάρχει σύγκρουση πολιτισμών». Στο

πλαίσιο αυτό υπογράμμισε ότι
«Στους ταραγμένους καιρούς
που ζούμε δεν υπάρχει σύγκρουση πολιτισμών, αφού κανένας πραγματικός πολιτισμός δεν
μπορεί, από την φύση του, να
συγκρούεται με άλλους, εξίσου
πραγματικούς, πολιτισμούς. Στην

πραγματικότητα πολλές φορές,
δυστυχώς -όπως συμβαίνει και
στην πολύπαθη περιοχή μαςυπάρχει έλλειψη επικοινωνίας
και αλληλοκατανόησης μεταξύ
πολιτισμών, γεγονός που δυσκολεύει επικίνδυνα την ειρηνική
συνύπαρξη των λαών. Απέναντι

σε αυτή την έλλειψη επικοινωνίας
και αλληλοκατανόησης αντιστέκονται, με γενναιότητα και αποφασιστικότητα, οι χώρες μας και
οι λαοί μας, με «ασπίδα» και
«δόρυ» τον ειλικρινή και ουσιαστικό διάλογο των πολιτισμών
μας».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος
με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας του Λιβάνου Στρατηγό Μισέλ Αούν
μεγάλη ευρωπαϊκή μας οικογένεια δεν
ανέλαβε εγκαίρως το μέρος των ευθυνών
που της αναλογούν, με βάση την ιστορία της
και τον πολιτισμό της, σε ό,τι αφορά τον πόλεμο στην
Μέση Ανατολή, συγκεκριμένα δε σε ό,τι αφορά την
έκρηξή του και την συνέχισή του, με ανυπολόγιστες
συνέπειες για τον άνθρωπο και τα θεμελιώδη
δικαιώματά του», υπογράμμισε ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος κατά την
συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας του
Λιβάνου Στρατηγό Μισέλ Αούν στη Βηρυτό.

«Η

Ο κ. Παυλόπουλος απηύθυνε
πρόσκληση στον ομόλογό του
Στρατηγό Μισέλ Αούν να επισκεφθεί την Ελλάδα και δήλωσε
ότι οι Έλληνες, δε διστάζουμε να
τονίζουμε προς τους εταίρους
μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι
η μεγάλη ευρωπαϊκή μας οικογένεια δεν ήταν όσο έπρεπε παρούσα στην πολύπαθη αυτή πε-
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ριοχή, πράγμα που πλήττει το κύρος και την αξιοπιστία της, επέκεινα δε την ιστορία της, τη δημοκρατία της και τον πολιτισμό
της. «Όπως επίσης τονίζουμε ότι
δεν είναι ακόμη πολύ αργά,
υπάρχει χρόνος να υπερασπισθούμε, ως γνήσιοι Ευρωπαίοι,
μέσα από τον άνθρωπο την ιστορία μας, τη δημοκρατία μας και
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