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Στην υπηρεσία του “εμείς” τάχθηκε ο Μιχάλης Μπαγιώτης

Ο υποψήφιος Δήμαρχος Φαρκαδόνας παρουσίασε πρόγραμμα και συνδυασμό σε πλήθος συνδημοτών

ΣΕΛ.
6

Το Σάββατο 20 Απριλίου

Πρόσκληση εγκαινίων
και προεκλογική ομιλία
του υποψηφίου
Δημάρχου Μετεώρων
κ. Θοδωρή Αλέκου

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΣΔΕ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 2019

ΣΕΛ. 5

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

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

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

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(κωδικός αγγελίας: 190405/1)

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

Διανομή κατ’ οίκον
στη φθηνότερη τιμή της αγοράς

Τηλ. επικ.: 24310
CMYK

88138

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
1943
Ομαδικοί τάφοι 4.000 πολωνών πολιτών και αξιωματικώνανακαλύπτονταιαπότους
ΝαζίστοδάσοςΚατίντηςΡωσίας.ΟιΣοβιετικοίαρνούνται
ότιευθύνονταιγιατιςεκτελέσειςκαικατηγορούντουΓερμανούς. Τελικά, ο Μιχαήλ
Γκορμπατσόφθαπαραδεχθεί
το 1990 την ευθύνη των σοβιετικώνμυστικώνυπηρεσιών
(NKVD)γιατησφαγή,πουέγινε με διαταγή του Στάλιν το
1940.
1970
Ολοκληρώνεται η δίκη της
αντιστασιακής οργάνωσης
«ΔημοκρατικήΆμυνα»,ηοποία
εξελίχθηκεσεδριμύ«κατηγορώ» κατά της Χούντας, τόσο
από τους κατηγορούμενους,
όσο κι από τους μάρτυρες
υπεράσπισης.Μεταξύτωνκαταδικασθέντων: Σάκης Καράγιωργας (ισόβια), Γ. Α. Μαγκάκης(18χρόνια),ΝίκοςΚωσταντόπουλος (8 χρόνια) και
Χρήστος Πρωτόπαππας (8
χρόνια).
2003
ΤραγωδίασταΤέμπη.21μαθητές από το Λύκειο Μακροχωρίου Ημαθίας χάνουν τη
ζωή τους, όταν νταλίκα διεμβολίζει το τουριστικό λεωφορείο στο οποίο επιβαίνουν.
Έξι άτομα θα καταδικαστούν
για το δυστύχημα σε ποινές
φυλάκισηςαπό4έως15χρόνια.

Ο

Αλβέρτος Αϊνστάιν (1879, Ουλμ
Γερμανίας - 1955
Πρίστον Η.Π.Α.) από την
ηλικία των 15 ετών εύρισκε
ενοχλητικές και άχρηστες
τις εν χρήσει τότε παιδαγωγικές μεθόδους και εκδήλωνε πρώιμη κλίση στα
Μαθηματικά.
Σε ηλικία 16 χρόνων πήγε
στην Ελβετία για να συμπληρώσει τις σπουδές του.
Μετά από ένα προπαρασκευαστικό έτος μπήκε στο
Πολυτεχνείο της Ζυρίχης
απ' όπου πήρε το πτυχίο
του. Από τη Ζυρίχη τον βρίσκουμε στην Πράγα κι από
εκεί στο Βερολίνο. Εκεί δημοσιεύει θεμελιώδη άρθρα
στο περιοδικό “Annales der
Physik”.
Διατύπωσε την κβαντική
θεωρία των φωτοηλεκτρικών φαινομένων και την θεωρία της ηλεκτροδυναμικής
την εν κινήσει σωμάτων.
Ήταν η πρώτη ανακοίνωση
περί των αρχών της ειδικής
σχετικότητας. Το 1921 παίρνει το βραβείο Νόμπελ. Συνέχεια δούλευε τη θεωρία
της σχετικότητας. Νωρίτερα το 1906 είχε διατυπώσει
τη θεωρία των κινήσεων
Μπράουν και το επόμενο
έτος τη διατύπωση της
Κβαντικής θεωρίας των ειδικών θερμοτήτων. Το 1916
δημοσίευσε τη θεωρία της
γενικευθείσης σχετικότητας. Το έργο που απασχόλησε το μυαλό του Αϊνστάιν
για 30 χρόνια ήταν η προσπάθεια να επεξεργαστεί
μία ενιαία θεωρία που θα
ενοποιούσε τη θεωρία του
ηλεκτρομαγνητικού πεδίου
και του πεδίου Βαρύτητος.
Τέλος ασχολήθηκε και με
τον τομέα της Ιστορίας της

Ήταν άθεος ο Αϊνστάιν ή λάτρευε έναν δικό του θεό;

Από τον
Γιώργο Ηλ. Ζιάκα
επιστήμης στο πεδίο των
φιλοσοφικών συζητήσεων
για τα θεμέλια της επιστήμης. Αναγκασμένος από τις
φυλετικές διώξεις των Ναζιστών εγκατέλειψε τη Γερμανία το 1932 και πήγε στην
Αμερική, όπου έγινε καθηγητής στο Ινστιτούτο Ανωτέρων Σπουδών του Πρίνστον. Πληροφορηθείς ότι
οι Γερμανοί ετοιμάζουν ατομική βόμβα σε συνεργασία
με άλλους επιφανείς επιστήμονες έφτιαξαν την ατομική βόμβα με βαρειά καρδιά για τους Αμερικανούς.
Πληγώθηκε πολύ από τη
ρίψη ατομικών βομβών στη
Χιροσίμα και το Ναγκασάκι
της Ιαπωνίας 1945.
Από νωρίς ο Αϊνστάιν είχε
γίνει σκεπτικιστής (οπαδός
του φιλοσοφικού συστήματος που αρνείται τη δυνατότητα της γνώσης γενικά
ισχυουσών αληθειών). Στις
“Αυτοβιογραφικές σημειώσεις” του γράφει: “Παρόλο που οι γονείς μου ήσαν

άθεοι (αθεϊσμός= φιλοσοφική θεωρία που αρνιέται
την ύπαρξη Θεού) είχε αναπτυχθεί μέσα μου μια βαθιά
θρησκευτικότητα, που όμως
χάθηκε στην ηλικία των δώδεκα. Διαβάζοντας επιστημονικά περιοδικά πείστηκε
ότι πολλές από τις ιστορίες
της Βίβλου δεν μπορούσαν
να είναι αληθινές...”. Ο ίδιος
αυτοχαρακτηριζόταν ως
Αγνωστικιστής (Αγνωστικισμός-Αγνωσιαρχία = φιλοσοφική θεωρία κατά την
οποία η αντικειμενική γνώση
της αρχής του κόσμου και
της ουσίας των όντων είναι
αδύνατη).
“Θέλω να μάθω πως ο
θεός δημιούργησε τον κόσμο. Δεν ενδιαφέρομαι γι'
αυτό και το άλλο φαινόμενο, μέσα στο φάσμα αυτού
ή του άλλου στοιχείου.
Θέλω να γνωρίσω τις σκέψεις Του”. Εδώ φαίνεται ότι
ο Αϊνστάιν εξέφραζε τις
απόψεις του για το σύμπαν.
Σε μια άλλη δήλωσή του ο
Αϊνστάιν έδειχνε “πίστη στο
θεό του Σπινόζα”. Ωστόσο
ο Καρδινάλιος της Βοστώνης, Ο’ Κόνελ επιτέθηκε
στον Αϊνστάιν και στη Γενική
Θεωρία της Σχετικότητας
προειδοποιώντας τη νεολαία ότι η θεωρία “κάλυπτε
το τρομακτικό φάντασμα
του Αθεϊσμού...”
Το 1929 ο ραβίνος της
Νέας Υόρκης, Χέρμπερτ
Γκολυστάιν τηλεγράφησε
στον Αϊνστάιν ρωτώντας τον
αν πιστεύει στο Θεό. Και ο
Αϊνστάιν απάντησε: “Πι-

στεύω στο θεό του Σπινόζα
που αποκαλύπτεται με την
ειρηνική αρμονία αυτού που
υπάρχει, όχι σε ένα θεό
που ασχολείται με τη μοίρα
και τις πράξεις των ανθρώπινων όντων”. Και ο ραβίνος
ερμήνευσε με τον δικό του
τρόπο την απάντηση του
Αϊνστάιν.
“Σίγουρα ο Σπινόζα, που
ονομάζεται ο άνθρωπος
που μέθυσε από το θεό,
και που είδε το Θεό να εκδηλώνεται σε όλη τη φύση,
δεν θα μπορούσε να ονομαστεί αθεϊστής”. Σε μια
απαντητική επιστολή προς
τον αξιωματικό του Αμερικανικού Ναυτικού του Ειρηνικού Ωκεανού Ράινερ ο
Αϊνστάιν απαντά. “...Πρέπει
να θαυμάζουμε με ταπεινοφροσύνη την ωραία αρμονία της δομής του κόσμου στο βαθμό που μπορούμε να την αντιληφθούμε. Και αυτό είναι όλο”. Ο
Αϊνστάιν συνεπώς δεν αναζητούσε το θεό του Αβραάμ
και του Μωϋσή. Αναζητούσε
την Τάξη και την Αρμονία
του κόσμου. Ο ίδιος ο Αϊνστάιν δήλωνε: “Επιστήμη
χωρίς θρησκεία είναι ανάπηρη, θρησκεία χωρίς επιστήμη είναι τυφλή”.
Πηγές: Έγκυρες εγκυκλοπαίδειες, Μπάνες Χόφμαν: Αλβέρτος Αϊνστάιν Δημιουργός και επαναστάτης,
Μάικλ Γκίλμορ Ερευνητής
σε θέματα φιλοσοφίας και
Επιστήμης κ.λπ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

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)
-Σταδίου24(περίπτερο)

Το Άγγελμα

της ημέρας

ΕΘΝΟΣ:

```

Όλγα
Κεφαλογιάννη:

Νέα όπλα κατά της
απλήρωτης εργασίας

```
(Με… σφεντόνα
κερδίζεται η μάχη;)

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

σελίδα 2

Το Αγιο Δισκοπότηρο

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ Α.Ε.
Μ. ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
Α.Β.Ε.Ε.
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Τιμώντας τους αγίους
τιμούμε τον ίδιο τον Χριστό.
Και μιμούμενοι
τους αγίους μιμούμαστε

Ο ΣΥΡΙΖΑ πλήττει
τον ελληνικό κινηματογράφο

τον ίδιο τον Χριστό.

```

ΓεώργιοςΜαντζαρίδης

(Μας γέμισε στην… κουλτούρα!)

Το ανέκδοτο της ημέρας
Μετά από μια ταραχώδη προσγείωση, γεμάτη αναμπουμπούλα κατάφερε ο πιλότος να σταματήσει το αεροσκάφος και στήθηκε στην
πόρτα να χαιρετίσει τους επιβάτες. Αν και περίμενε δυσμενή σχόλια,
κανείς δεν του είπε τίποτα. Τελευταία έβγαινε μια γριούλα.
Τη χαιρετάει ο πιλότος και η γριούλα ρωτάει:
- Πες μου, γιε μου:
Προσγειωθήκαμε ή μας κατέρριψαν;

Γενική πρόγνωση για σήμερα

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Σ Η Μ Ε Ρ Α

Κυριακή 14/4/2019
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΔΙΚΑ
ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΕΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ
ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΑΠΟ ΔΥΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 3
ΜΕ 5 ΚΑΙ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΤΟΠΙΚΑ
ΕΩΣ 6 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ:ΑΠΟ 09 ΕΩΣ
20 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.

Αν το επεισόδιο Νοβάρτις είναι
«το μεγαλύτερο σκάνδαλο από
συστάσεως του ελληνικού κράτους» ή «η μεγαλύτερη σκευωρία
όλων των εποχών» το ξέρουν μονάχα όσοι έχουν απόλυτη γνώμη
δίχως να έχουν γνώση.
Οσοι δεν νιώθουν την παραμικρή ανάγκη να μελετήσουν τις
πάμπολλες σελίδες της δικογραφίας, επειδή αρκούνται σε όσα
τους υπαγορεύει κατ’ όναρ ο κομματικός τους δαίμων. Αυτοί έσπευσαν ήδη να ανακοινώσουν τις τελεσίδικες αποφάσεις τους, θεμελιωμένες σε ηχηρά επίθετα, ικανά
να προκαλέσουν θόρυβο στις ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές. Το ζητούμενο άλλωστε
είναι ο θόρυβος, πολύ περισσότερο που διανύουμε προεκλογική
περίοδο.
Οι υπόλοιποι, όσοι δεν έχουμε
και δεν θέλουμε να έχουμε υποβολέα κουρνιασμένο στο αυτί ή
στο μυαλό μας, να ετοιμάζει αυτός
τις λέξεις και τις σκέψεις μας,
διαθέτουμε πολύ λίγα δεδομένα,
και μόνο αυτά μπορούμε να εμπιστευθούμε – και τη Δικαιοσύνη,
είτε μας αρέσουν και μας βολεύουν όσα πράττει κι όσα αποφασίζει είτε δεν μας αρέσουν,
μας ξεβολεύουν και μας εκθέτουν.
Ιδού λοιπόν το πρώτο δεδομένο:
η υπό όρους (σκληρούς κομματικούς όρους) αποδοχή της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης. Αν
τύχει να κινηθεί στον ρυθμό που
εμείς της ψιθυρίζουμε, τότε θα
την αποθεώσουμε σαν ανεξάρτητη, αδέσμευτη και αμερόληπτη.
Αν όμως αυτενεργεί, όπως οφείλει, τότε «είναι στρατευμένη, ενδοτική, υποταγμένη».
Το καλύτερο λοιπόν που έχουμε
να κάνουμε είναι ν’ ακούμε βερεσέ
όσα περί σεβασμού της Δικαιοσύνης διατυμπανίζουν τα κομματικά στελέχη, γιατί, απλούστατα,
δεν λένε ποτέ την αλήθεια, που
δεν είναι άλλη από τον πόθο τους
να έχουν την τρίτη εξουσία υπό
τον έλεγχό τους, στους ορισμούς
τους.
Δεδομένο δεύτερο, «το πάρτι
στον χώρο της Υγείας». Ολοι, μα
όλοι αναγνωρίζουν ότι έγινε τέτοιο
πάρτι, στη μακρά διάρκεια του
οποίου έρρευσε άφθονη η αλκοόλη του χρήματος. Ακόμα και
τα δύο κόμματα, Ν.Δ. και ΚΙΝΑΛ,
που βλέπουν τώρα επίλεκτα στελέχη τους στο επίκεντρο της δικαστικής διερεύνησης, δεν αρνούνται ότι στα χρόνια τους τα
κέρδη των φαρμακοβιομηχανιών,
και ειδικά της Νοβάρτις με το
«Αγιο Δισκοπότηρο», αυξάνονταν
υπέρμετρα, εις βάρος των συμφερόντων του Δημοσίου και του
βαλαντίου των ασθενών.
Δεδομένο τρίτο, η στερεοτυπική
αντίδραση, στην Ελλάδα και παντού στον κόσμο, όσων πολιτικών
ελέγχθηκαν κάποια στιγμή από
τη Δικαιοσύνη: «Σκευωρία! πλεκτάνη! πολιτική δολοφονία!». Από
τον κ. Βασίλη Παπαγεωργόπουλο
έως τον κ. Ακη Τσοχατζόπουλο,
η κασέτα είναι πάντα η ίδια. Και
δύσκολα πείθει.

Του Παντελή Μπουκάλα
από την «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ
Οι δημοσιευόμενες απόψεις συνεργατών δεν εκφράζουν απαραίτητα
και τις απόψεις της εφημερίδας μας.
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Στα Τρίκαλα ο Δ. Κουτσούμπας

Η ακροδεξιά

Στα Τρίκαλα θα βρίσκεται στις 3 Μαΐου ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ κ. Δημήτρης Κουτσούμπας, όπου θα μιλήσει σε
κεντρική εκδήλωση του κόμματος, ενόψει των εκλογών.
Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες ο κ. Κουτσούμπας
θα μιλήσει σε εκδήλωση που πραγματοποιηθεί στην πλατεία
Ρήγα Φεραίου, ενώ θα περιοδεύσει στην περιοχή.

«Η ακροδεξιά έχει διαχυθεί και
δρα στην πολιτική ζωή », αναφέρθηκε στην χθεσινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε η
υποψήφια ευρωβουλευτής του
ΣΥΡΙΖΑ Άννα Τσάτσου – Παπαδημητρίου, πλαισιωμένη από
τους βουλευτές Τρικάλων του
κόμματος Σάκη Παπαδόπουλο,
Παναγιώτα Δριτσέλη και Χρήστο Σιμορέλη, καθώς και μέλη
της ΝΕ.
«Δυστυχώς ακροδεξιοί και
ακροδεξιές αντιλήψεις υπάρχουν και στην κοινωνία. Στα κόμματα κυκλοφορούν με γραβάτες,
όμως έχουν ακραίες απόψεις
και μάλιστα μας απειλούν όταν
έρθουν στην εξουσία» σημειώθηκε στην χθεσινή συνέντευξη
Τύπου.

∫Ε.Κ.

- Γιωργάκη το αντίθετο του Άνοιξη; - Κλείσι κυρία

∫ Μ.Α.Μπ.

Έκαναν «κόσμημα»
το δημοτικό σχολείο Κάτω Ελάτης
Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες επισκευής και ανακαίνισης του κτιρίου του δημοτικού σχολείου στην Κάτω Ελάτη (Ασπροβάλτου) Τρικάλων, μετά από πρωτοβουλία της κας Μαριάνθης Ζαχαράκη, σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές
καθώς και του Δήμου Τρικκαίων. Πρόκειται για κτίριο επιφάνειας περίπου 550τμ,
πρακτικά μη λειτουργικό καθώς παρουσίαζε σοβαρά προβλήματα εισροής ομβρίων υδάτων, αποσάρθρωσης των λιθόκτιστων τοιχοδομών και κατεστραμμένων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων WC.
Στα πλαίσια του συγκεκριμένου δημοσίου έργου εκτελέστηκαν οι εξής εργασίες:
Διαμόρφωση προαυλίων χώρων.
Επισκευές και ανακαίνιση των χρωματισμών σε εσωτερικούς και εξωτερικούς τοίχους. Επισκευή και ανακαίνιση εγκαταστάσεων WC .
Με την ολοκλήρωση των εργασιών αποκαταστάθηκε η ομαλή λειτουργία του
κτηρίου όπου αναμένεται να λειτουργήσει ως πολιτιστικό κέντρου του χωριού.

∫χρ.πΑπ.

Είκοσι χρόνια δράσης του ΠΑΜΕ
Εκδήλωση με αφορμή τη συμπλήρωση 20 χρόνων δράσης του ΠΑΜΕ θα πραγματοποιηθεί αυτή την Πέμπτη 18
Απριλίου από το τοπικό Σωματείο «Γάλακτος –Τροφίμων
- Ποτών», Συνδικάτο Οικοδόμων & Συναφών Επαγγελμάτων, Σύλλογος Λογιστών & Βοηθών Λογιστών, Επιτροπή Αγώνα Εργαζομένων στους Ιδιωτ. Υπαλλήλους,
Επιτροπή Αγώνα Εργαζομένων στο Νοσοκομείο & Κ.Υ.
και Σωματείο Συνταξιούχων Ι.Κ.Α. ν. Τρικάλων.
Η εκδήλωση θα γίνει στο εργατοϋπαλληλικό κέντρο
στις 7.30 μ.μ. με τίτλο «Ανοίγουμε το Δρόμο στην επόμενη μέρα, στο αύριο της εργατικής τάξης» και θα περιέχει παρεμβάσεις από Σωματεία, προβολή βίντεο για
τα 20 χρόνια δράσης του ΠΑΜΕ και καλλιτεχνικό πρόγραμμα με εργατικό τραγούδι.

∫Ε.Κ.

CMYK
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Άννα Τσάτσου – Παπαδημητρίου

Πίστη στην Ευρώπη,
συμμετοχή στις Ευρωεκλογές
H υποψήφια ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, τάχθηκε κατά της “χαλαρής” ψήφου
ΣΥΡΙΖΑ δικαιούται
και πρέπει να κερδίσει μία τετραετία
ακόμη, για να πάρει την σωστή πορεία η Ελλάδα» τόνισε η υποψήφια ευρωβουλευτής του κόμματος Άννα Τσάτσου – Παπαδημητρίου χθες από τα Τρίκαλα.
Συνέντευξη Τύπου παραχώρησε η κ. Τσάτσου – Παπαδημητρίου, πλαισιωμένη από τους βουλευτές Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ Σάκη
Παπαδόπουλο, Παναγιώτα Δριτσέλη και Χρήστο Σιμορέλη, ενώ
τον συντονισμό της συζήτησης
είχε το μέλος της ΝΕ Τρικάλων
του κόμματος Αθανάσιος Μπουλογιώργος και παραβρέθηκαν επίσης ο γραμματέας της ΝΕ και ο
υπεύθυνος Τύπου, Σταύρος Νταούλας και Κώστας Παππάς αντίστοιχα, καθώς και μέλη του κομματικού οργάνου. Η συνέντευξη
Τύπου δόθηκε στην αίθουσα “Αίγλη” του ξενοδοχείου “Πανελλήνιο”, αφού νωρίτερα πραγματοποιήθηκε κλειστή σύσκεψη με
στελέχη του κόμματος και υποψήφιους και υποψήφιες στις εκλογές για την τοπική αυτοδιοίκηση.
Ο κ. Μπουλογιώργος καλωσόρισε την κ. Τσάτσου – Παπαδημητρίου, ευχόμενος καλή επιτυχία
και ανέφερε το βιογραφικό της,
στο οποίο περιλαμβάνεται επιτυχημένη δικηγορία και ενασχόληση
με τα κοινά, από το ΚΚΕεσ και την
ΕΑΡ, στον συνδυασμό της Μελίνας Μερκούρη για την Αθήνα και
σ’ αυτό του κ. Σγουρού για την
Περιφέρεια Αττικής, καθώς και
ενασχολήσεις για τους πρόσφυγες, την οικολογία κ.α.

«Ο

Κρίσιμη ψήφος
«Καλό για όλους μας είναι να
κατανοήσουμε πως οι ευρωεκλογές είναι πολύ σημαντικές και
δεν είναι “ευκαιρία” για αποχή και
“χαλαρή” ψήφο, διότι στην ΕΕ
λαμβάνονται αποφάσεις που επηρεάζουν άμεσα την ζωή μας, οπό-

Στην συνέντευξη Τύπου: Στο μέσον η υποψήφια ευρωβουλευτής
του ΣΥΡΙΖΑ Αν. Τσάτσου – Παπαδημητρίου, δεξιά οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Αθ. Παπαδόπουλος
και Παν. Δριτσέλη, αριστερά ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χρ. Σιμορέλης
και το μέλος της ΝΕ Αθ. Μπουλογιώργος, συντονιστής της συζήτησης
τε στο Ευρωκοινοβούλιο χρειάζεται ισχύς το κατάλληλο κόμμα
και να υπηρετούν οι κατάλληλοι
άνθρωποι» υπογράμμισε η κ. Τσάτσου – Παπαδημητρίου, επισημαίνοντας «ψηφίζοντας τον ΣΥΡΙΖΑ και με τις κατάλληλες συμμαχίες μπορούμε να αλλάξουν την
ΕΕ, να την επαναφέρουμε στις αρχές και στις αξίες που “γεννήθηκε”, της δικαιοσύνης, της δημοκρατίας, της αλληλεγγύης».

Πίστη στην Ευρώπη
Στην συνέχεια η κ. Τσάτσου –
Παπαδημητρίου παραδέχτηκε
πως δίκαια οι πολίτες έχουν παράπονα από την ΕΕ και αντιδρούν, καθώς έχει χάσει τον δρόμο της, παρουσιάζοντας έλλειψη
δημοκρατίας, λόγω της γραφειοκρατίας και του τεχνοκρατικού
συγκεντρωτισμού, αλλά και του
μεγέθους της που περιλαμβάνει
πολλά κράτη, με διαφορετικές
πολιτικές, νοοτροπίες και σκοπούς.
«Αυτήν την Ευρώπη θέλουμε να
αλλάξουμε, κάτι που ασφαλώς
είναι πολύ δύσκολο, όμως θα

αγωνιστούμε» δήλωσε η κ. Τσάτσου – Παπαδημητρίου, η οποία
στην συνέχεια, αναφερόμενη στις
αιτίες αυτού και στην άνοδο της
ακροδεξιάς τόνισε: «Η ΕΕ έχει
φτάσει σ’ αυτήν την κατάσταση
διότι έχουν κυριαρχήσει συντηρητικές πολιτικές. Ήρθε και η οικονομική κρίση και τα στερεότυπα των φιλελεύθερων και των
ακροδεξιών έγιναν πολιτικές, με
τα αποτελέσματα που έχουμε και
βιώνουμε, μία κατάσταση που θα
“πολεμήσουμε”. Είναι μονόδρομος η πίστη στην ΕΕ και μέσα
στην αστική δημοκρατία θα την
αλλάξουμε. Αν δεν αλλάξει η Ευρώπη, θα χαθούμε και γι’ αυτό θα
δουλέψουμε».

Πολιτικό ολίσθημα
Ευθύνες για την κατάσταση
αυτή επέρριψε και στην σοσιαλδημοκρατία η κ. Τσάτσου – Παπαδημητρίου, λέγοντας «στην κρίση ταύτισε τις πολιτικές της με τα
συντηρητικά κόμματα. Ήτα πολιτικό ολίσθημα. Στην Ελλάδα, το
ΠΑΣΟΚ που πέτυχε πολλά, συνεργάστηκε με την ΝΔ και τώρα

με στεναχωρεί η στάση του ΚΙΝΑΛ
στο ζήτημα της συμφωνίας των
Πρεσπών».

Ανεξάρτητη δικαιοσύνη
«Έχουμε βγει από τα μνημόνια.
Μας μέμφονται πως έχουμε επιτροπεία. Αφενός είμαστε σε μεγάλο βαθμό ελεύθεροι να αποφασίζουμε μόνοι μας και αφετέρου, καμία χώρα της ΕΕ δεν μπορεί να αποφασίζει εντελώς μόνη»
σημείωσε η κ. Τσάτσου – Παπαδημητρίου, σχολιάζοντας κατηγορίες της ΝΔ και του ΚΙΝΑΛ στο
θέμα αυτό, ενώ για το σκάνδαλο
Novartis δήλωσε: «Διερευνάται
από την ανεξάρτητη Δικαιοσύνη.
Προσωπικά δεν κατηγορώ κανέναν, αλλά αυτοί που μας λένε
ότι παρεμβαίνει η Κυβέρνηση
στην Δικαιοσύνη, δεν το έπραξε
για τους πέντε των οποίων οι φάκελοι πήγαν στο αρχείο, αλλά το
έκανε για τον έναν ή τους άλλους
που συνεχίζεται η διερεύνηση;
Δεν είναι λογικό».

Αλλαγές
Κλείνοντας η κ. Τσάτσου –
Παπαδημητρίου υπογράμμισε

Από την σύσκεψη στελεχών και υποψηφίων αυτοδιοικητικών
με την υποψήφια ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ
Αν. Τσάτσου – Παπαδημητρίου
«δεν είναι δυνατό να είναι διαρκώς
οι ίδιοι στην διακυβέρνηση.
Όταν μία ομάδα κουράζεται,
πάει στον πάγκο. Χρειάζονται αλλαγές στην δημοκρατία και τελικά την χώρα δεν την χρεοκόπησε
ο ΣΥΡΙΖΑ και ούτε ήταν ένα στιγμιαίο γεγονός, αλλά οι πολιτικές
που ακολουθήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια από ανθρώπους

που τώρα μας λένε πως έχουν την
εμπειρία να σώσουν την Ελλάδα,
λες και αν αναλάβουν αυτοί, όλα
θα αλλάξουν με την παρουσία
τους στην Κυβέρνηση.
Είναι ζήτημα πολιτικών, ρεαλιστικών, και ζήτημα επιλογών των
ψηφοφόρων, τι Ελλάδα και τι Ευρώπη θέλουμε».
Ματθαίος Μπίνας

Το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας επισκέφθηκε χθες η υποψήφια ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κα. Τσάτσου – Παπαδημητρίου

Εμφυλή βία και τρόποι αντιμετώπισης του φαινόμενου
• Η κα. Τσάτσου επισκέφθηκε το Κέντρο, στο πλαίσιο της περιοδείας της, στην περιοχή
βία κατά των γυναικών
και οι τρόποι αντιμετώπισης του φαινόμενου,
καθώς και μια σειρά ζητημάτων
απασχόλησαν τη συνάντηση που
είχε χθες το πρωί η υποψήφια ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, κα. Άννα

Η

Delivery

Τσάτσου – Παπαδημητρίου με
εργαζομένους του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου
Τρικκαίων.
Η κα. Τσάτσου επισκέφθηκε το
Κέντρο, στο πλαίσιο της περιοδείας της, στην περιοχή συνο-

από τις 2 το μεσημέρι
μέχρι τις 12.30 το βράδυ

Β. Τσιτσάνη 44
24310 20700,
24310 20702

δευόμενοι από τους βουλευτές
κ.κ. Σάκη Παπαδόπουλο, Παναγιώτα Δριτσέλη και Χρήστο Σιμορέλη, καθώς και τον γραμματέα της τοπικής Ν.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ
κ. Σταύρο Νταούλα.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί αναλυτικά για τον τρόπο λειτουργίας του Κέντρου, τις
υπηρεσίες που προσφέρει σε
όσες γυναίκες επιθυμούν να βάλουν τέλος στο μαρτύριο που
βιώνουν, ενώ αντάλλαξε από-

ψεις και με τους εργαζόμενους
πάνω στον τρόπο με τον οποίο,
μπορεί να γίνει το επόμενο βήμα
για την εξάλειψη του φαινομένου
της έμφυλης βίας.
Ωστόσο, το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε και σε άλλα θέματα
που άπτονται τις καθημερινότητας των πολιτών, την ανεργία, την
υγεία και φυσικά για το ρόλο που
επιθυμούν να έχει η Ευρωπαϊκή
Ένωση, την επομένη των εκλογών.
Ε.Κ.

τοπικά
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Εργασίες στην Καλαμπάκα κι αυτή την εβδομάδα…
•Σταματούν όμως για τη Μεγάλη Εβδομάδα, ώστε να λειτουργήσει
Σ
ομαλά τη τοπική αγορά και να διευκολυνθούν ντόπιοι και επισκέπτες
υνεχίζονται με
εντατικούς
ρυθμούς τα έργα
της υδρεύσεως και του
φυσικού αερίου στην
Καλαμπάκα. Οι εργασίες
θα συνεχιστούν και την
ερχόμενη εβδομάδα 15
έως και 19/4, καθώς τη
μεθεπόμενη, ξεκινά η
Μεγάλη Εβδομάδα και
όπως γίνεται αντιληπτό,
οι εργασίες θα
σταματήσουν.

Του
Γιώργου Χρ. Σιαμουρέλη

✉ grgsiamourelis@gmail.com
«Ότι γίνει από εργασίες θα
γίνει μέσα στην τρέχουσα
εβδομάδα, ενώ από αύριο
Δευτέρα θα γίνουν και ασφαλτοστρώσεις στα σημεία που
έχουν σκαφτεί κεντρικά, αφού
ο κόσμος που αναμένεται να
επισκεφθεί την περιοχή μας
θα είναι και πάλι πάρα πολύς».
μας ενημέρωσε ο Αντιδήμαρχος κ. Κ. Ράντος.
Την προσοχή όλων για την
τρέχουσα εβδομάδα εντός
του αστικού ιστού, συνιστά
το ΑΤ Καλαμπάκας με δελτίο
ενημέρωσης. Λόγω των ερ-

γασιών θα κλείσουν κάποιοι
δρόμοι με μέριμνα των εργολάβων.

Η ανακοίνωση του ΑΤ
Καλαμπάκας
«Την προσωρινή διακοπή
κυκλοφορίας τροχοφόρων
οχημάτων κατά το χρονικό
διάστημα από Δευτέρα
15/04/2019 έως Παρασκευή
19/04/2019 και κατά τις ώρες
07:00’ έως 15:00:
-Στην οδό Πλάτωνος στο
τμήμα αυτής που περιλαμβάνεται μεταξύ των οδών Μετεώρων και Κ. Οικονόμου,
-Στην οδό Α. Αβέρωφ στο
τμήμα αυτής που περιλαμβάνεται μεταξύ των οδών Σιδηροδρόμου και Γ. Κονδύλη,
-Στην οδό Γ. Κονδύλη στο
τμήμα αυτής που περιλαμβάνεται μεταξύ των οδών Πίνδου
και Χατζηπέτρου,
-Στην οδό Σωκράτους στο
τμήμα αυτής που περιλαμβάνεται μεταξύ των οδών Οδ.
Ράμμου και Θουκυδίδου,
-Στην οδό Ηπείρου στο τμήμα αυτής που περιλαμβάνεται

μεταξύ των οδών Μακεδονίας
και Πραξιτέλους
-Στην οδό Ιωαννίνων στο
τμήμα αυτής που περιλαμβάνεται μεταξύ των οδών Μετεώρων και Π. Δημητρίου.
Την προσωρινή διακοπή
κυκλοφορίας τροχοφόρων
οχημάτων κατά το χρονικό
διάστημα από Δευτέρα
15/04/2019 έως Πέμπτη
18/04/2019 και κατά τις ώρες

07:00’ έως 15:00’:
-Στην οδό Ε. Βλαχάβα στα
τμήμα αυτής που περιλαμβάνεται μεταξύ των οδών Αθ.
Διάκου και Γ. Κονδύλη,
-Στην οδό Ε. Βλαχάβα στα
τμήμα αυτής που περιλαμβάνεται μεταξύ των οδών Λιαπίδη και Γκίκα.
-Στην οδό Τ. Αγγελή από
τη διασταύρωση αυτής με την
οδό Καζιόλα έως διασταύρω-

ση με την οδό Ε. Βλαχάβα.
Την προσωρινή διακοπή
κυκλοφορίας τροχοφόρων
οχημάτων την Τρίτη 16/04/
2019 και κατά τις ώρες 07:00’
έως 15:00’ στην οδό Τρικάλων και συγκεκριμένα στα
τμήματα αυτής:
-Από το ύψος της διασταύρωσης με την οδό Ε. Βλαχάβα
έως το ύψος της διασταύρωσης της με την οδό Σιδηρο-

δρόμου.
-Από το ύψος της διασταύρωσης με την οδό Σιδηροδρόμου έως το ύψος της διασταύρωσης της με την οδό
Γ. Κονδύλη και από το ύψος
της διασταύρωσης με την οδό
Ε. Βενιζέλου έως το ύψος της
διασταύρωσης της με την οδό
Αριστείδου. Στην οδό Περικλέους.
-Στην οδό Σοφοκλέους, από
τη διασταύρωση αυτής με την
οδό Γ. Κονδύλη έως διασταύρωση με την οδό Τρικάλων.
Με μέριμνα και ευθύνη του
υπεύθυνου των εργασιών, θα
επιτρέπεται επί της οδού Τρικάλων, για το παραπάνω διάστημα, η διέλευση των Τουριστικών Λεωφορείων και οχημάτων τροφοδοσίας.
Η κυκλοφορία θα διεξάγεται
από παρακαμπτήριες οδούς
σύμφωνα με τις υποδείξεις
των τροχονόμων ή την προς
τούτο υπάρχουσα σήμανση.
Με μέριμνα και ευθύνη των
εκτελούντων τις εργασίες, σε
συνεννόηση με το Αστυνομικό
Τμήμα Καλαμπάκας Τρικάλων,
να τοποθετηθούν κατά περίπτωση οι ανάλογες πινακίδες
σήμανσης, αναγγελίας κινδύνου κ.λπ.

Μεγάλη Τρίτη… και 120 δόσεις

Σ

τη Βουλή
αναμένεται να
κατατεθεί την
ερχόμενη εβδομάδα το
νομοσχέδιο του
υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικής
Ασφάλισης που θα
περιλαμβάνει την
πολυπόθητη ρύθμιση
των 120 δόσεων για
χρέη προς τα
ασφαλιστικά ταμεία.

Με το νομοσχέδιο ρυθμίζονται οφειλές ύψους 35
δισ. ευρώ που αφορούν 1,4
εκατ. οφειλέτες (μη μισθωτούς, εργοδότες, αγρότες
και συνταξιούχους) με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους.
Πρόκειται για ένα εμβληματικό νομοθέτημα το οποίο
θα δώσει τεράστια ανακούφιση στους ασφαλισμένους,
θα δώσει όμως και διέξοδο
σε δεκάδες χιλιάδες συμπολίτες, οι οποίοι βρίσκονται
σε ηλικία συνταξιοδότησης
και έχουν συμπληρώσει
προϋποθέσεις, αλλά δεν
μπορούν να λάβουν σύνταξη
λόγω των χρεών τους.
Οι οφειλές που έχουν σωρευτεί από το 2002 έως και
το 2016 θα κουρεύονται στη
βάση μίας αναδρομικής
εφαρμογής του σημερινού
ασφαλιστικού
νόμου
(4387/16), ο οποίος ορίζει
ότι οι εισφορές υπολογίζονται λαμβάνοντάς υπόψιν τα
πραγματικά εισοδήματα.
Παράλληλα, θα γίνεται κούρεμα των προσαυξήσεων
κατά 85% σε όσους ενταχθούν στη ρύθμιση. Το κού-

ρεμα της βασικής οφειλής
και το κούρεμα των προσαυξήσεων θα οδηγούν σε
μία νέα οφειλή μειωμένη μεσοσταθμικά κατά 60-65%,
η οποία θα μπορεί να αποπληρώνεται σε έως 120 δόσεις με ελάχιστο ποσό δόσης τα 50 ευρώ. Η ρύθμιση
θα αφορά όλες τις οφειλές
έως τα τέλη του 2018, με
την προϋπόθεση ο οφειλέτης να είναι συνεπής ως
προς τις τρέχουσες εισφορές, ενώ σε αυτήν θα μπορούν να ενταχθούν και οι
εργοδοτικές εισφορές για
τις οποίες θα ισχύει το κούρεμα των προσαυξήσεων,
που θα μπορεί να φτάσει
το 100% σε περίπτωση εφάπαξ αποπληρωμής από τον
οφειλέτη.
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό
ότι για τις οφειλές των
300.000 αγροτών, που φτάνουν στο 1,5 δισ., γίνεται
κούρεμα των προσαυξήσεων που φτάνει στο 100%,
χωρίς να εντάσσονται στον
επανυπολογισμό. Επιπλέον,

οι αγρότες έχουν μικρότερο
ποσό ελάχιστης δόσης (30
ευρώ), κάτι που σημαίνει
πως για οφειλές άνω των
3.600 ευρώ θα λάβουν το
πλήρες πακέτο με τις 120
δόσεις. Ακόμη στη ρύθμιση
εντάσσονται και κάθε είδους
άλλες οφειλές, όπως χρέη
από αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές. Επιπρόσθετα πάνω από 80.000 μη
μισθωτοί, ηλικίας άνω των
62 ετών, αναμένεται να
απεγκλωβιστούν και να συνταξιοδοτηθούν μέσα από τη
ρύθμιση, καθώς έχουν οφειλές που δεν επιτρέπουν τη
συνταξιοδότηση (άνω των
20.000 ευρώ στον πρ.
ΟΑΕΕ, 4.000 ευρώ στον πρ.
ΟΓΑ, 15.000 ευρώ στο πρ.
ΕΤΑΑ). Με το νέο σχήμα θα
μπορέσουν να λάβουν σύνταξη και να ρυθμίσουν την
οφειλή τους μέσα από μικρή
παρακράτηση στη σύνταξή
τους για τα επόμενα χρόνια.
Επίσης, με σύμφωνα με δηλώσεις της Υπουργού Εργασίας, πολύ σύντομα θα

ακολουθήσει και η ρύθμιση
(για τα χρέη) προς την εφορία.
Παράλληλα στο ίδιο νομοσχέδιο θα υπάρχουν και
ρυθμίσεις για την προστασία των εργαζόμενων διανομέων (delivery). Προβλέπεται η υποχρέωση του εργοδότη να συντηρεί το μηχανάκι, να παρέχει όλα τα
μέσα ατομικής προστασίας,
συμπεριλαμβανομένου του
κράνους. Στην περίπτωση
που το μηχανάκι είναι στην
ιδιοκτησία του εργαζόμενου,
ο εργοδότης θα έχει υποχρέωση να καταβάλλει 15%
επί του κατώτατου μισθού,
ως αποζημίωση στον εργαζόμενο, προκειμένου να συντηρεί το μηχανάκι του κάθε
μήνα. Όλα αυτά θα συνοδεύονται με στοχευμένους
ελέγχους του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για την
καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας στον κλάδο.
Για εμάς στον ΣΥΡΙΖΑ, είναι
στρατηγική επιλογή η προστασία του δικαιώματος της
εργασίας, η συνολική ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και του κράτους πρόνοιας. Νομοθετούμε με επίκεντρο τους πολλούς και
όχι της οικονομικές ελίτ. Με
την σταδιακή επιστροφή της
χώρας μας στην κανονικότητα, κάθε εκατοστό δημοσιονομικού χώρου που κερδίζουμε μετατρέπεται σε πολιτικές υπέρ τις κοινωνικής
πλειοψηφίας.

Σιμορέλης Χρήστος
Βουλευτής Τρικάλων
με το ΣΥ.ΡΙΖ.Α

Πρόσκληση εγκαινίων
και προεκλογική ομιλία
του υποψηφίου Δημάρχου
Μετεώρων κ. Θοδωρή Αλέκου
Τα εγκαίνια του
Πολιτικού του γραφείου και συνάμα
την πρώτη του
προεκλογική ομιλία, θα πραγματοποιήσει το ερχόμενο Σάββατο 20
Απριλίου 2019, ο
Υποψήφιος Δήμαρχος Δήμου Μετεώρων, κ. Θοδωρής
Αλέκος.
Η εκδήλωση θα
πραγματοποιηθεί
στην οδό Ευθυμίου
Βλαχάβα 21 και η
πρόσκληση εκ μέρους του ιδίου και
του συνδυασμού «Νέο Ξεκίνημα – Ανεξάρτητος Δήμος»
είναι ανοιχτή προς όλους.

Η Πρόσκληση
Με χαρά σας προσκαλώ στα εγκαίνια του εκλογικού
μας κέντρου, το Σάββατο 20 Απριλίου και ώρα 19:30
στην οδό Ευθυμίου Βλαχάβα 21.
Θα σας παρουσιάσω την Διακήρυξη των αρχών και
θέσεων μας, καθώς και τους υποψηφίους Δημοτικούς
Συμβούλους του Γενικού ψηφοδελτίου νίκης και ελπίδας,
για ένα καλύτερο αύριο. Η παρουσία σας θα μας τιμήσει
ιδιαίτερα.

Θοδωρής Αλέκος
Υποψήφιος Δήμαρχος Δήμου Μετεώρων
με τον συνδυασμό "Νέο Ξεκίνημα - Ανεξάρτητος Δήμος"

6 σελίδα
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Στην υπηρεσία του “εμείς” τάχθηκε ο Μιχάλης Μπαγιώτης

Νέοι άνθρωποι,
νέο ξεκίνημα
•Ο υποψήφιος Δήμαρχος Φαρκαδόνας παρουσίασε
πρόγραμμα και συνδυασμό σε πλήθος συνδημοτών

Έ

βαλε στοίχημα και
το κέρδισε ο
υποψήφιος
δήμαρχος Φαρκαδόνας
Μιχάλης Μπαγιώτης,
λαμβάνοντας μήνυμα νίκης
από τους συνδημότες του
που κατέκλυσαν την πολύ
μεγάλη αίθουσα, κατά την
χθεσινή παρουσίαση του
συνδυασμού του.

Ο κ. Μπαγιώτης, επικεφαλής
και υποψήφιος δήμαρχος του
συνδυασμού “Νέο Ξεκίνημα”, παρουσίασε χθες το βράδυ τις αρχές και τους πρώτους υποψηφίους, σε εκδήλωση στο κέντρο
“Αφροδίτη” στην Οιχαλία.
Πλήθος κόσμου από όλον τον
Δήμο Φαρκαδόνας γέμισε την αίθουσα του κέντρου και υποδέχτηκε με ενθουσιασμό τον κ. Μπαγιώτη, ενώ το παρόν έδωσαν στελέχη της ΝΟΔΕ και της ΝΔ στον
Νομό μας με επικεφαλής τον πρόεδρο της ΝΟΔΕ Κώστα Τρέλλη,
τον αντιπεριφερειάρχη Χρήστο
Γακόπουλο, τους περιφερειακούς
συμβούλους Βασίλη Αναγνωστόπουλο και Ντίνο Μπάρδα και τα
μέλη της ΝΟΔΕ, τον γραμματέα
Γιάννη Κουτσονάσιο, την ταμία
Μάνη Γιαννοτάκη και τον σύμβουλο Κωνσταντίνο Καμήτα.

Η καρδιά χτυπάει εδώ
Στην ομιλία του ο κ. Μπαγιώτης
δήλωσε «η σημερινή σας παρουσία μάς ενθαρρύνει και μας ενδυναμώνει να συνεχίσουμε με πίστη και αυτοπεποίθηση αυτόν τον
ωραίο, καθαρό και έντιμο αγώνα
που ξεκινήσαμε πριν από λίγους
μήνες» και σημείωσε «είμαστε
όλοι οι άνθρωποι της γειτονιάς,
οι φίλοι, βιώνουμε όλοι μαζί τα
προβλήματα του τόπου μας, συζητούμε γι’ αυτά και αναζητούμε
λύσεις. Για τον λόγο αυτόν σήμερα εμείς δεν θα προσπαθήσουμε να σας πείσουμε ότι αγαπούμε τον τόπο μας, ότι νοιαζόμαστε γι’ αυτόν και ότι επιθυμούμε
να προσφέρουμε σε αυτόν. Αυτό
για εμάς και για σάς είναι αυτονόητο, είναι συνεχές και με συνέπεια χρόνια τώρα, δεν εξαφανίζετε και επανεμφανίζετε ανάλογα με τα προσωπικά μας συμφέροντα και την προσωπική μας
φιλοδοξία. Η ενασχόλησή μας με
τα κοινά και η διάθεσή μας για
προσφορά πηγάζει από τα βάθη
της καρδιάς μας, γιατί αυτή η
καρδιά χτυπάει ανελλιπώς, χρόνια
τώρα, εδώ, σε αυτόν τον τόπο».

Λογοδοσία
«Οραματιζόμαστε ένα συμμετοχικό και συλλογικό αυτοδιοικητικό μοντέλο με απαρέγκλιτη

πίστη στη δημοκρατία, που θα
είναι στην υπηρεσία του «εμείς»
και όχι στην αλαζονική κυριαρχία
του «εγώ» και της αυλής μιας
κλειστής παρέας» τόνισε ο κ.
Μπαγιώτης και υπογράμμισε «βέβαια, για την παρούσα Δημοτική
Αρχή και την κλειστή της παρέα
έφτασε η ώρα της κρίσης, έφτασε
η ώρα που θα λογοδοτήσουν
στον λαό του Δήμου Φαρκαδόνας»

Ισόνομη ανάπτυξη
«Ο σχεδιασμός, ο προγραμματισμός, η υλοποίηση και η εποπτεία των μικροέργων αλλά και
των μεγάλων έργων θα γίνεται
πάντα έπειτα από συνεργασία και
εξαντλητική διαβούλευση με τους
τοπικούς Προέδρους και τα Τοπικά Συμβούλια. Τέλος στην υποβάθμιση των Τοπικών Συμβουλίων
και των τοπικών Προέδρων, τέλος
στην προσβλητική αγνόηση και
μεταχείριση των μη αρεστών στον
Δήμαρχο Προέδρων και Συμβούλων, επειδή τολμούν και υψώνουν
το ανάστημά τους. Τέλος, όμως,
και στην εύνοια των «κολλητών»
Προέδρων του Δημάρχου. Πλήρης αναβάθμιση των Τοπικών
Συμβουλίων και των Προέδρων
τους και ισότιμη αντιμετώπιση
όλων των εκπροσώπων των χωριών και των δημοτών δήλωσε ο
κ. Μπαγιώτης.

Ανάπτυξη και
κοινωνική μέριμνα
«Ο συνδυασμός μας πορεύεται
και θα συνεχίσει να πορεύεται
ως Δημοτική Αρχή με σοβαρότητα
και μελετημένες κινήσεις και για
άλλα αναπτυξιακά έργα, όπως το
Κτηνοτροφικό Πάρκο το Φράγμα
του Νεοχωρίτη ή την έλευση του
φυσικού αερίου και στον Δήμο
μας» σημείωσε ο κ Μπαγιώτης
και τόνισε «με την ανάληψη των
καθηκόντων μας ως νέα Δημοτική
Αρχή θα δρομολογήσουμε διαδικασίες εκδήλωσης ενδιαφέροντος αρχικά από τους ίδιους τους
παραγωγούς ή και από συνδημότες μας επιχειρηματίες του
εξωτερικού δίνοντας κίνητρα,
όπως για παράδειγμα παραχώρηση δημοτικής γης, προκειμένου
να κατασκευάσουν τυποποιητήρια-μεταποιητήρια ξηρών καρπών».
«Το Νέο Ξεκίνημα θα αναλάβει
πρωτοβουλίες εκσυγχρονισμού
των τοπικών ιατρείων, παρακάμπτοντας γραφειοκρατικές διαδικασίες, ώστε οι ασθενείς να βρίσκονται σε ένα αξιοπρεπές περιβάλλον αλλά και το ιατρικό προσωπικό να εργάζεται σε ένα ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον.
Παράλληλα θα ασκήσει αρμοδίως
έντονες πολιτικές πιέσεις για την
επαναφορά του Κέντρου Υγείας
σε πλήρη λειτουργία» ανέφερε ο
κ. Μπαγιώτης.
CMYK

Ποιότητα ζωής
Ο κ. Μπαγιώτης στο ζήτημα
της ποιότητας ζωής δήλωσε: «Η
απερχόμενη Δημοτική Αρχή στέρησε από τα περισσότερα χωριά
την άμεση σύνδεσή τους με τους
εκπροσώπους του Δήμου και τη
σύνδεσή τους με τις υπηρεσίες
του Δήμου. Το Νέο Ξεκίνημα θεσμοθετεί τη μόνιμη παραμονή Αντιδημάρχου σε κάθε έδρα των
πρώην Καποδιστριακών Δήμων
και θέτει στην υπηρεσία των δημοτών κάθε χωριού επαρκή και
συχνή γραμματειακή και συμβουλευτική υποστήριξη. Θεσμοθετούμε τη λειτουργία Γραφείου
Υποστήριξης Αγροτών με εξειδικευμένο υπάλληλο».
Κλείνοντας την ομιλία του ο κ.
Μπαγιώτης τόνισε: «Ανεβάζουμε
τον πήχη ψηλά για τον Δήμο Φαρκαδόνας. Συνδημότισσες, συνδημότες, στις 26 Μαϊου, δώστε τη
δύναμη στην αξιοσύνη, την εμπειρία και τη γνώση, δώστε τη
δύναμη στην ομάδα που έχει όραμα για τον τόπο μας και θα αγωνιστεί γι’ αυτό με αλήθεια, σοβαρότητα, ανιδιοτέλεια, εντιμότητα,
καθαρή και ανοιχτή σκέψη, διαφάνεια, κοινωνική αλληλεγγύη,
ισότητα και δικαιοσύνη, ίσες ευκαιρίες για όλους τους δημότες
με σεβασμό στις συλλογικές και
δημοκρατικές διαδικασίες».
Ματθαίος Μπίνας

Οι υποψήφιοι σύμβουλοι
Αγγέλης Βασίλειος
Αλεξίου Ευάγγελος
Αμπλιανίτης Γιάννης
Αναγνωστοπούλου
Βαβρίτσας Παναγιώτης
Βασιλειάδης Γιώργος
Βισβίκης Γιάννης
Γαλάνης Θάνος
Γιώτα Λεμονιά
Γκαγκάς Βάιος
Δημότσιος Δημήτρης
Ζαφείρη Βίκη
Ζώτος Χάρης
Θωμοπούλου Χριστίνα
Κακαβάρη Ευανθία
Κοκκινίδης Κωνσταντίνος
Κοροκύθα – Χαλκιά Φώφη
Κουτής Γιάννης
Κυρίτσης Σωτήρης
Λέτσιου Δήμητρα
Μανιώτης Δήμος
Μιχαλάκης Χρήστος
Μπακλαβάς Μάριος
Μπάρδας Δήμος
Παναγιώτου Σπύρος
Πάσχος Ευάγγελος
Πέρκα Φωτεινή
Τσιόγκας Χάρης
Χασιώτης Ευάγγελος
Χατζή Ντίνα

τοπικά
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Τον ακαδημαϊκό Γεώργιο Μητσόπουλο τίμησε χθες ο Δικηγορικός Σύλλογος Τρικάλων

Μια οφειλόμενη τιμή
•Αποφασίστηκε η αίθουσα της βιβλιοθήκης του Δικηγορικού Συλλόγου
Τρικάλων να μετονομαστεί σε αίθουσα “Γεωργίου Μητσόπουλου”

ον αείμνηστο
καθηγητή της
Πολιτικής
Δικονομίας της Νομικής
Σχολής Αθηνών και
ακαδημαϊκό Γεώργιο
Μητσόπουλο
(καταγόμενο από τα
Τρίκαλα) τίμησε χθες το
πρωί ο Δικηγορικός
Σύλλογος Τρικάλων,
μέσω σχετικής
εκδήλωσης.

Τ

Η εκδήλωση έγινε στο Κέντρο Ιστορίας και Πολιτισμού
“Κλιάφα” και το παρόν έδωσαν μέλη του Δικηγορικού
Συλλόγου, τοπικοί και πολιτικοί φορείς.
Επίσης, τίμησαν με την παρουσία τους, ο Γεώργιος Αποστολάκης, Αρεοπαγίτης, η Β’
Πρόεδρος Πρωτοδικών Τρικάλων, κα Φανή Βακράτσα, ο
κ. Νικόλαος Κλαμαρής, Καθηγητής Πολιτικής Δικονομίας της Νομικής Σχολής Αθηνών, ο οποίος ανέπτυξε και το
σχετικό νομικό θέμα που αφορά τις πρόσφατες τροποποιήσεις του Κώδικα Πολιτικής
Δικονομίας και η κα Έφη Γ.
Μητσοπούλου, Δικηγόρος
Αθηνών (σ.σ. κόρη του αείμνηστού ακαδημαϊκού).

Από τη χθεσινή εκδήλωση στο Κέντρο Ιστορίας
και Πολιτισμού “Κλιάφα”
Για οφειλόμενη τιμή έκανε
λόγο ο πρόεδρος του Δικη-

ο τηλεοπτικό κανάλι OPEN
Beyond και η εκπομπή Ώρα
Ελλάδος βρέθηκε τις
τελευταίες ημέρες στα Μετέωρα, με
επικεφαλής τον δημοσιογράφο –
συγγραφέα Μένιο Σακελλαρόπουλο.
Το γνωστό δημοσιογράφο με το
συνεργείο του καναλιού
υποδέχθηκε ο Εντεταλμένος
Σύμβουλος Τουρισμού Περιφ.
Θεσσαλίας Γιάννης Μπουτίνας, ο
οποίος τους ξενάγησε και τους
βοήθησε σε όλη τη διάρκεια των
γυρισμάτων.

Τ

γορικού Συλλόγου Τρικάλων
κ. Νίκος Γουγουλάκης, ο οποί-

ος εξήρε το έργο και την προσωπικότητα του Γεώργιου Μητσόπουλο.
Παράλληλα, γνωστοποίησε
ότι αποφασίστηκε ομόφωνα
να ονομαστεί η αίθουσα της
βιβλιοθήκης του Δικηγορικού
Συλλόγου Τρικάλων, σε αίθουσα “Γεωργίου Μητσόπουλου”, ενώ θα αναρτηθεί σε περίοπτη θέση, τόσο το πορτρέτο, όσο και το βιογραφικό
του σημείωμα.
Επίσης, απονεμήθηκε και
αναμνηστική πλακέτα, την
οποία παρέλαβε η κόρη του,
κα Έφη Μητσοπούλου.
Ε.Κ.
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Πανέτοιμοι οι έμποροι της
Καλαμπάκας για το Πάσχα
•Επάρκεια σε όλα τα είδη και σε καλές
τιμές •Το εορταστικό ωράριο λειτουργίας
θα ξεκινήσει από την Κυριακή των Βαΐων

Η εορταστική περίοδος του Πάσχα πλησιάζει και απομένουν λίγες ημέρες, ώστε να ξεκινήσει η Μεγάλη Εβδομάδα, άρα και το
εορταστικό ωράριο της τοπικής αγοράς στην Καλαμπάκα. Το ωράριο λειτουργία των τοπικών εμπορικών καταστημάτων θα διαφοροποιηθεί λόγω του εορταστικού κλίματος.
Αρχικά να σημειώσουμε πως το ωράριο θα ξεκινήσει την Κυριακή
των Βαΐων με τα εμπορικά να λειτουργούν από τις 10:30 το πρωί
μέχρι τις 14:00 το μεσημέρι.
Εν συνεχεία από τη Μεγάλη Δευτέρα μέχρι και τη Μεγάλη Πέμπτη το ωράριο διαμορφώνεται το πρωί από τις 8:30 έως 14:00 και
το απόγευμα από τις 17:30 έως 21:00 το βράδυ.
Τη Μεγάλη Παρασκευή θα λειτουργήσει η αγορά από τις 11:00
το πρωί έως τις 19:00 το απόγευμα και το Μ. Σάββατο το ωράριο
θα είναι συνεχόμενο από τις 8:30 το πρωί μέχρι τις 16:30 το απόγευμα.
Κυριακή του Πάσχα και Δευτέρα του Πάσχα η αγορά θα είναι
κλειστή και την Τρίτη θα ανοίξει από το πρωί στις 8:30 έως 14:30
το μεσημέρι.
Την Τετάρτη και πάλι θα είναι κλειστή λόγω της Εργατικής Πρωτομαγιάς.
Από την Πέμπτη 2 Μαΐου θα επανέλθει στους κανονικού της ρυθμούς, με θερινό ωράριο λειτουργίας.
Να σας ενημερώσουμε επίσης ότι ήδη τα εμπορικά και όχι μόνο
καταστήματα της Καλαμπάκας, έχουν προετοιμαστεί για το Πάσχα και σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου κ. Απ.
Αθανασούλα και των μελών του ΔΣ, ο Εμπορικός κόσμος της πόλης σας περιμένει για τα πασχαλινά σας ψώνια και φέτος, με επάρκεια προϊόντων και πάντα με καλές τιμές.
Προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων κατά
την περίοδο των εορτών του Πάσχα:

ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ (Κυριακή των Βαΐων):
10.30-14.30
ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ:
08.30-14.00 και 17.30-21.00
ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ:
08.30-14.00 και 17.30-21.00
ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ:
08.30-14.00 και 17.30-21.00
ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ:
08.30-14.00 και 17.30-21.00
ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ:
11.00-19.00
ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ:
08.30-16.00
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ:
ΚΛΕΙΣΤΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ:
ΚΛΕΙΣΤΑ
ΤΡΙΤΗ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ:
08.30-14.30
ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΜΑΪΟΥ (Πρωτομαγιά):
ΚΛΕΙΣΤΑ
Από Πέμπτη 2 Μαΐου τίθεται σε εφαρμογή και πάλι το θερινό ωράριο.

Το OPEN tv στα Μετέωρα για πασχαλινά γυρίσματα
Το τηλεοπτικό συνεργείο μαγεμένο
από το φυσικό τοπίο και τη δυναμική της
περιοχής των Μετεώρων αποφάσισε
τα γυρίσματα να καλύψουν 5 ολόκληρες
εκπομπές στη διάρκεια της Μεγάλης
Εβδομάδας, από τη Μεγάλη Δευτέρα μέχρι Μεγάλη Παρασκευή με θέμα την κατανυκτική ατμόσφαιρα των Μετεώρων το
Πάσχα και κάθε εποχή αλλά και τα έθιμα της περιοχής τη Μεγάλη Εβδομάδα.
Όπως τόνισε ο Γιάννης Μπουτίνας:

14

το Ελληνικό Πάσχα είναι συνδεδεμένο
με τα Μετέωρα και κάθε χρόνο εκατοντάδες επισκέπτες συρρέουν να ζήσουν
αυτή την κατανυκτική ατμόσφαιρα στα
Μετέωρα. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας
έχει προβεί στην ολοκλήρωση όλων
των οδικών δικτύων που οδηγούν στην
περιοχή και έχει κάνει όλες τις προωθητικές ενέργειες για την αναγνωρισιμότητα και τη διάδοση αυτού του
τουριστικού προορισμού.

Οι συντελεστές της εκπομπής Ώρα
Ελλάδος ευχαρίστησαν τον κ. Μπουτίνα
για την αμέριστη βοήθεια που τους παρείχε και ανανέωσαν το ραντεβού τους
για άλλους προορισμούς της Θεσσαλίας.

Σήμερα η εκπομπή
“My Greece” της Βανδή
Σήμερα Κυριακή 14 Απριλίου στις
20:00 το βράδυ θα προβληθεί από το κανάλι «OPEN» η εκπομπή “My Greece”
της Δέσποινας Βανδή και του Βαγγέλη
Δρίσκα, η οποία γυρίστηκε στα Μετέωρα, στην Καλαμπάκα και στα Τρίκαλα.
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Ποινή στον τρικαλινό
«φαντομά»
•Κάθειρξη 58 ετών στον
Βασίλη Παλαιοκώστα για την απαγωγή
Μυλωνά και τρεις ληστείες

Ο

επικηρυγμένος τρικαλινός
δραπέτης Βασίλης Παλαιοκώστας
καταδικάστηκε ερήμην από το
Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων
Θεσσαλονίκης σε συνολική ποινή
κάθειρξης 58 ετών, καθώς κρίθηκε ένοχος
για την απαγωγή του επιχειρηματία
Γιώργου Μυλωνά τον Ιούνιο του 2008, αλλά
και για τρεις ένοπλες ληστείες που φέρεται
να διέπραξε στη Θεσσαλονίκη.

Πρόκειται για υποθέσεις που περιλαμβάνονται
σε βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης, με το οποίο ο 53χρονος -σήμερα- καταζητούμενος είχε παραπεμφθεί να δικαστεί,
μαζί με τους φερόμενους ως συνεργούς του.
Η παραπομπή του στο ακροατήριο ανεστάλη
έκτοτε, διότι εθεωρείτο «αγνώστου διαμονής».
Οι δικαστές του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, που εξέτασαν την απαγωγή Μυλωνά
και τις ένοπλες ληστείες που προηγήθηκαν χρονικά της απαγωγής, εκ των οποίων δύο τετελεσμένες σε ισάριθμα τραπεζικά υποκαταστήματα
και μία σε απόπειρα εις βάρος χρηματαποστολής,
έκριναν ένοχο τον Βασίλη Παλαιοκώστα για τα
εξής κακουργήματα: συγκρότηση εγκληματικής
οργάνωσης, αρπαγή, εκβίαση, κατοχή εκρηκτικών
υλών, διακεκριμένες κλοπές και ληστείες (εκτός
από το πρώτο όλα τα υπόλοιπα από κοινού).
Αντίθετα, το δικαστήριο τον αθώωσε για το
αδίκημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας, το
οποίο συνδεόταν με το «χτύπημα» κατά της χρηματαποστολής.
Ανάμεσα στους μάρτυρες που εξετάστηκαν
κατά τη διάρκεια της αποδεικτικής διαδικασίας
ήταν ο απαχθείς επιχειρηματίας Γιώργος Μυλωνάς, που αφέθηκε ελεύθερος μετά από 13
μέρες ομηρίας, αφού καταβλήθηκαν λύτρα, το
ύψος των οποίων, κατά το βούλευμα, ανήλθε σε
10,8 εκατ. ευρώ.
«Τέσσερα άτομα με έβαλαν σ' ένα αυτοκίνητο
και με πήγαν στο κρησφύγετο στην περιοχή της
Θέρμης. Όσο κράτησε η ομηρία μου δεν έβλεπα
πρόσωπα, καθώς οι απαγωγείς φορούσαν κουκούλες. Κάθε δύο μέρες ο Παλαιοκώστας ερχόταν
σε επαφή μαζί μου. Οι συνεννοήσεις για την παράδοση των χρημάτων γίνονταν με τη σύζυγό
μου. Δεν με κακομεταχειρίστηκαν, εκτός από
τις απειλές ότι θα με σκοτώσουν» κατέθεσε ο
Γιώργος Μυλωνάς.
Ο ίδιος αποκάλυψε στο δικαστήριο στιχομυθία
που είχε με τον Βασίλη Παλαιοκώστα λίγες ώρες
μετά τη σύλληψη του 53χρονου απαγωγέα κι
ενώ εκείνος κρατείτο στην Ασφάλεια Θεσσαλονίκης.
«Μας έβαλαν σε ένα δωμάτιο. Μου είπε να
μην του κρατάω κακία, διότι, όπως εξήγησε,
αυτή είναι η δουλειά του. Είπε ότι δεν θα μου
επιστρέψει τα λεφτά, επειδή θα πάει φυλακή
και θα έχει ανάγκες».
Το δικαστήριο, αξιολογώντας τα αποδεικτικά
στοιχεία και τις καταθέσεις των μαρτύρων, επέβαλε στον κατηγορούμενο συνολική ποινή κάθειρξης 58 ετών, από τα οποία, όπως προβλέπει
ο νόμος, εκτιτέα είναι τα 25 έτη.
ΧΡ. ΠΑΠ.

Πραγματοποιούν από τις 15 Απριλίου έως και τις 2 Ιουνίου οι Τομεακές Οργανώσεις

Οικονομική εξόρμηση ενόψει εκλογών
•«Να δώσουμε νικηφόρα τη μάχη για τις ευρωεκλογές όπου η ενίσχυση
του ΚΚΕ θα αποτελέσει σοβαρό, ελπιδοφόρο μήνυμα» αναφέρουν με έμφαση

Ν

α ενισχύσουν το
ΚΚΕ ενόψει των
εκλογών καλεί η
Κεντρική Επιτροπή του
κόμματος τα λαϊκά
στρώματα, ενώ από αυτή τη
Δευτέρα 15 Απριλίου έως
και τις 2 Ιουνίου, μέρα του
δεύτερου γύρου των
δημοτικών και
περιφερειακών εκλογών θα
διεξαχθούν δράσεις για την
οικονομική ενίσχυση του
κόμματος.

Στο πλαίσιο αυτό, οι τοπικές
Οργανώσεις του ΚΚΕ θα προγραμματίσουν εξορμήσεις και
εκδηλώσεις, με στόχο την ενίσχυση της προσπάθειας του κόμματος, ώστε να φτάσει πλατιά
στο λαό και να συμμετάσχει με
συνδυασμούς απ' άκρη σ' άκρη
σε όλη την Ελλάδα.
«Να δώσουμε νικηφόρα τη
μάχη για τις ευρωεκλογές, όπου
η ενίσχυση του ΚΚΕ θα αποτελέσει σοβαρό, ελπιδοφόρο μήνυμα, για να αλλάξει πορεία ο
λαός στη χώρα μας και οι λαοί
όλης της Ευρώπης» σημειώνουν
μεταξύ πολλών άλλων.
«Απευθυνόμαστε σε όλο το
λαό και τη νεολαία, που γνωρίζουν ότι οι εκλογές που θα γίνουν
στις 26 Μαΐου (κοινοτικές - δημοτικές, περιφερειακές και ευρωεκλογές) επιβαρύνουν σημαν-

τικά τους ανθρώπους των λαϊκών
στρωμάτων, που πληρώνουν
υψηλά ποσά για να ασκήσουν
τα δικαιώματά τους, τόσο ως
εκλογείς όσο και ως υποψήφιοι.
Τα παράβολα των υποψηφίων
για όλα τα αξιώματα είναι υψηλά,
50 ευρώ για κάθε δημοτικό ή περιφερειακό σύμβουλο, 150 ευρώ
για τον υποψήφιο ευρωβουλευτή,
200 ευρώ για τον υποψήφιο δήμαρχο και περιφερειάρχη, ενώ
έως και στις κοινότητες οι υποψήφιοι πληρώνουν 10 ευρώ.
Οπως είναι γνωστό, οι υποψήφιοι
σε όλη την Ελλάδα είναι χιλιάδες.
Ηδη το ΚΚΕ με σχετικές Ερωτήσεις του στη Βουλή ζητά την κατάργηση όλων των παραβόλων,
που περιορίζουν τους λαϊκούς
ανθρώπους να θέτουν υποψη-

φιότητα, επιβαρύνουν τους συνδυασμούς λαϊκής προέλευσης
και σύνθεσης. Ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες, που το καπιταλιστικό σύστημα, η ΕΕ και οι
κυβερνήσεις του κεφαλαίου
έχουν μετατρέψει τη μόνιμη και
σταθερή εργασία σε «άπιαστο
όνειρο» που ο λαός και η νέα γενιά κοντεύει να το ξεχάσει, τα
εμπόδια στην άσκηση των δικαιωμάτων του λαού είναι ακόμα
περισσότερα, λόγω και της εσωτερικής μετανάστευσης» τονίζει,
στο σχετικό κάλεσμα η Κεντρική
Επιτροπή του κόμματος.
Η ΚΕ του ΚΚΕ καλεί τους εργαζόμενους, τα λαϊκά στρώματα
στις πόλεις και στην ύπαιθρο,
τους νέους και τις νέες, να δώσουν δύναμη στο Κόμμα, να το

ενισχύσουν οικονομικά με ιδιαίτερη προσπάθεια από τις 15
Απρίλη έως τις 2 Ιούνη, μέρα
του δεύτερου γύρου των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών.
«Να ενισχύσουν αποφασιστικά
την προσπάθεια του Κόμματος
να φτάσει πλατιά στο λαό και να
συμμετάσχει με συνδυασμούς
απ' άκρη σ' άκρη σε όλη την Ελλάδα. Να δώσουμε νικηφόρα τη
μάχη για τις ευρωεκλογές, όπου
η ενίσχυση του ΚΚΕ θα αποτελέσει σοβαρό, ελπιδοφόρο μήνυμα, για να αλλάξει πορεία ο
λαός στη χώρα μας και οι λαοί
όλης της Ευρώπης», τονίζει, καταλήγοντας.
Ε.Κ.

Ζητούν για το φράγμα Ληθαίου αγρότες της περιοχής

Αποπεράτωση το συντομότερο δυνατό
•Με την χρήση του θα μειωθεί το κόστος παραγωγής

Τ

ην ταχύτερη δυνατή
αποπεράτωση του φράγματος
Ληθαίου ζητούν γεωργοί και
κτηνοτρόφοι της περιοχής, τονίζοντας
πως είναι ζωτικής σημασίας για τον
πρωτογενή τομέα του τόπου.
«Εδώ και πάνω από 1,5 χρόνο έχουν σταματήσει οι εργασίες ανέγερσης του φράγματος Ληθαίου, γεγονός που μας ανησυχεί,
εάν τελικά θα περαιωθεί ή θα καταλήξει ένα
έργο “φάντασμα”, για το οποίο θα έχουν
χαθεί πολλά εκατομμύρια ευρώ και η αγροτική οικονομία του τόπου θα χάσει έναν
μοχλό ανάπτυξης» σημειώνουν αγρότες, επισημαίνοντας «ζητάμε να αρχίσουν οι εργασίες
και να ολοκληρωθεί επιτέλους το φράγμα,
διότι αφενός θα είναι αντιπλημμυρικό και
αφετέρου θα αποτελέσει πόλο έλξης επισκεπτών και θα συμβάλλει στην μείωση του
κόστους παραγωγής των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, μέσω της παροχής επαρκούς
και φθηνού νερού άρδευσης και ποτίσματος.
Υπάρχουν χιλιάδες στρέμματα ξηρικών χωραφιών στην περιοχή, τα οποία όταν αρδευτούν από το νερό της τεχνητής λίμνης που
θα δημιουργηθεί από το εν λόγω φράγμα,
θα πολλαπλασιάσουν την απόδοσή τους».

Προς την τελική εργολαβία
Σύμφωνα με πληροφορίες, η περάτωση
του έργου ανέγερσης του φράγματος Ληθαίου βαίνει προς την τελική της φάση και
είναι θέμα χρόνου η επανέναρξη των εργασιών, κατόπιν σχετικών ενεργειών των Τεχνικών Υπηρεσιών (ΤΥ) της Περιφερειακής
Ενότητας (ΠΕ) Τρικάλων.
Το φράγμα Ληθαίου έχει ολοκληρωθεί στο
84% και όταν περαιωθεί αυτό και το δίκτυο
άρδευσης, θα ποτίζονται χωράφια στην Νέα
Ζωή, στην Αύρα, στην Θεόπετρα και θα
υδρεύεται το Ρίζωμα.

Το φράγμα Ληθαίου σε παλιότερο στάδιο της ανέγερσής του
Το έργο
Το φράγμα Ληθαίου είχε ενταχθεί από την
Νομαρχία στο Γ' ΚΠΣ και στην συνέχεια το
“πέρασε γέφυρα” στο ΕΣΠΑ, στο πλαίσιο
του σχεδιασμού βελτίωσης και ανάπτυξης
των εγγειοβελτιωτικών υποδομών του Νομού
και της ορθολογικής διαχείρισης των υδάτινων πόρων, παράλληλα με την προστασία
του περιβάλλοντος και κατά των πλημμυρών.
Το έργο αρχικά προϋπολογίστηκε στα 11
εκ. ευρώ (η αρχική έκπτωση το είχε κατεβάσει
στα 6,45 εκ ευρώ ) και κατασκευάζεται, στην
περιοχή της Νέας Ζωής. Σκοπιμότητα της
κατασκευής του έργου είναι η συγκέντρωση
- αποταμίευση νερού φθινοπωρινών - χειμερινών και εαρινών παροχών της λεκάνης
απορροής του ποταμού Ληθαίου, που βρίσκεται πλησίον των πηγών του και η αξιοποίηση αυτών (παροχών νερού) για την άρδευση
καλλιεργούμενων εκτάσεων 6.000 στρεμμάτων, που σήμερα στο σύνολο τους είτε είναι
ξηρικές είτε αρδεύονται πλημμελώς. Αποτελέσματα της αξιοποίησης του φράγματος
Ληθαίου θα είναι η αύξηση των προϊόντων

φυτικής και ζωικής παραγωγής, η μείωση
του κόστους φυτικών και ζωικών προϊόντων
και η αύξηση του οικογενειακού αγροτικού
εισοδήματος της περιοχής.
Πέραν των ανωτέρω, επειδή το φράγμα
Ληθαίου θα αποταμιεύει κυρίως πλημμυρικές
παροχές, το έργο θα συμβάλλει και στην
άμβλυνση του προβλήματος των πλημμυρικών καταστάσεων που δημιουργούνται συχνά
τα τελευταία χρόνια σε πεδινές περιοχές
του Νομού μας και όχι μόνο. Η λιμνοδεξαμενή
του φράγματος Ληθαίου μπορεί να αξιοποιηθεί και για τουριστικούς σκοπούς.

Βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά
φράγματος Ληθαίου
Συνολικό μήκος στέψεως 260 μέτρων ύψος
φράγματος από το φυσικό έδαφος ανέρχεται
στα 32 μέτρα, η επιφάνεια ταμιευτήρα (κατακλυζόμενη έκταση λιμνοδεξαμενής) ανέρχεται σε 253.000 τετραγωνικά μέτρα και ο
αποθηκευμένος όγκος νερού του ταμιευτήρα
ανέρχεται σε 2.500.000 κυβικά μέτρα
Ματθαίος Μπίνας

τοπικά

Λαμία: Ήμασταν όλοι εκεί.. για να
τιμήσουμε το δημοτικό τραγούδι
Ο
δημιουργός του
δημοτικού
τραγουδιού….ένα
ς άνθρωπος ανίδεος από
ποίηση… που την κάνει
σύνθεση, ποίημα και
μέλος μαζί και έτσι
ποιητής και δημιουργός
ταυτόχρονα…

Ήμασταν όλοι εκεί, στην
αίθουσα του πολιτιστικού κέντρου της πόλης μας, μουσόφιλοι και μη, ιστοριοδίφες και
όχι μόνο, για να τιμήσουμε το
δημοτικό τραγούδι που υμνεί
κάθε έκφανση της ζωής μας,
τη χαρά, τον έρωτα, την αγάπη, τον θάνατο, την ξενιτιά,
τον γάμο, την ευτυχία από
την απόκτηση ενός παιδιού.
Μια μοναδική ευκαιρία να
απολαύσουμε το απόγευμα
της Πέμπτης 11 Απριλίου 2019
την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα
ομιλία του Θεόδωρου Νημά,
Φιλολόγου – Δρα Ιστορίας Εκπαίδευσης με θέμα: «Το Δημοτικό τραγούδι από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα στην
Κεντρική Ελλάδα» σε μια ξεχωριστή εκδήλωση που διοργανώθηκε από την Επιστημονική Ένωση Συνταξιούχων Καθηγητών Ν. Φθιώτιδας σε συνεργασία με τον Δήμο Λαμιέων.
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ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΝΟΡΙΤΩΝ
«Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΑΡΟΥΣΙΟΥ»
ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Oμιλία από τον
Δρ. Θεόδωρο Κ. Γκαλέα
Σήμερα Κυριακή
14/04/2019, μετά τη
Θεία Λειτουργία, θα
γίνει ομιλία στο Πνευματικό Κέντρο της
Ενορίας μας από τον
Δρ. Θεόδωρο Κ. Γκαλέα με θέμα: «ΚΑΡΔΙΑΚΗ Ή ΝΟΕΡΗ
ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ (ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΜΝΗΜΗ)».

Από τον Φ.Ι.ΛΟ.Σ.
Την Τρίτη στο Επιμελητήριο

Η απονομή του “Βραβείου
Φιλίας Τρικάλων” στον
καθηγητή Νίκο Νικονάνο
Τραγουδήσαμε γνωστά δημοτικά τραγούδια μαζί με την
παραδοσιακή ορχήστρα του
Μουσικού Σχολείου Λαμίας
και την Ανδριάνα Μόκα και

απολαύσαμε τους λεβέντικους παραδοσιακούς χορούς
του τόπου μας από τη χορευτική ομάδα «Πήγασος»
Αισθανθήκαμε όλοι μας γνή-

σιοι θεματοφύλακες των παραδόσεων, των ηθών και των
εθίμων του λαού μας διατηρώντας αναλλοίωτους τους
δεσμούς με την καταγωγή μας.

Μεθαύριο Τρίτη και
ώρα 7.30 μ.μ., στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Τρικάλων θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση του Φιλολογικού, Ιστορικού, Λογοτεχνικού Συνδέσμου (Φ.Ι.ΛΟ.Σ.) Τρικάλων, κατά την οποία θα
απονεμηθεί το “Βραβείο
Φιλίας Τρικάλων” για το
2018 στον καθηγητή αρχαιολογίας κ. Νίκο Νικονάνο, ο οποίος με το
Ο Ν. Νικονάνος
πλούσιο αρχαιολογικό
του έργο και τις επιστημονικές δημοσιεύσεις του συνέβαλε στην ανάδειξη,
διάσωση και προβολή των βυζαντινών μνημείων της
Θεσσαλίας και του Ν. Τρικάλων ιδιαίτερα.
Για το έργο του τιμώμενου θα μιλήσει ο κ. Θεόδωρος Νημάς, ενώ για το «Βραβείο Φιλίας Τρικάλων»
ως θεσμό θα μιλήσει ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του
Φ.Ι.ΛΟ.Σ. κ. Δημ. Κωνσταντινίδης. Η εκδήλωση θα
κλείσει με σύντομη ομιλία του Τιμώμενου κ. Ν. Νικονάνου και προβολή εικόνων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Ανοίγουμε Το Δρόμο Στην Επόμενη Μέρα,
στο Αύριο Της Εργατικής Τάξης
την Πέμπτη 18 Απρίλη στις 7.30μ.μ.
στην αίθουσα του Ε.Κ. Τρικάλων,
καλούν στην εκδήλωση που οργανώνουν
Εργατικά Σωματεία, ΕΠ. Αγώνα του Νομού.
• 20 Χρόνια δράσης του ΠΑΜΕ.
• Δυναμώνουμε τον αγώνα για "σωματεία εργατών
όχι των εργοδοτών".
• Οργάνωση για τον ταξικό εορτασμό της Πρωτομαγιάς
Την εκδήλωση οργανώνουν:
■ Συνδικάτο "Γάλακτος-Τροφίμων-Ποτών"
■ Συνδικάτο Οικοδόμων & Συναφών Επαγγελμάτων
■ Σύλλογος Λογιστών & Βοηθών Λογιστών
■ Επιτροπή Αγώνα Εργαζομένων στους Ιδιωτ. Υπαλλήλους
■ Επιτροπή Αγώνα Εργαζομένων στο Νοσοκομείο & Κ.Υ.
■ Σωματείο Συνταξιούχων Ι.Κ.Α. Ν. Τρικάλων.
Η Εκδήλωση θα περιέχει: Παρεμβάσεις από Σωματεία, προβολή video για τα 20 χρόνια δράσης του ΠΑΜΕ
και καλλιτεχνικό πρόγραμμα με εργατικό τραγούδι.
Ο αγώνας συνεχίζεται ακόμα πιο αποφασιστικά, με
μεγαλύτερη ορμή στις νέες απαιτήσεις που βγαίνουν
στο προσκήνιο.

10 σελίδα
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Διακοσμητής Αυγών

Ε

πιθυμώντας να συμμετάσχουμε ως
σχολείο στο 9ο Μαθητικό Φεστιβάλ
Ψηφιακής Δημιουργίας,
παρουσιάσαμε τον τρόπο βαφής
πασχαλινών αυγών, με έναν πιο
σύγχρονο, αυτόματο τρόπο, με τη χρήση
Ρομπότ.

ο Διακοσμητής Αυγών χρησιμοποιεί και
τους τρεις κινητήρες EV3. Ο μεγάλος κινητήρας είναι υπεύθυνος για την ακριβή κατά
μήκος τοποθέτηση του στυλό στο αυγό, και
το δεύτερο περιστρέφει το αυγό.
Ο μεσαίος κινητήρας χρησιμοποιείται για
την ανύψωση και μείωση της γραφίδας έτσι
ώστε να μπορούμε να ελέγξουμε πού το ρομπότ ακουμπάει το αυγό.
Η κύρια πρόκληση ήταν να κατασκευαστεί
ένα ρομπότ που θα περιέχει αυγά διαφορετικών μεγεθών.
Το ρομπότ μας διαθέτει έναν έξυπνο υποδοχέα αυγών, ο οποίος χρησιμοποιεί ένα ελαστικό LEGO για καλύτερη πρόσφυση στη μία
πλευρά με ένα έξυπνο, ρυθμιζόμενο στήριγμα
στο άλλο άκρο.
Τα προγράμματα μας δίνουν την ευκαιρία
να διακοσμήσουμε τα αυγά σας χρησιμοποιώντας τρία διαφορετικά μοτίβα. Μπορούμε
να τα συνδυάσετε για να κάνουμε μοναδικά
τα σχέδια αυγών μας!

Κινηθήκαμε λοιπόν στο πνεύμα των ημερών
που ακολουθούν, ευχόμενοι σε όλους σας
Καλό Πάσχα.
Η εξοικείωση μας με την πολλαπλή χρήση
του Ρομπότ έγινε στο πλαίσιο του μαθήματος
της Πληροφορικής, ενισχύοντας τη δημιουργικότητα μας και την πολύπλευρη μάθηση.

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

υο ξεχωριστά
καταστήματα δίνουν
από χθες και
επίσημα ένα ξεχωριστό
χρώμα στον πεζόδρομο
της Ασκληπιού, αφού
έγιναν τα επίσημα εγκαίνια
χθες το απόγευμα.

Δ

Το Cakao και το The New
Green μας υποδέχονται εδώ
και λίγες μέρες στην κορυφή
της Ασκληπιού, δίπλα από το
πασύγνωστο Jimmy’s & Sons.
Με εξαιρετικές προτάσεις για
υγιεινό φαγητό, φρέσκους χυμούς, πρωινά, σοκολάτες και
φρεσκοψημένους ξηρούς καρπούς (δείτε ΕΔΩ αναλυτικά).
Τα δυο καταστήματα εγκαινιά-

στηκαν χθες το βράδυ και παραβρέθηκε πλήθος κόσμου για
να ευχηθεί καλές δουλειές.

Ήδη οι εντυπώσεις είναι εξαιρετικές από τις πρώτες μέρες
της λειτουργίας τους.

CMYK
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Μέσα από δημοσιεύματα των παλιών τοπικών εφημερίδων

Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΙΑΣ
Μία επιλογή από δρώμενα και σχόλια απ’ τον ΘΥΜΙΟ ΓΡ. ΛΩΛΗ
ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

ΤΟ ΚΑΠΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ

Κυρίαρχο θέμα της ειδησιογραφίας και
σχολιασμού της εφημερίδας «Θάρρος» της
Κυριακής 14 Απριλίου 1919-εκατό δηλαδή
χρόνια πρίν σαν σήμερα-ήταν η άφιξη στην
πόλη μας, 400 Ελλήνων προσφύγων από την
Ρωσία και συγκεκριμένα απ’ την Τραπεζούντα του Πόντου, για να σωθούν από την μανία
των ατάκτων του Κεμάλ Ατατούρκ, που
έσφαζον, βίαζαν, άρπαζαν τις περιουσίες των
κατοίκων Ελληνικής καταγωγής.

Την εποχή που η καπνοκαλλιέργεια στον
Νομό μας ήταν πολύ μεγάλη, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίαζαν οι ειδήσεις που αναφέρονταν σ’ αυτήν. Και προ παντός τις τιμές
πώλησής τους.
Και το «Θάρρος», επικαλείται και δημοσιεύει έγγραφο του υπουργείου Γεωργίας,
προκειμένου να επιβεβαιώση την πληροφορία του, γύρω από την τιμή του καπνού, τον
Απρίλιο του 1919.

Ο γιατρός
Αντ. Ιακωβάκης,
που ως
αντιδήμαρχος
Τρικάλων,
υποδέχτηκε
τους πρόσφυγες

Ενώ η εφημερίδα δημοσιεύει και σχόλιο,
επαινετικό για την παρέμβαση του εν λόγω
Σωματείου, του πολυπληθέστερου τότε.

Στην καλλιέγεια των καπνών, ασχολούνταν
και πολλές γυναίκες των καπνοκακαλλιεργικών χωριών, ιδιαίτερα στην δύσκολη και βαρειά-έως ανθυγιεινή διαδικασία της συλλογής
και απλώματος των καπνοφύλλων, για να στεγνώσουν, όπως δείχνει και η φωτογραφία.

Η ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ
Άλλη άφιξη της ίδιας ημέρας, αφορούσε
συνεργεία τεχνικών, που θα ασχολούνταν με
την απαλλοτρίωση των τσιφλικιών.

ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΠΝΕΡΓΑΤΕΣ
Τέλος σχετική και η είδηση για τους πολλούς καπνεργάτες της πόλης μας.

Προσφυγική οικογένεια του Πόντου, που ήλθε
στα Τρίκαλα το 1922 και εγκαταστάθηκε στον
Προσφυγικό Συνοικισμό
Ήταν οι πρώτοι πρόσφυγες, που έφθασαν
στα Τρίκαλα και εγκαταστάθηκαν στην περιοχή, κυρίως δίπλα από την δυτική μάντρα
των Στρατώνων, που πήρε το όνομα «Προσφυγικός Συνοικισμός», σε πρόχειρες μικρές μονοκατοικίες, ενώ σήμερα την θέση
τους πήραν πολλές σύγχρονες πολυώροφες
πολυκατοικίες.
Τους αφιχθέντας πρόσφυγες υποδέχθηκε
στον Σιδηροδρομικό Σταθμό, ο τότε πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, γιατρός
Αντώνιος Ιακωβάκης, μεταξύ δε αυτών ήταν
και δύο Ρώσοι αξιωματικοί, που αυτομόλησαν
από τον στρατό τους.

Και τέλος, οι αφίξεις Βουλευτών, προκειμένου να συναντηθούν με τον τότε υπουργό
Γεωργίας Καφαντάρη, για να συζητήσουν και
το ίδιο πρόβλημα.

Ο εκ Νεοχωρίου Βουλευτής
Θεόδωρος Φίλιος, που περίμενε,
το 1919, τον Υπουργό Γεωργίας
Καφαντάρη, για να συζητήσουν
το θέμα των απαλλοτριώσεων
και άλλα προβλήματα των
γεωργών του Νομού Τρικάλων

ΜΙΑ ΠΑΛΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
Φαίνεται ότι οι χρηματιστριακές δουλειές
στα Τρίκαλα πήγαιναν καλά πρό εκατονταετίας, αφού και το Τραπεζικό Γραφείο Μουχτάρη-Παπαϊωαννίδη θα προχωρούσε στην
ίδρυση σε μία απ’ τις πρώτες ιδιωτικές Τράπεζες της πόλης μας, με την επωνυμία τους,
επί της οδού Καραϊσκάκη-τον πιο εμπορικό
δρόμο τότε-δίπλα απ’ το φαρμακείο Γεωργίου
Κλειδωνά.

CMYK

στη σέντρα των
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

ΜΠΑΣΚΕΤ

ΕΠΙΑΣΑΝ ΡΥΘΜΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΗΤΡΟ
Σε μια ακόμη αγωνιστική
οι πρωταγωνιστές της Α’ Ερασιτεχνικής
μόχθησαν για το καλύτερο (σελ 4,6,7)

Ένα ακόμη μεγάλο αποτέλεσμα
ψάχνει ο ΑΟΚ με τον ΑΓΣΙ, ενώ οι Ικαροι
είναι φαβορί στη Νικόπολη (σελ 3)

ΣΠΟΡ
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Γ’ ΕΘΝΙΚΗ

ΓΛΥΚΙΑ ΠΙΝΕΛΙΑ
Τα Μετέωρα θα σπεύσουν να δώσουν
μια ακόμη παράσταση απέναντι
στον Απόλλωνα Μακρυχωρίου (σελ 8)

4 Οι παίκτες του Α.Ο. Τρίκαλα καλούνται να σταθούν
στο ύψος των περιστάσεων στο σημερινό κρίσιμο
παιχνίδι στην έδρα του Απόλλωνα Λάρισας
(σελ. 5)
CMYK
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Τ

α επιτελεία των
ομάδων που
αγωνίζονται στα
μεγάλα σαλόνια
είναι λογικό να ρίχνουν το
βάρος τους στην
εξασφάλιση καλών
συνεργασιών με παίκτες
που θα μπορέσουν να
κάνουν την διαφορά.

Του Αρη Κόντα

Μπήκε στα βαθιά
Ο νεαρός Γιάννης Γιανναράς προσπάθησε να βοηθήσει τα Τρίκαλα
σε μια πολύ δύσκολη στιγμή με την κατάσταση να είναι μη αναστρέψιμη

arispenna@yahoo.gr
Συνήθως κινούνται για στελέχη με έμφυτο το χάρισμα του
σκόρερ. Είναι της λογικής ότι
αν συνάψουν συνεργασία με
παίκτη που είναι σε θέσει να
συνεισφέρει 15 και 20 πόντους
ή και περισσότερους θα έχουν
μια πολύ καλή βάση.
Από εκεί και πέρα θέλουν περιφερειακούς που θα διαβάζουν
καλά το παιχνίδι και θα κάνουν
ευτυχισμένους τους συναδέλφους τους. Ενας μεγάλος πονοκέφαλος πάντως αποτελούν
οι ψηλοί, αφού είναι σχετικά λίγοι και ακριβοί. Στο θέμα αυτό
τα Τρίκαλα δεν ευτύχησαν να
εξασφαλίσουν κάποια συνεργασία πρώτης γραμμής, οπότε
τα κάστανα από την φωτιά έβγαζαν οι κοντοί.
Αν θέλετε κάτι τέτοιο ήταν
και φιλοσοφία της ομάδας που
στηρίχτηκε στο γρήγορο και
πιεστικό μπάσκετ.
Όμως για να συμπληρωθεί
το ρόστερ χρειάζονται και παίκτες εργάτες, που θα αποδέχονται τον μικρό χρόνο συμμετοχής. Εννοείται ότι αυτοί θα
πρέπει να είναι σαν έτοιμοι από
καιρό για να πιάσουν κάθε ευκαιρία από τα μαλλιά βγάζοντας
ακόμη και μια φάση και στις
δυο πλευρές του παρκέ.
Για τους πιτσιρικάδες η συμμετοχή στην κορυφαία κατηγορία αποτελεί ευλογία. Ο Γιάννης
Γιανναράς ήρθε με καλές συστάσεις και σίγουρα το πάλεψε
φιλότιμα.
Μάλιστα είχε καλές στιγμές
στην άμυνα, ενώ κατάφερε να
βάλει το όνομά του και στη
λίστα των σκόρερ.
Κοινώς έπεσε στα βαθιά αλλά

Στο μέτρο του δυνατού προσπάθησε ο Γιάννης Γιανναράς
με την φανέλα των Τρικάλων
είχε την ατυχία να πετύχει τα
Τρίκαλα στην χρονιά της πτώσης τους.
Η συνεργασία έγινε γνωστή
ως εξής:
Η ΚΑΕ Τρίκαλα BC ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιάννη
Γιανναρά μέχρι το τέλος της
αγωνιστικής περιόδου από τον
ΠΑΟΚ ο οποίος και διατηρεί τα
δικαιώματα του καλαθοσφαιριστή.
Remaining Time-0:30
Fullscreen
Mute
Ο Γιάννης Γιανναράς γεννήθηκε στις 27 Μαρτίου του 1999
στο Παραλίμνι του Κύπρου, έχει
ύψος 1.87 και αγωνίζεται στη
θέση του πλέι μέικερ.
Ξεκίνησε την καριέρα του από
τον Κεραυνό Στροβόλου και
πριν κλείσει τα 13 του χρόνια
έγινε ο νεαρότερος παίκτης που
αγωνίστηκε στο Πρωτάθλημα
της Κύπρου. Πιο συγκεκριμένα,

στις 2 Μαρτίου του 2012, αγωνίστηκε για 13 λεπτά κόντρα
στην ΑΕΛ, γεμίζοντας μάλιστα
την στατιστική του με 8 πόντους,
ένα ριμπάουντ, μία ασίστ και
ένα κλέψιμο.
Το 2013 στα τμήματα υποδομής του ΠΑΟΚ και την επόμενη
χρονιά συμμετείχε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα αγώνων Παίδων Ενώσεων και Τοπικών Επιτροπών ΕΟΚ που διεξήχθη στη
Θεσσαλονίκη και ψηφίστηκε
στην καλύτερη πεντάδα.
Το 2015 κατέκτησε τον τίτλο
του Πρωταθλητή Θεσσαλονίκης
με την παιδική ομάδα του ΠΑΟΚ
και στη συνέχεια το χάλκινο μετάλλιο στην τελική φάση του
Πανελληνίου Πρωταθλήματος.
Το 2016 συμμετείχε τόσο στην
παιδική, όσο και στην εφηβική
ομάδα του ΠΑΟΚ, κατακτώντας
και με τις δύο το Πρωτάθλημα
Θεσσαλονίκης, ενώ το 2017 κατέκτησε άλλο ένα πρωτάθλημα

Θεσσαλονίκης με την εφηβική
ομάδα.
Είναι μέλος των μικρών Εθνικών ομάδων της Ελλάδας και
το καλοκαίρι του 2016 αγωνίστηκε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Παίδων που διεξήχθη
στο Κάουνας, μετρώντας 6.3
πόντους, 3.3 ριμπάουντ, 3 ασίστ
και 1.4 κλεψίματα ανά αγώνα.»
Ποιος δεν θέλει να παίζει απέναντι στον εξάστερο; Ο Γιανναράς βίωσε αυτή την χαρά και
τιμή στις 25 Μάρτη 18.
Ο Παναθηναϊκός Superfoods
νίκησε στην έδρα των Τρικάλων
με 96-66
Η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ
δεν είχε στη σύνθεσή της τον
Μάρκους Ντένμον, τον Κέι Σι
Ρίβερς, αλλά και τους Μάικ
Τζέιμς, Ματ Λοτζέσκι και Άντριαν
Πέιν οι οποίοι δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην ελληνική
λίγκα. Όπως ήταν αναμενόμενο
όμως δεν συνάντησαν αντίσταση από τους ουραγούς του βαθμολογικού πίνακα κι έκαναν ακόμα ένα βήμα προς την κατάκτηση της πρώτης θέσης στην
κανονική περίοδο και μαθηματικά, μια και έχουν τέσσερις περισσότερες νίκες από τον δεύτερο Ολυμπιακό.
Περίπου 500 οπαδοί των πρωταθλητών Ελλάδας έδιναν πολύ
δυναμικό «παρών» και δημιούργησαν εκπληκτική ατμόσφαιρα.
Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο
είχε πολλά κέφια και σταμάτησε
στους 25 πόντους σε 21 λεπτά
συμμετοχής. Ο διεθνής φόγουορντ πρόσφερε αρκετές θεαματικές φάσεις, ενώ σούταρε
καλά και από την περιφέρεια
με 2/4 τρίποντα.
Πολύ καλός και ο Ντίνος Μήτογλου ο οποίος σημείωσε εί-

κοσι πόντους.
Για τους ηττημένους εκπληκτικός αλλά απελπιστικά μόνος
ήταν ο Τζον Φιλντς με 32 πόντους και 13 ριμπάουντ.
Οσον αφορά τον νεαρό άσο
το συγκεκριμένο παιχνίδι αποτέλεσε μια πολύ καλή εμπειρία
και σημείωσε 4π με ένα τρίποντο.

Ανάμικτα συναισθήματα
Σίγουρα πάντως ο ίδιος δεν
μπορούσε να κάνει περισσότερα
στις αρχές του Μάη 18. Το sport
24 είχε γράψει τότε.
Πιο εύκολο απόγευμα δεν θα
μπορούσε να περάσει το Ρέθυμνο στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής της Α1. Η ομάδα του
Νίκου Βετούλα βρήκε απέναντι
του τα αποδεκατισμένα Τρίκαλα
και δεν δυσκολεύτηκε να φτάσει
στη νίκη με το εμφατικό 10367, σπάζοντας ένα σερί τριών
ηττών.
Το ματς δεν αντέχει σε κριτική. Τα Τρίκαλα πήγαν στην Κρήτη με μόνο δύο ξένους (Τέγιτς
και Μόρις) και οκτώ διαθέσιμους
παίκτες, εκ των οποίων έπαιξαν
οι επτά, χάνοντας φυσιολογικά
για 11η συνεχόμενη αγωνιστική
και για 12η φορά σε ισάριθμους
εκτός έδρας αγώνες. Οι Θεσσαλοί άντεξαν όσο... άντεξε η
άμυνα ζώνης που χρησιμοποίησε κατά κόρον ο Φώτης Τακιανός. Δηλαδή περίπου 11 λεπτά.
Σε εκείνο το χρονικό σημείο
οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν ένα
επιμέρους 22-4 και μέσα σε λιγότερο από πέντε λεπτά μετέτρεψαν το 24-22 σε 46-26. Το
Ρέθυμνο δεν χρειάστηκε να
φορτσάρει για να ανεβάσει τη
διαφορά μέχρι τους 40 πόντους
στην τέταρτη περίοδο (99-59

Μοναδική άνεση
Τα στελέχη του ΣΟΧΤ επιβεβαίωσαν ότι κατέχουν καλά τα μυστικά της αναρρίχησης

Σ

πουδαία δουλειά σε πολλούς τομείς
κάνει ο ΣΟΧΤ και τα αποτελέσματα
είναι απτά.

Φυσικά τα νιάτα του συλλόγου απολαμβάνουν
όλες τις συνάξεις.
Το δελτίο τύπου αναφέρει:
Το Σαββατοκύριακο 6 και 7 Απριλίου πραγματοποιήθηκε η πρώτη φάση του 27ου Κυπέλλου αγωνιστικής αναρρίχησης «Αθ. Λευκαδίτη».
Οι αγώνες έγιναν στην κλειστή πίστα αναρρίχησης
του ΕΟΣ ΒΟΛΟΥ με τις
συμμετοχές να
ξεπερνούν κάθε προηγούμενο καθώς έφτασαν
τις 236. Ο ΣΟΧΤ συμμετείχε με 31 αθλητές που
πέτυχαν σημαντικές διακρίσεις. Από τις επιδόσεις
των αθλητών ξεχώρισε η 3η θέση που κατέκτησε
η Διβάνη Θεανώ- Μαρία στην κατηγορία Κορασίδων
Β’. Το σημαντικότερο όλων, πέρα από τις διακρίσεις,
είναι ότι όλοι οι αθλητές διασκέδασαν και έδωσαν
τον καλύτερό τους εαυτό με τους γονείς να χειροκροτούν μετά από κάθε προσπάθεια. Ο επόμενος
αγώνας θα πραγματοποιηθεί ξανά στην αναρριχητική πίστα του ΕΟΣ ΒΟΛΟΥ το Σαββατοκύριακο 20
και 21 Απριλίου, όπου θα γίνει το 30ο Πανελλήνιο
Πρωτάθλημα (αγώνας δυσκολίας).

Οι αθλητές και αθλήτριες που συμμετείχαν ανά
κατηγορία είναι οι εξής:
ΑΝΔΡΕΣ: Προδρόμου Κωνσταντίνος
ΓΥΝΑΙΚΕΣ: Κυρίτση Ιωάννα
ΝΕΟΙ Β’: Μαργαρίτης Χρήστος, Μάνθος Πούλιος
ΠΑΙΔΕΣ Δ’: Οικονόμου Γιώργος, Ξαγαράς Λάμπρος
ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Δ’: Διβάνη Θεανώ-Μαρία
ΠΑΙΔΕΣ Γ’: Κοντοβουνίσιος Αριστείδης Εμμανουήλ, Κοντοβουνίσιος Χρίστος, Ντουρλιός Νικόλαος, Πατούκας Στυλιανός
ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Γ’: Κωλέττη Ευθυμία, Πατέρα Θεοδώρα, Μπαλκίζα Σταυρούλα
ΠΑΙΔΕΣ Β’: Ζιάκας Νικόλαος, Κόπανος Στέφανος,
Κωστάκης Ιωάννης, θεμελής Δημήτρης
ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β’: Πατέρα Βικτώρια, Σακκά Κυριακή,
Θεμελή Ελένη, Παπασπύρου Αφροδιτη, Τρύπα
Στέλλα
ΠΑΙΔΕΣ Α’: Ευαγγελακόπουλος Αριστοτέλης, Οικονόμου Ιάσονας, Μπαλκίζας Νικόλαος
ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α’: Δήμου Ιακίνθη, Μπαλκίζα Αθανασία, Σκυλογιάννη Ειρήνη.

Εντυπωσίασαν με τις δεξιότητες
στην αναρρίχηση τα στελέχη του ΣΟΧΤ

στο 36’), με τον Βετούλα να
μοιράζει παράλληλα το χρόνο
συμμετοχής σε όλους τους παίκτες, καθώς κανείς δεν έπαιξε
πάνω από 24’32’’ (Μούντι).
Δύο ρεκόρ ομάδας για τη σεζόν σημείωσε το Ρέθυμνο στο
συγκεκριμένο παιχνίδι. Η διαφορά με την οποία νίκησε τα
Τρίκαλα είναι η μεγαλύτερη φετινή του στο πρωτάθλημα (η
προηγούμενη ήταν το +28 επί
του Κολοσσού), ενώ οι 103 πόντοι που σημείωσε αποτελούν
επίσης την κορυφαία φετινή επιθετική του επίδοση, πάνω από
τους 97 που είχε βάλει στην
Αμαλιάδα με αντίπαλο τον Κόροιβο.
Το Ρέθυμνο είχε τόσο καλή
κυκλοφορία της μπάλας στο
παιχνίδι, που μοίρασε 33 ασίστ
και έβαλε συνολικά 39 καλάθια,
μία εκπληκτική αναλογία για
οποιαδήποτε ομάδα! Μάλιστα,
καλύτερος όλων στον τομέα
των ασίστ ήταν ο Χίκι (8), ο μόνος από τους 12 παίκτες του
Ρεθύμνου που δεν σκόραρε..
Στο συγκριμένο ματς ο Γιανναράς σημείωσε 4 πόντους.
Εμβληματικό όμως ήταν το
ματς της 13ης Μαίου.
Τα Τρίκαλα πήραν μαζί τους
στην Α2 τον Κόροιβο περνώντας
νικηφόρα με 85-82 από την Αμαλιάδα, για την 26η και τελευταία
αγωνιστική στην Α1 ανδρών στο
μπάσκετ.
Ο Πόσλεϊ με τρίποντο μείωσε
σε 79-81, ο Μόρις έκανε το 7983 με βολές, ενώ ο Πόσλεϊ με
νέο σουτ τριών πόντων μείωσε
σε 82-83 στα 14» για το φινάλε.
Ο Μόρις πήγε ξανά στη γραμμή
των βολών κι έκανε το 82-85,
με τα Τρίκαλα να κάνουν -αναμενόμενα- φάουλ.
Ο Κάρσον, όμως, αποχώρησε
με πρόβλημα, ο Μιλεντίγεβιτς
είχε 0/2 και το ματς ολοκληρώθηκε.
Η συνεισφορά του Γιανναρά(
συνεχίζει στην Κύπρο) στο συγκεκριμένο ματς ήταν 5 πόντους
και σίγουρα θα έχει να το λέει
ακόμη στους φίλους του, αφού
τέτοιες ανατροπές γίνονται μια
στα 100 χρόνια.

Εύσημα
από παντού
Το ESPN πραγματοποίησε μια διεξοδική έρευνα
για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, τον οποίο προτείνει ως
το αδιαφιλονίκητο φαβορί
για τον τίτλο του καλύτερου
παίκτη της χρονιάς.
Στο άρθρο τονίζεται πως
ο Αντετοκούνμπο αποτελεί
τον καλύτερο παίκτη που
βρίσκεται αυτή τη στιγμή
σε όλον τον πλανήτη και
με επιχειρήματα δικαιολογεί
αυτήν την άποψη.
Ο Γιάννης είναι ο καλύτερος παίκτης στην επίθεση
των Μπακς, μιας ομάδας
που βρίσκεται στην πέμπτη
θέση με την καλύτερη επίθεση του ΝΒΑ, ενώ είναι ο
καλύτερος αμυντικός της
πιο αποτελεσματικής ομάδας του NBA στην άμυνα.
Ο Αντετοκούνμπο ξεπέρασε τον Λεμπρόν Τζέιμς
και αποτελεί την νούμερο
ένα απειλή στο ζωγραφιστό.

τοπιΚΑ
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Με ανάλογη λογική
Η Καλαμπάκα θα ψάξει σήμερα μια ακόμη μεγάλη νίκη κόντρα
στον ΑΓΣΙ , ενώ οι Ικαροι θέλουν το αυτονόητο στη Νικόπολη

Κ

άτι σαν πορεία
πρωταθλητισμού
πραγματοποιεί
στα τελευταία
παιχνίδια η Καλαμπάκα,
που δείχνει πολύ σκληρή
για να καταθέσει τα όπλα
και να μην διεκδικήσει τον
μεγάλο στόχο της
παραμονής.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Ακόμη και στις πιο δύσκολες
στροφές του μαραθωνίου της
Γ’ Εθνικής, που η βαθμολογική
κάνουλα έδειχνε να έχει κλείσει
ερμητικά οι κιτρινομπλέ εμφανίστηκαν ασυμβίβαστοι και ανακάτεψαν την τράπουλα σε εντυπωσιακό βαθμό.
Μέλημα τους ήταν να αναδείξουν στον αγωνιστικό χώρο
το σύνολο των αρετών τους
και να εξαντλήσουν τις πιθανότητες.
Υπό το πρίσμα αυτό το έμψυχο δυναμικό κοιτάζει πια στα
μάτια όλους τους αντιπάλους
και κυνηγάει το αποτέλεσμα
μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.
Κάπως έτσι προέκυψαν οι
μπασκετικές υπερβάσεις επί
των πρωτοπόρων Γρεβενών
αλλά και το διπλό στον σκληροτράχηλο Παλαμά.
Σήμερα(17.00, Βλαχάβειο)
λοιπόν η ομάδα του Χρ. Κωνσταντινίδη θέλει να τριτώσει το
καλό απέναντι σ’ένα ακόμη
βαρύ χαρτί του χώρου.
Ο ΑΟΚ υποδέχεται τον ΑΓΣ.
Ιωαννίνων, που κάνει μια γεμάτη
χρονιά, κάτι που επιβεβαιώνει
και η βαθμολογική του θέση.
Οι γνωρίζοντες κάνουν λόγο
για μια ομάδα με πολλά δυνατά
χαρτιά η οποία αν βρεθεί στην
μέρα της μπορεί να κάνει πολλές ζημιές.
Ενας όμιλος αθλητών της παρουσιάζει εξαιρετικά στατιστικά
και μπορεί να σκοράρει ακόμη
και υπό ασφυκτική πίεση.
Όλα αυτά τα ξέρει η οικογένεια της Καλαμπάκας που φρόντισε να λάβει τα μέτρα της.
Μέσα στην εβδομάδα άπαντες
μόχθησαν για το καλύτερο προπονητικά προκειμένου να πραγματοποιήσουν σήμερα εκρηκτικό 40λεπτο.
Το ιδανικό σενάριο είναι ο
ΑΟΚ να μπει με φόρα στα πρώ-

Εδώ και καιρό δούλεψαν συστηματικά, οπότε σε κάθε αγώνα εμφανίζονται όλο και καλύτερες.
Με τον τρόπο δράσης τους
κερδίζουν τα εύσημα από τους
φιλάθλους, που βλέπουν μια
θεαματική ομάδα με αρχή,
μέση, τέλος, που ουσιαστικά
δεν έχει αντίπαλο.
Ετσι δεν θα αλλάξουν συνήθειες και στην καινούργια αγωνιστική πρόκληση.
Για την 12η αγωνιστική στον
3ο όμιλο της Γ Εθνικής, οι Νέες
Τρικάλων υποδέχονται σήμερα
Κυριακή 14 Απριλίου στις 16.30
στο γήπεδο Ελευθεροχωρίου
τον Διγενή Καρδίτσας. Διαιτη-

Ένα ακόμη μεγάλο αποτέλεσμα ψάχνει σήμερα ο ΑΟΚ,
ενώ οι Ικαροι καλούνται να επιβεβαιώσουν τα προγνωστικά
τα λεπτά και να τελειώσει με
αστείρευτες δυνάμεις και μεστές επιλογές.
Φυσικά το σύνολο επιβάλλεται να λειτουργήσει ως καλοκουρδισμένη μηχανή και στις
δυο πλευρές του παρκέ, ενώ η
αμυντική προσπάθεια αποτελεί
το Α και το Ω.
Μέσω αυτής θα πατήσουν
πιο γερά άπαντες και θα έρθουν
τα μεγάλα καλάθια στην επίθεση. Ασφαλώς η ψυχολογία είναι
ανεβασμένη, ενώ και οι φίλαθλοι
θα κάνουν για μια ακόμη φορά
το καθήκον τους αναγνωρίζοντας ότι οι παίκτες ξεπερνούν
τον εαυτό τους.
Από την πλευρά τους οι Ικαροι είναι το ακλόνητο φαβορί
της σημερινής εξόδου(15.30)
στην έδρα της Νικόπολης.
Το ματς ξεκινάει νωρίτερα
μετά από συμφωνία των δυο
ομάδων και οι κιτρινόμαυροι
πρέπει απλά να είναι ο εαυτό
τους.
Πραγματικά δεν πρέπει να
δώσουν το παραμικρό δικαίωμα
στον αντίπαλο, ούτε να εκλάβουν τον αγώνα ως αγγαρεία.
Από την στιγμή που εκτελέσουν σωστά τα στοιχειώδη τότε
θα γείρουν την ζυγαριά στα μέτρα τους και θα περάσουν εύκολο απόγευμα.
Αντίθετο σκηνικό κανείς δεν
θέλει να σκέφτεται απέναντι σε
μια ομάδα που υποτάχθηκε
στην μοίρα της εδώ και καιρό.
Όλα θα περάσουν μέσα από
την Τρικαλινή σοβαρότητα, ενώ
αναμένεται να γίνει ανακάτεμα
της τράπουλας προκειμένου να
αγωνιστεί το σύνολο των αθλη-

τών του εκπροσώπου μας.
Συνεπώς όλοι θα έχουν την
ευκαιρία να βάλουν το λιθαράκι
τους στην επιτυχία της ομάδας.

Επίλογος για Φ. Φούντα
Με δήλωση του στον προσωπικό του λογαριασμό στο
Facebook ο Φούλης Φούντας
ανακοίνωσε την αποχώρηση
του από τους Ικάρους. Χαρακτηριστικά σημειώνει: “Μετά
από έξι χρόνια παρουσίας στην
ομάδα των Α.Μ.Ίκαροι (τα περισσότερα ως αθλητής) αποφάσισα την αποχώρηση μου
από την θέση του team manager
για προσωπικούς λόγους. Εύχομαι καλή συνέχεια στους
αθλητές και την διοίκηση της
Ομάδας”.

Υλικό για μελέτη
Τα επιτελεία των τοπικών ομάδων μελετούν όλα τα ματς και
φυσικά και τα αντίστοιχα του
πρώτου γύρου που πρόσφεραν
πλούσιο υλικό.
Ας τα θυμηθούμε μέσα από
το αρχείο της «Σέντρας».
Οι γιορτές λοιπόν δεν επηρέασαν τους Ικάρους.
Την Κυριακή 23 Δεκέμβρη
2018 τα χαμόγελα ήταν για
τους κιτρινόμαυρους που κέρδισαν φυσιολογικά 79-63 τη Νικόπολη. Οι Ικαροι ήξεραν ότι
δεν υπήρχε άλλος δρόμος.
Βέβαια φάνηκε νωρίς ότι οι
κιτρινόμαυροι έπρεπε να ιδρώσουν τις φανέλες τους για να
χαμογελάσουν.
Διότι ο αντίπαλος μπορεί πριν
λίγες αγωνιστικές να έκανε κοιλιά αλλά ήρθε στα Τρίκαλα χω-

ρίς άγχος, ενώ για σημαντικό
διάστημα είχε τρόπο να φτάνει
στο τοπικό καλάθι.
Ωστόσο η θέληση των γηπεδούχων ήταν πασιφανής και
ακόμη και στα δύσκολα σημεία
δεν τους έπιασε τρικυμία στο
κρανίο. Ισα- ίσα προσπάθησαν
να κυκλοφορήσουν σωστά την
μπάλα, να διαβάσουν σωστά
τις καταστάσεις και γενικά ότι
τους έδινε η Νικόπολη αλλά
και να καταθέσουν δύναμη.
Το πρώτο δεκάλεπτο αποτέλεσε ουσιαστικά μια ψυχρολουσία αφού οι Ικαροι δεν ξεκίνησαν με την γνωστή φόρα και
τα μαζεμένα μεγάλα καλάθια.
Αντίθετα η Νικόπολη εμφανίστηκε αποτελεσματική στο διάστημα αυτό.
Θα έλεγε κανείς ότι είχε
εκνευριστική ευστοχία και το
γεγονός αυτό ήθελε μεγάλη
προσοχή από τους επιχώριους
αθλητές για να μην τους πάρει
από κάτω.
Το σημαντικό είναι λοιπόν ότι
όταν φάνηκε να στραβώνει η
δουλειά οι κιτρινόμαυροι έβγαλαν αντίδραση.
Το πρώτο καλάθι του αγώνα
σημείωσε ο Στάνκοβιτς με «τρύπημα» της άμυνας της Νικόπολης.
Όμως οι φιλοξενούμενοι αποδείχτηκαν σκληρό καρύδι για
ένα σημαντικό διάστημα.
Ετσι με τρίποντο του συμπολίτη Τέλη Πελίγκου έκαναν το
2-7 για να ισοφαρίσει με γκολ
φάουλ ο Γ. Φούντας στα 7.39.
Όμως οι Πρεβεζάνοι συνέχισαν να έχουν χέρι αλφάδι έξω
από την γραμμή του τριπόντου
για να προηγηθούν 9-18 4.27
πριν την λήξη.
Ένα τρίποντο του Αργύρη
φάνηκε να ξεκολλάει τους Ικάρους αλλά η Νικόπολη είχε τον
τρόπο για να φτάσει στο 12-21
3.10.
Το ταϊμ άουτ ήταν επιβεβλημένο και οι κιτρινόμαυροι άρχισαν να ροκανίζουν την διαφορά.
Οι γηπεδούχοι έκαναν ονειρεμένο ξεκίνημα στην δεύτερη
περίοδο. Με πίεση στην άμυνα,
τρέξιμο στην επίθεση και σίγουρες επιλογές έτρεξαν ένα
σερί 13-0, που τους έδωσε την
ώθηση που τόσο ήθελαν.
Επειτα οι δυο ομάδες κόλλησαν επιθετικά με τον Χατζή
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Η βαθμολογία
1) Πρωτέας Γρεβενών .............38 .......1490-1269 ........221
2) ΠΑΣ Γιάννινα ........................37 .......1565-1231 ........334
3) Δόξα Λευκάδας ....................36 .......1594-1292 ........302
4) ΑΓΣ Ιωαννίνων ......................34 .......1477-1372 ........105
5) Ικαροι Τρικάλων ...................30 .......1371-1401 ........- 3 0
6) Μαντουλίδης ........................30 .......1640-1604 .........3 6
7) Ολυμπιακός Βόλου ..............30 .......1566-1586 ........- 2 0
8) Εύαθλος Πολυκάστρου .......29 .......1352-1348 ..........4
9) Τιτάνες Παλαμά ...................29 .......1414-1512 ........- 9 8
10) ΑΟ Καλαμπάκας ................28 .......1349-1447 ......... -98
11) ΓΑΣ Μελίκης .......................28 .......1420-1550 ........-130
12) ΑΟΚ Βέροιας ......................25 .......1240-1415 .......-175
13) Νικόπολη Πρέβεζας ...........22 .......1260-1711 .......-451
*Μαντουλίδης, Ολυμπιακός Βόλου, ΓΑΣ Μελίκης και ΑΟ
Καλαμπάκας έχουν ένα παιχνίδι περισσότερο.
να βρίσκει τον δρόμο για το
36-29.
Ο Πελίγκος με τρίποντο μείωσε 36-32 στα 58’’, ενώ στα
12’’ με νέα βόμβα οι φιλοξενούμενοι πλησίασαν περισσότερο(38-35).
Το σκορ ημιχρόνου 40-35 διαμόρφωσε σε νεκρό χρόνο ο
Αργύρης.
Στην επανάληψη το σκηνικό
ήταν ακόμη καλύτερο για τα
Τρικαλινά χρώματα. Οι παίκτες
αγωνίστηκαν με αυτοπεποίθηση, είχαν λύσεις στην επίθεση
και έβγαλαν ενέργεια στην άμυνα.
Ετσι πέτυχαν μια ακόμη νίκη
με αξιοσημείωτη διαφορά.
Tα δεκάλεπτα: 21-24, 40-35,
57-45, 79-63
Ικαροι : Κολοτσιος Α. 3, Μέξης 12, Βλάχος 2, Κολότσιος
Β., Αργύρης 18, Χατζής 10,
Ντούρβας 2, Κορδέας, Μούμογλου, Φούντας 17, Μπαρμπαρούσης 6, Στάνκοβιτς 9
Νικοπόλη(Παπίρης-Πολίτης):
Μίχος Σ., Κοντογιάννης 6, Σουλιώτης Γ. 11(3), Λάππας 2, Παπαχρήστος, Κακιούζης 11(2),
Παπαμιχαήλ, Δούβλης, Μούλας
21(2), Βαβέτσης, Ρέμπης, Πελίγκος 12(2)
Μετά τον αγώνα χώρισαν φιλικά Ικαροι και Δ. Μητσιάδης,
ενώ οι κιτρινόμαυροι συνέχισαν
με Κ. Σδράκα.
Αποστολή βουνό είχε η Καλαμπάκα στα Γιάννενα αφού ο
τοπικός ΑΓΣΙ είναι ποιοτικός
φέτος.
Βέβαια οι κιτρινομπλέ προσπάθησαν να περιορίσουν τα
ατού των αντιπάλων αλλά αυτά
είχαν λύσεις και επικράτησαν
με 67-56.
Από την πλευρά του ο νέος
προπονητής κ. Κωνσταντινίδης
εστίασε στην ανάκαμψη της
ψυχολογίας αλλά δεν ήταν δυνατόν να φέρει τα πάνω- κάτω
μέσα σε λίγες μέρες δουλειάς.
Είδε όμως πράγματα και στις
διακοπές εστίασε σε συγκεκριμένους τομείς, ενώ έσπευσε να
περάσει την φιλοσοφία του.
Ο εκπρόσωπός μας θέλησε

να βγάλει τον αντίπαλο από τον
συνηθισμένο τρόπο σκέψης
αλλά αυτός είχε τον τρόπο να
βρίσκει διχτάκι.
Ετσι έκλεισε με μικρό προβάδισμα το πρώτο δεκάλεπτο
για να ανοίξει την ψαλίδα λίγο
περισσότερο στο επόμενο κομμάτι.
Το σκηνικό δεν άλλαξε ούτε
στην γ’ περίοδο, οπότε και στην
τελευταία περίοδο οι γηπεδούχοι συνέχισαν ανάλογα φτάνοντας στο τέλος του δρόμου.
Γενικά ο ΑΟΚ κυνηγούσε συνέχεια στο σκορ, έκανε αρκετά
λάθη, είχε αστοχία, οπότε μελέτησε επισταμένα τα δεδομένα.
Τα δεκάλεπτα: 16-11, 36-28,
55-43, 67-56
ΑΓΣ Ιωαννίνων (Τσουκανέλης, Τσαμπαλάς): Καννής 2,
Ζαμπέτης 8(2), Σαχπατζίδης
3(1), Αντωνίου, Πουρνάρας 9,
Χρύσης 16, Μάκης, Παπανικολάου, Θυμνιός 23, Φίλιος 2,
Θώδης 4, Παππάς.
Καλαμπάκα (Κωσταντινίδης):
Μπαλωμένος, Μασάδης 4, Σπανός 5(1), Γαϊτανίδης 3, Παουλεάνου 2, Σούλκο, Τσιλούλης ,
Γκαντιάς 9(1), Τούλας, Παπακώστας 14, Κιουρτζίδης 19.

το πρόγραμμα
Βικέλας 17.00 ΑΟΚ ΒέροιαςΤιτάνες Παλαμά
Αγραφιώτης Γρ., Κουκουλεκίδης (Καλότσης)
Βλαχάβειο 17.00 Καλαμπάκα-ΑΓΣ Ιωαννίνων
Γαζέτας, Λουλουδιάδης (Χλωρός)
Λευκάδας 17.00 Δόξα Λευκάδας-Πρωτέας Γρεβενών
Φακίτσας, Γερακίνης (Ιωακειμίδης)
Πρέβεζας 15.30 ΝικόποληΊκαροι Τρικάλων
Σταθόπουλος, Διαμαντής Αθ.
(Μυζίκος)
Πολυκάστρου – Εύαθλος
Μακ.-Μαντουλίδης
Ρεπό: Μελίκη
Χθες άνοιξε η αυλαία με την
συνάντηση ΠΑΣ ΓιάννεναΟλυμπιακού Βόλου.

Πάντα με κέφι
Οι Νέες των Τρικάλων θα σπεύσουν για μια ακόμη
φορά να συνδυάσουν ουσία και θέαμα
τές οι Αγγελούλης-Νάκας-Πατέτσος (Λάρισας).
Οι Νέες Τρικάλων έχουν εξασφαλίσει την άνοδο στην Β
Εθνική και έχουν στόχο να τερματίσουν αήττητες το πρωτάθλημα ενώ προχωράνε και στο
κύπελλο κορασίδων Ελλάδας.
Πρόκειται για καταπληκτικό
σκηνικό, οπότε το κίνητρο παραμένει υψηλό.

Το πρόγραμμα
16.30 Νέες Τρικάλων-Διγενής
Καρδίτσας
16.30 Νηρηίδες Φθίας-Μαγνησιακός
16.30 Α Ε Ζωγράφου-Πιερίδες Μούσες
Ρεπό Λεοντικός Κηφισιάς
Αντίθετα στην Α’ Εθνική οι
γυναίκες των Τρικάλων έχουν
ρεπό και θα επιστρέψουν δρι-

μύτερες για να κλείσουν υποδειγματικά την χρονιά.
Τα άλλα ματς είναι:
16.30 Ελπίδες ΚαρδίτσαςΑΕΛ
13.00 Εργοτέλης-ΠΑΟΚ
16.30 Γλυφάδα-Αγ. Παρασκευή
16.30 Πανσερραϊκή-Άρης
16.30 Προοδευτική-Ατρόμητος.
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Την έφεση στις νίκες θέλουν να επιβεβαιώσουν
σήμερα οι Νέες των Τρικάλων
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Οταν η αστυνομία
παίζει μπάλα…
•Από 10 έως 16 Ιουνίου το Πανελλήνιο
πρωτάθλημα ποδοσφαίρου Αστυνομίας στα Τρίκαλα

Νίκη ουσίας και ψυχολογίας
Ο

χρόνος κάνει
τη δουλειά
του και η
δουλειά
φέρνει τα αποτελέσματα.
Η ομάδα του Πύργου
δυσκολεύτηκε αρκετά να
βρει τα πατήματά της στο
φετινό πρωτάθλημα
περνώντας το μεταβατικό
στάδιο.

•Ο Πύργος κέρδισε το Μεγαλοχώρι 1-0

Του ΠANOΥ
ΓIΔOΠOYΛOΥ
Στιγμιότυπο από τη χθεσινή συνάντηση
Αυτή τη φορά θα αφήσουν πίσω τις επαγγελματικές
τους υποχρεώσεις και θα προσφέρουν ποδοσφαιρικό
θέαμα σε ένα ξεχωριστό ραντεβού, που θα «μιλήσει» όλη
η Ελλάδα γιαυτό. Από τις 10 έως τις 16 Ιουνίου ο νoμός
Τρικάλων θα φιλοξενήσει -εξ’ ολοκλήρου- το 19ο Πανελλήνιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου Αστυνομίας. Ηδη, έχουν
προχωρήσει οι επαφές και ο σχεδιασμός, ενώ χθες
υπήρξε συνάντηση των υπεύθυνων στο ξενοδοχείο «Ντίνα».
Άλλη μια σπουδαία μαζική αθλητική εκδήλωση που θα
προστεθεί το πλούσιο «αθλητικό» καλεντάρι του νομού
μας.
Περισσότερα προσεχώς…

Στην τελική ευθεία

gidopoulosp@yahoo.gr

Από το «παλαιό» στο «νέο»
και στη δημιουργία μιας ομάδας η οποία θα στηρίζεται σε
αρκετά νέα παιδιά, χωρίς να
χάσει τη δυναμική που απαιτείται στη συγκεκριμένη κατηγορία.
Χθες κέρδισε στο γήπεδό
του το Μεγαλοχώρι με 1-0
παίζοντας από το 52’ με παίκτη λιγότερο κι έδειξε, γενικότερα, πως ο χρόνος δούλεψε.
Δεν κατέκτησε κάποια περίοπτη βαθμολογική θέση η
ομάδα του Βαγγέλη Τσιούκα
σίγουρα όμως έδειξε τα δόντια της και πως η επόμενη
χρονιά αναμένεται καλύτερη.
Δεν πρέπει άλλωστε να ξεχνάμε πως το Μεγαλοχώρι είναι μια αξιόλογη ομάδα η
οποία δύσκολα χάνει.

Ο Ρίζος προσπαθεί να βρει χώρο

Ο αγώνας
Στο 3’ οι φιλοξενούμενοι
προσπάθησαν να αιφνιδιάσουν με τον Σταματόπουλο
να γυρίζει επικίνδυνα τη μπάλα από αριστερά, ο Φλώρος
έκανε το σουτ αλλά αστόχησε.
Εφτά λεπτά αργότερα ο
Ζέρβας… απάντησε. Με ατομική προσπάθεια από αριστερά βρέθηκε σε θέση βολής,
προσπάθησε με σέντρα σουτ
να δημιουργήσει προϋποθέσεις για γκολ, αλλά ο Πανέτσος μπλόκαρε στο πρώτο
δοκάρι.
Στο 24’ ο Φλώρος από δεξιά, μετά από εξαιρετική πάσα
του Τσαβαλά, προσπάθησε
με σουτ να νικήσει τον Πατσιαλή, αλλά ο τερματοφύλακας του Πύργου κράτησε
ανέπαφη την εστία του.
Στο 27’ από σέντρα του

Ο Ζέρβας με κεφαλιά πέτυχε το 1-0
Τζαχρήστου από αριστερά ο
Ζέρβας με κεφαλιά έστειλε
τη μπάλα άουτ.
Στο 31’ μακρινό συρτό σουτ
του Νταή, ο Πατσιαλής έδιωξε
σε κόρνερ.
Στο 37’ ο Ζέρβας έχασε την
ευκαιρία μπροστά από τον
Πανέτσο.
Στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου οι γηπεδούχοι «άνοιξαν» το σκορ όταν ο Ιατρού
από δεξιά έβγαλε τη σέντρα,
ο Ζέρβας από κοντά με κεφαλιά πέτυχε το 1-0.
Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με προσπάθεια του Μεγαλοχωρίου για την ισοφάριση. Ο Φλώρος από πλάγια

αριστερά σέντραρε αλλά η
μπάλα βρήκε τη συμβολή των
δοκών.
Στο 52’ ο Πύργος δυσκόλεψε την προσπάθειά του όταν
ο Χατζηγεωργίου αποβλήθηκε
και άφησε την ομάδα του με
αριθμητικό μειονέκτημα.
Στο 59’ από συλλογική προσπάθεια ο Ανδρέου από πλάγια αριστερά σούταρε αλλά
ο Πατσιαλής στη σωστή θέση
απέκρουσε.
Στο 75’ το Μεγαλοχώρι έχασε μοναδική ευκαιρία να φέρει το παιχνίδι στα ίσα, όταν
ο Φλώρος από αριστερά γύρισε τη μπάλα στον Χαρίση
και αυτός σούταρε «αέρα»

σε κενή εστία.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΠΥΡΓΟΣ: Πατσιαλής, Χατζηγεωργίου, Σκαρλέας (85’
Μενίτσας), Ιατρού, Μπαμπατσιάς, Τσόλας, Ρίζος, Τζαχρήστος, Αγγέλης (90’ Μπαμπανάτσας), Ζέρβας (70’ Κάκιας),
Νταούλας.
ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ: Πανέτσος,
Φλώρος, Νταής, Τσαβαλάς,
Τσαρτόλιας, Σταματόπουλος,
Αθανασόπουλος, Βιολάρης
(85’ Μιχαλόπουλος), Ανδρέου
(70’ Ιωαννίδης), Μπορμπότης
(51’ Καραθάνος), Φώτος (65’
Χαρίσης).
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Κοντίνος (Τουλούμης - Ντίνος).

Στιγμιότυπα από τα σεμινάρια της ΕΠΟ στα Τρίκαλα
Η γνώση, θεωρητική και πρακτική, επισκέφτηκε την
πόλη μας τις τελευταίες μέρες. Παρά το γεγονός πως
δεν υπήρξε η αναμενόμενη ανταπόκριση ανθρώπων που
ασχολούνται ή θέλουν να ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο,
η σχολή προπονητών UEFA C μπαίνει στην τελική ευθεία,
το πρόγραμμα επιμόρφωσης (UEFA D), το οποίο ξεκίνησε
χθες και ολοκληρώνεται σήμερα (από 2 μ.μ έως 8 μ.μ
στο ξενοδοχείο «ΝΤΙΝΑ») καθώς και η επανεξέταση διπλωμάτων UEFA C η οποία θα γίνει στις 19 Απριλίου στο
ξενοδοχείο «ΝΤΙΝΑ» επιβεβαιώνουν πως έστω και με συνοπτικές διαδικασίες, «κάτι» θα μείνει στους συμμετέχοντες.
Σεμινάρια που διοργανώνει η ΕΠΟ σε συνεργασία με την
UEFA και τη συμμετοχή της ΕΠΣΤ.

Οι παίκτες του Πύργου πανηγυρίζουν το γκολ του Ζέρβα
CMYK

Φλώρος και Ιατρού σε μονομαχία

CMYK

FOOtbAll lEAguE

Η

ώρα της αλήθειας
έφτασε για τον
ΑΟ Τρίκαλα!
Σήμερα στις 3 μ.μ.
στην Φιλιππούπολη Λάρισας
θα αντιμετωπίσει τον τοπικό
Απόλλωνα για την 27η
αγωνιστική της Φούτμπολ
Λιγκ, σ’ ένα παιχνίδι
καθοριστικό για την…
ιστορία του ΑΟΤ!

Του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
xristoforospap@gmail.com

Υπερβολικό; Καθόλου. Ο ΑΟΤ
αυτή τη στιγμή βρίσκεται έναν
βαθμό πιο ψηλά από τον Ηρόδοτο, που ηττήθηκε χθες στην Κέρκυρα. Έτσι αν ο ΑΟΤ καταφέρει
σήμερα να πάρει τη νίκη τότε επί
της ουσίας γλιτώνει την… κατρακύλα να υποβιβαστεί δυο κατηγορίες! Έτσι το κίνητρο είναι κάτι
παραπάνω από ισχυρό.
Βέβαια οι γηπεδούχοι δεν είναι
αδιάφοροι, αφού έχουν κάποιες
ελπίδες για να πάρουν την 2η
θέση κόντρα στον Πλατανιά για
το μπαράζ ανόδου για την Σούπερ
Λιγκα. Αν δει όμως το κίνητρο
που έχουν και οι δυο ομάδες
είναι ξεκάθαρο ότι αυτό του ΑΟΤ
είναι δεκάδες φορές πιο ισχυρό!
Φτάνει όλα αυτά να φανούν στο
γήπεδο.
Ο Μίλος Κόστιτς ελπίζει οι παίκτες του να δείξουν αγωνιστική
πειθαρχία και διάθεση και να κάνουν το καλύτερο. Το χρωστάνε
στην βαριά φανέλα που φοράνε…

Ο Πλατανιάς έκανε
ένα ακόμη βήμα
για την 2η θέση
Την τέταρτη διαδοχική του νίκη
σημείωσε το Σάββατο (13/4) στη
Football League ο Πλατανιάς. Η
ομάδα των Χανίων επικράτησε 50 εκτός έδρας του Αιγινιακού και
με παιχνίδι περισσότερο είναι στο
+4 από την τρίτη θέση (η δεύτερη
θέση οδηγεί σε μπαράζ με τον
13ο της Super League).
Το εντυπωσιακό με την ομάδα
των Χανίων είναι πως στα τέσσερα
αυτά παιχνίδια έχει σημειώσει συνολικά 18 γκολ και δεν έχει δεχτεί
κανένα. Ο πρωτοπόρος Βόλος,
που έχει ήδη εξασφαλίσει την
άνοδο στη Super League έμεινε
στο 1-1 με την Παναχαϊκή στην
Πάτρα. Ο Σάκης Τσιώλης παραμένει χωρίς νίκη στα τέσσερα
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Επιτακτική η ανάγκη της νίκης!
•Ο ΑΟ Τρίκαλα παίζει σήμερα στις 3 μ.μ. στην Λάρισα κόντρα
στον Απόλλωνα ένα από τα πιο κρίσιμα παιχνίδια της ιστορίας του
ματς που κοουτσάρει (2 ήττες, 2
ισοπαλίες).

Στο +4 από την τρίτη
θέση ο Πλατανιάς
Ο Πλατανιάς νίκησε 5-0 στο
Αιγίνιο και ανέβηκε στην +4 από
την τρίτη θέση, με παιχνίδι περισσότερο. Επτά γκολ στη Σπάρτη
η Δόξα Δράμας, χωρίς νικητή τα
παιχνίδια Παναχαϊκή - Βόλος και
Εργοτέλης - Ηρακλής.
Την τέταρτη διαδοχική του νίκη
σημείωσε το Σάββατο (13/4) στη
Football League ο Πλατανιάς. Η
ομάδα των Χανίων επικράτησε 50 εκτός έδρας του Αιγινιακού και
με παιχνίδι περισσότερο είναι στο
+4 από την τρίτη θέση (η δεύτερη
θέση οδηγεί σε μπαράζ με τον
13ο της Super League).
Το εντυπωσιακό με την ομάδα
των Χανίων είναι πως στα τέσσερα
αυτά παιχνίδια έχει σημειώσει συνολικά 18 γκολ και δεν έχει δεχτεί
κανένα. Ο πρωτοπόρος Βόλος,
που έχει ήδη εξασφαλίσει την
άνοδο στη Super League έμεινε
στο 1-1 με την Παναχαϊκή στην
Πάτρα. Ο Σάκης Τσιώλης παραμένει χωρίς νίκη στα τέσσερα
ματς που κοουτσάρει (2 ήττες, 2
ισοπαλίες).
Ο Εργοτέλης που κυνηγά τη
δεύτερη θέση, προηγήθηκε κόντρα στον Ηρακλή με γκολ του
Μαζουλουξή στο 78’, αλλά ο Κλέιτον ισοφάρισε στο 84' με τον
Κλέιτον. Το 1-1 στο Παγκρήτιο
έμεινε μέχρι τέλους, αποτέλεσμα
που δεν βολεύει καμία ομάδα (ο
Γηραιός θέλει να μπει στη δεκάδα
για να συμμετάσχει στη Super
League 2).
Η Σπάρτη κατέβηκε με δέκα
παίκτες στον εντός έδρας αγώνα
με τη Δόξα Δράμας, ενώ είχε
και... έναν παίκτη στον πάγκο.
Στο ημίχρονο βρέθηκε να χάνει
0-5, ενώ το σφύριγμα της λήξης
τη βρήκε να φεύγει από το γήπεδο με άλλη μια επτάρα στη...
πλάτη (η δεύτερη μετά από αυτή
από τον Πλατανιά).

ΜΠΑΚΩΣΗΣ
EΞΑΤΜΙΣΕΙΣ
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ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ

** Οι ομάδες από την 3η έως
τη 10η θέση θα συμμετάσχουν
στη Super League 2.
*** Βάσει αναδιάρθρωσης οι
4 τελευταίοι υποβιβάζονται στη
Δ' εθνική. Οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 11-12 θα
είναι στη Γ' (Football League του
χρόνου). Ουσιαστικά υποβιβάζονται κατηγορία και οι ομάδες που
θα τερματίσουν στις θέσεις 1112, απλά οι 4 τελευταίοι πέφτουν
2 κατηγορίες.
**** Ο Αήττητος Σπάτων αποβλήθηκε από τοπ πρωτάθλημα
λόγω αδυναμίας κάλυψης του μετοχικού κεφαλαίου.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (28η)

Τετάρτη 17 Απριλίου

Ο ΑΟ Τρίκαλα έχει να δώσει σήμερα ένα εξαιρετικά κρίσιμο παιχνίδι,
αφού μπορεί να κριθεί η παραμονή του στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο
Η Κέρκυρα στο ντεμπούτο του
Τάσου Θέου στην τεχνική ηγεσία
νίκησε 2-0 εντός έδρας τον Ηρόδοτο. Αυτό ήταν το πρώτο τρίποντο για τους Φαίακες ύστερα
από τρία ματς (2 ήττες, 1 ισοπαλία). Σκόρερ για τους νησιώτες
ήταν οι Σιατραβάνης και Πασάς.
Η 27η αγωνιστική θα συνεχιστεί
την Κυριακή (13/4) με δύο αναμετρήσεις.

3. Απόλλων Λάρισας ........45
4. Εργοτέλης ....................44
5. Απόλλων Πόντου ..........43
6. ΑΟΧ Κισσαμικός ...........42
7. Παναχαϊκή ....................42
8. Κέρκυρα .......................41
9. Δόξα Δράμας ...............39
10. ΑΕ Καραϊσκάκης ........38
11. Ηρακλής .....................36

12. Τρίκαλα ......................29
13. Ηρόδοτος ...................28
14. Αήττητος ....................22
15. Αιγινιακός ...................16
16. Σπάρτη .......................14
* Ο πρώτος της βαθμολογίας
ανεβαίνει στη Super League. Ο
δεύτερος δίνει αγώνα μπαράζ με
τον 13ο της Super League.

Πλατανιάς - Παναχαϊκή (15:00,
Γήπεδο Περιβολίων)
Κέρκυρα - Σπάρτη (16:00, ΕΑΚ
Κέρκυρας)
Ηρόδοτος - Αιγινιακός (16:00,
Νέας Αλικαρνασσού)
Καραϊσκάκης Άρτας - ΑΟΧ Κισσαμικός (16:00, Δημ. Αγίων Αναργύρων)
Βόλος - Απόλλων Λάρισας
(16:00 ΕΡΤ3, Γήπεδο Νεάπολης)
Ηρακλής - Τρίκαλα (16:00,
Καυτανζόγλειο Στάδιο)
Αήττητος Σπάτων - Εργοτέλης
ΔΕΝ ΟΡΙΣΤΗΚΕ

Πέμπτη 18 Απριλίου
Δόξα Δράμας - Απόλλων Πόντου (16:00 ΕΡΤ3, Γήπεδο Δόξας)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
27ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
Σάββατο 13 Απριλίου
Κέρκυρα - Ηρόδοτος
2-0
(21' Σιατραβάνης, 67' Πασάς)
Παναχαϊκή - Βόλος
1-1
(81’ Λουμπαρδέας - 41’ Κόκκορης)
Αιγινιακός - Πλατανιάς
0-5
(30' Ουές, 36' Λουκίνας, 63'
Παπουτσογιαννόπουλος, 73', 90'
Μπιανκόνι)
Σπάρτη - Δόξα Δράμας
0-7
(4', 89' Μπαϊκαρά, 13', 40' Δούμτσιος, 35', 39' Κρητικός, 56'
Κρουθ)
Εργοτέλης - Ηρακλής
1-1
(78' Μαζουλουξής - 84' Κλέιτον)
ΑΟΧ Κισσαμικός - Αήττητος
Σπάτων
3-0 α.α

Κυριακή 14 Απριλίου

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

Απόλλων Λάρισας - Τρίκαλα
(15:00 ΕΡΤ3, Γήπεδο Φιλιππούπολης)
Απόλλων Πόντου - Καραϊσκάκης Άρτας (16:00, Γήπεδο Καλαμαριάς)

Ξ εκ ίν ησ α ν
τα μ α θή μ α τα
στ ην μ ικ ρή πι σί να

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Βόλος ...........................57
2. Πλατανιάς ....................49

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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Σταθερή αξία
•Το Κεφαλόβρυσο πέρασε νικηφόρα από
το Κηπάκι κερδίζοντας την Αγία Μονή με 3-2

«Βράχος» ο… Διγενής
•Πέρασε και από το Καστράκι κερδίζοντας 0-1
στο 59’ αποκρούστηκε σε κόρνερ από τον Ράπτη, ενώ σουτ του Λαγκαδινού στο 52’ και του
Καραστέργιου στο 73’ πέρασαν άουτ.
Στο 75’ οι γηπεδούχοι έχασαν την μεγαλύτερη ευκαιρία να ισοφαρίσουν όταν ύστερα
από γύρισμα του Αλμπάνη και κεφαλιά-ψαράκι
του Ε. Μπαούτη η μπάλα πέρασε ελάχιστα
άουτ, ενώ το σουτ του Μανάφα στο 91’ αποκρούστηκε από τον Μπόμπολα εκπληκτικά σε
κόρνερ και κάπως έτσι το 0-1 έμεινε ως το τέλος του αγώνα.

διαφορά παρέμεινε από την
Πηγή, αλλά η απόσταση από
τον στόχο ανόδου μειώθηκε
και άλλο. Το Νεοχώρι κέρδισε
χθες στο Καστράκι 1-0 και πλέον
απομένει κάτι λιγότερο από μια νίκη για
να πανηγυρίσει και μαθηματικά την
άνοδο. Τόσο νωρίς. Τόσο ουσιαστικά.

Η
Ο Σαχίνι δεν αποφεύγει την παράβαση (πέναλτι)
και ο Ράπτης από την άσπρη βούλα θα νικήσει τον Τεντολούρη
και θα διαμορφώσει το τελικό 2-3 στο Κηπάκι

Παρά τη σθεναρή αντίσταση που πρόβαλλε η ομάδα του Καστρακίου γνώρισε την
ήττα από την πρωτοπόρο ομάδα του Νεοχωρίου. Το παιγνίδι ήταν αρκετά καλό παρά τη
συνεχή βροχή που έπεφτε με τις δύο ομάδες
να προσπαθούν για να φτάσουν στη νίκη.
Το Νεοχώρι από κεκτημένη ταχύτητα πήρε
ακόμη μία νίκη απέναντι σε μία ομάδα η
οποία ήταν αρκετά καλή και το μόνο που της
έλειπε ήταν το γκολ.
Αντίθετα, οι φιλοξενούμενοι και πρωτοπόροι ευτύχησαν να σκοράρουν ύστερα από στημένη φάση και κεφαλιά του Μακρή στο 32’ σ’

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Μακρής και Τσιαντούλας
στο χθεσινό παιχνίδι
ένα πρώτο ημίχρονο το οποίο ήταν φτωχό σε
φάσεις.
Στο δεύτερο μέρος το σου του Μπαούτη

ΚΑΣΤΡΑΚΙ: Μπόμπολας, Αλμπάνης, Γιάννης, Σιούτας, Τσιαντούλας (56’ Νταλούκας),
Μπαούτης, Γραβάνης, Σικόλας, Μυλωνάς (81’
Μπλούτσος), Ρόμπος, Μπαλογιάννης,
ΝΕΟΧΩΡΙ: Ράπτης, Τσιαγρίδας, Σταμέκος,
Γούτσιος, Γιαννούλας (46’ Διβανές), Καραστέργιος), Γκάτης (71’ Μανάφας), Μακρής,
Μακρυγιάννης, Καλαμαράς (82’ Γκαντιάς),
Λαγκαδινός (77’ Παπαθανασίου).

Παιχνίδι συγκινήσεων!
•Η Δήμητρα αν και βρέθηκε πίσω με 0-2 τελικά επιβλήθηκε με 4-2 της Φήκης!
Οι υψηλές πτήσεις δεν ζαλίζουν το φετινό Κεφαλόβρυσο. Η ομάδα του Γιώργου Παπαζήση έχει συνηθίσει να βρίσκεται ψηλά, οπότε η χθεσινή νίκη με 2-3 στο Κηπάκι επί της Αγίας Μονής δεν προκάλεσε αίσθηση.
Οι φιλοξενούμενοι αν και βρέθηκαν πίσω στο σκορ χάρη στο γκολ
που πέτυχε ο Κύρου στο 5’, βρήκαν τον τρόπο να ισοφαρίσουν στο
15’ με τον Γκίτσα σε 1-1. Από κει και πέρα ανέλαβε δράση ο Παπαστεριάδης ο οποίος στο 35’ και 61’ διαμόρφωσε το σκορ σε 1-3.
Το τελικό 2-3 πέτυχε ο Ράπτης στην εκπνοή με εύστοχο πέναλτι
που κέρδισαν οι «γηπεδούχοι» από τον Σαχίνι.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΑΓΙΑ ΜΟΝΗ: Μανωλικίδης, Κύρου, Νίστας, Λάζος (68’ Ντακούλας), Φθενάκης, Στυλιανού, Μουλαλί (68’ Σφήκας), Ζυγούρης,
Ράπτης, Καραϊσκος, Κερασοβίτης (68’ Μουρίτσας)
ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ: Τεντολούρης, Μπζάκος, Σίμος (20’ Γκίτσας,
65’ Μανώλης), Χουλιάρας, Σαχίνι, Βαρσάμης, Γκουζιώτης, Ζαροκώστας, Μπούκας, Παπαστεριάδης (75’ Βαϊου), Χρυσοστόμου.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

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

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

αιχνίδι με… αγγλικό
άρωμα στο γήπεδο του
Λογγακίου, με την Δήμητρα να κερδίζει με 4-2 την
Φήκη, στο πιο ενδιαφέρον παιχνίδι της αγωνιστικής για την Α’
Ερασιτεχνικής. Μάλιστα οι παίκτες του Αποστόλη Γκαραγκάνη
νίκησαν με ανατροπή αφού οι
φιλοξενούμενοι είχαν προηγηθεί
με 0-2!
Ενώ οι παίκτες του Τάκη Ρούσα
στο 2-2 έχασαν πέναλτι! Με άλλα
λόγια, έγινε ένα παιχνίδι που έγιναν πολλά και ενδιαφέροντα, συν

Π

Πηγή-Πυργετός ..................................................................4-2
Πύργος-Μεγαλοχώρι .........................................................1-0
Μπάρα-Κρύα Βρύση ..........................................................1-5
Καλύβια-Σαράγια ................................................................0-3
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Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (16/4)
Πύργος ....................................- ........................................Πηγή
Πυργετός.................................- ..................................Αχιλλέας
Μεγαλοχώρι.............................- ...................................Καλύβια
Κρύα Βρύση ............................- ......................................Γλίνος
Σαράγια ...................................- ..................Δήμητρα Απόλλων
Πορταϊκός................................-................................Αγία Μονή
Φήκη.........................................- .................................Καστράκι
Κεφαλόβρυσο..........................- ................................Ταξιάρχες
Νεοχώρι ...................................- ..........................................ΑΕΤ

την αποβολή του Γ. Σκρέκα με
κόκκινη κάρτα για διαμαρτυρία και
ενώ το παιχνίδι είχε τελειώσει!

Η εικόνα του αγώνα
Χωρίς άγχος μπήκαν στο παιχνίδι οι
δυο ομάδες. Στο 7’ ο Στεργίου έπιασε
το σουτ, για να διώξει ο Μπέκιος. Η
Φήκη στην συνέχεια ανέβασε στροφές
και στο 9’ με ωραίο πλασέ ο Βερβέρας
έκανε το 0-1.
Στο 28’ με ωραία μπαλιά του Ντούβλη ο Αλεξόπουλος έγραψε το 0-2.
Η Δήμητρα όμως κατάφερε να αντιδράσει. Έτσι στο 38’ ο Τσιαμάντας με
ένα δυνατό σουτ μείωσε σε 1-2.
Στην επανάληψη το ενδιαφέρον

Ο Τσιγαρίδας σε
στιγμιότυπο από το
χθεσινό παιχνίδι
ήταν ακόμη μεγαλύτερο. Στο 69’ ο Καραγκούνης… απογειώθηκε και με ένα
εντυπωσιακό βον πλανέ έκανε το 2-2.
Στο 77’ ο Βερβέρας ανατράπηκε
από τον Γκουβίνα και ο διαιτητής Δουλόπουλος σφύριξε αμέσως το πέναλτι. Ο ίδιος ο Βερβέρας το εκτέλεσε,
αλλά χωρίς να βρει στόχο.
Η πλήρης ανατροπή ήρθε στο 81’ με
τον Γριζανίτη να πιάνει ένα εξαιρετικό
σουτ για να γίνει το 3-2.
Ενώ στο 89’ ο Ντούβλης έκανε το
πλασέ, αλλά εντυπωσιακά ο Μήτσιος
έστειλε τη μπάλα κόρνερ.
Ενώ το κερασάκι στην τούρτα για
τους γηπεδούχους ήρθε στο 93’ με τον
Ξάνθο να κάνει το σουτ για το 4-2.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ: Μήτσιος, Νταϊλιάνης (46’ Μπαλτάς), Τσιαμάντας,
Γκουβίνας, Τσιγαρίδας, Γριζανίτης, Πλακιάς, Καραγκούνης, Στεργίου (46’ Βασιλείου), Τάμπος (46’
Καρακώστας), Τσιαντούλας (46’
Ξάνθος).
ΦΗΚΗ: Μπέκιος, Τσάγκας,
Βουτσελάς, Α. Σκρέκας, Γ. Σκρέκας, Μπασιάκας, Μέξι (84’ Δούλαλας), Ψαρράς, Αλεξόπουλος
(46’ Τσερέπι), Ντούβλης, Βερβέρας.
ΧΡ. ΠΑΠ.

Δυνατή στην έδρα

Είχαν ουσία

•Η Πηγή φρόντισε να χτίσει έγκαιρα διαφορά και
επικράτησε 4-2 του Πυργετού, που μείωσε στο τέλος

•Τα Σαράγια κέρδισαν
στα Καλύβια με 3-0

Μέσα στο σπίτι της η Πηγή εμφανίζεται παραδοσιακά πολύ δυνατή. Όταν
λοιπόν πετύχει τα γνωστά ξεσπάσματα
και αποκτήσει ρυθμό είναι δύσκολο για
τον αντίπαλο να την αναχαιτίσει.
Η ομάδα του Σπ. Ευαγγέλου αξιοποίησε αρκετά από τα στοιχεία που την χαρακτηρίζουν και επικράτησε 4-2 του Πυργετού.
Οι νικητές έκαναν ένα παραγωγικό
πρώτο μέρος στο οποίο έβαλαν τις βάσεις για την επίτευξη του στόχου.
Οσο για τον Δικέφαλο κράτησε την αντίδραση στο τέλος, οπότε και με τα δυο
τέρματα που πέτυχε απάλυνε τις εντυπώσεις.
Σε ανοιχτό παιχνίδι ο χορός των γκολ
άνοιξε στο 30’. Μετά από πάσα του Φλωρόπουλου ο Μπέτσας με σουτ από το
ύψος του πέναλτι έκανε το 1-0.
Στο 35’ ύστερα από κομπίνα και σέντρα
του Μπέτσα ο Ντόσας με πλασέ στο δεύτερο δοκάρι πέτυχε το 2-0.

Στο 40’ μετά από κόρνερ του Μπέτσα
ο Μαγουλιώτης με κεφαλιά ανέβασε τον
δείκτη του σκορ στο 3-0.
Στην επανάληψη και στο 65’ μετά από
σέντρα του Δάσιου ο Λάπας με πλασέ
διαμόρφωσε το 4-0.
Κάπου εκεί βγήκε ο ποδοσφαιρικός
εγωϊσμός των φιλοξενούμενων που με
σουτ του Φασούλα στο 87’ μείωσαν σε 41 και στο 90’ με νέο σουτ ο Κοθράς πραγματοποίησε το τελικό 4-2.
Πηγή: Παπαδόπουλος (85’ Μηλιώτης),
Δάσιος, Αλεξόπουλος (60’ Ματζώρος),
Ντόσας, Μαγουλιώτης, Λεγάκης, Κατσάρας, Μπέτσας, Λάπας (65’ Ξαγαράς
Αθ.), Φλωρόπουλος (70’ Νταλάσης), Δημητρίου.
Πυργετός: Τεντολούρης, Ψωμίδης (67’
Κοθράς), Παπαχρήστος, Μπουλογεώργος, Πισκόϊας, Δερμάνης, Μπαλάφας
(75’ Μπιλιάλης), Παπαδόπουλος (81’
Τσιάκαλος), Φασούλας, Τζάρντο (60’ Δημητρόπουλος), Νικολούσιος

Η διαφορά των δύο ομάδων ήταν η ουσία.
Τα Καλύβια δημιούργησαν ευκαιρίες αλλά
τις… κλώτσησαν, ενώ τα Σαράγια τις μετέτρεψαν σε γκολ. Οπότε το 0-3 ήταν το σκορ
που βασίστηκε στην ουσία.
Οι φιλοξενούμενοι πέτυχαν το 0-1 στο 30’
με τον Σίμο, ενώ στο 70’ ο Κοντοβουνήσιος
με ένα εξαιρετικό πλασέ έκανε το 0-2. Το 03 διαμόρφωσε στο 90’ ο Γκίκα.
Οι γηπεδούχοι ζήτησαν επίμονα πέναλτι
στο 0-0.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΚΑΛΥΒΙΑ: Πρέκας, Μπίχτας, Κάβρας (80’
Ζέρβας), Καραλής, Κάβουρας, Κωστόπουλος (80’ Παπαηλίας), Μακρής, Καρανίκας,
Οικονόμου, Πατρίκαλος Φ, Νουνός.
ΣΑΡΑΓΙΑ: Ντάσκας, Σωτηρίου, Σίμος,
Πιστάλης, Τάσιος, Ντζέντζιας, Καμπέρι,
Καλιακούδας (85’ Γκίκα), Γκένας (70’ Μπεγλερίδης), Τζέγκας, Κατσαρός (55’ Κοντοβουνήσιος).

Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ-ΤΟΠΙΚΑ
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Είχε πολυφωνία
•Με καλή ανάπτυξη και αποτελεσματικότητα η Κρύα Βρύση
πέρασε με 1-5 από την έδρα του Αχιλλέα Μπάρας
ετά από έναν
σημαντικό
κύκλο δουλειάς
στην Α’
ερασιτεχνική ο καθένας
αντιλαμβάνεται ότι η
διάθεση παίζει μεγάλο
ρόλο στην διαμόρφωση
ενός αποτελέσματος.

Μ

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Φυσικά το στοιχείο αυτό πρέπει να παντρεύεται όσο το δυνατόν καλύτερα με την ποιότητα.
Στις περιπτώσεις αυτές ανοίγει διάπλατα ο δρόμος προς το
θετικό αποτέλεσμα.
Η Κρύα Βρύση μπήκε με σοβαρότητα στον χθεσινό αγώνα
της Μπάρας και αξιοποιώντας
τις αρετές της έφτασε στην ευρεία επικράτηση με 1-5.
Οι φιλοξενούμενοι είχαν το
καθαρό μυαλό για να φέρουν
την υπόθεση στα μέτρα, ενώ
φρόντισαν να διαβάσουν σωστά τις φάσεις που τους έδωσε ο αντίπαλος. Παράλληλα
βέβαια μίλησε η κλάση συγκεκριμένων παικτών, που έδωσαν τον τόνο και ακολούθησαν
και οι υπόλοιποι.
Οσο για τον Αχιλλέα ο καθένας αντιλαμβάνεται πως από
την στιγμή που η ιστορική ομάδα κόλλησε στα χαμηλά του πίνακα δεν υπάρχει εκείνη η
αύρα που θα ωθήσει τους γαλάζιους στο κάτι παραπάνω.
Βέβαια οι γηπεδούχοι προσπάθησαν και πάλι φιλότιμα
ως ένα εύλογο χρονικό διάστημα αλλά για κανένα σωματείο στον κόσμο δεν είναι εύκολη υπόθεση να κυνηγάει στο
σκορ.
Όταν λοιπόν οι ανταγωνιστές φέρνουν την υπόθεση
στα μέτρα τους και ανοίγουν
την ψαλίδα τότε η πίεση γίνεται
αφάνταστα δύσκολη για τους
γαλάζιους.
Είναι λογικό και ανθρώπινο
λοιπόν κάποια στιγμή να χάνεται και η συγκέντρωση, οπότε
οι αντίπαλοι που περιμένουν
στην γωνία φέρνουν την υπό-

Η Κρ. Βρύση είχε καλές επιλογές και πέρασε από την Μπάρα
θεση στα μέτρα τους αξιοποιώντας τα κενά που εντοπίζουν.
Φυσικά στην συγκεκριμένη
αναμέτρηση τον τόνο έδωσε η
Κρύα Βρύση. Το συγκρότημα
της Καλαμπάκας φώναζε από
μακριά ότι έχει βάσεις και είναι
καλά δουλεμένο από τον Β.
Γκούμπλια.
Ετσι οι παίκτες ξέρουν πώς
να αναπτυχθούν κάτι που έδειξαν σε μεγάλο βαθμό και στο
χθεσινό ματς. Φρόντισαν λοιπόν να βάλουν την μπάλα κάτω,
αναπτύχθηκαν τόσο από τον
άξονα, όσο και από τις πτέρυγες, ενώ είχαν και την απαραίτητη υπομονή στο παιχνίδι
τους.
Κατάφεραν λοιπόν να ξεκλειδώσουν την Μπαριώτικη
άμυνα και όσο περνούσε ο
χρόνος η αποστολή τους γινόταν ακόμη πιο εύκολη, αφού
βγήκε και η κούραση για τους
γηπεδούχους.
Παράλληλα δεν έλειψαν οι
εμπνεύσεις από τα βαριά χαρτιά της Κρύας Βρύσης, οπότε
όταν έφτασαν σε θέση βολής
δεν άφησαν τις ευκαιρίες αναξιοποίητες. Γενικά οι νικητές είχαν πολυφωνία και το στοιχείο
έπαιξε και αυτό τον ρόλο του
ως προς το τελικό αποτέλεσμα.
Πολύ σωστά επίσης ο

Στα πλέϊ όφ
οι Γόμφοι
Σε παιχνίδι που έσπαγε καρδιές το εφηβικό της Φαλώρειας έκανε συγκινητική προσπάθεια αλλά λύγισε στην παράταση 81-75
(67 όλα) στον χθεσινό τελικό Θεσσαλίας
κόντρα στους Αετούς.
Εστω και έτσι όμως κέρδισε τον σεβασμό
των πάντων.
Πάντως γενικά η οικογένεια της Φαλώρειας είναι σε εγρήγορση, καθώς υπάρχουν σημαντικά ματς σε όλα τα μέτωπα.
Ετσι σήμερα(19.00) η ομάδα θα ψάξει στο
ΕΑΚ Λάρισας το μεγάλο διπλό-ανάσα στην Α1
επί του Φοίβου Γ.
Αργά χθες το απόγευμα έγινε το μεγάλο
ματς Αμπελώνα- Γόμφων.
Τελικά τα «Βουβάλια» με τρομερό χαρακτήρα πέτυχαν ένα ακόμη τεράστιο διπλό και
μετά το 55-60 μπήκαν με το σπαθί τους στα
πλέϊ οφ.

κόουτς Γκούμπλιας προχώρησε σε αλλαγές, αφού το τοπίο
καθάρισε νωρίς, ενώ είναι σημαντικό να παίρνουν χρόνο
άπαντες.

Το φιλμ του αγώνα
Με κινητικότητα και καλές
συνεργασίες ξεκίνησε τον αγώνα η Κρύα Βρύση, που έδειξε
ότι ήθελε ένα γρήγορο τέρμα
με τον στόχο να επιτυγχάνεται
μέσα στα όρια.
Η πρώτη καλή στιγμή της συνάντησης σημειώθηκε στο 11’
όταν ο Σαμούτης επιχείρησε
ατομική προσπάθεια αλλά το
σουτ μπλόκαρε ο Σαλάγας.
Στο 12’ ενέργεια του Ιωάννου
που δοκίμασε το πόδι του έχοντας καλό οπτικό πεδίο αλλά η
στρογγυλή θεά πέρασε άουτ
από το δεξί δοκάρι.
Στο 15’ ο ζεστός Σαμούτης
επέμεινε μέσα στην περιοχή και
με δεύτερη προσπάθεια έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το
0-1.
Η εξέλιξη αυτή βοήθησε
τους φιλοξενούμενους να πατήσουν πιο γερά στο γήπεδο
και να κινηθούν περισσότερο
άνετα.
Στο 31’ ο Σαμούτης από
θέση βολής μέσα στην περιοχή σούταρε δυνατά αλλά ο
Σαλάγας απέκρουσε σωτήρια.

Στο 34’ χορευτική κίνηση
από τον Κοτσιλιάνο ο οποίος
σημάδεψε την απέναντι δεξιά
γωνία και με εντυπωσιακό σουτ
πραγματοποίησε το 0-2.
Στο 40’ μπάσιμο του Σαμούτη και σουτ, η μπάλα βρήκε πόδια αμυνομένων και κατέληξε
κόρνερ.
Εξαιρετική εκκίνηση έκαναν
οι φιλοξενούμενοι στο δεύτερο
μέρος. Μόλις στο 48’ ο Ντίνος
έβγαλε παράλληλη συρτή σέντρα και ο Σαμούτης με πλασέ
στην κίνηση σημείωσε το 0-3.
Στο50’ ευθύβολο σουτ του
Μπαούση με καλές προοπτικές
πέρασε λίγο άουτ από το δεξί
δοκάρι.
Στο 52’ σουτ του Τσανεκλίδη
βρήκε σώματα αμυνομένων και
κατέληξε κόρνερ.
Στο 55’ ατομική προσπάθεια
του Ιωάννου που απέφυγε
αμυντικό και τα τερματοφύλακα και με πλασέ μείωσε σε 1-3.
Οι φιλοξενούμενοι έμειναν
ψύχραιμοι και στο 67’ μετά
από καλοζυγισμένη σέντρα ο
Ούτος με καρφωτή κεφαλιά
ανέβασε τον δείκτη του σκορ
στο 1-4.
Εμενε να μάθουμε μόνο το
τελικό σκορ και αυτό διαμορφώθηκε στο 79’. Ο Σπυρόπουλος έπιασε καλοζυγισμένο συρτό σουτ και η μπάλα κατέληξε
στην δεξιά γωνία για να γίνει
έτσι το 1-5, σ’έναν αγώνα που
πραγματοποιήθηκε σε αθλητική ατμόσφαιρα.
Είναι σημαντικό στο ερασιτεχνικό να επιβεβαιώνονται οι
καλές σχέσεις μεταξύ των σωματείων.
Διαιτητής: Κωτούλας. Βοηθοί: Καλογριάς- Τζιότζιος.
Αχιλλέας: Σαλάγας, Καλτσής, Τσανεκλίδης, Καταραχιάς(51’ λ.τρ Γαλανόπουλος),
Παππάς, Τσιόβολος, Σεφέρης,
Χριστάκης, Μπαούσης, Ιωάννου, Μαυραδας.
Κρ. Βρύση: Βλαχάβας, Ντίνος, Παπαγεωργίου, Κηρύκος(75’ Τρίμμης), Ούτος, Σπυρόπουλος, Βάλλας, Μπουτίνας (68’ Ταμπουράς), Κοτσιλιάνος(80’ Πορτίκας), Σαμούτης (51’ Μπαλαούρας), Αγγελάκης.

Στιβική φόρμα
Το νέο αίμα του στίβου δεν βλέπει την ώρα
να αναλάβει δράση και
να υλοποιήσει όσα δουλεύει στις προπονήσεις.
Αυτό φάνηκε και
στους χθεσινούς αγώνες, που έδωσαν την
δυνατότητα στα νιάτα
να επιβεβαιώσουν την
πολυφωνία τους.
Το τέτραθλο(ππ-πκβ’)
λοιπόν άρεσε σε όλους,
με την καινούργια
φουρνιά να κινείται με
σοβαρότητα και ενθουσιασμό.
Φάνηκε ότι έχει μέσα
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Μαζική μετάβαση
•Δυναμική παρουσία του Συλλόγου
δρομέων Τρικάλων στην εκδήλωση
που έγινε στον Πλαστήρα

Και μαζική συμμετοχή και μεγάλες διακρίσεις
για τα μέλη του Συλλόγου Δρομέων
Δεν χρειάστηκαν ιδιαίτερο κάλεσμα και παρότρυνση από την
στιγμή που οι αγώνες έγιναν στην γειτονιά μας. Οι λάτρεις του δρομικού κινήματος από τα Τρίκαλα ετοιμάστηκαν μεθοδικά και πήραν την γνωστή θέση στην εκκίνηση. Παντού συναντούσε κανείς
οικεία πρόσωπα και όλοι ένιωσαν σαν στο σπίτι τους.
Το δελτίο τύπου αναφέρει: Στη γιορτή του μαζικού – λαϊκού αθλητισμού 3ο Plastiras Lake Trail Race συμμετείχε χθες ο Σύλλογός
μας με περισσότερους από 60 δρομείς! Και πώς να μην είναι γιορτή όταν παρόλες τις άσχημες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν τις προηγούμενες μέρες συγκεντρώθηκαν περισσότεροι από
500 δρομείς στα 2 αγωνίσματα που έλαβαν χώρα, το μεγάλο των
20 χλμ. και τον Παραλίμνιο των 10 χλμ. Ένας αγώνας κόσμημα για
την περιοχή καθώς εξελίσσεται στις όχθες της Λίμνης Πλαστήρας
και στον ορεινό όγκο αυτής. Ειδικά η μεγάλη διαδρομή των 20 χλμ.
είναι από τους πιο όμορφους ορεινούς αγώνες καθώς οι εναλλαγές σε τοπία και τερέν είναι συνεχείς! Όλα αυτά σε συνδυασμό με
μια παρέα δρομέων διοργανωτών με μεράκι έχουν καταφέρει να
δημιουργήσουν έναν πανέμορφο αγώνα σε όλα τα επίπεδα με μεγάλη δυναμική για τα επόμενα χρόνια!

Σύλλογος Δρομέων Τρικάλων:
Η πολυπληθέστερη Συμμετοχή
Ο Σύλλογός μας είχε αγκαλιάσει την προσπάθεια των διοργανωτών και τα 2 προηγούμενα χρόνια. Φέτος όμως οι συμμετοχές
μας ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο. Συνολικά 66 δρομείς μας, αριθμός ρεκόρ! συμμετείχαν στα 2 αγωνίσματα. Στον αγώνα των 20
χλμ. έλαβαν μέρος 35 δρομείς μας, ενώ στο 10 άρι 31. Με τόσες
πολλές συμμετέχοντες ήρθε μια ακόμη ομαδική διάκριση για τον
Σύλλογό μας καθώς ήταν η πολυπληθέστερη αποστολή της διοργάνωσης.

Τρεις πρώτοι οι δρομείς μας Χριστάνας,
Γκιζλής και Ρούσσας στον αγώνα των 20χλμ.
Αυτό που συνέβη στον φετινό αγώνα των 20 χλμ. δεν ξέρουμε
αν έχει ξανασυμβεί ποτέ στην ιστορία του Συλλόγου μας! Σε αγώνα με τόσες πολλές συμμετοχές τρεις δρομείς μας να καταλάβουν
τις τρεις πρώτες θέσεις γενικής! Στην πρώτη θέση τερμάτισε για
τρίτη συνεχή χρονιά ο συνήθης ύποπτος, Αχιλλέας Χριστάνας!
Έτσι, πέτυχε ένα μοναδικό επίτευγμα καθώς έχει κερδίσει 3 στις
3 διοργανώσεις. Φέτος τερμάτισε σε 1:38:27! Στην δεύτερη θέση
τον ακολούθησε όπως και πριν ένα μήνα περίπου στο Γεντίκι trail
o Άρης Γκιζλής με επίδοση 1:38:41, ενώ την 3άδα έκλεισε στην
επανεμφάνισή του ο Νίκος Ρούσσας με επίδοση 1:40:14!

Διάκριση και σε ηλικιακές κατηγορίες!
Διάκριση και στις γυναίκες με την Βάσω Ρούσσα να τερματίζει
τέταρτη γυναίκα και πρώτη στην κατηγορία της με επίδοση 2:22:27!
Τέλος, και ο Θανάσης Οικονόμου τερμάτισε τρίτος στην ηλικιακή του κατηγορία με επίδοση 2:06:32!

Πολλές συμμετοχές και διακρίσεις και στα 10χλμ.

Στιγμιότυπο από τους χθεσινούς
αγώνες τετράθλου στο Στάδιο
της τον κλασικό αθλητισμό και αρκετές επιδόσεις άνοιξαν την όρεξη

για το μέλλον, εφόσον
συνεχίσουν με την ίδια
προσήλωση.

Πολλές συμμετοχές και διακρίσεις για τον Σύλλογό μας και στα
10 χλμ. Συνολικά 31 δρομείς έλαβαν μέρος και απήλαυσαν μια πανέμορφη παραλίμνια διαδρομή.Την καλύτερη επίδοση από τους
δρομείς μας πέτυχε ο γραμματέας του Συλλόγου μας Δημήτρης
Μουχάκης καθώς τερμάτισε σε 43:22. Με την επίδοση αυτή τερμάτισε στην 4η θέση γενικής και κατέλαβε την πρώτη θέση στην
ηλιακή του κατηγορία! Διάκριση επίσης για τον Αχιλλέα Γρηγορίου που τερμάτισε σε 45:15 και κατέλαβε τη 2η θέση στην κατηγορία του.
Τέλος, και η Νατάσα Τριμίντζιου διακρίθηκε στην κατηγορία της
καθώς τερμάτισε 2η με επίδοση 1:01:04.
Τα χαρακτηριστικά στιγμιότυπα επιβεβαιώνουν την φόρμα
διαρκείας που διάγουν οι συμπολίτες δρομείς.
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Τέλος με επιτυχία
•Φινάλε σήμερα στο πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής
με τα Μετέωρα να υποδέχονται τον Αστέρα Μακρυχωρίου

Σ

ήμερα Κυριακή
τελειώνει η Γ’ Εθνική
για τα Μετέωρα. Η
ομάδα της Καλαμπάκας,
ότι και να γίνει στο φινάλε
θα πάρει την 4η θέση
στον 4ο όμιλο της Γ’ Εθνικής.

Αυτό δείχνει ότι η σεζόν ήταν απόλυτα
επιτυχημένη, αν προσθέσουμε και το
την κατάκτηση του τελικού του κυπέλλου
της ΕΠΣ Τρικάλων.
Όπως και να έχει στον αγώνα με το
Μακρυχώρι, σήμερα στις 4 μ.μ. το ζητούμενο θα είναι η νίκη.

Η μάχη για την 1η θέση
στον 4ο όμιλο
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

Τα Μετέωρα θέλουν να μπουν αντίο με νίκη στο φετινό πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής

Οι διαιτητές για το φινάλε

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

4ος όμιλος (26η αγωνιστική)

1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 64-12
68
2 ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ
63-10
66
3 ΙΤΕΑ
36-23
43
4 Α Σ ΜΕΤΕΩΡΑ
39-25
39
5 ΑΛΜΥΡΟΣ
34-20
35
6 ΣΕΛΛΑΝΑ
32-27
35
7 ΠΙΕΡΙΚΟΣ
36-30
35
8 ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗ
27-30
34
9 ΑΓΡΙΑ
28-36
32
10 ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑ
29-39
27
11 ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ
23-37
25
12 ΣΤΥΛΙΔΑ
22-58
24
13 ΦΩΚΙΚΟΣ
21-41
20
14 ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
7-73
-8
Στην Αναγέννηση Καρδίτσας έχει επιβληθεί ποινή αφαίρεσης 9 βαθμών από
το τρέχον πρωτάθλημα και 6 βαθμών
από τη νέα σεζόν.

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 – Αλμυρός
Αγγελάκης, Τοροσιάδης, Παπαδόπουλος (Μακεδονίας)
Μετέωρα – Απόλλων Μακρυχωρίου
Κουρλός, Κατσαρός, Μπύρος (Ευρυτανίας)
Οικονόμος Τσαριτσάνης – Αστέρας
Ιτέας
Τασιόπουλος, Σφυρής, Σαμαράς (Θεσσαλίας)

Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

Συνεχόμενη δράση
Με αμείωτο ενδιαφέρον συνεχίζεται η
αγωνιστική δράση στο πρωτάθλημα της
Β’ Ερασιτεχνικής. Αγωνίζονται και οι δυο
όμιλοι και έχουν ως εξής τα παιχνίδια:

1ος ΟΜΙΛΟΣ (11π.μ)
Οι διαιτητές των σημερινών αγώνων:
Γηπ. Κηπακιου ΑΕΤ: Κηπακι – Καρυες
Διαιτ. Κουτσαγιας (Μανουρας Ν –
Τζιοτζιος)
Γηπ. Κεραμιδιου: Κεραμίδι – Κρηνη
Διαιτ. Μανασης Μ (Μαργιωλης – Κωστηρας)
Γηπ. Ριζαριου: Ριζαριο – Πετρωτό
Διαιτ. Ζησης (Πετσας – Νταλουκας)
Γηπ. Αρδανιου: Αρδανι – Λόγγος
Διαιτ. Σταφυλας (Μπαλας – Πλοκας)
Γηπ. Αγ. Κυριακής: Αγ. Κυριακη –
Ακαδημια 1
Διαιτ. Μανασης Κ (Λεωνιδας Κ – Καλογριας)
Γηπ. Οικουμενιου: Οικουμενιος –
Βασιλικη
Διαιτ. Τουλουμης (Παφης – Σινδρος)
Γηπ. Ζάρκου: Ζάρκο – Γριζάνο
Διαιτ. Κοντινος (Κωτουλας- Παπαγεωργοπουλος)
Γηπ. Καρυων: Ακ Αμπελακιων –
Αστερας
Διαιτ. Ντινος (Καψουρας – Καπερωνης)
Ρεπό: Παραληθαίοι

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

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

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

Ι
2
4
3
5
7
6
8
4
3
4
3
5
4
3
2
6
1

Η ΤΕΡΜ.
2 84-20
2 85-22
5 52-28
4 45-24
6 52-32
6 56-36
7 32-31
11 52-50
12 47-46
13 40-52
13 27-42
12 36-52
13 30-38
14 23-43
16 26-52
15 22-64
22 17-94

2ος ΟΜΙΛΟΣ (4μ.μ)
Οι διαιτητές των σημερινών αγώνων:
Γηπ. Φωτεινου: Φωτεινό – Πιαλεία
Διαιτ. Παφης (Ντινος – Καπερωνης)
Γηπ. Λυγαριας: Λυγαρια – Θεοπετρα
Διαιτ. Κοντινος (Νταλουκας – Κωτουλας)
Γηπ. Γόμφων: Γόμφοι – Τζουρτζια
Διαιτ. Αποστολου (Ανδριοπουλος –
Καψουρας)
Γηπ. Δενδρ/ριου: Δενδρ/ρι – Βυτουμας

Διαιτ. Μανασης Κ (Μπαλας – Λεωνιδας Κ)
Γηπ. Πρίνους: Πρίνος – Χρυσομηλια
Διαιτ. Τζιοτζιος (Καλογριας – Μαργιωλης)
Γηπ. Παλ/ρου: Ροπωτό – Δροσερό
Διαιτ. Δουλοπουλος (Μανασης –
Σταφυλάς)
Φιλύρα – Βαλτινο
0-3 α.α
Κεφ/κος – Παλ/ρο
0-3 α.α
Ρεπό: Ασπροβαλτος

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

Β
61
56
54
52
47
45
43
42
36
29
27
27
24
19
19
0
0

Ν
20
18
17
17
15
14
12
13
11
9
9
8
8
6
6
0
0

Ι
1
2
3
1
2
3
7
3
3
2
0
3
0
1
1
1
1

Η ΤΕΡΜ.
2 83-21
3 71-25
3 75-22
6 62-25
7 58-29
7 54-30
4 43-20
8 56-38
9 53-50
12 38-64
15 37-50
12 33-46
16 32-72
17 40-70
17 29-67
22
0-66
23
0-69

* Όλα τα φετινά παιχνίδια του ΑΟΤ είχαν κατά γενική ομολογία ειδικό βάρος και παρουσίασαν ουκ ολίγες ιδιαιτερότητες. Ακόμη και ένας κρίκος αν έλειπε από την
αλυσίδα μπορούσε να γίνει η ζημιά, αφού ακόμη και οι
αντίπαλοι που δεν γέμιζαν το μάτι είχαν ορισμένους
παίκτες που μπορούσαν να βρουν δίχτυα αλλάζοντας
τους συσχετισμούς.
* Πλέον οι κυανέρυθροι έχουν ένα καθοριστικό παιχνίδι
με τον Απόλλωνα Λάρισας. Αυτό σημαίνει ότι το έμψυχο
δυναμικό καλείται α πραγματοποιήσει εμφάνιση βγαλμένη
από τα καλύτερά του και να διαβάσει σωστά όλες τις καταστάσεις.
* Διότι ο αντίπαλος διαθέτει και καλό σύνολο και κάποιες
εξαιρετικές μονάδες, οπότε ο εκπρόσωπός μας θα ψάξει
να βρει το αντίδοτο για να μην τις χάσει από τα μάτια
του.
* Οσο για τους φιλάθλους της ομάδας θα εκτιμήσουν
πρώτα και κύρια την προσπάθεια και το ίδρωμα της φανέλας. Εννοείται ότι οι πιστοί του είδους δεν θα αλλάξουν
συνήθειες και θα σπεύσουν να συνδράμουν από μέσα
τον αγώνα του ιστορικού μας συγκροτήματος.
* Είναι τόσο μεγάλο το μέγεθος του ΑΟΤ, που αρκετοί
τοπικοί εκπρόσωποι άλλων σπορ σπεύδουν να μάθουν
νέα από πρώτο χέρι και μας βομβαρδίζουν με ερωτήσεις.
Το βασικό είναι αν θα μπορέσει να σώσει το σωματείο
την παρτίδα, ενώ σπεύδουν να μάθουν το πώς και το
γιατί κόλλησε το συγκρότημα σε θεωρητικά βατά παιχνίδια.
* Σε κάθε περίπτωση άπαντες εύχονται τα Τρίκαλα να κερδίσουν το στοίχημα για το καλό του νομού και την
αθλητική υστεροφημία του. Όπως εξηγούν η συμμετοχή
στα κορυφαία πρωταθλήματα έχει άλλη αίγλη.
* Μεστή χρονιά είχαν φέτος τα Μετέωρα. Φυσικά τίποτα
δεν έγινε τυχαία. Οι κιτρινομπλέ και την απαραίτητη ποιότητα διέθεταν και συστηματικά δούλεψαν και υπομονή
έδειξαν στις δύσκολες στροφές. Επίσης και οργανωτικά
η ομάδα κινήθηκε με σωστό προσανατολισμό.
* Χωρίς άγχος λοιπόν ο εκπρόσωπός μας θα επιδιώξει
στην τελευταία παράσταση να παίξει την μπάλα που
ξέρει και να συνδυάσει ουσία και θέαμα κερδίζοντας το
χειροκρότημα των φιλάθλων.
* Τα μηνύματα από τη νέα γενιά είναι πολύ καλά σε
αρκετά αθλητικά μετερίζια. Ετσι φαίνεται πως η κάνουλα
των διακρίσεων θα μείνει ανοιχτή για μεγάλο χρονικό
διάστημα, ενώ το κοινό θα προσθέσει νέα ονόματα στην
καθημερινότητά του.
* Οσο για τα πιο έμπειρα στελέχη δεν αφήνουν να πέσει
τίποτα κάτω και κυρίως γνωρίζουν τις απαιτήσεις που
έχουν οι φίλαθλοι από τα ίδια. Ετσι δουλεύουν άοκνα
και επαγγελματικά ακόμη και στα ατομικά αθλήματα.
Μόνο τυχαίο λοιπόν δεν είναι το γεγονός ότι η φήμη
τους έχει περάσει προ πολλού τα Ελληνικά όρια και σημειώνουν επιτυχίες απέναντι σε βαριά χαρτιά.
* Μετά από μια μικρή αγωνιστική ανάσα οι γυναίκες του
Ασκληπιού επιστρέφουν σήμερα στην δράση. Αντιμετωπίζουν στο ΕΑΚ Θεσσαλονίκης(18.00) την Σταυρούπολη
και παίζοντας χωρίς πίεση θα σπεύσουν να καταθέσουν
τα στοιχεία που τις χαρακτηρίζουν.
* Η ουσία είναι ότι σ’ έναν δύσκολο όμιλο με εναλλαγές
συναισθημάτων οι γαλάζιες κατάφεραν να μιλήσουν την
στιγμή που έπρεπε. Ετσι ατενίζουν το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία.

08:50 ΕΡΤ Sports HD
Formula 1, Grand Prix Κίνας
Αγώνας
09:30 ΕΡΤ3
14ος Διεθνής Μαραθώνιος «Μέγας Αλέξανδρος»
13:00 COSMOTE SPORT 7 HD
Βαγιαδολίδ - Χετάφε
13:15 Novasports 2HD
Αϊντχόφεν - Ντε Γκράαφσαπ
13:30 Novasports 1HD
Τορίνο - Κάλιαρι
14:00 Novasports 3HD
Γουίγκαν - Νόριτς
14:30 COSMOTE SPORT 9 HD
Ζανκτ Πάουλι - Αρμίνια Μπίλεφελντ
14:30 COSMOTE SPORT 8 HD
Χόφενχαϊμ - Χέρτα
15:00 COSMOTE SPORT 2 HD
Μπιλμπάο - Ράγιο Βαγιεκάνο
15:00 ΕΡΤ3
Απόλλων Λάρισας - Τρίκαλα
16:00 Novasports 4HD
ΑΪΚ Στοκχόλμης - Σίριους
16:00 Novasports 3HD
Σαμπντόρια - Τζένοα
16:00 Novasports 2HD
Σασσουόλο - Πάρμα

16:00 Novasports 1HD
Φιορεντίνα - Μπολόνια
16:05 COSMOTE SPORT 1 HD
Κρίσταλ Πάλας - Μάντσεστερ Σίτι
16:30 COSMOTE SPORT 3 HD
Φορτούνα Ντίσελντορφ - Μπάγερν
Μονάχου
17:00 ΕΡΤ3
Τουρκία - Ελλάδα
17:15 COSMOTE SPORT 2 HD
Ρεάλ Σοσιεδάδ - Εϊμπαρ
18:00 COSMOTE SPORT 6 HD
Μπανταλόνα - Μπούργος
18:00 Novasports 5HD
Ζάλτσμπουργκ - Στουρμ Γκρατς
18:30 COSMOTE SPORT 1 HD
Λίβερπουλ - Τσέλσι
19:00 ΕΡΤ Play1
Απόλλων Σμύρνης Παναιτωλικός
19:00 COSMOTE SPORT 8 HD
Ούνικς Καζάν - Ζενίτ
19:00 COSMOTE SPORT 3 HD
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης - Αουγκσμπουργκ
19:00 Novasports 24 HD
Κιέβο Βερόνα - Νάπολι
19:00 Novasports 4HD
Λεβαδειακός - Πανιώνιος

19:00 Novasports 3HD
ΠΑΣ Γιάννενα - Αστέρας Τρίπολης
19:00 Novasports 2HD
Ολυμπιακός - Ξάνθη
19:00 Novasports 1HD
ΑΕΛ - ΠΑΟΚ
19:00 ΕΡΤ1
Παναθηναϊκός - ΟΦΗ
19:00 ΕΡΤ3
Αρης - Ατρόμητος
19:00 ΕΡΤ Sports HD
Λαμία - ΑΕΚ
19:30 COSMOTE SPORT 2 HD
Ζιρόνα - Βιγιαρεάλ
20:00 COSMOTE SPORT 9 HD
Ερυθρός Αστέρας - Μπουντούτσνοστ
21:30 COSMOTE SPORT 4 HD
Portland - Oklahoma
21:30 Novasports 3HD
Φροζινόνε - Ιντερ
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD
Βαλένθια - Λεβάντε
22:00 COSMOTE SPORT 8 HD
Μπενφίκα - Βιτόρια Σετούμπαλ
22:00 Novasports 4HD
Λιλ - Παρί Σεν Ζερμέν

τοπικά
Μέρος 2ο
Στη συνέχεια έφτασε η ώρα να
επισκεφτούμε τον κύριο προορισμό της επίσκεψής μας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δηλαδή το
μέρος που πάλλεται η καρδιά
της Ευρώπης και κρίνεται καθημερινά η τύχη των 28 χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Είναι ένα κτήριο επιβλητικό εξωτερικά και εσωτερικά. Στο μπροστινό μέρος του οι 28 σημαίες των
χωρών-μελών κυμάτιζαν αρμονικά. Εκεί, στην αίθουσα ολομέλειας παρακολουθήσαμε ζωντανά
τη συνεδρίαση της ολομέλειας, το
debate καθώς και την ψηφοφορία
της ημερήσιας διάταξης άφωνοι
όλοι με την ταχύτητα που λάμβαναν τα πάντα χώρα και ειδικότερα
οι αποφάσεις.
Έπειτα, ακολούθησε μια διεξοδική και γλαφυρή παρουσίαση
ενός ειδήμονα με θέμα το ρόλο
και τις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Φυσικά δεν
παραλείψαμε να φωτογραφηθούμε μέσα αλλά κι έξω από το
επιβλητικό κτήριο, φανερά ικανοποιημένοι από την κουβέντα
και τις γνώσεις που είχαμε αποκτήσει.
Ύστερα, συγκεντρωθήκαμε
μπροστά σε ένα από τα σημαντικότερα σύμβολα του δυτικού κό-

Ή

ταν μια μέρα σαν
σήμερα-14 Απριλίου του 1897- όταν
κηρύχθηκε ο Ελληνοτουρκικός
πόλεμος και την ίδια μέρα μπήκαν οι Τούρκοι στα Τρίκαλα
και κάθισαν ένα ολόκληρο χρόνο. Πανικόβλητοι τότε οι Τρικαλινοί άδειασαν την πόλη άρον
άρον για να γλυτώσουν. Δυστυχώς και οι αρχές του τόπου
εκείνης της εποχής, εγκατέλειψαν την πόλη, αφήνοντας την
στο έλεος των Τούρκων εισβολέων.
Ο Δήμαρχος της πόλης Παναγιώτης Χατζηγάκης μετέβη
στο Περτούλι και την διοίκηση
του Δήμου ανέλαβε ο Βασίλειος Γ. Δεληλίγκας, υποδεχόμενος με λίγους ακόμη που απέμειναν πίσω, με διπλωματικό
τρόπο τους Τούρκους, για να
μην κάνουν ζημιά στην πόλη.
Ο Βασίλειος Γ. Δεληλίγκας
ήταν τότε Δήμαρχος των 24 χωριών που ανήκαν στον Δήμο,
εκλεγμένος με το ίδιο ψηφοδέλτιο του Δημάρχου Παναγιώτη Χατζηγάκη, όπου ως αιρετοί εκπρόσωποι, ο ένας αντικαθιστούσε τον άλλο, όπου
και όταν χρειαζόταν.
Στην πόλη των Τρικάλων
ήρθε και ο Τούρκος στρατιωτικός διοικητής, Γενικός αρχηγός
του τουρκικού στρατού της
Θεσσαλίας Εντέμ Πασάς, με
σκοπό να κάψει και να ισοπεδώσει την πόλη.
Ο προηγούμενος Δήμαρχος
Γεώργιος Κανούτας είχε καταστρέψει το Τουρκικό νεκροταφείο, ορισμένα Τούρκικα κτίσματα και τον τζαμί στην κεντρική πλατεία των Τρικάλων
και τον πρώτο που ρώτησαν οι
Τούρκοι για το που βρίσκεται,
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σελίδα 29

«Join the European table»

Από το Θεατρικό Εργαστήρι Ενηλίκων
του Δημοτικού Θεάτρου Τρικάλων

ERASMUS+ 3ο ΓΕΛ Τρικάλων “ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ”

Ballade des Dames

τήκαμε για μια τελευταία φορά
στο σχολείο IBG της πόλης Lahr,
για να παρουσιαστούν οι εργασίες
των προηγούμενων ημερών.
Μία ομάδα είχε κατασκευάσει
ένα πραγματικό τραπέζι, αυτό
του Join the European Table και
μια άλλη ένα χειροποίητο τραπεζομάντηλο. Όλα τα παιδιά μαζί
πιάσαμε το τραπεζομάντηλο και
καλύψαμε συμβολικά το τραπέζι
με αυτό.
Ακολούθησαν οι φωτογραφίες
της κάθε ομάδας, των καθηγητών
αλλά και τα αποχαιρετιστήρια
δώρα που μας ξάφνιασαν… Έπειτα παρακολουθήσαμε τα e-book
και όλες τις εργασίες που είχαμε
πραγματοποιήσει όλα τα παιδιά
τις μέρες που ήμασταν στην φιλοξενούμενη χώρα.
Το απόγευμα απολαύσαμε ένα
αποχαιρετιστήριο πάρτι, με τραγούδια, χορούς, παιχνίδι γνώσεων
και έναν πλούσιο και λαχταριστό
σε φαγητά μπουφέ. Είχαμε ενωθεί και είχαμε γίνει όλοι μια παρέα.
Δύο ώρες μετά με βαριά καρδιά
και δάκρυα στα μάτια αποχαιρε-

Μια αφηγηματική παράσταση από το ομώνυμο
μυθιστόρημα της Τούλας Τίγκα

σμου, τον γοτθικό Καθεδρικό Ναό
της Παναγίας. Αυτός ο ναός, που
για 227 χρόνια αποτελούσε το
υψηλότερο κτίσμα του κόσμου,
μαγνητίζει κάθε βλέμμα και στέκεται καμαρωτός μπροστά σε ένα
χώρο που προσελκύει καθημερινά χιλιάδες ανθρώπους. Αποτελεί,
παράλληλα, καλλιτεχνικό βήμα
για πολλούς καλλιτέχνες του δρόμου οι οποίοι δείχνουν τα ταλέντα τους οργανώνοντας δρώμενα
και μικροπαραστάσεις, μερικές
από τις οποίες είχαμε την τύχη να
παρακολουθήσουμε και εμείς.
Έτσι κάπως, έκλεισε και η επίσκεψή μας στη «πρωτεύουσα της
Ευρώπης», μια πόλη που γέμισε
τη ψυχή και τα μάτια μας με άρωμα γαλλικού καφέ, με γεύση γερμανικού brezel αλλά και με ποικίλα ερωτήματα για τη θέση και την
πορεία των κρατών της ηπείρου
μας.

Παρασκευή 29
Μαρτίου 2019
Προτελευταία μέρα… Όλοι μας
το πρωί της Παρασκευής μαζευ-

τήσαμε ο ένας τον άλλον και αποχωρήσαμε από την αίθουσα.

Σάββατο 30
Μαρτίου 2019
Νωρίς το πρωί με ραγισμένη
καρδιά και με δάκρυα στα μάτια,
για ακόμα μια φορά, αποχαιρετήσαμε τα μέλη των άλλων αποστολών και πήραμε τον δρόμο για
το αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης. Είχε φτάσει η ώρα της επιστροφής. Η ανυπομονησία μας
τώρα για να δούμε τους δικούς
μας ανθρώπους ήταν μεγάλη,
αλλά ταυτόχρονα γυρίζαμε πιο
σοφοί, πιο γεμάτοι και πιο ολοκληρωμένοι, αφού η συμμετοχή
μας στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
αυτό μας είχε προσφέρει εμπειρίες και δεξιότητες ζωής.
Στο σημείο αυτό να ευχαριστήσουμε τους συνοδούς καθηγητές μας που μας επέλεξαν και
στάθηκαν δίπλα μας σε όλη την
πορεία καθώς και τη διεύθυνση
του σχολείου για την υποστήριξη.

Σεβασμό και τιμή στους ανθρώπους
που κράτησαν όρθια την πόλη

ήταν ο Δήμαρχος Βασίλειος Γ.
Δεληλίγκας: «Ο Κανούτας είναι
πολιτικός μου αντίπαλος και
έχω να τον δω 5 μήνες», ήταν το
λόγια του Βασίλη Δεληλίγκα.

Δεν πείστηκε όμως ο Τούρκος
Στρατηγός, ζητώντας του επιτακτικά περισσότερες πληροφορίες. Αμέσως μετά ο Β.Δ.
πήρε το άλογο του και πήγε στο

Μεγ. Κεφαλόβρυσο (Μέρτσι),
πήρε τον κουνιάδο του Ευάγγελο Κρικέλη και πήγαν στο
σπίτι του, όπου έκρυβε τον Κανούτα, λέγοντας του: «Απόψε
θα πρέπει να σε φυγαδεύσουμε, γιατί οι Τούρκοι έμαθαν
πως είσαι στα Τρίκαλα». Πράγματι στις 12 τη νύχτα, τον πήγαν
με κίνδυνο της ζωής τους στην
Παραπράσταινα Καρδίτσας
(σημερινό Προάστιο), στο σπίτι του Δημητρίου Μπούσδρα,
φίλου του Βασίλειου Δεληλίγκα
και μετά από μια εβδομάδα,
έφυγε για την Αθήνα και έτσι
γλύτωσε.
Αν δεν είχαν γκρεμιστεί τότε
τα τουρκικά κτίσματα στα Τρίκαλα, ίσως να υπήρχαν ακόμη
και σήμερα ως ιστορικά μνημεία
του παρελθόντος.
(Από το αρχείο
του Βασιλείου Γ. Δεληλίγκα)

Οι παραστάσεις θα γίνουν στο Θέατρο Μηχανουργείο στο Μύλο Ματσόπουλου στις 15, 16, 17 Απριλίου
στις 9.00 μ.μ
Η συγγραφέας Τούλα Τίγκα σημειώνει:
Αδημονία για μια συνάντηση.
Επί τρία χρόνια προσπαθούσα σελίδα- σελίδα να στήσω τον κόσμο
τους, να πλάσω τους χαρακτήρες
τους, να μοιραστώ τις αγωνίες και τα
μυστικά τους, τα λάθη τους και τους
έρωτές τους. Επί τρία χρόνια ζήσαμε
μαζί, εγώ γράφοντας κι αυτές συχνά
διαγράφοντας - δεν συμφωνούσαν
πάντα μαζί μου ούτε κι εγώ μαζί τους.
Κάποια στιγμή τα βρήκαμε και συμφωνήσαμε πως κάπως έτσι έγιναν τελικά τα πράγματα, όπως τα είχα περιγράψει. Ύστερα τις αποχαιρέτησα
και έβαλα την τελευταία τελεία στην
τελευταία σελίδα του βιβλίου μου
«Ballade des Dames», ή « Μπαλάντα
των κυριών». Οι πέντε φίλες -μεταξύ
τους αλλά και δικές μου- ήταν έτοιμες
να ταξιδέψουν. Δεν το περίμενα να
φτάσουν και μέχρι τη σκηνή ενός θεάτρου. Αλλά συνέβη. Ηθοποιοί από το
Θεατρικό Εργαστήρι Ενηλίκων του
Δημοτικού Θεάτρου Τρικάλων, ανέλαβαν να αποδώσουν θεατρικά τις
ιστορίες που αφηγήθηκα στο βιβλίο.
Τώρα αδημονώ για μια συνάντηση
μαζί τους. Μια νέα γενιά γυναικών, συναντά στη σκηνή του θεάτρου μια παλιότερη μιας άλλης εποχής και νοοτροπίας. Το τώρα απέναντι στο άλλοτε - εποχές και άνθρωποι τόσο διαφορετικοί μεταξύ τους. Στο Θέατρο
"Μηχανουργείο" του Μύλου Ματσόπουλου, η πρώτη παράσταση και η
πρώτη μας συνάντηση. Με συναισθήματα ανάμεικτα περιμένω να δω τις
ηρωίδες μου που «βγήκαν» από τη
σιωπή των λέξεων ενός βιβλίου και του
γραφείου μου και ανέβηκαν, με φωνή
και υπόσταση, στη σκηνή ενός θεάτρου. Χαίρομαι, αδημονώ και ευχαριστώ όλους τους συντελεστές.
Τούλα Τίγκα
Οι συντελεστές σημειώνουν:
Πέντε φίλες που σκόρπισαν η κάθε
μια και σε άλλη πόλη… Η φιλία τους
και οι αγαπημένοι της ζωής τους… Γυναίκες ενός άλλου καιρού που συναντιούνται στη γενέτειρα κάθε φθινόπωρο για να θυμηθούν όσα δε θέλουν να ξεχάσουν… στο Ballade des
Dame
12 γυναίκες, στη δική μας παράσταση, συναντιούνται επί σκηνής για
να τολμήσουν ένα ταξίδι επιστροφής
με μόνες αποσκευές τις θύμησες, τους
κρυφούς πόθους, τα μυστικά τους, τα
ανεκπλήρωτα όνειρά τους…
Ballade des dames…σημείο αναφοράς η πόλη μας και η Τούλα Τίγκα

που το όνομα της είναι συνυφασμένο
με τη σύγχρονη λογοτεχνική παραγωγή
και την πόλη μας… και είναι τιμή για
μας και ταυτόχρονα πρόκληση να επιχειρήσουμε να ξεδιπλώσουμε επί σκηνής πτυχές από τους ήρωες της…
Ballade des dames…, η δεύτερη παράσταση του Θεατρικού Εργαστηρίου
Ενηλίκων του Δημοτικού Θεάτρου Τρικάλων, αποτυπώνει τους στόχους
του, να βρει θεατρικούς δρόμους για
να γεφυρώσει τα βιώματα και τις αναζητήσεις των μελών του με τη σκηνική πράξη και να προσφέρει αισθητική
απόλαυση στο μέτρο της καλλιτεχνικής παιδείας και της υγιούς πολιτισμικής πρότασης για την πόλη μας.
Συντελεστές:
Διδασκαλία- Σκηνοθεσία Μαρία
Μανθέλα Αντονέλλα Χήρα
Παίζουν
Βάσω Βόκα
Βάσω Γκουγκαρά
Σάσα Γκούντα
Αφροδίτη Ευθυμίου
Ιρις Κολτσίδα
Αφροδίτη Μανουσάκη
Βάσω Μπολογιώργου
Γεωργία Μπουροκώστα
Ρωσσάνα Παπαθέου
Αναστασία Ρίζου
Αλίνα Τζιουρουμία
Χρύσα Χαρδαλίδου
Αφηγητής Σάκης Μπιλιάλης
Στο ακορντεόν Γιώργος Αγγελάκης
Τραγούδι Ζωή Μπιλιάλη
Μουσικές επιλογές Αντονέλλα
Χήρα.
Κατασκευές Μαρία Τάχου
Σχεδιασμός αφίσας και προγράμματος Αφροδίτη Ευθυμίου
Φωτογραφίες Δημήτρης Κρικέλης
Οι παραστάσεις θα γίνουν στο Θέατρο Μηχανουργείο στο Μύλο Ματσόπουλου στις 15, 16, 17 Απριλίου
στις 9.00 μ.μ
Τιμή εισιτηρίου 3

30 σελίδα
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α άβατα τελειώνουν.
Μαζί με αυτά
τελειώνει και το
«άσυλο
εγκληματικότητας» στα
πανεπιστήμια, το οποίο
θα καταργηθεί πλήρως,
διαμήνυσε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης στην
παρέμβασή του στο
συνέδριο του ΚΕΦΙΜ
(Κέντρο Φιλελεύθερων
Μελετών)
επαναλαμβάνοντας ότι
«καμία κοινωνία δεν είναι
ελεύθερη αν οι πολίτες
της δεν αισθάνονται
ασφαλείς» και ότι η
ασφάλεια είναι «απόλυτη
προτεραιότητα» για μια
κυβέρνηση της Ν.Δ.

Την ίδια ώρα, νέα επίθεση
στον Νίκο Παππά εξαπέλυσε
η Πειραιώς, που κρατάει ψηλά
την υπόθεση Πετσίτη και των
σχέσεών του με τον κ. Παππά,
με αφορμή τις δηλώσεις του
υπουργού ότι πρόκειται για
«μη θέμα», το οποίο εκπορεύεται από το συγκρότημα
Μαρινάκη.
«Είναι απαίτηση όλων των
Ελλήνων, ανεξάρτητα από ιδε-

εσωτερικά

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

Μητσοτάκης: Τα άβατα τελειώνουν
σκευόπουλου που, όπως θύμισε, «απελευθέρωσε εκατοντάδες εγκληματίες», τη δέσμευσή του για τη λειτουργία
φυλακών υψίστης ασφαλείας,
ώστε να γίνει διαχωρισμός
των ποινικών από τους τρομοκράτες, ενώ μίλησε για επανίδρυση και ενίσχυση της ομάδας ΔΙΑΣ προκειμένου «να
επιστρέψει η ασφάλεια στις
γειτονιές».

Αναμόρφωση
Παιδείας

Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης
ολογική ταυτότητα και προέλευση, να μπει τέλος στο
καθεστώς της ανομίας. Η κατάσταση έχει ξεφύγει τελείως.
Φθάσαμε στο σημείο εγκληματικές ομάδες όχι μόνον να
οπλοφορούν, αλλά και να
αφοπλίζουν άνδρες των Σωμάτων Ασφαλείας. Το άβατο
των Εξαρχείων έχει κάνει τη
ζωή αβίωτη στους πολίτες

της περιοχής. Χθες έφθασαν
στο σημείο να διαλύσουν μια
ειρηνική συγκέντρωση των
κατοίκων. Ως εδώ!» τόνισε ο
πρόεδρος της Ν.Δ. στην παρέμβασή του στο ΚΕΦΙΜ.

Επανίδρυση της ΔΙΑΣ
Παράλληλα, επανέλαβε τις
δεσμεύσεις του για την κατάργηση του νόμου Παρα-

Ταυτόχρονα, ο κ. Μητσοτάκης εστίασε στην επιδίωξη
για αναμόρφωση της Παιδείας
και επέμεινε στη δέσμευσή
του η Ν.Δ. να δημιουργήσει
ίσες ευκαιρίες για τους νέους,
προαναγγέλλοντας ότι το
πρώτο νέο πρότυπο σχολείο
που θα ιδρύσει η κυβέρνησή
του θα είναι στη δυτική Αθήνα
και συγκεκριμένα στο Περιστέρι. «Οι ίσες ευκαιρίες για
τους νέους αποτελούν κεντρικό πολιτικό μας στόχο αλλά
και υποχρέωση του σύγχρο-

νου κράτους να τις προσφέρει», τόνισε.
Ο κ. Μητσοτάκης αφιέρωσε
μεγάλο μέρος της παρέμβασής του στην ανάδειξη των
πραγματικών διαφορών μεταξύ Ν.Δ. και ΣΥΡΙΖΑ, ενώ
αναφέρθηκε και στην έννοια
του «προοδευτικού» αλλά και
στο διακύβευμα των εκλογών:
«Στις 26 Μαΐου έχουμε εκλογές. Και εκείνη την Κυριακή
θα αναμετρηθούν η αλήθεια
με το ψέμα, η πρόοδος με
την καθήλωση, ο εκσυγχρονισμός με την καθυστέρηση,
ο προοδευτικός φιλελευθερισμός με έναν –τολμώ να πω–
ιδεολογικό αχταρμά», επισήμανε. Νωρίτερα σημείωσε ότι
έχει αποδειχθεί πως «τις περισσότερες φορές οι αυτόκλητοι “προοδευτικοί” αποδεικνύονται απλοί οπαδοί της
καθήλωσης – φρένο σε κάθε
κίνηση προς τα εμπρός», ενώ
έκανε λόγο για «θλιβερούς
ρακοσυλλέκτες ενός γκρίζου
παρελθόντος».
«O κ. Παππάς θα καταλάβει

σύντομα ότι δεν είναι κατήγορος, αλλά υπόλογος. Τον
ρωτάμε, λοιπόν, ξανά όσα ξέχασε να απαντήσει σήμερα.
Για ποιον ακριβώς λόγο συνταξίδεψε στη Βενεζουέλα με
τον ειδικό των offshore Αρτέμη
Αρτεμίου; Σε ποιες τσέπες
κατέληξαν τα παράνομα χρήματα που έστειλε ο Αρτεμίου
στον Πετσίτη;» δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της Ν.Δ.
Σοφία Ζαχαράκη, προσθέτοντας ότι «μέχρι να απαντήσει
ο κ. Παππάς, ας ενημερώσει
τον κ. Τζανακόπουλο, καθώς
ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
παραδόξως δεν έδειξε να γνωρίζει τις σχέσεις του με τα
σκοτεινά αυτά πρόσωπα». Η
δήλωση ήρθε ως απάντηση
σε όσα υποστήριξε νωρίτερα
ο κ. Παππάς, σημειώνοντας
ότι πρόκειται για «μη θέμα»,
το οποίο η Ν.Δ. ανοίγει κατά
καιρούς, ενώ άφησε αιχμές
για το συγκρότημα Μαρινάκη
και τις σχέσεις του με τη Ν.Δ.

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

εσωτερικά

Νέα γενική
γραμματέας
Δημόσιας
Τάξης

η Σπυριδούλα
Καλαντζή

Καθήκοντα Γενικής
Γραμματέα Δημόσιας Τάξης στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη αναλαμβάνει η Σπυριδούλα
Καλαντζή.
Η Σπυριδούλα Καλαντζή γεννήθηκε τον Αύγουστο του 1966 και μεγάλωσε στη Νεμέα.
Είναι απόφοιτος του
Τμήματος Κοινωνιολογίας
του Παντείου Πανεπιστημίου και του Τμήματος
Κοινωνικής Εργασίας του
ΠΑ.Δ.Α. (πρώην ΤΕΙ Αθήνας), κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (MSc) στην ψυχική υγεία από το Τμήμα
Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ
και απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης
Έχει διατελέσει Διοικήτρια του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής (ΨΝΑ)
και του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής «Δρομοκαΐτειο» (2016 έως
2019), Διευθύντρια στον
πρώην ΟΓΑ (ΕΦΚΑ, 2013
έως 2016), Ειδικός Επιστήμονας στο Συνήγορο
του Πολίτη στον Κύκλο
Κοινωνικής Προστασίας
(1998 έως 2004).

πέναντί μας έχουμε έναν τοξικό συνασπισμό που θέλει να επιστρέψει στη νομή
της εξουσίας και να γυρίσει
την χώρα πίσω», ανέφερε ο
πρωθυπουργός μιλώντας
στην συνεδρίαση της Εκλογικής Επιτροπής της Προοδευτικής Συμμαχίας.
«Η Προοδευτική Συμμαχία
θα δημιουργήσει χώρους υποδοχής των προοδευτικών πολιτών. Η Συμμαχία δεν εξαντλείται στην εκλογική μάχη κοιτάζει το μέλλον στην διαμόρφωση συνθηκών προοδευτικής διακυβέρνησης», πρόσθεσε.
«Απέναντί μας έχουμε τον
συνασπισμό του παλιού, του
τοξικού, του φθαρμένου. Τη
μαύρη συμμαχία όλων εκείνων
των κύκλων, των κυκλωμάτων, των τριγώνων της διαπλοκής, των συμφερόντων και
των πολιτικών τους εκφραστών, που έχει βαλθεί να ξεθεμελιώσει ό,τι καταφέραμε
μέχρι σήμερα. Δεν κάνουμε
πολιτική πίσω από κλειστές
πόρτες αλλά σε επαφή με τον
ελληνικό λαό.
Έχουμε το δίκιο με το μέρος μας αλλά απέναντί μας

«Α
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Τσίπρας: Τηρήσαμε τις δεσμεύσεις
που δώσαμε τον Σεπτέμβριο του 2015

Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας
έχουμε έναν τοξικό συνασπισμό που θέλει να επιστρέψει
στη νομή της εξουσίας και
να γυρίσει την χώρα πίσω».
Ο κ. Τσίπρας καταλόγισε

«ακραία και επικίνδυνη, δεξιά
στροφή και νεοφιλελεύθερη
ατζέντα» στη ΝΔ και στον Κυριάκο Μητσοτάκη, για τον
οποίο είπε ότι συνεχώς κατα-

στροφολογεί, καθώς «προέβλεπε όχι μόνο την καταστροφή του ΣΥΡΙΖΑ αλλά την
καταστροφή της οικονομίας».
Ο κ. Τσίπρας υποστήριξε ότι

το εισόδημα της μεσαίας τάξης αυξάνεται, και επιτέθηκε
στον Κυριάκο Μητσοτάκη σημείωσε: «Μιλάει για διάλυση
της μεσαίας τάξης, όταν σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ το ετήσιο εισόδημα μιας
οικογένειας της μεσαίας τάξης μειώθηκε από το ‘11 ως το
‘14 κατά 5.258 ευρώ .
Ενώ τα έτη ’15 – ‘16, τα δύσκολα έτη, άρχισε να αυξάνεται κατά 146 ευρώ. Και η αύξηση αυτή σήμερα έχει τριπλασιαστεί λόγω της επιστροφής στην ανάπτυξη».
«Τηρήσαμε τις δεσμεύσεις
που δώσαμε τον Σεπτέμβριο
του 2015» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός που σε άλλο σημείο της ομιλίας του ανέφερε:
«δεν ξέρω αν με τον Ζόραν
Ζάεφ πάρουμε το Νόμπελ Ειρήνης, πάντως, αν υπήρχε
Νόμπελ άστοχων προβλέψεων
και καταστροφολογίας θα το
έπαιρνε ο κ. Μητσοτάκης».

Σκουρλέτης: Λαϊκή απαίτηση η διερεύνηση σκανδάλων
«Βγαίνουν επιθετικά απέναντι στη Δικαιοσύνη επειδή
αυτή κάνει τη δουλειά της»
αναφέρει ο γραμματέας της
Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Πάνος Σκουρλέτης, τονίζοντας ότι η διερεύνηση
πραγματικών υποθέσεων που
αφορούν σε σκάνδαλα είναι
λαϊκή απαίτηση.
Ο Π. Σκουρλέτης υπογραμμίζει ότι «αυτό πρέπει να το
κάνεις μέσα στο προβλεπόμενο συνταγματικό-θεσμικό
πλαίσιο και δεν πρέπει να το
εντάσσεις στο πλαίσιο μιας
αγοραίας πολιτικής αντιπαράθεσης, γιατί τότε το ευτελίζεις» προσθέτοντας πως
«αυτό ζητάει άλλωστε ο ένοχος, που κατά τη γνώμη μου
είναι η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, γιατί του δίνει την αφορμή να κάνει μια fake αντεπίθεση. Να
εφεύρει πολλά "σκάνδαλα" για
να καλλιεργήσει την εντύπωση ότι τελικά είμαστε όλοι ίδιοι».
Επίσης, αναφερόμενος στις
επιθέσεις από την πλευρά της
ΝΔ, αναφέρει ότι «δεν το κάνει μόνο επίσημα, αλλά με
άλλους τρόπους, μέσα από τα

Ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής
του ΣΥΡΙΖΑ, Πάνος Σκουρλέτης
ορκισμένα υπέρ της και υπέρ
της διαπλοκής μέσα ενημέρωσης. Και έτσι διαχέει γενικά ευθύνες για να συγκαλύψει
τις δικές της, τους πραγματικούς δηλαδή ενόχους».
Μιλώντας για την Προοδευτική Συμμαχία, ο γραμματέας της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι «την κατανοούμε
ως μια απάντηση στην άνοδο
της Ακροδεξιάς στην Ευρώπη
αλλά και ως ανάγκη να κατατεθεί μια εναλλακτική πρότα-

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

ση (…) εγκαταλείποντας τις

πολιτικές της ακραίας λιτότητας και του νεοφιλελευθερισμού».
Με αφορμή τη συμμετοχή
προσώπων του παρελθόντος
στην προοδευτική συμμαχία
και ειδικότερα του Στέφανου
Τζουμάκα, ο κ. Σκουρλέτης
είπε, μεταξύ άλλων, ότι «τέτοιες περιπτώσεις δεν τις βάζουμε στην πρώτη γραμμή,
αλλά δεν μπορούμε να αρνηθούμε το γεγονός ότι έχουν
επαναδιατυπώσει τις θέσεις
τους σε μια σειρά από ζητήματα. Τα πράγματα δεν είναι
στατικά στην πολιτική».
Πρόσθεσε δε, ότι «αυτά που
έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ για την Ευρώπη όταν βρισκόταν στο 3%

τα λέει και τώρα», τονίζοντας
ότι «σημασία έχει να μην χάνεις τον ιδεολογικό και πολιτικό σου προσανατολισμό».
Τέλος, για την συνάντηση
του Π. Κουρουμπλή με τον μητροπολίτη Αμβρόσιο, είπε:
«Με έκπληξη πληροφορήθηκα
το γεγονός, ελπίζω ακόμα και
τώρα να ήταν μια αστοχία της
στιγμής. 'Αλλο η ανεκτικότητα
της δημοκρατίας και άλλο να
συναγελάζεσαι με του υμνητές των Ναζί.
Ασφαλώς και πρέπει να
υψώσουμε ένα ιδεολογικό,
πολιτικό και κοινωνικό τείχος
"αποκλεισμού" απέναντι στο
φασισμό. Ας ήμαστε προσεκτικοί».

32 σελίδα
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ο αγιολόγιο έχει γεμίσει
από «τσαλακωμένους»
ανθρώπους. Μία
επισήμανση∙ τσαλακωμένος
είναι εκείνος ο οποίος είχε μία
άστατη ζωή, ξένη προς το
ήθος του ορθόδοξου
ανθρωπισμού, ο οποίος
μετανοεί και διάγει οσιακό βίο.
Τέτοιους τσαλακωμένους
αγίους έχουμε πολλούς. Ένας
από αυτούς είναι η οσία
Μαρία Αιγυπτία, την οποία
φέρνουμε στην Εκκλησία την
Κυριακή των Ε’ Νηστειών.

Η οσία Μαρία Αιγυπτία δεν είχε
καμία σχέση με τον Χριστό. Δεν
είχε γνωρίσει τον Χριστό. Η ζωή
της υπήρξε ζωή ασωτίας. Κόσμησε
το βίο της με πάμπολλους άνδρες,
με ώρες που σπαταλούσε στην
ακόρεστη ηδονή που βίωνε. Δεν
την ένοιαζε τίποτε άλλο. Ακόμη κι
όταν πήγε στα Ιεροσόλυμα, πήγε
για να γνωρίσει νέους άνδρες και
να ικανοποιήσει τις ορέξεις της.
Χριστός, πουθενά.
Κι όμως, όλα μεταστράφηκαν. Ο
άγιος Ανδρέας Κρήτης, στον Μεγάλο Κανόνα, που ψάλλαμε πριν
από λίγες μέρες, σημειώνει τα εξής:
«Χριστὸς ἐνηνθρώπησε καλέσας
εἰς μετάνοιαν, ληστάς καί πόρνας·
ψυχή μετανόησον, ἡ θύρα ἠνέῳκται
τῆς Βασιλείας ἤδη· καί προαρπάζουσιν αὐτήν Φαρισαῖοι καί Τελῶναι
καί μοιχοί μεταποιπούμενοι».
Μέχρι το «καί μοιχοί», στον αναγνώστη αρχίζουν και δημιουργούνται απορίες και αναρωτιέται πως
γίνεται όλοι αυτοί με το βίο που
διάγουν να εισέρχονται στη Βασιλεία του Θεού. Έλα, όμως, που η
έκπληξη έρχεται στο τέλος των λόγων του αγίου Ανδρέα∙ «μεταποιούμενοι».

« ΤΣΑΛΑΚΩΜΕΝΗ » ΟΣΙΑ

Πράγματι, εισέρχονται και οι τελώνες και οι πόρνες και οι ληστές
και οι άδικοι και οι εγκληματίες και
οι μοιχοί, αλλά πότε; Όταν αλλάζουν ζωή, όταν μεταστρέφουν τη
ζωή τους, όταν η προαίρεση, η
σκέψη, η θέληση, μεταποιούνται.
Η μεταποίηση σημαίνει τη διαδικασία αλλαγής, είναι μεταμόρφωση
στο τέλος της.
Είναι μία διαδικασία που συχνά
τονίζουν οι ασκητές της ερήμου
και σημειώνουν στα έργα τους.
Δεν είναι, βέβαια, η πιο εύκολη
συνδρομή στο κάλεσμα του Θεού.
Πολλές φορές, αυτό το κάλεσμα
του Θεού εξακολουθεί να παραμένει αναπάντητο. Δεν ανταποκρίνεται, πάντοτε, και με ευκολία, ο
άνθρωπος στο κάλεσμα μιας άλλης
ζωής. Ιδίως όταν έχεις συνηθίσει
στην αδικία, στο κλέψιμο, στην κατάκριση, στη μνησικακία, στην πορ-

Ό

λοι γνωρίζουμε ότι η αμαρτία είναι δύναμη
ισχυρή, η οποία ασκεί στον άνθρωπο έλξη και
γοητεία και τον ελκύει προς το κακό, προς
τον εύκολο δρόμο της ασωτίας. Όμως υπάρχει και μία
άλλη δύναμη αντίρροπος, η θεία Χάρη, η οποία όχι
μόνο αντισταθμίζει και ισορροπεί αλλά και κατανικά
και εξουδετερώνει την αμαρτία. Έτσι ο άνθρωπος
μπορεί με τη βοήθεια της πανσθενουργού θείας
Χάριτος να νικήσει την ευπερίστατη και πολυώνυμη
αμαρτία, να κόψει τα ελαττώματά του, να ξεριζώσει τα
πάθη του, ν' αλλάξει τη ζωή του, να ζήσει ενάρετη
ζωή.
Είναι λάθος αυτό που ισχυρίζονται πολλοί, ότι δηλαδή
στον άνθρωπο κυριαρχεί η φύση και ότι είναι αδύνατη η μεταβολή του. Ότι ο άνθρωπος δεν θα μπορέσει ποτέ να
νικήσει το κακό, ν' αλλάξει την πονηρή φύση του και να
γίνει άνθρωπος με καλοσύνη και αρετή.
Αλλ' ότι δεν γίνεται στο βασίλειο της φύσεως γίνεται στο
βασίλειο της Χάριτος, στην Εκκλησία. Μέσα στην Εκκλησία
ο άνθρωπος, όσο αμαρτωλός και διεφθαρμένος και να
είναι, αν πιστέψει στον εσταυρωμένο Λυτρωτή του κόσμου,
βρίσκει τη δύναμη να πετάξει από πάνω του το βαρύ φορτίο
των αμαρτιών του και να γίνει ένας άλλος άνθρωπος. Από
αμαρτωλός να γίνει άγιος.
Υπάρχουν πολλά τέτοια παραδείγματα ηθικής μεταβολής
παλαιότερα και νεότερα που δείχνουν την τεράστια επίδραση
της δύναμης του Χριστού πάνω στη διεφθαρμένη φύση του
ανθρώπου.
Μόνο ο Χριστός αλλάζει ριζικά τον άνθρωπο. Ένα από τα
πιο υπέροχα παραδείγματα ριζικής ηθικής αλλαγής είναι
και η ζωή της οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας. Η Εκκλησία μας
τελεί την ιερή μνήμη της την Ε’ Κυριακή των Νηστειών και
την 1η Απριλίου. Θα παραθέσουμε στη συνέχεια λίγα
στοιχεία από τη ζωή της.
Η Μαρία έζησε στην Αίγυπτο τον 5ο αιώνα μ.Χ., γι' αυτό
και ονομάστηκε Αιγυπτία. Γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια που
ήταν μια από τις πιο πλούσιες και τις πιο διεφθαρμένες
πόλεις του κόσμου.
Όπου πλούτος εκεί και ακολασία και διαφθορά. Μέσα σ'
αυτό το διεφθαρμένο περιβάλλον η Μαρία δεν άργησε να
διαφθαρεί. Από τα εφηβικά της χρόνια άρχισε να παραστρατεί.
Αν σ' αυτά τα χρόνια μια κοπέλα δεν προσέξει και βρεθεί σε
ανήθικο περιβάλλον είναι δύσκολο να συγκρατηθεί. Την

νεία, είναι δύσκολο να συνηθίσεις
να ζεις χωρίς αυτά.
Η οσία Μαρία Αιγυπτία τα κατάφερε. Πόσο μεγάλος είναι Θεός.
Δεν παίζεται, είναι απίστευτα ασυνήθιστος για τις παρερμηνείες που
Του προσάπτουμε. Τον αρνείσαι κι
Εκείνος δεν σε εκδικείται, δεν σε
τιμωρεί, δεν σου ανταποδίδει. Έτσι,
τον βλέπει η Δύση, κι έρχεται και
σου λέει ο δυτικός θεολόγος, αμάρτησες; Τώρα θα δεις πόσο θα οργιστεί και θα σε τιμωρήσει ο Θεός.
Θα πληρώσεις για την αμαρτία
σου.
Αυτά είναι της Δύσης και των
οργανώσεων. Αυτά είναι ξένα και
ανόητα πράγματα. Ξένα και ανόητα
προς το ήθος του ορθόδοξου ανθρωπισμού. Γι’ αυτό όσοι τα έβαλαν
με τον Θεό όπως τον εμφάνιζε
στους ανθρώπους η Δύση, χαρακτηρίστηκαν, αδίκως, ως άθεοι

όπως ο μεγάλος φιλόσοφος Νίτσε
που χτύπησε τη θρησκευτική υποκρισία και τον τιμωρό Θεό της δυτικής αντίληψης και ζωής.
Ο Θεός έβλεπε την Μαρία την
Αιγυπτία να διάγει έναν άστατο,
ανήθικο βίο. Αλήθεια, δεν μπορούσε
να την τιμωρήσει; Δεν μπορούσε
να επέμβει στην ελευθερία της,
στην ελευθερία του Ζακχαίου, του
ληστή, της κάθε πόρνης; Ο Θεός
της Αποκάλυψης δεν είναι θεός μίζερος, εκδικητικός.
Οι άνθρωποι θέλουν για τους
συνανθρώπους τους έναν Θεό εκδικητικό, να λειτουργεί με απωθημένα και να βασανίζει τους ανθρώπους. Και μάλιστα, άνθρωποι της
Εκκλησίας.
Εκεί να δείτε τι γίνεται. Εκεί ο
άνθρωπος ερχόμενος στην Εκκλησία, θέλει να ησυχάσει, να αφήσει
όλη την ασχήμια του στην εικόνα
του Χριστού, να θρηνήσει για όλα
όσα είναι και να πονέσει για όλα
όσα δεν θέλει ή δεν μπορεί να
γίνει, κι από την άλλη ορισμένοι
εκκλησιαστικοί, άκρως αυταρχικοί,
που το μόνο που τους ενδιαφέρει
είναι αυτό που φωνάζει ο Αντώνης
Σαμαράκης στο «Ζητείται ελπίς»,
δηλαδή η σαρξ, τον καταδικάζουν,
και κουνώντας του το δάχτυλο,
φροντίζουν, πάντοτε, επιμελώς, να
του υπενθυμίζουν πως ο Θεός θέλει
καθαρούς ανθρώπους και όχι ανήθικους. Πόσο τυφλοί είναι αυτοί οι
άνθρωποι και πόσο ταλαιπωρημένοι.
Μεταποιούμενους θέλει ο Θεός.
Ποτέ δεν κατέκρινε κανέναν. Ποτέ
δεν στηλίτευσε την εμφάνιση κα-

νενός. Δεν είχε μόνο αγάπη ο Χριστός, είχε και διάκριση, κάτι που
έχει πάρει διαζύγιο από πολλούς
χριστιανούς που κατακρίνουν τον
άλλον, τον ξεσκίζουν με τα λόγια
τους, αλλά το πιάτο τους όλη τη
Σαρακοστή δεν έχει λάδι.
Δεν είναι ανήθικος ο αμαρτωλός
που παλεύει να γνωρίσει την αλήθεια και να βρει τη σωτηρία. Ανηθικότητα είναι η θρησκευτική υποκρισία, η κατάκριση, ο αρνητικός
σχολιασμός του άλλου και η εμπάθεια που εμφωλεύει στην καρδιά.
Από την άλλη, στην καρδιά του
αμαρτωλού εμφωλεύει ένας πόνος,
ένας καημός που αναζητά το διέξοδο του. Ο Θεός γνωρίζει τις σκέψεις αυτές, γνωρίζει την προαίρεση,
γνωρίζει ακόμη και την προσπάθεια
του αμαρτωλού που οι άνθρωποι
δεν βλέπουν.
Κάτι είδε ο Θεός στην οσία Μαρία
Αιγυπτία. Είδε την κρυμμένη ομορφιά στην ασχήμια της και το υπαρξιακό έδαφος της που αν και γυμνό,
είχε ανάγκη να ντυθεί τον Χριστό.
Μέχρι που της δόθηκε η αφορμή
με το ταξίδι στα Ιεροσόλυμα. Ο
Θεός δεν επενέβη, δεν την άλλαξε.
Της έδωσε το ερέθισμά, την αφορμή. Κι εκείνη, απλά δέχτηκε αυτό
που γνώριζε πως δεν γνώριζε.
Εφημέριος Ι.Ν. Αγίου
Δημητρίου Διάβας
Καλαμπάκας
π. Ηρακλής Αθ. Φίλιος
(Βαλκανιολόγος, Θεολόγος)

Ε’ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ-ΟΣΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΣ

Η χάρη νικά την αμαρτία
“Ου επλεόνασεν η αμαρτία, υπερεπερίσσευσεν η χάρις” (Ρωμ.5, 20)
Γράφει ο κ. Κων/νος Χαρ. Κορλός, θεολόγος
πρώτη πτώση ακολουθεί η δεύτερη, τη δεύτερη η τρίτη και
ούτω καθεξής.
Ο άνθρωπος μοιάζει με μια σφαίρα, που αν την αφήσεις
να πέσει από μια κορυφή ενός υψώματος, θ' αρχίσει να κατακυλάει προ τα κάτω, και δεν θα σταματήσει παρά όταν
πια φθάσει στο βάθος. Και η Μαρία κατρακύλισε στην αμαρτία. Έπεσε πολύ χαμηλά· διαφθάρθηκε σε αφάνταστο βαθμό.
Αλλά ξαφνικά η Μαρία η Αιγυπτία, η αμαρτωλή αυτή
γυναίκα που είχε σκανδαλίσει την πόλη, άλλαξε. Παρ' όλη
την αμαρτωλότητά της υπήρχε μέσα στο βάθος της καρδιάς
της και μια σπίθα· ήταν οι τύψεις της συνειδήσως. Γι' αυτό
θέλησε κάποτε να συμμετάσχει με άλλους συμπολίτες της
σ' ένα προσκυνηματικό ταξίδι στα Ιεροσόλυμα. Ήταν 14 Σεπτεμβρίου, όταν έφθασε στα Ιεροσόλυμα.
Η Εκκλησία γιόρταζε την ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Χιλιάδες κόσμος πήγαιναν να προσκυνήσουν στην Εκκλησία
εκείνη, που είχε κτίσει η Αγία Ελένη στο μέρος όπου βρέθηκε
ο Τίμιος Σταυρός.
Η Μαρία, ανακατωμένη με άλλους χριστιανούς, προσπάθησε να μπει στο ναό για να προσκυνήσει. Μια αόρατη
όμως δύναμη την εμπόδιζε να εισέλθει στο ναό. Αισθάνθηκε
ότι ήταν ανάξια να προσκυνήσει τον Τίμιο Σταυρό, γιατί
ήταν πολύ αμαρτωλή.
Άρχισε να κλαίει, να μετανοεί για την αμαρτωλή της ζωή
και να παρακαλάει την υπεραγία Θεοτόκο να μεσιτεύσει
στον Υιό της, για να συγχωρέσει τις αμαρτίες της. Η παράκλησή της εισακούστηκε. Δεν αισθανόταν πια εμπόδιο.
Μπήκε στο ναό, προχώρησε, προσκύνησε τον Τίμιο Σταυρό
και έδωσε υπόσχεση, πως θ' αρχίσει μια νέα ζωή. Άκουσε
τότε φωνή που της έλεγε: Μαρία, αν περάσεις τον Ιορδάνη
ποταμό, θα βρεις ανάπαυση!

Έφυγε από τα Ιεροσόλυμα. Πήγε στον Ιορδάνη ποταμό.
Βρήκε εκεί πνευματικό πατέρα, εξομολογήθηκε τα αμαρτήματά της και με την άδεια του πνευματικού πέρασε τον Ιορδάνη και προχώρησε στην έρημο.
Εκεί στην έρημο έζησε 47 ολόκληρα χρόνια. Έζησε μια
πολύ αυστηρή ζωή. Αυτή που στην Αλεξάνδρεια ζούσε
μέσα στη χλιδή και στην πολυτέλεια· αυτή που έτρωγε και
έπινε τα πιο διαλεχτά φαγητά και ποτά και είχε όλες τις ανέσεις και τις απολαύσεις της σάρκας· αυτή που ντυνόταν πανάκριβα και πολυτελή ρούχα και ήταν στολισμένη με πανάκριβα βραχιόλια και σκουλαρίκια, αυτή τώρα ζει μια όλως
διόλου αντίθετη ζωή άσκησης και εγκράτειας.
Χορτάρια ήταν η τροφή της. Ποτό της το νερό του
Ιορδάνη. Στρώμα της το σκληρό έδαφος της ερήμου. Σκεπή
τα άστρα του ουρανού. Συντροφιά της τα άγρια θηρία.
Είναι πραγματικός άθλος η ζωή της στην έρημο.
Μέσα στις στερήσεις της είχε τη Χάρη του Θεού και την
εσωτερική γαλήνη. “Τοις ερημικοίς μακαρία εστί ζωή, θεϊκώ
έρωτι πτερουμένοις”.
Με τη δύναμη της πίστεως κατάφερε να νικήσει τη σάρκα
και να κάνει το σώμα της από σκεύος ηδονής ναό του Αγίου
Πνεύματος. Τέλος, αξιώθηκε να κοινωνήσει τα άχραντα μυστήρια από τον άγιο Ζωσιμά και να θαφτεί στην έρημο.
Η αγία μας Εκκλησία προβάλλει τη ζωή της οσίας Μαρίας
της Αιγυπτίας σαν θαυμάσιο παράδειγμα μετάνοιας. Όσο κι
αν αμαρτήσει κανείς, όσο κι αν ξεπέσει και διαφθαρεί μην
απελπισθεί.
Υπάρχει γι όλους τους αμαρτωλούς οδός σωτηρίας. Είναι
η οδός που οδηγεί στο Γολγοθά, στο Σταυρό του Κυρίου. Ο
Χριστός έπαθε και σταυρώθηκε για μας, για τις αμαρτίες
μας. Με το τίμιο αίμα Του λυτρώνει τον κόσμο. Η Χάρη νικά
την αμαρτία.

τοπικά
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«Είναι ορθό, λοιπόν,
για έναν άνθρωπο να μελετά εκείνα που αποφέρουν ευτυχία, αφού,
όταν υπάρχει ευτυχία
έχουμε τα πάντα, κι όταν
αυτή λείπει κάνουμε τα
πάντα για να την αποκτήσουμε»

Λάθε βιώσας:
Ζήσε κρυφά

(Επίκουρος)
Στις μέρες μας και στον
αστερισμό του Facebook,
του Istangram και του Twitter
η ευτυχία και η αυτοεπιβεβαίωση είναι συνάρτηση των
Like και των Followers.
Η υπερέκθεση της προσωπικής μας ζωής και η δημοσιοποίηση πτυχών της καθημερινότητάς μας υπόρρητα
δηλώνει την αγωνία μας για
ευτυχία μέσα από την αναγνωρισιμότητα. Όσοι περισσότεροι μας γνωρίζουν και
όσα περισσότερα γνωρίζουν
από τη ζωή μας τόσο περισσότεροι δρόμοι ανοίγουν για
την ευτυχία μας.
Μοιραία αυτή η τάση μάς
οδηγεί σε γενικότερες απόψεις για τη φύση και το περιεχόμενο της ευτυχίας, αλλά
και τον τρόπο κατάκτησή της
όπως αυτή καταγράφηκε
ιστορικά και μέσα από τις
θέσεις αρχαίων φιλοσόφων.
Η αβεβαιότητα της ανθρώπινης ύπαρξης και το πεπερασμένο αυτής στιγμάτισε
την πορεία του ανθρώπου
και χρωμάτισε με έντονο τρόπο τον πολιτισμό του. Το άτομο, μοναχικός διαβάτης δίπλα σε ένα πλήθος συνανθρώπων, στην αέναη προσπάθειά του να ξεπεράσει
την ατέλειά του και το φόβο
του θανάτου αναζητά στιγμές
αποφόρτισης όλων των βασανιστικών αισθημάτων του.
Νιώθει, δηλαδή, βαθιά την
ανάγκη να δώσει πειστικές
απαντήσεις στα υπαρξιακά
και μεταφυσικά ερωτήματα
και να βιώσει μέσα από αυτές
το αίσθημα του κυρίαρχου. Η
αναζήτηση, λοιπόν, της δύναμης και της σιγουριάς τον
οδηγεί ενίοτε σε μια κατάσταση εσωτερικής ισορροπίας και ευεξίας. Αυτή η κατάσταση, ωστόσο, δεν έχει

διαφαινόμενη
συντριπτική ήττα
στις ερχόμενες
εκλογές, παράγει ήδη
αποτελέσματα. Μεγάλο
μέρος των κυβερνητικών
βουλευτών και οι αυλικοί
τους, θα αναζητήσουν
ρόλο και στέγη την
επόμενη ημέρα. Δύο
παράλληλες τάσεις
κείνται στο κυβερνητικό
στρατόπεδο και
αντανακλούν το ύφος και
τη διαφορετική
προσέγγιση των
πραγμάτων.

Η

Παρότι διακριτικές οι διαφορές, εντούτοις είναι διακριτές. Η πρώτη τάση,
ακραιφνώς λαϊκίστικη, εστιάζει στο κάλεσμα των υποτι-

μόνιμο χαρακτήρα και φαντάζει ως κινούμενος στόχος.
Εννοιολογικά ορίζεται ως ευτυχία και ο νοηματικός της
προσδιορισμός από τη φύση
του είναι δυσχερής.
Εκείνο, όμως, που διαχρονικά προβλημάτισε τους φιλοσόφους ήταν ο τρόπος
κατάκτησής της. Πρώτος ο
Αριστοτέλης διακήρυξε πως
απώτατος στόχος κάθε ανθρώπινης πράξης είναι η ευδαιμονία. Για το Σταγειρίτη
φιλόσοφο η «ευδαιμονία» συνίσταται στην ομορφιά και
την τελειότητα της ύπαρξης
καθεαυτήν. Η καθεαυτή, δηλαδή, ευδαιμονία του ανθρώπου είναι η αρετή. Αυτή
μπορεί να επιτευχθεί μόνο
στο πλαίσιο μιας κοινωνίας,
αφού ο άνθρωπος ωθείται
από τη φυσική ορμή του να
σχηματίσει κοινωνίες («άνθρωπος φύσει πολιτικόν
ζώον»).
Ο ενάρετος, επομένως, άνθρωπος μπορεί να υπάρξει
μόνο μέσα στην κοινωνία και
ιδιαίτερα στην τέλεια κοινωνία, την πόλη – κράτος. Ο
Αριστοτέλης, δηλαδή, έδωσε
στην Ευτυχία κοινωνικό και
πολιτικό περιεχόμενο. Η ευδαιμονία και η αυτοεκπλήρωση δεν μπορούν να βιωθούν έξω από την κοινωνία
και μόνο με την προσωπική
απομόνωση. Σε κάθε βίωμα
ευδαιμονίας ο Αριστοτέλης
ανιχνεύει κοινωνικό και πολιτικό χρώμα. Γι’ αυτό και βασικό στοιχείο της πολιτικής
του φιλοσοφίας είναι η ιδέα
ότι η αποστολή του κράτους
είναι να καθιστά δυνατή την
ανάπτυξη και την ευδαιμονία
του πολίτη.
Στην αριστοτελική, όμως,
θεώρηση της ευδαιμονίας –
ευτυχίας αντιτάχτηκαν οι φι-

λόσοφοι των Ελληνιστικών
χρόνων (Κυνικοί, Σκεπτικοί,
Επικούρειος, Στωϊκοί). Οι παραπάνω φιλόσοφοι ανέδειξαν τον προσωπικό χαρακτήρα της ευτυχίας που μπορεί να επιτευχθεί μέσα από
διαδικασίες αποφυγής των
δοκιμασιών της ζωής. Κύριος εκφραστής αυτής της
τάσης ο Επίκουρος (341270 π.Χ.). Οι αιτίες αυτής
της διαφοροποίησης βρίσκονται στην κατάρρευση
της πόλης – κράτους και
στην αδυναμία του πολίτη
να αντλήσει την ευδαιμονία
του από την ασφάλεια που
παραδοσιακά του παρείχε η
πολιτεία με τους θεσμούς
και τους νόμους της.
Αυτήν την απώλεια της πολιτικής αυτονομίας των πόλεων – κρατών την ακολούθησε ο προσωπικός δρόμος
της επιβίωσης και της νοηματοδότησης της ύπαρξης.
Μέσα σε αυτό το πολιτικό
πλαίσιο φυσικό ήταν να αναδειχθεί ως πρότυπο ζωής και
ατομική αξία ο άνθρωπος –
ιδιώτης. Η ανεξαρτησία και η
ευτυχία συναρτάται πλέον
από την απομάκρυνση από
την πολιτική δράση. Στην
θέση της πολιτικής μπαίνει
πλέον ο κοσμοπολιτισμός,
αφού και οι γενικότερες συνθήκες ευνοούσαν κάτι τέτοιο.
«Πρέπει να απαλλάξουμε
τον εαυτό μας από τα δεσμά
της καθημερινότητας και
της πολιτικής» (Επικούρος).
Σε μια εποχή, λοιπόν, κατά
την οποία η δημόσια ζωή
ήταν απρόβλεπτη και ρευστή ο Επίκουρος πρότεινε
την αναζήτηση της ευδαιμονίας στην προσωπική τους
ζωή. Για τον Επίκουρο η ηδονή αποτελεί τον τελικό σκοπό της πράξης κάθε ανθρώπου. Τελικός σκοπός δεν εί-

ναι η θετική ηδονή, αλλά η
αποφυγή του πόνου (άλγος).
Κατεξοχήν, όμως, εκείνο που
πρότεινε ο Επίκουρος ως
αναγκαία προϋπόθεση για
την πραγμάτωση της ευδαιμονίας ήταν η αποχή από
την πολιτική. Η συμπύκνωση
αυτής της θέσης βρήκε έκφραση στο γνωστό «Λάθε
βιώσας» (ζήσε απαρατήρητος).
Η εμβληματική αυτή θέση –
φράση εμπεριέχει την αποδέσμευση του ατόμου από
προγενέστερα ιδανικά και
αξίες, όπως η επιδίωξη της
υστεροφημίας. Για τον Επίκουρο η ευτυχία καθίσταται
εφικτή όχι μόνο μέσα από την
απελευθέρωση του ανθρώπου από το φόβο του θανάτου αλλά κι από την εκούσια
διαφυγή του στον προσωπικό χώρο. Με άλλα λόγια το
«Λάθε βιώσας» προκρίνει μια
απόδραση από την πολιτική
και την πόλη.
«Αν και η προστασία από
τους ανθρώπους επιτυγχάνεται, ως ένα βαθμό, χάρη
σε μια σταθερή δύναμη και
στον πλούτο, πραγματική
ασφάλεια έχει κανείς όταν
αυτή απορρέει από την ήσυχη ζωή και την απομάκρυνση από το πλήθος» (Επίκουρος).
Η θέση του Επίκουρου
«Λάθε βιώσας» βρήκε δικαίωση σε μια άλλη εμβληματική φράση του Ζαν Πωλ
Σαρτρ «Η κόλαση είναι οι άλλοι». Η κοινωνία και οι «άλλοι»
στενεύουν την ελευθερία του
ανθρώπου, περιορίζουν την
αυτονομία του και υποσκάπτουν την αυτοβουλία και
το αυτεξούσιό του. Η καθημερινότητα και ο κοινωνικός
συγχρωτισμός δημιουργούν
ανελεύθερες συμβάσεις που
αποδομούν τα βάθρα της
εσωτερικής πληρότητας, δη-
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λαδή, της ευτυχίας «πρέπει
να απαλλάξουμε τον εαυτό
μας από τα δεσμά της καθημερινότητας και της πολιτικής» (Επίκουρος).
Ο «άνθρωπος» σύμφωνα
με το Επικούρειο σύνθημα
«Λάθε βιώσας» προηγείται
οντολογικά και αξιολογικά
του «πολίτη». Γιατί δεν μπορείς να είσαι ελεύθερος, άρα
και ευτυχισμένος όταν η ζωή
σου εξαρτάται από τη γνώμη
των πολλών και από την εξουσία του ενός (πολιτικού ηγεμόνα). Βέβαια, ο Επίκουρος
δεν πρόβαλε ως κοινωνική
αρετή τον ατομικισμό, όπως
λανθασμένα υποστηρίχθηκε,
αλλά διεκδίκησε το δικαίωμα
να υπάρχει ο άνθρωπος ανεξάρτητος από το άγχος να
αρέσει στους πολλούς κι από
το φόβο της εξουσίας των
πολιτικών.
«Ποτέ δεν επιθύμησα να
γίνω αρεστός στους πολλούς. Αφενός δεν κάθισα να
μάθω τι αρέσει στους πολλούς κι αφετέρου, τα όσα
ήξερα εγώ βρίσκονταν μακριά από τη δική τους αντίληψη».(Επίκουρος)
Η επικούρεια ευδαιμονία
αρνείται την ευτυχία και την
ασφάλεια της αγέλης που
επιβάλλουν οι κοινωνικές
συμβάσεις μέσα από τους
ισοπεδωτικούς μηχανισμούς
της ομοιομορφίας. Για τον
Επίκουρο το πρόσωπο του
ανθρώπου στην πόλη χάνεται
και εκείνο που κυριαρχεί είναι
η ανωνυμία και η επιθυμία
για υποταγή. Τα ομοιόμορφα
ανθρωπάκια του Γαϊτη και
το σκηνικό που κατέγραψε ο
Όργουελ («1984») δικαιώ-
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νουν πανηγυρικά το «λάθε
βιώσας». Γιατί ο μαζάνθρωπος δεν είναι ούτε πολίτης,
ούτε άνθρωπος.
Βέβαια η Επικούρεια Ηθική του βίου, όπως εκφράστηκε από το «Λάθε βιώσας»,
συνιστούσε πράγμα αδιανόητο για τους Έλληνες της
κλασικής εποχής, όπου η
συμμετοχή στα κοινά αποτελούσε κοινωνική αξία και ατομική αρετή. Το «Λάθε βιώσας» έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την άποψη του Περικλή για τον «απράγμονα».
Ειδικότερα, ο Περικλής στον
Επιτάφιό του θεωρούσε επιβεβλημένη τη συμμετοχή του
ατόμου στα κοινά και αποδοκίμαζε εμφαντικά την πολιτική απάθεια «Ένι τε τοις αυτοίς οικείων άμα και πολιτικών
επιμέλεια….˙ μόνοι γαρ τον τε
μηδέν των δε μετέχοντα ουκ
απράγμονα, αλλ’ αχρείον νομίζομεν». Για τον κλασικό άνθρωπο η πολιτική συμμετοχή
συνιστούσε χρέος και όχι
μόνο δικαίωμα. Η ιδιώτευση
και η αποχή από τα κοινά
ήταν κατακριτέα ως στάση
ζωής και επέφερε τιμωρία
«άτιμον είναι».
Δυο κόσμοι, λοιπόν, διαφορετικοί, αφού εξέφρασαν
νέες ανάγκες ζωής που επέβαλαν τα νέα πολιτικά δεδομένα της Ελληνιστικής περιόδου. Εξάλλου, τα ερωτήματα για την ευτυχία, την
πολιτική, την κοινωνία και την
Ηθική τίθενται καθημερινά
και χρήζουν απαντήσεων που
να αποτυπώνουν τη σύγχρονη πραγματικότητα. Μπορεί η
ζωή μας να είναι μέσα στο
πλήθος αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα αυτοκαταργηθούμε ως ατομικές οντότητες που αναζητούν μέσα από
προσωπικές στρατηγικές και
διαδρομές την ευδαιμονία.
«Το ευδαίμον και το μακάριον ου χρημάτων πλήθος ουδέ πραγμάτων όγκος, ουδ’ αρχαί τινες έχουσιν, ουδέ δυνάμεις, αλλά
αλυπία και πραότης παθών
και διάθεσις ψυχής το κατά
φύσιν ορίζουσα». (Επίκουρος)
* Το άρθρο αποτελεί διασκευή από κείμενο του βιβλίου του συγγραφέα Ηλία
Γιαννακόπουλου «ΙΔΕΟπολις».

Μια επερχόμενη σύγκρουση
θέμενων προοδευτικών δυνάμεων, στα απολειφάδια
αριστερίστικων οργανώσεων, σε φακίρ φουκαράδες
του παλαιού ΠΑΣΟΚ, όπως οι
Τζουμάκας και Ραγκούσης,
που αναζητούν εναγωνίως
ρόλο αλλά και σε κινήσεις
κομματικής σωτηρίας τύπου
“γέφυρας”.
Στη ζύμη των φαρισαίων
οτιδήποτε είναι αντιδεξιό
μπορεί να ενταχθεί. Μια πολιτική παρακμή συγκεντρωμένη, από το συμπλεγματικό
ηθικό πλεονέκτημα μέχρι τον
κοινωνικό μηδενισμό, χωρίς
ηθικούς φραγμούς και με
μια βάναυση επιθυμία για

εξουσία.
Στον αντίποδα η διαβόητη
ομάδα των 53+, στέκει αριστερότερα προσπαθώντας
να κρατήσει ένα αριστερό
ήθος, απόρροια έθους μάλλον, επιλέγοντας την κομματική και ιδεολογική καθαρότητα. Διαφωνεί με το “περάστε κόσμε” αλλά η συγκυρία δεν προσφέρεται για
ηρωισμούς.
Η ιδεολογία και οι υποτιθέμενες αξιακές αρχές του
κοινωνισμού και αντικληρικαλισμού μπορούν να περιμένουν. Ο Τσακαλώτος, ένας
από τους κύριους εκφραστές της δεν αποδέχτηκε κα-

μία θέση στην Ευρώπη. Φίλης, Ξυδάκης και Κλαυδιανός, στο προοδευτικό κάλεσμα πέρασαν αθόρυβα, χωρίς δηλώσεις ή τηλεοπτική
παρουσία.
Αυτή η ετερόκλιτη ώσμωση
ενός πράσινου ΣΥΡΙΖΑ δεν
τους εκφράζει. Η διεύρυνση
ευνοεί τους προεδρικούς,
ενώ η ιδεολογική καθαρότητα προβάλλει ως η επαύριος
κάθαρση.
Αμφότεροι αμοραλιστές
και χωρίς πολιτική αξιοπρέπεια, καταπίνουν τις στρεβλώσεις με βουλιμία, ενώ
για την πολιτική τους επιβίωση επιστρατεύουν τη θυ-

ματοποίηση αλλά και νέους
αποδιοπομπαίους τράγους,
εντρυφώντας στο παιχνίδι
της προκατάληψης και του
ρατσισμού.
Με υπεροψία και κομπασμό, από το επαναστατικό go
back Μέρκελ, φτάσαμε στο
λαϊκίστικο go back Βέμπερ,
το οποίο στην Ευρώπη προκαλεί θυμηδία.
Η συμβίωση σταδιακά δυσκολεύει εξαιτίας των άμετρων κλήσεων του κόμματος και των μομφών που αυτές προκαλούν.
Προς ώρας το άγχος της
ήττας τους συγκρατεί, αλλά
η επόμενη μέρα θα τους βρει

Νικόλαος Χρ. Γκίκας
να μοιράζουν ευθύνες αλαλάζοντας και να διαρρηγνύουν ιμάτια.

34 σελίδα

ΚΥΡΙΑΚΗ
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06:45
10:00
11:30
12:00
12:45
13:00
15:00
16:00
17:00
19:00

Μαζί το Σαββατοκύριακο
Πάμε Αλλιώς
Με Αρετή και Τόλμη
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Σαν Σήμερα τον 20ό Αιώνα (Ε)
Το Αλάτι της Γης
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Προσωπικά (Ε)
Η Μηχανή του Χρόνου (Ε)
Ποδόσφαιρο: Παναθηναϊκός - ΟΦΗ
(Ζ)
21:00 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Αθλητικά - Καιρός
21:45 Αθλητική Κυριακή
00:00 ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός

07:00
08:00
10:30
11:30
13:00
14:00
15:30
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
22:30

Schooltube (Ε)
Αρχιερατική Θεία Λειτουργία
Φωτεινά Μονοπάτια E3 (Ε)
Εν Συνόλω
Οι Δρόμοι της Ανάπτυξης E3
Κατηγορώ την Κοινωνία
Εικαστικοί E1
Άξιον Εστί E4
Η Δεκαετία του '90 E3 (Ε)
Η Δεκαετία του '90 E4 (Ε)
Τα Στέκια Κ3 Ε3
Ντετέκτιβ Μέρντοχ Κ10 Ε13
Βικτώρια E2
Πέντρο Νούλα
Ο Κύριος Τίποτα (Norman: The
Moderate Rise and Tragic Fall of a
New York Fixer)
00:30 360

07:00
08:00
08:30
09:30
13:00
13:30
15:00
17:00
18:30
19:00
21:00
22:00
00:15

24 Ώρες Ελλάδα (Ε)
Μικρές Φάρμες E11 (Ε)
Corpus Aeternum
14ος Διεθνής Μαραθώνιος Πέλλα Θεσσαλονίκη
Ειδήσεις
Κυριακή στο Χωριό Κ2 (Ε)
Ποδόσφαιρο: Απόλλων Λάρισας Τρίκαλα
Χάντμπολ: Τουρκία - Ελλάδα
Εικαστικές Ξεναγήσεις
Ποδόσφαιρο: Άρης - Ατρόμητος
Τα Φονικά Μυστήρια της Κας Φίσερ
Κ1 Ε6
Ειδήσεις
Volume

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

Οι Μεν και οι Δεν (Ε)
Της Ελλάδος τα Παιδιά (Ε)
Thrive
Μια Ζωή Κ2 Ε38
Το Καφέ της Χαράς (Ε)
Υγεία Πάνω απ' 'Oλα Κ7
ANT1 News
Merenda Mania
Κωνσταντίνου και Ελένης Κ1 Ε24
(Ε)
15:45 Εκείνες κι Εγώ
16:45 ΑΝΤ1 News - Δελτίο στη Νοηματική
Γλώσσα

τηλεόραση

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
17:00
19:30
20:45
00:00

07:30
08:00
08:30
08:45
09:15
09:45
10:15
10:45
11:15
12:00
12:30
14:15
15:00
15:30
17:00
18:00
18:10
19:50
21:00
22:50
00:45

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

Κάτι να Καίει
ANT1 News
Your Face Sounds Familiar Κ5
Spider - Man

Super Wings
Polly Pocket
Πέππα, το Γουρουνάκι
Οι Ευχούληδες: Το Πάρτι
Συνεχίζεται
Η Μάσα και ο Αρκούδος
Μπόμπι και Μπιλ
PJ Masks
Miraculous Lady Bug
Η Barbie Παρουσιάζει τη Θαμπελίνα
Mecard
Dolphin Tale
Traction
Star News
Τα Φιλαράκια Κ4 Ε23
The Big Bang Theory Κ12 Ε15
Ειδήσεις στη Νοηματική Γλώσσα
MasterChef 3: MasterClass
Star News
Ζητείται Ψεύτης
Η Αρπαγή
Βλέπω τον Θάνατό σου

Η Σερίφης Κάλι στην Άγρια Δύση
Για Πάντα Φίλες Κ2 Ε16 (Ε)
Kitchen Lab (Ε)
Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση
Ειδήσεις
Καλύτερα Δε Γίνεται!
Kitchen Lab
Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική
Γλώσσα
Το Σόι σου Κ5 Ε44 (Ε)
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα Κ6
Ε49 (Ε)
Σταχτοπούτα
Madwalk 2019

06:00 Καλημέρα με τον Γιώργο Αυτιά
10:00 Ακραία Φαινόμενα
12:30 Τα Νέα των Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων. Ready?
13:00 Goal Χωρίς Σύνορα
14:00 Οι Ειδήσεις του ΣΚΑΪ
14:40 Power of Love
16:00 The Tourίστες
17:00 Δελτίο στη Νοηματική
17:15 dot.
18:30 Food n' Friends
19:30 Τα Νέα του ΣΚΑΪ
20:50 Survivor
01:00 WWE SmackDown

07:00
08:00
16:00
17:00
19:00
20:00
21:00

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

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

Σπορ στη Θεσσαλία
Super Sport
Δυνατά και Ελληνικά
Δυνατά και Ελληνικά
Εδώ Μακεδονία. Η Εξουσία Ακούει;

08.00 Ντοκυμαντέρ «Το Καθολικό της
Μονής Αγίου Γεωργίου στο
Μεταξοχώρι Αγιάς»
08.30 “Πνευματική Θεσσαλία”
09.30 Τελεμάρκετινγκ
10.30 Παιδικό πρόγραμμα «Σεβάχ»
11.00 ΤΕΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
12.00 Θεία λειτουργία
12.45 «Εδώ Θεσσαλία - Εδώ Ελλάδα»
14.45 «Θεσσαλία LIVE»
16.00 Τελεμάρκετινγκ
17.00 Τravel Guide
18.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
18.40 Τελεμάρκετινγκ
19.00 Εν λευκώ
20.30 Ντοκυμαντέρ «Όταν θυμώνει ο
Πηνειός»
21.00 ΓΕΓΟΝΟΤΑ -ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21.30 «Στη Σέντρα»
23.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
23.40 Ξένη ταινία «Zainα, απόδραση στη
Σαχάρα»

07.00
10.30
14.00
15.00
16.30
17.30
18.00
21.30
23.30

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

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

09:45
12:50
14:00
14:30
17:40
17:50
18:55
20:00
21:00
23:00
01:15

'Eλα Χαμογέλα
Open Sport
Open News - Μεσημεριανό Δελτίο
'Oλα... Λάθος
Open News στη Νοηματική
Celebrity Travel
Open News
My Greece
Θα σε Κάνω Βασίλισσα
Total Football
Ρ20

ΚΡΙΟΣ: Δε θα σας ωφελήσει σε τίποτα να προσπαθήσετε να αποδείξετε ότι είστε θύματα και
να προωθήσετε το δίκιο σας.
ΤΑΥΡΟΣ: Καλά θα κάνετε να κάνετε ότι δεν τα
βλέπετε τα προβλήματα και απλά να βρείτε τα
«παραθυράκια» εκείνα που αν τα ανοίξετε θα
σας δώσουν οξυγόνο και μια άλλη «θέα» για τα
πράγματα. Εξάλλου το τρίγωνο του Ήλιου με το
Δία έρχεται για να σας γεμίσει με πίστη και δύναμη.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Μπορεί να νιώσετε ότι μια φιλική σχέση πρέπει να αλλάξει ή να τελειώσει. Το να αλλάξει βέβαια μπορεί ο καθένας να το εκλάβει
όπως θέλει, αφού ενδέχεται να γίνει ερωτική
ή ακόμα να αποφασίσετε να προχωρήσετε σε
μια οικονομικού τύπου συνεργασία.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Τί δηλώνετε; Αδέσμευτοι; Τσουπ!
Στο εξής μπορεί να δηλώνετε δεσμευμένοι. Μήπως δηλώνετε άνεργοι; Χμμμ…μάλλον όχι για
πολύ! Από την Κυριακή άλλωστε η εύνοια του
Δία στην καθημερινότητα σας θα είναι πιο ευδιάκριτη.
ΛΕΩΝ: Η απάντηση στο ερώτημα κατά πόσο είναι συμπαίκτες ή αντίπαλοι εξαρτάται από
σένα και το κατά πόσο είσαι διατεθειμένος να
κάνεις αλλαγές στην καθημερινότητα σου,
βγάζοντας συνήθειες ή ανθρώπους που δεν εξυπηρετούν κάτι.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Από την άλλη αν υπάρχουν παιδιά
στο περιβάλλον σου, μπορεί να σου δώσουν ερεθίσματα που αυτές τις μέρες θα επηρεάσουν
βαθιά την ψυχολογία σου. Βέβαια και η Κυριακή είναι γεμάτη συγκινήσεις, γενικά πολύ ευχάριστες!
ΖΥΓΟΣ: Η Κυριακή όμως φέρνει αέρα ανανέ-

ωσης στη σχέση σου ή νέες, ιδιαίτερα ευχάριστες γνωριμίες αν είσαι μόνος σου και θα έχεις
την ευκαιρία να ζήσεις πολλές και μεγάλες συγκινήσεις.

Δευτέρα 15 Απριλίου
8 πρωί – 2 μεσημέρι και 5
απόγευμα έως 8 πρωί επομένης
Ζαλαβράς Αθανάσιος

Αθ. Διάκου & Τιούσον
2431023767
08:00 π.μ. – 23:00 μ.μ.
Κυπριζλή Ελένη
Πλατεία Δεσποτικού
2431035832

ΑΙΘΟΥΣΑ 1:
Σε απογευματινές
προβολές

“ΠΩΣ ΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΤΕ

ΤΟΞΟΤΗΣ: Την Κυριακή ο Δίας απ’ το ζώδιο σας
θα βρίσκεται σε πολύ ωραία όψη με τον Ήλιο
και θα σας χαρίσει μια υπέροχη μέρα, ενώ αν
ο έρωτας έχει περάσει τα τεστ μπορεί να περάσει και σε πιο… «αναπαραγωγική» φάση.

ΤΟ ΔΡΑΚΟ ΣΑΣ 3”
Σε κανονικές προβολές

“HELLBOY”

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Οι αλλαγές που θα πρέπει να κάνετε προκειμένου να βελτιώσετε τις σχέσεις στο
περιβάλλον σας. Αρωγός σε αυτή σας την προσπάθεια θα είναι ο Δίας, που με το τρίγωνο που
θα σχηματίσει με τον Ήλιο την Κυριακή, θα σας
κάνει να πιστέψετε ότι όντως μπορείτε να γυρίσετε σελίδα και να φτιάξετε κάτι πιο όμορφο
και υγιές.

ΑΙΘΟΥΣΑ 2:
Σάββατο-Κυριακή
η παιδική ταινία της Ντίσνεϊ

“ΝΤΑΜΠΟ”
Σε βραδινές προβολές
το θρίλερ

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Την Κυριακή το τρίγωνο Ήλιου-Δία
αποτελεί μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία να κοινωνικοποιηθείτε και να κάνετε γνωριμίες από
τις οποίες κάτι έχετε να κερδίσετε.

“ΝΕΚΡΩΤΑΦΙΟ ΖΩΩΝ”
Για τις ώρες στο 78775

ΙΧΘΕΙΣ: Την Κυριακή το τρίγωνο του με το Δία
θα σας βοηθήσει να δείτε την αισιόδοξη πλευρά των πραγμάτων και είναι πολύ πιθανό να φέρει και κάποιες οικονομικές ευκαιρίες.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
στο Μύλο Ματσόπουλου

OΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Εχει και η Αλεξάνδρεια τον δικό της (αιτ.).
2. Εκφραση επιδοκιμασίας - Πασίγνωστο κινεζικό όνομα (αντιστρ.).
3.
Αντιδιαστέλλεται
προς τον... ουρανό - Χαρακτηρισμός... χαρακτηριστικών.
4. Κλάδος ειδικότητας
της ιατρικής (γεν.).
5. Περίοδος εγκράτειας.
6. Μέσο θανάτωσης Από τα εκατό τα... τελευταία.
7. Από μία γενική ακολουθείται
- Μία από τις ονομασίες της
Αστάρτης.
8. Γεμίζει και αδειάζει καθημερινά.
9. Ο αριθμός των Εστιάδων Μουσική νότα -Ομοια γράμματα.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Επωνυμία του Κωνσταντίνου
Δ' του Βυζαντίου.
2. Μητέρα της ομηρικής Ναυσικάς.
3. Πληθυντικός άρθρου -Μέρος
του σώματος (καθ.).
4. Η γέφυρα του βρίσκεται πάνω
από το Κανάλε Γκράντε - Γραφή
του αριθμού 350.
5. Επί αψύχων κλαγγή, επί εμψύχων φωνή (αρχαϊστί) - Ο ποι-

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

Το βραβευμένο
ελληνικό
σινεμά στην πόλη μας

Οι ώρα προβολής
ητής της Ερημης Χώρας (με άρθρο).
6. Υγρό που έχει υποστεί... επιδράσεις (αιτ.).
7. Από τα φρούτα αυτά παρασκευάζεται η γρεναδίνη - Ο,τι και
το 3 α' καθέτως.
8. Γυναικείο όνομα - Το χρησιμοποιούμε όταν αναρωτιόμαστε.
9. Μία ειδική... επιδεξιότητα (με
άρθρο).
ΛΥΣΗ (13-4-2019)
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ 2.
ΕΠΙΚΑΙΡΑ 3. ΝΤΑΡΝΤΑΝΑ 4. ΤΑΡ
- ΤΟ - ΑΝ 5. ΑΠΟ - ΕΤ 6. ΛΛ - ΟΦΕΛΟΣ 7. ΣΙΤΑΛΕΥΡΟ 8.ΟΜΟ - ΑΙΑ 9.
ΝΙΣΥΡΟΣ ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΜΕΝΤΕΛΣΟΝ 2. ΕΠΤΑ - ΛΙΜ 3. ΤΙΑΡΑ - ΤΟΝ
4. ΑΚΡ - ΠΟΑ 5. ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ 6.
ΤΙΤΟ - ΕΕ 7. ΩΡΑ - ΕΛΥΑΡ 8. ΣΑΝΑΤΟΡΙΟ 9. ΑΝ - ΣΑΟΣ

Για να γυμνάζεται
το μυαλό σας

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

6
4

2

είναι 20.00
Η τιμή του εισιτήριου
για κάθε προβολή
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

Sudoku

Πώς παίζεται
Κονδύλη 25
2431073736

Αυτή τη βδομάδα προβάλλονται

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Είναι στο χέρι σας αν θα το κάνετε δημιουργικά και με τρόπο που θα φέρει θετικά αποτελέσματα ή αν στο τέλος θα βρείτε καμένη γη και θα πρέπει να ξεκινήσετε να χτίζετε απ’ το μηδέν. Την Κυριακή το τρίγωνο Ήλιου-Δία μπορεί να φέρει ευχάριστες εξελίξεις
στα οικονομικά σας.

CINE –ΜΥΛΟΣ

ΔIANYKTEPEYONTA ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
8 πρωί – 2 μεσημέρι και 5 απόγευμα έως 8 πρωί επομένης
Γκουλιοπούλου Βασιλική
Κανούτα 1
2431031180
08:00 π.μ. – 23:00 μ.μ.
Καμινιώτης Σόλων

TELEMACHOS CINEMA
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Eπιμέλεια
I. Tσιμπερδώνη

1 έως 9 και κάθε οριζόντια και κάθε κάθετη στήλη να
έχει όλους τους αριθμούς από 1 μέχρι 9.
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ΠPATHPIA ΔIANYKTEPEYONTA
Πιάζα-Οδ. Καλαμπάκας
Παπαθανασίου Αφοί
-Οδ. Μετεώρων
Ευθυμίου-Οδ. Τρικάλων
-Λαρίσης
Παππάς-Οδ. Πύλης
Ιωάννου-Οδ. Κονδύλη
Κωτούλας Παν.-Οδ. Λαρίσης
Ντόκος-Οδ. Καρδίτσης
Σαλταγιάννης-Οδ. Ριζαριού
Νταούλας-Οδ. Πύλης
Σιούλης-Οδ. Καρδίτσης
Λιάπης
-Οδ. Τρικάλων-Καλ/κας
Νταϊλιάννης-Οδ. Καλαμπάκας
Αρβύθης-Οδ. Πύλης
Σταυρόπουλος-Οδ. Καρδίτσης
Νταϊλιάννη-Οδ. Λαρίσης

Στραπάτσας
-Κόκκινος Πύργος
Τσιανατέλης-Οδ. Ιωαννίνων
Βουτσελάς-Οδ. Καρδίτσης
Ανυφαντής-Πηγή
Βότσιος-Μέλιγος
Καλαμπανίδας
-Αγ. Βησσαρίωνας
Καλαντσής-Πηγή
Καλκαντέρας-Φήκη
Καραντάκος-Δροσερό
Κωλέτσιος-Πύλη
Κωτούλας-Μεγαλοχώρι
Λαόπουλος-Φανερωμένη
Μερεντίτης-Πύλη
Μπαρτζίγκας-Φήκη
Οικονόμου-Μικ. Κεφαλόβρυσο
Πανάγος-Πύλη

Παπαβασιλείου
-Μεγ. Κεφαλόβρυσο
Παππά-Χρυσαυγή
Πρεβέντας
-Μεγ. Κεφαλόβρυσο
Σκρέκας-Μεγάρχη
Τζέλης-Μεγαλοχώρι
Τουρτούνης-Ρίζωμα
Τσεκούρας-Γλίνος
Μπαλάφας Γεώργιος
-Παραπόταμος
Μπαλάφας Γεώργιος
Μ. Καλύβια
Κουβελάς-Γόμφοι
Τσιάκας-Γόμφοι
Τσιόγκας-Φωτάδα
Τσιούτσιας-Αγ. Κων/νος
Τσόγιας-Ρίζωμα

Κατσάνας-Μ.Καλύβια

9

3

8

Δευτέρα 15 Απριλίου
Καραγιάννης-7 χλμ.
Τρικάλων-Καλαμπάκας
Κωτούλας-Οδ. Καρδίτσης
Τζάρτζος-Οδ. Μετεώρων
Ευθυμίου-Οδ. Τρικάλων
-Λαρίσης
Γιαννακόπουλος-Διαλεκτό
Ζουλιανίτης-Σερβωτά
Καρανίκας-Μ.Καλύβια
Λαόπουλος-Φανερωμένη
Μπάλλας-Πύλη
Σκαρλέας-Αρδάνι
Τσιγάρας-Βαλτινό
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Οι τριπλές εκλογές φρενάρουν
τη διενέργεια πλειστηριασμών
νασταλτικά για τους
πλειστηριασμούς που
έχουν προγραμματιστεί
να γίνουν το 2019 λειτουργούν
οι τριπλές εκλογές, οι οποίες
αναμένεται να αναχαιτίσουν
τους ρυθμούς διενέργειάς τους
και την προσπάθεια εντοπισμού
των στρατηγικών κακοπληρωτών. Αυτό, γιατί μία εβδομάδα
πριν και μία εβδομάδα μετά
την κάθε εκλογική διαδικασία
αναστέλλονται τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης, με συνέπεια αρκετοί οφειλέτες να προσβλέπουν σε αυτή την αναστολή για να αποτρέψουν τον πλειστηριασμό του ακινήτου τους.
Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει ότι οι ευρωεκλογές καθώς και ο πρώτος γύρος των
δημοτικών και περιφερειακών
εκλογών θα διεξαχθούν ταυτόχρονα στις 26 Μαΐου, ενώ ο
δεύτερος γύρος για τις αυτοδιοικητικές εκλογές έχει οριστεί
για τις 2 Ιουνίου 2019.
Ο χρόνος διενέργειας των
βουλευτικών εκλογών δεν έχει
οριστικοποιηθεί, αλλά είτε είναι
τον Οκτώβριο είτε νωρίτερα, θα
αποτελέσει άλλη μια «νεκρή»
περίοδο, μετά τον Αύγουστο,
που ούτως ή άλλως δεν πραγματοποιούνται πλειστηριασμοί.
Οι τρεις εκλογικές αναμετρήσεις δημιουργούν τις προϋποθέσεις να αναχαιτιστεί ο ρυθμός διενέργειας πλειστηριασμών, που υπολογίζεται ότι θα
ξεπεράσουν τις 15.000, αλλά είναι αβέβαιο πόσοι από αυτούς
θα υλοποιηθούν. Το γεγονός
αυτό προκαλεί προβληματισμό
στις τράπεζες ότι το 2019 θα είναι μια χαμένη χρονιά και πως
η προσπάθεια που καταβάλλεται να ομαλοποιηθούν οι πλειστηριασμοί θα αποδειχθεί
άκαρπη.

Α

Η αποφυγή με κάθε τρόπο
των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης επιστρατεύεται από
στρατηγικούς κακοπληρωτές
σε συνδυασμό με άλλες μεθόδους, στην προσπάθειά τους να
αποφύγουν τις επιπτώσεις της
ασυνέπειας. Μία από αυτές είναι η αμφισβήτηση της τιμής με
βάση την οποία βγαίνει ένα
ακίνητο στον πλειστηριασμό,
μια πρακτική που παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις, καθώς,
σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αρμοδίων στελεχών, το ποσοστό
αναβολών εξαιτίας αυτής της
πρακτικής ξεπερνάει πλέον το
30%. Την αμφισβήτηση συνεπικουρεί η μαρτυρία τρίτου
προσώπου, συνήθως συγγενούς, που πιστοποιεί ότι η τιμή
εκκίνησης του πλειστηριασμού
που προτείνει η τράπεζα είναι
χαμηλή, αξιώνοντας την αύξησή της. Σε αρκετές περιπτώσεις
το αίτημα για αύξηση της τιμής
φθάνει το 50% ή ακόμα και το
100%, οδηγεί δηλαδή στον διπλασιασμό της τιμής εκκίνησης του πλειστηριασμού. Αποτέλεσμα είναι φυσικά η αποτυχία του πλειστηριασμού, αφού
οι τιμές στις οποίες βγαίνουν σε

πλειστηριασμό τα ακίνητα είναι
εκτός πραγματικότητας και έτσι
η διαδικασία καταλήγει άγονη.
Η πρακτική αυτή αποκτά όλο
και περισσότερους οπαδούς
και παρά το γεγονός ότι οι τράπεζες προσπάθησαν, στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης με
την κυβέρνηση για το νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης
κατοικίας, να βάλουν φραγμούς στο φαινόμενο αυτό, η
προσπάθεια έπεσε στο κενό. Οι
τράπεζες είχαν ζητήσει να
υπάρχει τεκμηρίωση στην αμφισβήτηση της τιμής εκκίνη-

σης που εκείνες ορίζουν, μέσω
σχετικής πιστοποίησης από
ανεξάρτητο εκτιμητή και πάντως όχι με απλή δήλωση συγγενικού προσώπου που «μαρτυρούσε» ότι η τιμή είναι χαμηλή. Το αίτημα παραπέμφθηκε στις ελληνικές καλένδες και
η τακτική αυτή αποτελεί ακόμη
μία αιτία που απειλεί να τινάξει
στον αέρα τους σχεδιασμούς
των τραπεζών για τους πλειστηριασμούς το 2019.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της
ΤτΕ μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας eauction, το 2018
πραγματοποιήθηκαν 14.900
πλειστηριασμοί συνολικής
αξίας 4 δισ. ευρώ. Από αυτούς,
γόνιμοι ήταν περίπου το ένα τρίτο και συγκεκριμένα 4.770 πλειστηριασμοί ακινήτων, εκ των
οποίων οι μισοί αφορούσαν κατοικίες και οι άλλοι μισοί επαγγελματικά ακίνητα. Σύμφωνα
με τα ίδια στοιχεία, η αξία των
ακινήτων που άλλαξαν χέρια
μέσω πλειστηριασμών το 2018
ήταν περίπου 1 δισ. ευρώ και οι
τράπεζες πλειοδότησαν για το
85% αυτών των πλειστηριασμών, αποκτώντας περί τις
4.050 ακίνητα.

Economist: Μικρότερο
το έλλειμμα του εμπορικού
ισοζυγίου της Ελλάδας
Η Ελλάδα σημείωσε έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου 1,7 δισεκ.
ευρώ για τον μήνα Φεβρουάριο, περί τα 61 εκατομμύρια ευρώ
λιγότερο (3,6%) από το προηγούμενο έτος, γράφει ο Economist
Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 9,3%, ξεπερνώντας την αύξηση
4% της αξίας των εισαγωγών κατά την ίδια περίοδο. Οι εξαγωγές προς χώρες εκτός Ε.Ε. αυξήθηκαν κατά 16,4% ετησίως, έναντι 3,5% για πωλήσεις σε άλλα μέλη της Ένωσης.
Έπειτα από δύο δύσκολους μήνες, οι ελληνικές εξαγωγές
επέστρεψαν σε άνοδο τον Φεβρουάριο, παρά τις σαφείς ενδείξεις
αποδυνάμωσης της περιφερειακής αλλά και της παγκόσμιας οικονομίας. Τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο οι ελληνικές εξαγωγές
είχαν υποχωρήσει, σε ετήσια βάση, κατά 2,2% και 1,2% αντίστοιχα. Αυτό υποδηλώνει ότι η ασθενέστερη εξωτερική ζήτηση
είχε επιπτώσεις στον εξαγωγικό τομέα της χώρας. Το προηγούμενο διάστημα, οι ελληνικές εξαγωγές παρουσίαζαν ισχυρή πορεία, σημειώνοντας ανάπτυξη κατά μέσο όρο 17,4% ετησίως, κατά τους 12 μήνες έως τον Νοέμβριο του 2018 (η υψηλή βάση που προκάλεσε η έντονη ανάπτυξη του περασμένου
έτους καθιστά την απόδοση του Φεβρουαρίου ακόμη πιο εντυπωσιακή). Οι ισχυρές εξαγωγικές επιδόσεις κατά το μεγαλύτερο μέρος του 2018 καθορίστηκαν από τη σταθερή ζήτηση από
την ΕΕ και από χώρες εκτός ΕΕ. Μαζί με το Ηνωμένο Βασίλειο
και την Ιρλανδία, η Ελλάδα είναι μεταξύ των χωρών της ΕΕ που
είναι λιγότερο ενσωματωμένες στις ευρωπαϊκές περιφερειακές αλυσίδες αξίας ως μερίδιο του συνολικού εμπορίου, με το
μεγαλύτερο μερίδιο του εξωτερικού εμπορίου να διεξάγεται με
οικονομίες εκτός της Ένωσης.
Η αύξηση των εισαγωγών κατά 4% που σημειώθηκε τον Φεβρουάριο ήταν ίδια με τον Ιανουάριο, η οποία με τη σειρά της
είχε ενισχυθεί σημαντικά έναντι του 0,6% τον Δεκέμβριο. Κατά
τους προηγούμενους έξι μήνες, η αξία των εισαγωγών αυξήθηκε
κατά μέσο όρο κατά 19,9% ετησίως.
Οι εισαγωγές είναι πολύ μεγαλύτερες από τις εξαγωγές σε
απόλυτες τιμές και παρά το ελαφρώς μειωμένο εμπορικό έλλειμμα τον Φεβρουάριο, η υποκείμενη τάση είναι αύξηση του εξωτερικού ελλείμματος.
Αναμένουμε χαμηλότερες παγκόσμιες τιμές ενέργειας από
τα τέλη του 2018 που αναμένεται να επιβραδύνουν την αύξηση
των τιμών των εισαγωγών, γεγονός που θα συμβάλει στη συγκράτηση του κόστους των εισαγωγών το 2019. Παρόλο που η
δυναμική ανάπτυξης επιβραδύνθηκε στη ζώνη του ευρώ, η σχετικά υψηλή έκθεση της Ελλάδας σε άλλες αγορές αναμένεται
να βοηθήσει τις εξαγωγές, αναφέρει ο Economist.

ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΩΤ. Ι. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ

ΓOPΓOΓYPI - TPIKAΛA
THΛ.: 24310 53555

Με συνέπεια εκεί
που μας χρειάζεστε

Έγκριτο μέλος συνδέσμου
ταπητοκαθαριστηρίων

“ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ”

Σε προσιτές τιμές

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

ΤΗΛ:

24310-29072
697-6670157
TPIKΑΛA

ANAΛAMBANOYME ΣYNTHPHΣEIΣ
ΠOΛYKATOIKIΩN
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Πρόγραμμα ὁμιλητῶν Ο Ακάθιστος Ύμνος στα Τρίκαλα
κατὰ τοὺς Κατανυκτικοὺς Ἐσπερινοὺς
στήν Ἱερὰ Μητρόπολη Τρίκκης καὶ Σταγὼν
Διὰ τοῦ παρόντος σᾶς γνωρίζομεν, ὅτι καθὼς πλησιάζει ὁ
χρόνος τῆς ἐνάρξεως τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, τῆς κατ’ ἐξοχὴν πνευματικῆς περιόδου τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, ἡ ὁποία καταλήγει εἰς τὸν Σταυρὸν καὶ τὴν
Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, προγραμματίζομεν
πρὸς τοῦτο ἐκδηλώσεις ὁμιλιῶν κατὰ τὰς Κυριακὰς τῆς περιόδου αὐτῆς, πρὸς πνευματικὸν καταρτισμὸν καὶ ἐνίσχυσιν
ὅλων τῶν χριστιανῶν εἰς τὸ πνευματικὸν στάδιον τῆς ἀθλήσεως τῶν ἀρετῶν τῆς ἁγίας μας Ἐκκλησίας.
Οἱ ὁμιλίες θὰ λαμβάνουν χώρα ἐντὸς τοῦ Μητροπολιτικοῦ
Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Τρικάλων, τὸ ἑσπέρας τῶν Κυριακῶν περί τήν 6ην ὥραν συμφώνως τοῦ προγράμματος, τὸ
ὁποῖον ἀκολουθεῖ:
Κυριακὴ 14 Ἀπριλίου 2019
(Ε’ Νηστειῶν), «Τῆς Ὁσίας Μαρίας
τῆς Αἰγυπτίας» ὥρα 6 μ.μ.:
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλῆς Μουρτζανός,
Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος καί Ὑπεύθυνος Νεότητος
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κερκύρας, Παξῶν καί Διαποντίων Νήσων.
Σᾶς παρακαλοῦμεν καὶ σᾶς προτρέπουμε πατρικῶς, ὅπως
παρευρεθῆτε εἰς τὰς ἐν λόγῳ ὁμιλίας, εἰς τρόπον ὥστε νὰ
ἀπολάβητε τῶν ὠφελειῶν τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ πρὸς ἐνδυνάμωσιν τῶν ἀντιστάσεων ἔναντι τῶν ποικίλων πειρασμῶν τῶν
ὁποῖων ἀντιμετωπίζομεν εἰς τὸν καθ’ ἡμέραν ἀγῶνα μας.
Καλὴ καὶ Ἁγία Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ!

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

Παρουσία πολλών πιστών η ακολουθία του Ακάθιστου Ύμνου,
με ξεχωριστή στιγμή η τελετή στην ΣΜΥ

έσα σε κλίμα θρησκευτικής κατανύξεως, τελέσθηκε την
Παρασκευή η Ακολουθία τού
Ακαθίστου Ύμνου σε όλους
τους Ιερούς Ναούς της Ιεράς
Μητροπόλεως Τρίκκης και
Σταγών, με τη συμμετοχή πλήθους ευσεβών Χριστιανών, οι
οποίοι με περισσή ευλάβεια
προσήλθαν και παρακολούθησαν ένα από τους ωραιότερους βυζαντινούς ύμνους
προς τιμήν της Παναγία μας,
που είναι και άρρηκτα συνδεδεμένος με την εκκλησιαστική
ζωή και τον Ελληνισμό.

Μ

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ.
Χρυσόστομος Χοροστάτησε
διαδοχικά στον Ιερό Ναό Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων, στον Ιερό Ναό Αγίων Νικολάου, Ραφαήλ και Ειρήνης
στο Νοσοκομείο Τρικάλων στον

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.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ•πΛΗΡΟφΟΡiΕΣ - ΚΡΑΤhΣΕΙΣ: 24310 73130•www.ktel-trikala.gr
ΤΡΙΚΑΛΑ - ΑΘΗΝΑ

ΤΡΙΚΑΛΑ – ΒΟΛΟΣ
7.00, 11.30, 15.00, 19.00

01.00 νυχτερινό (εκτός Σαβ. προς Κυρ.)

ΒΟΛΟΣ – ΤΡΙΚΑΛΑ

ΑΘΗΝΑ - ΤΡΙΚΑΛΑ

6.30, 11.00, 15.00, 19.00

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

7.00, 10.30, 13.30, 15.30, 18.00, 21.00

ΤΡΙΚΑΛΑ – ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΛΑΜπΑΚΑ – ΜΕΤΕΩΡΑ

extra Παρασκευή & Κυριακή: 17.00

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

Καθημερινά: 9.00, 12.00, 15.00

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

ΛΑΡΙΣΑ – ΤΡΙΚΑΛΑ

8.30, 12.00, 15.15, 17.30, 21.00

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

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

ΤΡΙΚΑΛΑ – ΚΑΡΔΙΤΣΑ

καθημερινά: 8.45, 15.30

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

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

ΚΑΡΔΙΤΣΑ-ΤΡΙΚΑΛΑ

14.30 Δευτ., Τετ., Παρ., Κυρ.

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

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

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

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

πΑΤΡΑ - ΤΡΙΚΑΛΑ

ΚΑΛΑΜπΑΚΑ – ΤΡΙΚΑΛΑ

Δευτέρα, Παρασκευή, Κυριακή: 15.15

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

Ιερό Προσκυνηματικό Ναό Αγίου Στεφάνου Τρικάλων στον
Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Τρικάλων και στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων όπου και τέλεσε
Ιερά Αγρυπνία.
Το μεσημέρι συγχοροστάτησε μετά του Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Σταγών και Με-

Διήμερη εκδρομή
Εκδρομή του Συλλόγου Συντ/χων ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ)
Ο Σύλλογος Συντ/χων ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ) διοργανώνει
Συλλόγου Αργιθεατών Τρικάλων διήμερη
εκδρομή στις 16 και 17 Απριλίου 2019 στην Βυ-

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

7.00, 10.00, 13.00, 15.30, 18.30,

τεώρων κ. Θεοκλήτου κατά την
Ακολουθία του Ακαθίστου
Ύμνου προς την Υπεραγία Θεοτόκο στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Τρικάλων.
Στις ομιλίες του προς τους
παρισταμένους πιστούς ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε στο
Σεπτό Πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου καθώς επίσης
και στην συμβολή Της για την
Σωτηρία του Ανθρώπου.
ΧΡ. ΠΑΠ.

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

ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΧΑΘΗΚΑΝ
ΧΑΘΗΚΕ φάκελος με χρήματα που προοριζόταν για επίλυση θέματος υγείας από το Νοσοκομείο μέχρι την Απόλλωνος.
Όποιος τον βρήκε παρακαλείται
να επικοινωνήσει στα τηλέφωνα
6981907459, 24310 28682 και θα
αμοιφθεί.
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.

ζαντινή ΟΧΡΙΔΑ.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο του Συλλόγου
2431074707 και 6937233500, κ. Γ. Ρώσση.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Χιτώνας Αγάπης

Δωρεάν διανομή ρούχων
Ανοίγουμε μια αγκαλιά αγάπης
και κάνουμε πράξη όλοι μαζί το…
«γυμνός ἥμην, καί περιεβάλετέ με» (Ματθ. κε’, 36)
Παρούσα στις δύσκολες στιγμές ανθρώπων που έχουν ανάγκη
από ενίσχυση και προστασία, η Ενορία Παναγίας Επισκέψεως Τρικάλων διανέμει σε ιδιόκτητο χώρο στην οδό Παγκάλου 4 και Αθανασίου Διάκου γωνία (έναντι Ερυθρού Σταυρού) δ ω ρ ε ά ν καθαρά και σε άριστη κατάσταση ρούχα και υποδήματα σε ανθρώπους
που τα έχουν ανάγκη. Ρούχα και υποδήματα βρεφικά, παιδικά, ανδρικά και γυναικεία.
ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΑΠΟ 15 ΕΩΣ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: ΑΠΟΓΕΥΜΑ 5-7
ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ: ΠΡΩΙ 10-12
ΑΠΟ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΩΣ 5 ΜΑΪΟΥ ΚΛΕΙΣΤΑ
ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ
ΤΟ ΘΕΡΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Τις ίδιες ώρες λειτουργίας γίνεται και συλλογή σε καλή κατάσταση, καθαρών καλοκαιρινών και μόνο υποδημάτων και ενδυμάτων. Μεγαλύτερη ανάγκη υπάρχει αυτήν την στιγμή σε ρούχα
νεανικά, κυρίως για αγόρια, και σε ανδρικά υποδήματα. Με πολλή αγάπη οι εθελόντριες κυρίες τις ενορίας θα σας διευκολύνουν
με τον καλύτερο τρόπο και θα παράσχουν κάθε δυνατή εξυπηρέτηση.
Θερμή παράκληση να μην φέρετε χειμερινά ρούχα διότι δεν
υπάρχει χώρος φύλαξης. Επίσης να μην αφήνετε ρούχα έξω από
τον Χιτώνα Αγάπης της ώρες που δεν λειτουργεί ούτε στο προαύλιο του Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας (έναντι Ο.Τ.Ε.).
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Καθημερινά στον Ιερό Ναό Παναγίας Επισκέψεως Τρικάλων,
στο τηλέφωνο 2431033671 ή στην ιστοσελίδα www.panagiaepiskepsi.gr.

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
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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

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

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

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΧΡΥΣΙΝΟΥ στα ΑΜΠΕΛΙΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
Απογευματινή εκδρομή το Σάββατο 20 Απριλίου 2019

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

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

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

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

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

Αρ. ΜΗ.Τ.E. 0727Ε60000016300
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

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
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.

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

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

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΕΤΑ

ΜΑΚΡΗ

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

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

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ σε ασυναγώνιστες τιμές με όλες τις αεροπορικές εταιρείες

-

-ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

για κάθε προορισμό...

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

Αριθμος μητρωου
ΕΟΤ 0727E60000037201

ΕΚΔΡΟΜΗ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

ΕΛΛΑΔΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ

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

TΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Travel

ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ –
ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ • ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 32 ΤΡΙΚΑΛΑ
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
«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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Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας Η κίνηση στην Ιερά Μητρόπολη
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής της
Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων
αποφασίζει:
- Την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων κατά το
χρονικό διάστημα από Δευτέρα
15/04/2019 έως και Παρασκευή
19/04/2019 και κατά τις ώρες από
07:00’ έως 15:00’ και από 17:30’
έως 19:00’, στη Γέφυρα Γκίκα επί
της οδού Βενιζέλου (εκ περιτροπής
στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας) και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών
Πτολεμαίου και Όθωνος.
3.- Η κυκλοφορία θα διεξάγεται
από παρακαμπτήριες οδούς σύμφωνα με τις υποδείξεις των τροχονόμων ή την προς τούτο υπάρχουσα σήμανση.
- Με μέριμνα και ευθύνη της
εταιρείας και των εκτελούντων τις
εργασίες, σε συνεννόηση με το
Τμήμα Τροχαίας Τρικάλων, να τοποθετηθούν κατά περίπτωση οι
ανάλογες πινακίδες σήμανσης,

αναγγελίας κινδύνου κ.λπ.
- Η παρούσα απόφαση είναι
προσωρινή και ισχύει μόνο, από
την ανάρτησή της στο διαδίκτυο
και την τοποθέτηση της σχετικής
κατά τα ανωτέρω σήμανσης για το
προειρημένο χρονικό διάστημα.
Η ισχύς της παρούσας στην
εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, αρχίζει:
• μετά την πραγματοποίηση
επιτόπιας αυτοψίας, από το Διοικητή του Τμήματος Τροχαίας Τρικάλων και τον υπεύθυνο εργασιών, για την ορθότητα της τοποθέτησης της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης και για
την αναγκαιότητα λήψης τυχόν
πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής
σήμανσης.
• από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του
Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ. και την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα
με το άρθρο 4 Ν.3861/2010.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Πρόγραμμα
Ενοριακής και Μυστηριακής ζωής
ΑΠΡΙΛΙΟΣ Καθημερινά
ΟΡΘΡΟΣ-ΩΡΕΣ-ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ 7:30π.μ.
ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ 6:30μ.μ.
ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΕΩΝ 8:30μ.μ.
ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ: ΟΡΘΡΟΣ-ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:30-9:30π.μ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
(Ε’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ)
(Οσίας Μαρίας της Αιγύπτιας)
ΠΡΩΙ: Όρθρος-θεία Λειτουργία
Κτητορικό Μνημόσυνο 7:3010:30π.μ.
ΕΣΠΕΡΑΣ: Κατανυκτικός Αρχιερατικός Εσπερινός
Ομιλητής: Πρωτ/ρος Θεμιστοκλής Μουρτζανός
ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
(Συμεών Ιερομάρτυρος)
Θ’ Ώρα-Εσπερινός μετά της

θείας Λειτουργίας των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων 7:309:00π.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.

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.

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

Τρίκκης και Σταγών
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ.
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ σήμερα Κυριακή 14 Απριλίου το πρωί θα
Λειτουργήσει και θα ομιλήσει
στον ίδιο Ιερό Ναό.
Το απόγευμα στις 6 θα Χοροστατήσει κατά την Ακολουθία
του ΣΤ’ Κατανυκτικού Εσπερινού στον Ιερό Μητροπολιτικό
Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων.
Αύριο Δευτέρα 15 Απριλίου
το απόγευμα στις 7 θα τελέσει
το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου στον Ιερό Ναό Τιμίων
Ταξιαρχών στο χωρίο Ταξιάρχες.
Το βράδυ θα τελέσει Ιερά
Αγρυπνία με Θεία Λειτουργία
των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων επί τη μνήμη
του Οσίου Αμφιλοχίου του εν
Πάτμω.
Την Τρίτη 16 Απριλίου το
απόγευμα στις 6 θα τελέσει το
Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου
στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Μεγαλοχωρίου.
Ακολούθως στις 7:30 θα μεταβεί στην Αίθουσα «Δημήτριος
Καβράκος του Πνευματικού
Κέντρου του Δήμου Τρικκαίων
«Αθανάσιος Τριγώνης» και θα
παρακολουθήσει την Συναυλία
που διοργανώνει η Ιερά Μητρόπολη Τρίκκης και Σταγών με
θέμα «ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΘΟΣ ΣΤΗΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΗ» και θα περιλαμβάνει ύμνους και τραγούδια
από τη Μικτή Χορωδία της Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκκης και
Σταγών, τη Μουσική Σχολή «Παπαστάθη» και το Σωματείο Ιεροψαλτών Ν. Τρικάλων και ομιλία από τον Επίκουρο Καθηγητή της Βυζαντινής Μουσικολογίας κ. Εμμανουήλ Γιαννόπουλο με θέμα: «Λόγος, μέλος,
βίωμα τη Μεγάλη Εβδομάδα».
Την Τετάρτη 17 Απριλίου το
απόγευμα στις 7 θα τελέσει τη
Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων στον
Ιερό Ναό Γεννήσεως Θεοτόκου Κοτρωνίου.
Την Πέμπτη 18 Απριλίου το
απόγευμα στις 7 θα τελέσει τη
Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων στον
Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος χωρίου Άγιος Βησσαρίων (Δούσικο).
Την Παρασκευή 19 Απριλίου
το μεσημέρι, ευγενώς προ-

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

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

• μουσακά
• χοιρινά σκαλοπίνια με σάλτσα λεμονιού
• μοσχάρι κοκκινιστό
• πέννες ολικής με ντοματίνια και φέτα
• σουτζουκάκια

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

Τηλ.: 24310 78278
CMYK

σκληθείς, θα μεταβεί στη Σιάτιστα όπου θα συμμετάσχει
στην τελετή ενθρονίσεως του
νέου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σισανίου και Σιατίστης
κ. Αθανασίου.
Το βράδυ θα τελέσει Ιερά
Αγρυπνία στον Ιερό Προσκυνηματικό Ναό Αγίου Στεφάνου
Τρικάλων επί τη εορτή εγέρσεως του Αγίου και δικαίου φίλου
του Χριστού Λαζάρου του τετραημέρου.

Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ
ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΣΤΗΝ
ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Τη Ε’ Κυριακή των Νηστειών,
14 Απριλίου 2019, στις 6:00 το
απόγευμα θα τελεσθεί ο τελευταίος Κατανυκτικός Εσπερινός στον Ιερό Μητροπολιτικό
Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων,
Χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσοστόμου.
Εν συνεχεία ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος και Υπεύθυνος Νεότητος της Ιεράς Μητροπόλεως Κερκύρας, Παξών
και Διαποντίων Νήσων Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής
Μουρτζανός θα ομιλήσει καταλλήλως προς ωφέλεια όλων
και πνευματικό ανεφοδιασμό
με θέμα: «Ο πιο μεγάλος αγώνας είναι αυτός που έρχεται.
Σχόλιο στο βίο της Αγίας Μαρίας της Αιγυπτίας».

Εκείνοι που φεύγουν

Γιάννης Νικ. Σακελλαρίου
Πέρασαν σαράντα ημέρες από
τότε που έφυγε ο αγαπητός μας
Γιάννης. Θα ήθελα να γράψω λίγα
λόγια για τη ζωή του, επειδή για
μένα ήταν αδελφικός φίλος και συμμαθητής· μαζί ξεκινήσαμε και τελειώσαμε το σχολείο.
Ο Γιάννης γεννήθηκε στα Τρίκαλα
και μεγάλωσε με τα δυο αδέρφια
του, Κώστα και Παύλο, μέσα σε μια
αγαπημένη οικογένεια, όπου οι συμπαθέστατοι γονείς τους, τους μετέδωσαν σωστές αρχές και αξίες.
Σπούδασε στο Φυσικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και εν συνεχεία υπηρέτησε ως καθηγητής και Λυκειάρχης σε σχολεία της πόλης μας προσφέροντας τις γνώσεις του και την αγάπη του στους μαθητές του και συναδέλφους του οι οποίοι του την ανταπέδιδαν ποικιλοτρόπως.
Θυμάμαι, όταν συνταξιοδοτήθηκε, προσκεκλημένος στην τοπική τηλεόραση για συνέντευξη, διάβασε με συγκίνηση ένα
γράμμα που του έστειλαν οι μαθητές του, στο οποίο τον αποκαλούσαν πατέρα τους, για την αγάπη και τον σεβασμό που
έτρεφαν απέναντί του καθώς και για τις συμβουλές που τους
έδινε.
Με την αγαπημένη του σύζυγο Βασιλική, καθηγήτρια φιλόλογο, δημιούργησαν μια αρίστη οικογένεια με δυο θαυμάσια
παιδιά, τον Νίκο, επιτυχημένο δικηγόρο των Αθηνών, και την
Λένα φιλόλογο-ερευνήτρια και ήταν υπερήφανος για την
πρόοδό τους και την οικογενειακή τους ευτυχία· η χαρά τους
ολοκληρώθηκε με τα εγγόνια του που υπεραγαπούσε.
Στην ζωή του ήταν ένας χαρούμενος άνθρωπος που γύρω
του σκορπούσε χαμόγελο και αισιοδοξία.
Δυστυχώς όμως, η σκληρή μοίρα του έκοψε ξαφνικά το νήμα
της ζωής του, φέρνοντας τον πόνο και τη θλίψη στους δικούς
του ανθρώπους, στους συγγενείς και τους φίλους.
Για μας όλους ο Γιάννης ζει και όπου και αν βρίσκεται βλέπει και χαίρεται τα αγαπημένα του πρόσωπα.
Καλό σου ταξίδι Γιάννη,
πάντα θα σε θυμόμαστε.
Σ.Σ.

ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ
ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΕΣ:
Ο π. Διονύσιος Χουρμουζιάδης την Κυριακή 14 Απριλίου το
πρωί θα λειτουργήσει στον Ιερό
Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων.
Την Τετάρτη 17 Απριλίου το
απόγευμα θα τελέσει τη Θεία
Λειτουργία των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων στον Ιερό
Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και
Ελένης Τρικάλων.
Ο π. Χαρίτων Μανιτάρας την
Κυριακή 14 Απριλίου το πρωί θα
λειτουργήσει στον Ιερό Ναό
Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων
Τρικάλων.
ΚΗΡΥΚΕΣ ΘΕΙΟΥ ΛΟΓΟΥ:
Ο κ. Γεώργιος Μηλίτσης την
Κυριακή 14 Απριλίου το πρωί
στο Ζάρκο.

KΥΠΡΙΑΝΟΣ
ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ

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

ΚΥΡΙΑΚΗ

από το κατάστημά μας

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

Μοσχαροκεφαλή με πατάτες..............................6,50 €
Κατσικάκι γάστρας με πατάτες / Αρνάκι .............7,50 €
Σολομός με βραστά λαχανικά .............................8,00 €
Πέστροφα με χόρτα εποχής ...............................6.50 €
Της ώρας ......................................................................
Κρεατικά της ώρας, θαλασσινά και ψάρια καθημερινά

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

•Δέχεται καθημερινά
με ραντεβού
•Επισκέψεις
φυσιοθεραπείας
κατ’ οίκον

Δεκτά ΕΟΠΥΥ
και λοιπά ταμεία

Bύρωνoς 9
Tηλ.: 24310 30335
Kιν.: 6932166067

•Μάρμαρα •γρανίτες
•πέτρες•σχιστόλιθοι

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

κοινωνικά
ΨΗΓΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ
«Τούτο... είναι η καινή διαθήκη εν τω αίματί μου το υπέρ
υμών εκχυνόμενον» (Λουκ.22:20)
Η πρώτη διαθήκη του Θεού με τον άνθρωπο ήταν εκείνη της
Εδέμ, διαθήκη υπακοής στην εντολή Του. Ο άνθρωπος όμως
την περιφρόνησε, δεν την τήρησε. Ο Θεός, στο άπειρο έλεος
Του, κάνει μια δεύτερη. Δίνει τον Νόμο. Αλλά και αυτή, κανένας δεν θέλησε να τηρήσει. Και τώρα, ο Θεός, με άπειρη αγάπη για το πλάσμα Του, το πεσμένο και αμαρτωλό και για τη σωτηρία του, δίνει μια νέα, μια καινή Διαθήκη που όμως στοίχισε τόσο ακριβά στον Θεό, τον θάνατο του Υιού Του! «Αυτή είναι η καινή Διαθήκη εν τω αίματί μου». Το αίμα του Χριστού που
χύθηκε στο σταυρό, είναι η πληρωμή του χρέους των αμαρτιών μας. Όποιος αυτό το πιστέψει και το δεχθεί, σώζεται. Αγαπητέ μου φίλε, το χρέος της προσωπικής σου αμαρτίας απέναντι στη θεία δικαιοσύνη πληρώθηκε, εξοφλήθηκε. Είσαι σωσμένος αλλά και δικαιωμένος (Ρωμ.5:9). Πίστεψέ το, φύλαξε
το βαθιά στην καρδιά σου και στείλε από τα βάθη της ένα «ευχαριστώ» στον Λυτρωτή σου.

ΔΩΡΕΕΣ
-Η οικογένεια Κων/νου και Έφης Παπαστεργίου, στη μνήμη
του φίλου Κων/νου Γεωργολιού, κατέθεσε 100 ευρώ, αντί στεφάνου, στην Εκκλησία του Οσίου Ασκληπιού -Αγίας Μαρίνας
στις Καρυές.
-Ο Λεωνίδας και η Ελένη Λεβέντη προσέφεραν στο Φιλανθρωπικό Σωματείο “Η Αγία Βαρβάρα” χρηματικό ποσό αντί στεφάνου στη μνήμη Ντίνου Κωστόπουλου.
-Ανώνυμοι προσέφεραν στις “Φίλες της Αγάπης” 150 ευρώ,
στη μνήμη Ντίνου Κωστόπουλου.
-Η κ. Ελισάβετ Σούλτη και τα παιδιά της, εις μνήμην του κουνιάδου της προσέφεραν 2 γεύματα στη Τράπεζα Αγάπης Παναγίας Φανερωμένης.
-Η κ. Ρένα Παλαιολόγου προσέφερε 50 ευρώ στην Τράπεζα Αγάπης του Ι.Ν. Παναγίας Φανερωμένης όπου σιτίζονται καθημερινά 65 άτομα, στη μνήμη Κων/νου Κωστόπουλου.

Ο τελευταίος Κατανυκτικός
Εσπερινός στην πόλη των Τρικάλων
Ο τελευταίος Κατανυκτικός Εσπερινός της Μητροπόλεώς μας
σήμερα 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.

Κτητορικό Ιερού Ναού Παναγίας
Επισκέψεως Τρικάλων
Σήμερα 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.

Ομιλία στον Ελεήμονα Σαμαρείτη
Αύριο 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».

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΤΕΛΕΤΩΝ

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

•Εκκλησιαστικά είδη • Είδη μνημείου
•Κηροπωλείο • Λουλούδια

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

Τελετές

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΤΗΛ.: 6932 403 990
1) ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 54 .........................................ΤΗΛ.: 24310 26258
2) ΒΑΣ. ΤΣΙΤΣΑΝΗ 10.......................................ΤΗΛ.: 24310 27800
3) 4ο Χλμ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ...................ΤΗΛ.: 24310 38990
4) ΒΑΛΤΙΝΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ.....................................ΤΗΛ.: 24310 25207
5) ΡΙΖΩΜΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ......................................ΤΗΛ.: 24310 96200
e-mail: panagiotoumix@yahoo.gr
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σελίδα 39

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ του Νικήτα και της
Φωτεινής, το γένος Οικονόμου που γεννήθηκε και κατοικεί στην
Αθήνα και η ΣΟΦΙΑ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ του Εμμανουήλ και της Μαρίας, το γένος Οικονόμου, που γεννήθηκε και κατοικεί στην Αθήνα πρόκειται να παντρευτούν και ο γάμος θα γίνει στην Πύλη
Τρικάλων.

Αρχιερατική Ιερά Αγρυπνία
Αγίου Αμφιλοχίου του εν Πάτμω
στον Ι. Ν. Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων
(Θα εκτεθεί σε προσκύνηση
απότμημα Ι. Λειψάνου του Αγίου Αμφιλοχίου)
Αύριο ΔΕΥΤΕΡΑ το βράδυ προς
Τρίτη 16 Απριλίου 2019 και από ώρα
8:30μ.μ. έως 12:30π.μ. νυχτερινή στον
Ιερό Ναό του Αγίου Νεκταρίου της πόλεώς μας θα ψαλλεί ΑΓΡΥΠΝΙΑ Μεγάλο Απόδειπνο, ο Όρθρος της εορτής, και η Θεία Λειτουργία των ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ Τιμίων Δώρων για την
εορτή του Αγίου Αμφιλοχίου του εν
Πάτμω Ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης και
Σταγών κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ.
Προσκαλούνται φίλοι και φιλέορτοι όπως προσέλθουν και λάβουν την ευλογία του Αγίου Αμφιλοχίου.
Εκ του Ιερού Ναού

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΣΤΑΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σήμερα Κυριακή 14 Απριλίου και ώρα 6.30 μ.μ. στον Ιερό
Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Βησσαρίωνος, θα τελεστεί ο στ’
κατανυκτικός εσπερινός. Μετά το πέρας του εσπερινού θα
ομιλήσει ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Βενέδικτος
Ζαχαράκης.

εσωτερικά
Ομογένεια δείχνει τον
δρόμο σε όλους μας
ώστε, υπό όρους αρραγούς ενότητας, να υπερασπισθούμε τα εθνικά μας θέματα,
την πορεία της χώρας μας προς
την βιώσιμη ανάπτυξη και την
υπό όρους κοινωνικής δικαιοσύνης ευημερία, όπως ταιριάζει
στην δημοκρατία μας και στον
πολιτισμό μας, τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, μιλώντας,
σε ανοιχτή ακρόαση με τηλεφωνική επικοινωνία, κατά την ειδική εκδήλωση που οργάνωσε ο
πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα

Η
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Παυλόπουλος: Η ομογένεια μας δείχνει το δρόμο
Υόρκη, πρέσβης Κωνσταντίνος
Κούτρας.
Στην εκδήλωση, η οποία έγινε
για την ομογένεια, παρέστη η
προεδρική φρουρά, η οποία βρίσκεται στις ΗΠΑ προκειμένου να
παραστεί στη Νέα Υόρκη κατά
την καθιερωμένη τελετή για την
25η Μαρτίου, την Κυριακή, 14
Απριλίου.
Ο κ. Προκόπης Παυλόπουλος
αναφερόμενος στην παρουσία
της προεδρικής φρουράς στις

ΗΠΑ «κατά αυτή την εμβληματική Επέτειο της Εθνεγερσίας, η
οποία υπήρξε αφετηρία του Νεώτερου Ελληνικού Κράτους και,
συνακόλουθα, της νέας πορείας
του Λαού μας και του Έθνους
μας» είπε ότι, «προσλαμβάνει
έναν ιδιαίτερο συμβολισμό».
«Και ο συμβολισμός αυτός
συνίσταται στο ότι η Ελλάδα,
μέσω της Προεδρικής Φρουράς, η όποια εκπροσωπεί την
Προεδρία της Δημοκρατίας, βρί-

σκεται στο πλευρό της Ομογένειας. Δηλαδή στο πλευρό εκείνου του πολύτιμου τμήματος
του Ελληνισμού, το οποίο με τα
επιτεύγματά του και το Εθνικό
του Φρόνιμα, υπό όρους αρραγούς ενότητας, αποδεικνύει ότι
η Ελλάδα δεν έχει σύνορα. Ταυτόχρονως, η Ομογένεια δείχνει
τον δρόμο σε όλους μας ώστε,
επίσης υπό όρους αρραγούς
ενότητας, να υπερασπισθούμε
το μέλλον της Πατρίδα μας.

Συγκεκριμένα δε να υπερασπισθούμε, πριν απ’όλα, τα Εθνικά
μας Θέματα, δίχως καμία, απολύτως, έκπτωση και υπαναχώρηση. Επιπλέον δε να υπερασπισθούμε την πορεία της Χώρας μας προς την βιώσιμη ανάπτυξη και την υπό όρους Κοινωνικής Δικαιοσύνης ευημερία,
όπως ταιριάζει στην Δημοκρατία
μας και στον Πολιτισμό μας»,
πρόσθεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Προκόπης Παυλόπουλος
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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 ελευθερία του κλαδέματος

45 χιλ.

35 χιλ.

Ψαλίδια μπαταρίας
για δενδροκομικά &
αμπελουργικά

Δετικό μπαταρίας
Μέχρι και 15.000
δεσίματα την ημέρα

για χρήση σε
αμπέλια
ακτινίδια κ.λ.π.

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

CMYK

