ΤΕΤΑΡΤΗ 17
ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

40
Μακαρίου
Κορίνθου

Αν. Ηλ. 6.48’
Δύση 20.02’

Σελήνη 13 ημ.

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

ΣEΛIΔEΣ

ΔIEYΘYNΣH: ΘEMIΣTOKΛEOYΣ 34 - TPIKAΛA

IΔPYTAI: M. TΣAPOYXAΣ / + BAΣ. TΣAPOYXAΣ
Έτoς ιδρύσεως 13/12/1970 l Eτoς 49
l Aριθμ. Φύλλoυ 13.897 l Τιμή: EYPΩ 1

Προχωρά η Περιφέρεια
Θεσσαλίας στην Π.Ε. Τρικάλων

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

Από τα μεικτά κλιμάκια της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων

Στην αποκατάσταση
μνημείων θρησκευτικής
και πολιτιστικής κληρονομιά
>> 5

Τα γραφεία των κέντρων
ΚΕΘΕΑ και ΟΚΑΝΑ,
στα Τρίκαλα, επισκέφτηκε
ο υποψήφιος Δήμαρχος
Μετεώρων κ. Θ. Αλέκος
>> 5

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

Στόχος είναι να διασφαλιστεί η ποιότητα στα προϊόντα που θα φθάσουν στο τραπέζι των καταναλωτών

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΣΔΕ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 2019
Για τη σωστή προετοιμασία και την έγκυρη υποβολή της δήλωσης απαιτείται o κωδικός εξουσιοδότησης που παράγεται από τoυς κωδικούς
taxisnet καθώς και η προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.
Η υποβολή θα γίνεται τόσο στα γραφεία του Συνεταιρισμού μας όσο και στα εξωτερικά συνεργεία (Τρίκαλα, Φαρκαδόνα, Ζάρκο, Μεγάλα Καλύβια).
Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι:
- έχει αρχίσει η παραλαβή τιμολογίων για την
επιστροφή Φ.Π.Α έτους 2018.
- αναλαμβάνουμε τη σύνταξη και κατάθεση φακέλου για την αίτηση άδειας χρήσης νερού.
Σας περιμένουμε στα γραφεία μας Όθωνος 22
& Κουκουλάρη (έναντι εκδοτηρίων Κ.Τ.Ε.Λ. Τρικάλων).
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 24310 33293

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

ΣΕΛ.
4

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

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ «ΑΓΡΟΓΑΛ»

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΣΔΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Αγροτικός Γαλακτοκομικός Συνεταιρισμός
Μετεώρων Καλαμπάκας ενημερώνει τους παραγωγούς ότι ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής
της ενιαίας ενίσχυσης έτους 2019 (ΟΣΔΕ).
Απαραίτητο δικαιολογητικό ο κωδικός εξουσιοδότησης που παράγεται με τους κωδικούς
taxisnet και φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
Ο Συνεταιρισμός μας σας περιμένει να υποβάλλεται τη δήλωση ΟΣΔΕ με αξιοπιστία όπως
κάθε χρόνο, στα γραφεία της Ένωσης Καλαμπάκας.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα:

Αρ. Πιστ. 506925 QM08

24320 78007-24320 22507-24320 22426

Διάθεση δεξαμενών υγραερίου με
το φθηνότερο συμβόλαιο της αγοράς

Τηλ. επικ.: 24310
CMYK

88138
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Σαν Σήμερα
1918
Με τρίτη κατά σειρά εγκύκλιό της, η Εκκλησία της
Ελλάδος καταδικάζει το έθιμο του καψίματος του Ιούδα.
1937
Ο Ντάφι Ντακ κάνει το
ντεμπούτο του στον κινηματογράφο.
1944
Δολοφονείται ο ηγέτης
της αντιστασιακής οργάνωσης ΕΚΚΑ συνταγματάρχης
Δημήτριος Ψαρρός από τον
ταγματάρχη του ΕΛΑΣ Θύμιο Ζούλα.
1967
Οι Rolling Stones στην
Αθήνα. Δίνουν συναυλία
στο γήπεδο της Λεωφόρου
Αλεξάνδρας, η οποία έχει
άδοξο τέλος.
1996
Ο Παναθηναϊκός ηττάται
από τον Άγιαξ με 3-0 στο
ΟΑΚΑ και αποκλείεται από
τον τελικό του Τσάμπιονς
Λιγκ. Στον πρώτο αγώνα (3
Απριλίου) είχε νικήσει τον
μεγάλο του αντίπαλο στο
Ολυμπιακό Στάδιο του Άμστερνταμ με 1-0, σταματώντας ένα σερί 189 αήττητων
αγώνων του αντιπάλου του
στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Ό

ταν μιλάμε
για
σκάνδαλα, η
αποκάλυψή τους
έχει άμεσο
αντίκτυπο στο
κόμμα ή κόμματα
που εμπλέκονται σε
αυτό, που στη
συνέχεια αυτό που
εννοούμε έχει και
επίπτωση στην
εκλογική
αναμέτρησή τους.

Ως αναφέρονται από
τα ΜΜΕ, στο σπίτι του
Βολταίρου στο Παρίσι η
Novartis και η κρύπτη
του ΚΕΕΛΠΝΟ οι offshore εταιρίες στα νησιά
Keyman και Paradise Papers είναι ένα από πολλά
σκάνδαλα που αποκαλύφθηκαν τα τελευταία
χρόνια, από τα κόμματα
που κυβέρνησαν πριν
χρόνια.
Αυτή η εξέλιξη παρά
τις όποιες διερευνήσεις,
παρ' όλα αυτά είναι ακόμα σε εξέλιξη, πλην
όμως δεν μπορεί κανείς
να αμφισβητήσει ότι
πρόκειται για σκάνδαλα
διαφθοράς, σκάνδαλα
πολιτικής ανηθικότητας
- αδιαφάνειας και διασπάθιση δημοσίου χρήματος, με σοβαρές συνέπειες για την οικονομία της χώρας.
Προς τούτο, είναι αναμενόμενο,ότι τα εμπλεκόμενα κόμματα “καίγονται” από την αποκά-

Οι αντεγκλήσεις κομμάτων για τα οικονομικά
σκάνδαλα δεν έχουν τελειωμό

Toυ
Γιώργου Γκάγκα

λυψη σκανδάλων, γι'
αυτό κάνουν απέλπιδα
προσπάθεια απαξίωσης
του εγχειρήματος αποκάλυψης για αποκατάσταση από τη Δικαιοσύνη!!!;
Όμως από τη μια φαίνεται λογικό, ενώ από
την άλλη μεριά παράλογο. Πολιτικά είναι γεγονός ότι προσπαθούν να
κερδίσουν χρόνο τα περί
σκευωριών η απαξίωσή
τους και η αλλαγή της
πολιτικής ατζέντας, ενώ
η κατασκευή πλασματικών εχθρών, είναι τακτικές (ή τακτικισμοί) όλων
όσων εμπλέκονται στα
σκάνδαλα.
Από τη φύση κάθε
άνομη πράξη (κόμματος)
που λαβαίνει χώρα σε

σκάνδαλα, είναι λογικό
να προσπαθεί να κρατήσει τους ψηφοφόρους
της, για τυχόν απομάκρυνσή τους από την
κάλπη.
Από έρευνες που
πραγματοποιήθηκαν τελευταία, τα ευρήματά
τους απολήγουν πως
σύμφωνα με όποια οικονομικά σκάνδαλα διαφθοράς, προκαλούν μεγάλη ζημιά, από τα σκάνδαλα σεξουαλικής φύσης γεγονότα.
Προς τούτο, για να
ισορροπήσουν ώστε να
μην υποστούν συντριβή,
επιστρατεύουν τα ΜΜΕ
που πρόσκεινται φιλικά
προς τα εμπλεκόμενα
κόμματα.
Ο πιο ανώδυνος τρόπος να μπορέσουν να
απαλλαγούν, είναι το λεγόμενο (bias) με το
οποίο επηρεάζουν το
σκάνδαλο και σε ποιο
θα προδιαθέσουν τους
ψηφοφόρους. Ενώ τα
ΜΜΕ που τα στηρίζουν,
ποντάρουν σε επαναφορά στην εξουσία, για
αυτό η κατεύθυνση στην
οποία κινούνται είναι διττής μορφής.
Επόμενο είναι πως δια-

νύουμε μια εποχή όπου
η συντριπτική πλειοψηφία των ΜΜΕ στη χώρα
μας, επιλέγει συνειδητά
να απαξιώσει ένα σκάνδαλο ει δυνατόν στο
ελάχιστο, με στόχο να
αποδυναμώσει τη μνήμη,
ακόμη και σε αυτούς
που δρουν γενικά τιμωρητικά, σε τέτοιου είδους σκάνδαλα μέσου
της ψήφου.
Τελικά, στη χώρα μας
προκλήθηκαν τεράστιες
πληγές την τελευταία
15ετία.
Εμφανίστηκαν παθογένειες και ταυτόχρονα
αποκαλύφθηκαν και οι
αιτίες που μας οδήγησαν στα μνημόνια. Ιδανικό αν μη τι άλλο είναι
να συνασπισθούν όλες
οι δημοκρατικές-αριστερές δυνάμεις, υπέρ της
εξυγίανσης και διαφάνειας του πολιτικού σκηνικού, υπονομεύοντας
κάθε προσπάθεια των
Νεοφιλελευθέρων απαλλαγής τους από τα εμπλεκόμενα πεδία.-

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ Α.Ε.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

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

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

Κωστής Χρήστος
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

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

Το Άγγελμα

της ημέρας

ΤΑ ΝΕΑ:

```
" Ο κόσμος θρηνεί
για την Παναγία των
Παρισίων "

```
(Παγκόσμια
καταστροφή)

Μάθε να υποχωρείς,

Παντελής
Βούλγαρης:

για να προλαβαίνεις
και απαλύνεις τις φιλονικίες
Θλίψη και κακομοιριά
όσα λένε για τον Γαβρά

και να μην περιφρονείς κανέναν.

```

Παρ. Κε’ 9

(Προς τι η έκπληξη; Τα καρποφόρα
δέντρα χτυπούν με πέτρες!)

Το ανέκδοτο της ημέρας

ΑΘΛΗΤΙΚΟΓΡΑΦΟΙ

Γιδόπουλος Παναγιώτης
Kόντας Άρης
ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΟΙ

Κουτρούκα Αθανασία
Aυγέρη Δήμητρα

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

Γέροι 120 χρονών και πάνω
Ήταν ένας δημοσιογράφος και πήγε σε ένα ορεινό χωριό.
μόλις έφτασε στο χωριό ρωτάει έναν περαστικό :
- "Έχω ακούσει ότι ζει εδώ ένας γέρος 120 χρονών. Είναι αλήθεια;"
- "Ναι αλλά σπάνια μπορείς να τον βρεις."
- "Γιατί; Επειδή μήπως ζει στο βουνό;"
- "Όχι επειδή δεν τον αφήνει να βγει έξω ο πατέρας του."

Γενική πρόγνωση για σήμερα

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Σ Η Μ Ε Ρ Α

Τετάρτη 17/4/2019
Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία στα ηπειρωτικά
θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι
ή σποραδικές καταιγίδες, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες όπου πιθανώς
πρόσκαιρα θα είναι τοπικά ισχυρές.
ΑΝΕΜΟΙ: Μεταβλητοί 3 με 4 και από
το μεσημέρι στα νότια Δυτικοί Βορειοδυτικοί
τοπικά έως 5 μποφόρ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: Από 10 έως 21 βαθμούς
Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς
χαμηλότερη.
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Προσοχή
και σύνεση
Προσοχή, προσοχή και περισσότερη
προσοχή! Βρισκόμαστε μπροστά σε
μια ιστορική στιγμή, όπου όντως κάτι
αλλάζει στο γεωπολιτικό σκηνικό της
Ανατολικής Μεσογείου. Ελλάδα και
Κύπρος έχουν μέχρι τώρα παίξει σωστά τα χαρτιά τους.
Δεν πρέπει, όμως, να πάρουν τα
μυαλά μας αέρα. Τα μηνύματα που
έρχονται από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ
είναι θετικά και ισχυρά. Οι πρωτοβουλίες που έχουν αναλάβει σημαίνοντα στελέχη του αμερικανικού Κογκρέσου έχουν βαρύτητα και ιστορική
σημασία. Ειδικά σε μια περίοδο που
το Κογκρέσο διεκδικεί επιρροή και
ισχύ στην άσκηση εξωτερικής πολιτικής. Μιλάμε βεβαίως -ακόμη- για σχέδια νόμου.
Η υπόθεση των F-35 πιέζει πολύ τα
πράγματα και θα φέρει τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις στο σημείο βρασμού, εκτός εάν βρεθεί κάποια συμβιβαστική φόρμουλα.
Πίσω από όλα αυτά διαμορφώνεται
η άποψη σε σημαντικούς κύκλους
πως η Ελλάδα (και εν μέρει η Κύπρος)
μπορεί να γίνει χώρα πρώτης γραμμής
(front line state) και επίσης να υποκαταστήσει την Τουρκία σε ό,τι αφορά
τα αμερικανικά συμφέροντα.
Διεξάγεται, δηλαδή, πια ανοικτά η
συζήτηση για το αν η βάση του Ιντσιρλίκ μπορεί να μεταφερθεί στην
Ελλάδα. Εν τω μεταξύ, ήδη γίνονται
πολλά, πάνω και κάτω από το ραντάρ,
στη στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας
- ΗΠΑ. Το ερώτημα που θα προκύψει
σύντομα είναι αν «αντέχουμε» να παίξουμε αυτόν τον ρόλο και ποια ανταλλάγματα θα πρέπει να διεκδικήσουμε.
Οι Αμερικανοί κάνουν κινήσεις. Στέλνουν, π.χ., για πρώτη φορά πολεμικά
σκάφη συχνά και τακτικά στα Δωδεκάνησα ή πετούν σε περιοχές που
αμφισβητεί η Τουρκία, στο πλαίσιο
ασκήσεων με την Ελλάδα. Μπορούμε,
όμως, και πρέπει να διεκδικήσουμε
και άλλους φιλόδοξους στόχους.
Από το να μεταφερθεί ένα μεγάλο
μέρος του εργοστασίου των F-16 στην
Ελλάδα έως την παροχή σύγχρονου
υλικού με πολύ καλούς όρους, αν όχι
δωρεάν.
Δεν πρέπει, πάντως, να βιαστούμε
και να βγάλουμε συμπεράσματα για
το ποια ακριβώς θα είναι η επόμενη
μέρα στην περιοχή μας.
Ακόμη και στην Ουάσιγκτον, σε αυτούς που ασχολούνται με την Ανατολική Μεσόγειο, δεν είναι σαφές σε
κανέναν πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Οσο ο Ερντογάν θα νιώθει πολιτικά και γεωπολιτικά στριμωγμένος,
τόσο πιο επικίνδυνη θα γίνεται η κατάσταση.
Δεν τα έχουμε πάει άσχημα έως
τώρα, ίσως γιατί πέραν των άλλων η
εθνική πολιτική είχε συνέχεια και δεν
επηρεάσθηκε από τις εσωτερικές εξελίξεις και αντιπαραθέσεις. Μια νέα
γενιά ηγετών της ομογένειας ασκεί
ουσιαστικά και αποτελεσματικά το
παιχνίδι.
Η σημερινή κυβέρνηση, όμως, δεν
μπορεί να πάει παρακάτω, μετά την
αποχώρηση Καμμένου και την κυριαρχία του κομματικού σκληρού πυρήνα λόγω προεκλογικής περιόδου.
Η επόμενη κυβέρνηση θα κληθεί να
λάβει ιστορικές αποφάσεις. Εως τότε,
και πάλι, προσοχή και σύνεση...

Του Αλέξη Παπαχελά
από την «Καθημερινή»

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

ΤΕΤΑΡΤΗ

Χρ. Σιμορέλης για 120 δόσεις :
«Εμβληματικό νομοθέτημα»
Τον δρόμο προς τη Βουλή παίρνει η ρύθμιση για
τις 120 δόσεις στην εφορία, δεδομένου ότι αναμένεται να κατατεθεί τη
Μεγάλη Τρίτη, όπως έκανε γνωστό μέσω πρόσφατου άρθρου του, ο βουλευτής Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ κ. Χρήστος Σιμορέλης.
Ο κ. Σιμορέλης κάνει λόγο 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». Παράλληλα, γνωστοποιεί
πως στο ίδιο νομοσχέδιο θα υπάρχουν και ρυθμίσεις για την
προστασία των εργαζόμενων διανομέων (delivery), αφού θα
προβλέπεται η υποχρέωση του εργοδότη να συντηρεί το μηχανάκι, να παρέχει όλα τα μέσα ατομικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένου του κράνους.
Δύο ρυθμίσεις σημαντικές, καθώς η πρώτη θα δώσει ανάσα
σε χιλιάδες πολίτες που περιμένουν πως και πως να κλείσουν
ανοιχτούς λογαριασμούς με την εφορία, ενώ η δεύτερη αλλάζει το εργασιακό καθεστώς των διανομέων που αυτή τη στιγμή δουλεύουν σε συνθήκες γαλέρας.
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Ο Μανώλης
Κεφαλογιάννης
στα Τρίκαλα
Ο ευρωβουλευτής της ΝΔ και
εκ νέου υποψήφιος Μανώλης
Κεφαλογιάννης έρχεται στα Τρίκαλα, την Μεγάλη Δευτέρα.
Ο κ. Κεφαλογιάννης θα βρεθεί
στην πόλη μας στο πλαίσιο του
προεκλογικού αγώνα και της
προσωπικής του “μάχης” για το
Ευρωκοινοβούλιο.
Ήταν προγραμματισμένο να
ερχόταν την περασμένη Κυριακή,
όμως η παρουσίαση του Ευρωψηφοδελτίου από τον πρόεδρο
της ΝΔ Κυριάκο Μητσοτάκη,
ανέβαλε την επίσκεψή του.

Καταστροφή παγκόσμιας κλίμακας!

∫ Μ.α.Μπ.

Αγανακτισμένοι
οι κάτοικοι

∫Ω.

Την αγανάκτηση των κατοίκων
της οδού Τσακάλωφ και Σταμελάκου έχει προκαλέσει η κακή κατάσταση, στην οποία βρίσκεται το
οδόστρωμα.
Όπως ανέφεραν στον «Π.Λ.», ο
δρόμος είναι σε ένα κακό χαλί,
λόγω εργασιών κατεδάφισης που
έγιναν. Μάλιστα, πριν από έναν
μήνα επισκέφθηκαν τις αρμόδιες
υπηρεσίες του Δήμου Τρικκαίων,
ώστε να γνωστοποιήσουν το πρόβλημα τους, ζητώντας βέβαια την
άμεση επίλυση του.
Παρόλα αυτά, σημείωσαν ότι
έως και σήμερα ουδείς προχώρησε στις απαραίτητες ενέργειες,
προκειμένου να δοθεί ένα τέλος
στην ταλαιπωρία τους.

Λάππας για Οικονόμου: Ποιοι
είναι οι Τρώες και ποιοι οι Αχαιοί;
Την αποχώρηση του Γιώργου Οικονόμου αλλά και την αντίδραση της νομαρχιακής του ΚΙΝΑΛ προς το πρόσωπο του σχολίασε στη Λέσχη 97,6 ο πρώην δήμαρχος Τρικκαίων Χρήστος
Λάππας:
« Αυτό που συμπεραίνω από τη δήλωση του Γιώργου Οικονόμου είναι ότι δεν βλέπει μόνο κάποια αναποτελεσματικότητα στην άσκηση της πολιτικής από το κόμμα του ΚΙΝΑΛ, αλλά
διαφωνεί και με τον όλο τρόπο της πολιτικής. Εγώ θα έλεγα
ότι όλες αυτές οι προσωπικές καντρίλιες με έλλειμμα ιδεολογικό και πολιτικό στον δημόσιο λόγο δεν μας συνιστούν κάποια
μεγάλη εικόνα της πολιτικής. Αντίθετα θα έλεγα ότι θριαμβεύει
η μικροπολιτική σε βάρος της πολιτικής.
Ανεξάρτητα από τις προσωπικές μου εκτιμήσεις, προφανώς
και είναι πλήγμα η αποχώρηση του Γιώργου Οικονόμου από
το ψηφοδέλτιο του ΚΙΝΑΛ. Είναι ένα στέλεχος το οποίο έχει
υπάρξει βουλευτής, έχει μια σημαντική απήχηση στην κοινωνία και προέρχεται από μια οικογένεια με παράδοση στο ΠΑΣΟΚ.
Όσο για τη… διαγραφή μου από το ΚΙΝΑΛ, ούτε εγώ τον εαυτό μου τον ίδιο δεν μπορώ να διαγράψω. Δεν έχει κανένα λόγο
η νομαρχιακή επιτροπή να αναφέρεται σε διαγραφές και να θέτει κάποιους εκτός παράταξης, είναι αντικαταστατικό. Αυτό που
επίσης όμως δεν καταλαβαίνω είναι η επιλεκτική τους ενασχόληση με εμάς και τον Δήμο Τρικκαίων. Δεν κάνουν τίποτα
ούτε για το τι γίνεται στην Περιφέρεια, στην Καλαμπάκα κλπ.
Γιατί δεν τους ενόχλησε και η παρουσία στην εκδήλωση του
ΣΥΡΙΖΑ και του συντρόφου Αλέκου;
Με θεωρούν ως Δούρειο Ίππο και δεν μπορώ να κατανοήσω ποιοι είναι οι… Τρώες και ποιοι οι Αχαιοί. Δεν υπηρετούν
έτσι τα συμφέροντα του ΚΙΝΑΛ, αλλά εξυπηρετούν τον κ. Παπαστεργίου χωρίς να το θέλουν, γιατί είναι ο μόνος που τελικά ωφελείται. Παρακάλεσα τα μέλη της νομαρχιακής να μας
αφήσουν ήσυχους και να κάνουν τη δουλειά τους, να μην ασχολούνται με τη δημοτική παράταξη.»

∫Ε.Κ.

∫χρ.παπ.

CMYK

4 σελίδα
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Από τα μεικτά κλιμάκια της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων

Εντατικοί έλεγχοι ενόψει Πάσχα
Στόχος των ελέγχων είναι να διασφαλιστεί η ποιότητα στα προϊόντα που θα φθάσουν στο τραπέζι των καταναλωτών
το μικροσκόπιο των
μεικτών κλιμακίων της
Περιφερειακής Ενότητας
Τρικάλων βρίσκεται από
προχθές η τοπική αγορά και
όλος ο Νομός, καθώς έχουν
ξεκίνησαν οι έλεγχοι ενόψει
των εορτών του Πάσχα.

Σ

Έλεγχοι που θα διαρκέσουν έως
και την Πρωτομαγιά και στο επίκεντρο των μεικτών κλιμακίων θα βρεθούν τα σφαγεία, τα κρεοπωλεία, τα
ζαχαροπλαστεία, τα σούπερ μάρκετ,
τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και γενικά όλη η αγορά,
ώστε να μην καταγραφούν προβλήματα και κυρίως να διαφυλαχθεί η
ποιότητα των προϊόντων που θα
φθάσουν στην τοπική αγορά.
Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων, κ. Χρήστο Μιχαλάκη
στόχος των ελέγχων είναι να διασφαλιστεί η ποιότητα στα προϊόντα
που θα φθάσουν στον καταναλωτή,
ενώ ζήτησε από τους πολίτες να είναι και εκείνοι από την πλευρά τους,
προσεκτικοί στις αγορές.
Επίσης, πρόσθεσε ότι τα κλιμάκια
θα διενεργούν ελέγχους καθ' όλη την
διάρκεια της ημέρας, ώστε να μην
υπάρχει κανένα πρόβλημα.

Οδηγίες για ασφαλείς
αγορές
Για ακόμα μια φορά οι καταναλω-

ο πρόγραμμα
εξετάσεων των
ειδικών
μαθημάτων και των
μουσικών μαθημάτων,
αλλά και η προθεσμία
διεξαγωγής
υγειονομικής εξέτασης
και πρακτικής
δοκιμασίας των
υποψηφίων για
εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ
ανακοινώθηκε, χθες
από το υπουργείο
Παιδείας.

Delivery

- Δεν πρέπει να αγοράζουμε κρέατα, από παραγωγούς ή πλανόδιους
προμηθευτές, παρά μόνον από καταστήματα, γιατί, έτσι διασφαλίζουμε ότι έχουν ελεγχθεί.
- Πρέπει να αγοράζουμε κρεατικά, που είναι τοποθετημένα, σε ψυγεία ή ψυγεία «βιτρίνες» και όχι
αυτά, που είναι εκτός ψυγείου εκτεθειμένα σε σκόνη, ρύπανση, έντομα

και μικρόβια.
-Βασική ένδειξη της καταλληλότητας του σφαγίου ή του κρέατος,
που αγοράζουμε, είναι η ύπαρξη
σφραγίδων, σε διάφορα τμήματά
του, η οποία δηλώνει ότι έχει γίνει ο
απαιτούμενος υγειονομικός έλεγχος. Κάθε σφάγιο (αμνός, ερίφιο),
υποχρεωτικά, πρέπει να φέρει σφραγίδες, στις δύο ωμοπλάτες και στις

Ανακοινώθηκε χθες το πρόγραμμα από το Υπουργείο Παιδείας

Τ

Οι εξετάσεις θα ξεκινήσουν στις 21 Ιουνίου με το
μάθημα των Αγγλικών και
θα ολοκληρωθούν την Τρίτη
2 Ιουλίου με το μάθημα των
Ιταλικών.
Οι υποψήφιοι πρέπει να
προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις
08.00 π.μ. για τα μαθήματα
με ώρα εξέτασης 08:30 π.μ.,
μέχρι τις 09:30 π.μ. για τα

τικές οργανώσεις ζητούν από τους
πολίτες να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί στις αγορές τους, την περίοδο αυτή και μεταξύ των άλλων συμβουλεύουν τους καταναλωτές τα
εξής:
- Τα κρέατα συντηρούνται στο
ψυγείο, ιδίως τα εντόσθια των αμνοεριφίων, που είναι πολύ ευαίσθητα σε
θερμοκρασίες, εκτός ψυγείου.

δύο εξωτερικές πλευρές των μηρών.
-Τα εντόπια και τα προερχόμενα,
από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αμνοερίφια έχουν σφραγίδα, με
χρώμα «τυρκουάζ» και σχήμα ωοειδές ή στρογγυλό, όπου αναγράφεται ο αριθμός έγκρισης του σφαγείου. Σε σφραγίδα σχήματος ορθογώνιου παραλληλόγραμμου, πρέπει
να αναγράφεται η χώρα προέλευσης, «HELLAS» ή «EL» ή «GR» για τα
ντόπια, ή τα αρχικά του ονόματος άλλης κοινοτικής χώρας.
-Τα αμνοερίφια εισαγωγής, δηλαδή τα προερχόμενα από τρίτες χώρες - εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσηςέχουν σφραγίδα, με χρώμα «καστανό» και σχήμα ωοειδές ή στρογγυλό.
Το όνομα της χώρας προέλευσης
αναγράφεται στο εσωτερικό σφραγίδας σχήματος ορθογωνίου παραλληλόγραμμου.
Επίσης, πρέπει να δώσουμε προσοχή, στην αγορά των σοκολατένιων
αυγών, να προσέχουν την ετικέτα,
για να διαπιστώνουμε, αν πρόκειται
για αληθινή σοκολάτα ή απομίμησή
της καθώς και την ημερομηνία λήξης.
Προσοχή, στα σοκολατένια αυγά,
που περιέχουν παιχνίδια. Αυτά τα
παιχνίδια μπορεί να μην πληρούν τις
προδιαγραφές ασφάλειας, που ορίζει η Ε.Ε., για τα παιχνίδια.
Ευαγγελία Κάκια

Με το μάθημα των Αγγλικών
τα ειδικά μαθήματα
Οι εξετάσεις θα ξεκινήσουν στις 21 Ιουνίου και θα ολοκληρωθούν στις 2 Ιουλίου
μαθήματα με ώρα εξέτασης
10:00 π.μ. μέχρι τις 15:00
μ.μ. για το μάθημα με ώρα
εξέτασης 15:30 μ.μ. και μέχρι τις 17:30 μ.μ. για το μάθημα με ώρα εξέτασης
18:00 μ.μ.
Η διάρκεια εξέτασης για
τα μαθήματα των ξένων
γλωσσών και της Αρμονίας
είναι τρεις (3) ώρες, - των
Σχεδίων ( Ελεύθερο και
Γραμμικό) είναι έξι (6) ώρες,
- του ειδικού μαθήματος
«Έλεγχος Μουσικών Ακου-

από τις 2 το μεσημέρι
μέχρι τις 12.30 το βράδυ

Β. Τσιτσάνη 44
24310 20700,
24310 20702

στικών Ικανοτήτων» είναι περίπου είκοσι (20) λεπτά.
Για το μουσικό μάθημα
«Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» η εξέταση της φωνητικής ή οργανικής μουσικής διαρκεί 2΄ με 6΄ λεπτά
για κάθε υποψήφιο και για το
μουσικό μάθημα «Μουσική
Αντίληψη και Γνώση», η εξέταση στο αντικείμενο της

Μουσικής Αντίληψης έχει
διάρκεια 30’ λεπτών, ενώ η
εξέταση στο αντικείμενο της
Μουσικής Γνώσης έχει διάρκεια 2 ωρών.
Ως προθεσμία διεξαγωγής Υγειονομικής Εξέτασης
και Πρακτικής Δοκιμασίας
των υποψηφίων (ΓΕΛ και
ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στα
Τμήματα Επιστήμης Φυσι-

κής Αγωγής και Αθλητισμού
(ΤΕΦΑΑ) ακαδημαϊκού έτους
2019-20 ορίζεται το διάστημα από την Τρίτη 18-6-2019
μέχρι και την Παρασκευή
28-6-2019.
Ως γνωστόν, οι πανελλαδικές εξετάσεις θα ξεκινήσουν για τους υποψηφίους
των ΓΕΛ στις 7 Ιουνίου με το
μάθημα της Νέας Ελληνι-

κής Γλώσσας (Γενικής Παιδείας) και στις 6 Ιουνίου για
τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ
με το μάθημα των Νέων Ελληνικών.
Οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους
των ΓΕΛ θα ολοκληρωθούν
στις 18 Ιουνίου με το μάθημα της Βιολογίας (Ο.Π. Θετικών Σπουδών) και τη Βιολογία (Γενικής Παιδείας),
ενώ ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ.,
κοινή για τους υποψηφίους
ημερήσιων και εσπερινών
Λυκείων. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις
αίθουσες εξέτασης μέχρι τις
08.00 π.μ.
Η διάρκεια εξέτασης κάθε
μαθήματος είναι τρεις (3)
ώρες.
Επίσης, οι εξετάσεις για
τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ
θα ολοκληρωθούν στις 20
Ιουνίου με τα μαθήματα Τεχνολογία Υλικών, Οικοδομική, Στοιχεία Ψύξης – Κλιματισμού και Κινητήρες Αεροσκαφών / Κινητήρες Αεροσκαφών II (ν.4473).
Ευαγγελία Κάκια

τοπικά
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Προχωρά η Περιφέρεια Θεσσαλίας στην Π.Ε. Τρικάλων

Στο πλευρό του
Στην αποκατάσταση μνημείων
θρησκευτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς Κώστα Μαράβα
•Ο Γεωπόνος και πρώην Υποδιευθυντής
Α.Τ.Ε. Καρδίτσας, κ. Γεώργιος Γούλας
στην μάχη των εκλογών του Μάη

Τ

ο πράσινο φως για
την υπογραφή
προγραμματικών
συμβάσεων, μεταξύ της
Περιφέρειας Θεσσαλίας,
του υπουργείου
Πολιτισμού και της Ιεράς
Μητροπόλεως Τρίκκης
και Σταγών «άναψε» το
Περιφερειακό Συμβούλιο
για την αποκατάσταση
δυο σημαντικών
μνημείων πολιτιστικής
και θρησκευτικής
κληρονομιάς, συνολικού
προϋπολογισμού
767.800 ευρώ.

Πρόκειται για τα έργα:
•Αποκατάσταση και ανάδειξη Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής Φλαμουλίου Τρικάλων, συνολικού προϋπολογισμού 700.000 ευρώ. Ο ναός
είναι τρίκλιτη βασιλική, μεγάλων διαστάσεων, με νάρθηκα
– γυναικωνίτη στη δυτική
πλευρά. Εσωτερικά είναι κατάγραφος με τοιχογραφίες,

που αποτελούν έργο συνεργείου Χιοναδιτών ζωγράφων.
Σύμφωνα με επιγραφή ο ναός
ανεγέρθηκε το έτος 1812.
•Αποκατάσταση του Ιερού
Ναού Παμμεγίστων Ταξιαρχών της Τοπικής Κοινότητας
Ταξιαρχών του Δήμου Φαρκαδόνας, συνολικού προϋπολογισμού 67.800 ευρώ. Ο
ναός είναι τρουλαία τρίκλιτη
θολωτή βασιλική με μεταγενέστερη προσθήκη στοάς-εν

είδει εξωνάρθηκα- στη Βόρεια
και στη Δυτική πλευρά. Σύμφωνα με επιγραφή στο εσωτερικό του ναού, ανακαινίστηκε το έτος 1625 και ιστορήθηκε το 1635 από τον ζωγράφο Δημήτριο εκ Τρίκκης.
«Σε συνεργασία με τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Τρικάλων, τους Περιφερειακούς
Συμβούλους, τις υπηρεσίες
μας, το υπουργείο Πολιτισμού
και Αθλητισμού και τη Μη-

τρόπολη Τρίκκης και Σταγών
προχωράμε στην αποκατάσταση σημαντικών ιστορικών
και θρησκευτικών μνημείων
της περιοχής. Με σχέδιο και
προγραμματισμό υλοποιούμε
έργα που αναδεικνύουν και
αξιοποιούν τη θρησκευτική
μας κληρονομιά με γνώμονα
την ανάπτυξη του θρησκευτικού τουρισμού» δήλωσε ο
Περιφερειάρχης Θεσσαλίας
Κ. Αγοραστός.

Τα γραφεία των κέντρων ΚΕΘΕΑ και ΟΚΑΝΑ, στα Τρίκαλα,
επισκέφτηκε ο υποψήφιος Δήμαρχος Μετεώρων
κ. Αλέκος και οι υποψήφιοι Δημοτικοί του σύμβουλοι

Π

ρώτος σταθμός τους,
το Κέντρο
Θεραπείας
Εξαρτημένων Ατόμων
(ΚΕΘΕΑ) όπου τους
περίμενε η υπεύθυνη Σοφία
Νταιλιάνη. Ο χώρος στον
οποίο βρέθηκε η ομάδα του
κ. Αλέκου αποτελεί έναν
συμβουλευτικό σταθμό, το
πρώτο σκαλοπάτι για τη
θεραπεία, ένα χώρο
«καθαρό», όπου δεν
χρειάζεται κάποιος να
κρύψει τη σχέση του με τα
ναρκωτικά, όποια και να
είναι αυτή.

Σημειώθηκαν τα λάθη που ξεκινούν μέσα από την οικογένεια
του χρήστη και πως αυτά διογκώνονται, λόγω κακής διαχείρισης
ενός τόσο σοβαρού προβλήματος, και τα «ταμπού» που υπάρχουν, μέσα στο σπίτι.
Η κ. Νταιλιάνημίλησε και για
την εμπειρία της με τα εξαρτημένα άτομα της Καλαμπάκας, τα
οποία είναι αρκετά, συναρτήσει
του πληθυσμού της, όπου παρατήρησε μία χρόνια παράδοση στη
χρήση ναρκωτικών στην πόλη
μας αλλά και στα γύρω χωριά.
Οι μικρές κοινωνίες αλλά και η
έλλειψη κοινωνικών υπηρεσιών
και δομών στη πόλη μαςαποτελούν συμμάχους της χρήσης ουσιών και διογκώνουν το πρόβλημα.
Κατέληξε πως η ενημέρωση
από τα ΚΕΘΕΑ προς τους φορείς,
γονείς και νέους σε ένα τόπο με
την ενημέρωση μέσω φυλλαδίων,
ειδικών ημερίδων σε σχολεία και
συνεργασίες με Δήμους και Συλλόγους γονέων είναι επιβεβλημένη και λειτουργεί πολύ θετικά
στην επίλυση του προβλήματος.
Δεύτερος Σταθμός, του κ. Αλέκου και της ομάδας του, ήταν το
Κέντρο Πρόληψης του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών
(Ο.ΚΑ.ΝΑ), όπου τους περίμενε

χαρακτηριστικών που οδηγούν
στον εθισμό. Γιατο κέντρο πρόληψης, ο «εθισμός» παίρνει μια
πολύ ευρεία διάσταση, στην οποία
συμπεριλαμβάνονται τόσο το σύνολο της χρήσης ουσιών (αλκοόλ,
ναρκωτικά, τσιγάρο) όσο και το
σύνολο της έντονης κατάχρησης
δομών όπως το διαδίκτυο, τα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η
τηλεόραση, κλπ.
Η κ. Καραμπίνα ανέλυσε τις
αιτίες που στη περιφέρεια Θεσσαλίας η πιο ευαίσθητη ηλικιακά
ομάδα 12-18 ετών, πλήττεται από
8,2% «ηλεκτρονικό εθισμό» καθιστώντας τον τόπο μας, και γενικά
την ελληνική επαρχία, σε πολύ
υψηλά επίπεδα. Όσον αφορά τις
ουσίες στην ίδια ομάδα νέων η
χρήση τσιγάρου και αλκοόλ κινείται εξίσου σε μεγάλα ποσοστά
σε ολόκληρο το Νομό Τρικάλων.
Η κ. Σουλιώτη παρατήρησε πως
η κοινωνία της Καλαμπάκας είναι
μία κλειστή κοινωνία και συνήθως
αυτό μεταφράζεται σε αύξηση
φαινομένων κατάχρησηςγενικά,
και σε όλες τις ηλικίες. Η συνεργασία του Ο.ΚΑ.ΝΑ με τα σχολεία
του Δήμου Μετεώρων βρίσκεται
σε ικανοποιητικά επίπεδα, η οποία
πάντα μπορεί να γίνει καλύτερη.
Σημείωσε επίσης καλή συνεργασία με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη
Καλαμπάκας.
Η ομάδα του κ. Αλέκου πρότεινε την περιοδική παραχώρηση
ανεκμετάλλευτου Δημοτικού χώρου, για την υλοποίηση δωρεάν
ειδικών διαδραστικών προγραμμάτων πρόληψης του Ο.ΚΑ.ΝΑ
που απευθύνεται σε γονείς, παιδιά
και εφήβους με τη μορφή επιμορφωτικών σεμιναρίων και εργαστηρίων, με τη κ. Καραμπίνα
να ανταποκρίνεται θετικά.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΛΕΚΟΣ
μέρος του προσωπικού του κέντρου, η υπεύθυνη, ψυχολόγος,
κ. Καραμπίνα Άννα, η κοινωνική
ανθρωπολόγος κ. Σουλιώτη Ρίτσα
και η κοινωνική λειτουργός κ.

Νταιλιάνη Κων/να.
Σε αντίθεση με το ΚΕ.Θ.Ε.Α, ο
Ο.ΚΑ.ΝΑ, δεν στοχεύει στο χρήστη, αλλά στη προσπάθεια της
καταπολέμησης όλων εκείνων των

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ
«ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ –
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΗΜΟΣ»

Σ

υντάσσεται στο πλευρό του Κώστα
Μαράβα, με σκοπό και στόχο την
δεύτερη περίοδο διακυβέρνησης του
Δήμου Πύλης από την Δημοτική Παράταξη
«ΠΡΩΤΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ».

Ο ίδιος δηλώνει ότι:
«…Μέσα στις φλέβες μου τρέχει το αίμα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Υπηρέτησα μια ζωή τους συμπατριώτες μου, της Πύλης, των πεδινών χωριών
και των ορεινών Κοινοτήτων.
Τιμώ τον Δήμαρχο Πύλης κ. Κώστα Μαράβα, δέχομαι τις αξίες που εκπροσωπεί ο ίδιος και η μεγάλη
του ομάδα, η οποία πιστά τον ακολουθεί.
Θα δώσω όλες μου τις δυνάμεις για μία περήφανη
ΝΙΚΗ από την πρώτη Κυριακή.
Έχω όνειρα, έχω στόχους. Όχι για μένα. Για τα
εγγόνια μου, για τα παιδιά μου. Για τους δημότες
του Δήμου Πύλης…».
Ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κωνσταντίνος Μαράβας,
υποδέχθηκε την καινούργια υποψηφιότητα λέγοντας:
«…Ο Γιώργος ο Γούλας δεν χρειάζεται συστάσεις.
Ο Γιώργος σαν Γιώργος είναι αυτό καθ’ αυτό ο
Άνθρωπος.
Υπηρέτησε τόσο σαν Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου όσο και σαν Δημοτικός Σύμβουλος στον
Δήμο μας.
Η Πύλη καμαρώνει για τον ίδιο και την διαδρομή
του.
Τα Ελληνικά και η ορεινή Αργιθέα επίσης.
Χαίρομαι που ενώνει τις δυνάμεις του με τις δικές
μας δυνάμεις.
Το ταξίδι και το όνειρο συνεχίζεται.
Με τον «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ».
Για την πρώτη Κυριακή. Για το απόλυτο.
Γιατί οι εκλογές είναι ΓΙΟΡΤΗ.
Είναι η ίδια η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.
Χωρίς πομφόλυγες και φληναφήματα. Χωρίς κραυγές.
Γιώργο Γούλα καλώς ήρθες.
Καλό – πολιτισμένο αγώνα και καλή ΝΙΚΗ…».

6 σελίδα
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Αύριο θα διεξαχθεί ο διαγωνισμός στο χώρο του Πνευματικού Κέντρου Τρικκαίων

Τ

ην αγάπη για την
παράδοση, το
μεράκι και την
φαντασία θα κληθούν να
δείξουν σήμερα οι μικρές
“Λαζαρινές” που θα
πάρουν μέρος, στο
σχετικό διαγωνισμό που
θα διεξαχθεί στο
Πνευματικό Κέντρο του
Δήμου Τρικκαίων
«ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΡΙΓΩΝΗΣ».

Η εκδήλωση – διαγωνισμός
διοργανώνεται από τη Δ/νση
Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Τρικκαίων
(Τμήμα Πολιτισμού και Αθλητισμού), σε συνεργασία με το
Σύλλογο Φίλων Λαογραφικού
Μουσείου Τρικάλων.
Στο διαγωνισμό μπορούν
να συμμετέχουν παιδιά των
σχολείων του Δήμου Τρικκαίων. Οι Λαζαρίνες συμμετέχουν είτε ατομικά, είτε ομαδικά έχοντας καλάθια κατασκευασμένα με φυσικά υλικά
και στολισμένα με φυσικά λουλούδια, και τραγουδώντας ένα
από τα παραδοσιακά κάλαντα
της εορτής.
Σε όλα τα παιδιά προσφέρονται παραδοσιακά φιλέματα
και ενθύμια συμμετοχής. Θα
βραβευθούν τα τρία ωραιότερα
καλάθια, τα τρία καλύτερα παραδοσιακά τραγούδια και οι
τρεις καλύτερες συνολικές παρουσίες (καλάθι και τραγούδι).
Στη Θεσσαλία, όπως και
στη Στερεά Ελλάδα, στη Μακεδονία, και στη Θράκη τα
κάλαντα του Λαζάρου τα τραγουδούν μόνο κορίτσια, οι
«λαζαρίνες». Στολισμένες με
ωραίες φορεσιές και κρατώντας καλάθια στολισμένα με

Μικρές «Λαζαρίνες»
•Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν παιδιά
των σχολείων του Δήμου Τρικκαίων

λογής λογής ανοιξιάτικα λουλούδια γυρίζουν όλα τα σπίτια.
Καθώς τελείται μέσα την καρδιά της Άνοιξης πέρα από τα
θρησκευτικά μηνύματα που
μεταδίδει , συμβολίζει και την
αναγέννηση της φύσης.
Οι λαζαρίνες επίσης συμβολίζουν την αναγέννηση και
συνέχιση της ίδιας της παραδοσιακής κοινωνίας, είναι οι
κοπέλες – μελλοντικές νύφες
που θα αναλάβουν μέσα από

το γάμο και την απόκτηση
παιδιών να ανανεώσουν και
να συνεχίσουν την παραδοσιακή κοινωνία. Σε πολλές περιοχές συμμετέχουν στο έθιμο
και γυναίκες άλλων ηλικιών
ενώ με την ολοκλήρωσή του
συγκεντρώνονται στην πλατεία του χωριού και όπου χορεύουν και τραγουδούν χορούς, πιασμένες όλες οι γυναίκες σε ένα κύκλο.
Ε.Κ.

e-mail: kalliagra.avgeri@gmail.com

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

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

Συσκευασμένες Ζωοτροφές για όλα τα ζώα

Πώληση λιανική και χονδρική
CMYK

τοπικά

Σύσκεψη στη ΝΟΔΕ παρουσία της υποψήφιας ευρωβουλευτή Κατερίνας Μάρκου

Ευρωεκλογές: Σταυροδρόμι
για την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας
ι ευρωεκλογές είναι η
ευκαιρία να πούμε στην
σημερινή Κυβέρνηση ότι
απέτυχε και ότι ήρθε η ώρα της ΝΔ να
πάρει τις τύχες της Ελλάδας στα χέρια της» δήλωσε η υποψήφια ευρωβουλευτής της ΝΔ Κατερίνα Μάρκου,
κατά την χθεσινή της επίσκεψη στα
Τρίκαλα, από τα γραφεία της
ΝΟΔΕ(Νομαρχιακή Διοικούσα Επιτροπή).
Στην σύσκεψη στα γραφεία της
ΝΟΔΕ συμμετείχαν ο πρόεδρος Κώστας Τρέλλης, ο πρώην νομάρχης και
βουλευτής Τρικάλων Ηλίας Βλαχογιάννης, η πολιτευτής της ΝΔ Κατερίνα Παπακώστα, ο αντιπρόεδρος της ΝΟΔΕ Χρήστος Τρικάλης, η πρόεδρος της ΔΗΜΤΟ Καλαμπάκας Μαρία Σιουπέρη και το μέλος της ΝΟΔΕ Κωνσταντίνος Καμήτας.
Ο κ. Τρέλλης καλωσόρισε την κ. Μάρκου και της ευχήθηκε
καλή επιτυχία και έδωσε τον λόγο στον κ. Βλαχογιάννη, ο οποίος επισήμανε την σημαντική προσωπικότητα της κ. Μάρκου,
τονίζοντας πως αξίζει να εκλεγεί στην Ευρωβουλή, διότι είναι
μαχητική και η Ελλάδα θα κερδίσει από την παρουσία της.
Από την πλευρά της η κ. Παπακώστα σημείωσε πως παρακολουθείται η πορεία της κ. Μάρκου, καθώς είναι μία δυναμική γυναικεία παρουσία στην πολιτική, η οποία αξίζει την στήριξη όλων.
Παίρνοντας τον λόγο η κ. Μάρκου, υπογράμμισε «έχουμε
εκλογές μετά από τέσσερα χρόνια, μετά απ’ όσα περάσαμε με

«Ο

την διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, μετά από αυξήσεις φόρων,
μεγέθυνση των χρεών των πολιτών προς την εφορία και τις τράπεζες, τις αυξήσεις στα ασφαλιστικά ταμεία, τις βιομηχανικές
ζώνε που μετατρέπονται σε φαντάσματα, διότι τα εργοστάσια
και γενικά οι επιχειρήσεις ή κλείνουν ή μεταναστεύουν για την
Βουλγαρία και τα Σκόπια που έχουν φιλικό προς αυτές φορολογικό περιβάλλον».
«Αυτήν την δύσκολη περίοδο ο λαός καλείται να αποφασίσει αν θέλει μία κανονική Ευρωπαϊκή χώρα με την ΝΔ ή την
μιζέρια, την ανασφάλεια, παιδιά εκτός παιδικών σταθμών, τον
Ρουβίκωνα, την συμφωνία των Πρεσπών κ.α.» τόνισε η κ. Μάρκου και επισήμανε «μπορούμε να διορθώσουμε τα λάθη της Κυβέρνησης, εδώ και στην Ευρώπη. Θα παλέψουμε στο Ευρωκοινοβούλιο για τα συμφέροντα της πατρίδας μας».
Ματθαίος Μπίνας

Απέσυρε την υποψηφιότητα του από το ψηφοδέλτιο ο Γ. Οικονόμου

Αναταράξεις στο τοπικό ΚΙΝΑΛ
• Ο κ. Οικονόμου κάνει λόγο για «πολιτική πράξη
αντίδρασης και επισήμανσης της στρεβλής πορείας
της ηγεσίας του κινήματος που συνεχίζεται»
ε θα κατέλθει στις επικείμενες
βουλευτικές εκλογές ο Γιώργος
Οικονόμου, όπως έκανε γνωστό
μέσω δήλωσης που κοινοποίησε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, επιβεβαιώνοντας
τα όσα ακούγονταν το τελευταίο διάστημα.
Στη δήλωση του, ο κ. Οικονόμου γνωστοποιεί την απόσυρση του από το ψηφοδέλτιο του Κινήματος «ως πολιτική
πράξη αντίδρασης και επισήμανσης της
στρεβλής πορείας της ηγεσίας του κινήματος που συνεχίζεται, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι «η μη κάθοδος μου
στις επόμενες εκλογές είναι δεδομένη και
με οποιονδήποτε κομματικό σχηματισμό».
Συγκεκριμένα, η δήλωση του έχει ως
εξής: «Αποσύρω σήμερα την υποψηφιότητα μου για τις επόμενες βουλευτικές
εκλογές και ζητώ από τους φίλους μου
πολιτικά και μη την κατανόηση της πράξης μου.
Το κάνω ως πολιτική πράξη αντίδρασης
και επισήμανσης της στρεβλής πορείας
της ηγεσίας του κινήματος που συνεχίζεται. Θα υπηρετώ πάντα τον μεγάλο
χώρο, την μεγάλη εικόνα, την πολιτική και

Δ

την νηφαλιότητα.
ΥΓ. Είναι προφανές ότι η μη κάθοδος
μου στις επόμενες εκλογές είναι δεδομένη και με οποιονδήποτε κομματικό
σχηματισμό».

«Θα καλύψουμε τη θέση»
Όπως ήταν αναμενόμενο η απόφαση
του Γιώργου Οικονόμου να αποχωρήσει
από το ψηφοδέλτιο, προκάλεσε αναταράξεις στο τοπικό Κίνημα Αλλαγής.
«Το ότι αποχώρησε ο Γιώργος Οικονόμου δεν σημαίνει ότι δεν θα καλύψουμε τη θέση, υπάρχει ενδιαφέρον από ανθρώπους που θα προσφέρουν πολύ περισσότερα στο ψηφοδέλτιο» δήλωσε ο
γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής Τρικάλων του ΚΙΝΑΛ κ. Γιώργος
Μανώλης, μιλώντας στη Λέσχη 97,6.
Όπως είπε «ένας άνθρωπος με κανονική παρουσία στο ψηφοδέλτιο προφανώς και θα προσέθετε μια δυναμική,
όμως η παρουσία του Γιώργου Οικονόμου ήταν μηδενική και από τα 6 άτομα
του ψηφοδελτίου μόνο τα 5 είχαν ενεργή συμμετοχή. Διαφωνώ με την τοποθέτηση για στρεβλή πορεία της ηγεσίας του
ΚΙΝΑΛ, δεν είμαι αυτός που θα κρίνει την
άποψη αυτή, δεν μπορώ να απαντώ σε

κάθε στέλεχος που έχει τις δικές του απόψεις. Θεωρώ όμως ότι τα γεγονότα διαψεύδουν αυτές τις απόψεις».
Αναφορικά με τα όσα είχε δηλώσει νωρίτερα ο πρώην Δήμαρχος και εκ νέου
υποψήφιου κ. Χρήστου Λάππα (σ.σ. σελ
3 στη σημερινή έκδοση), ο κ. Μανώλης
τόνισε «με όλο το σεβασμό στον κ. Λάππα, εμείς βγάλαμε μια πολιτική ανακοίνωση, η οποία δεν έχει καμία αναφορά
στο συνδυασμό του Κώστα Κρεμμύδα,
τον οποίο φυσικά ακόμα στηρίζουμε.
Δεν παρεμβαίνουμε, το αντίθετο μάλιστα
έχουμε δώσει πάρα πολύ χώρο στη δημοτική ομάδα και δεν χρειάζεται κανείς
να ενοχλείται επειδή βγάλαμε μια ανακοίνωση ως κόμμα».
Ευαγγελία Κάκια
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Ηθικό
πλεονέκτημα
– για ποιόν;
Η υπόθεση ΝΟΒΑΡΤΙΣ, η υπόθεση ΖΗΜΕΝΣ, η υπόθεση Πετσίτη, οι φωτογραφίες με τον Αμβρόσιο, η συζήτηση
για τις ευθύνες υπουργών – για το αδίκημα της δωροδοκίας – για τη παραγραφή – για τα Σκάνδαλα, τη σκανδαλολογία, τη Διαφθορά και τη Κάθαρση…
έφερε και πάλι - στο προσκήνιο της πολιτικής ζωής το μεγάλο θέμα : ΗΘΙΚΗ και
ΠΟΛΙΤΙΚΗ.
Η συζήτηση είχε ανάψει με το Σκάνδαλο Κοσκωτά – την καταδίκη του Μένιου Κουτσόγιωργα – τη παραπομπή του
Ανδρέα Παπανδρέου στο Ειδικό Δικαστήριο. Τότε είχε αποδειχθεί ότι Σκάνδαλο υπήρχε, αλλά όχι και
« Αρχάγγελοι της Κάθαρσης». Γιατί και μετά την υποτιθέμενη
Κάθαρση και μετά την υποτιθέμενη σύγκρουση « με τους νταβατζήδες»… τα σκάνδαλα πολιτικής διαφθοράς – διασπάθισης
και μαύρου πολιτικού χρήματος - ρεμούλας - διαπλοκής με συμφέροντα – δωροδοκιών – παράνομης δραστηριότητας υπουργών πέραν των υπουργικών καθηκόντων τους… συνέχιζαν να
υπάρχουν και να δαιμονίζουν τη πολιτική ζωή.
Στη συζήτηση αυτή ενεπλάκη και το ζήτημα ΗΘΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ. Το διεκδικεί η ΑΡΙΣΤΕΡΑ, που το δικαιούται στη βάση
του τελικού της σκοπού για μια κοινωνία ανθρώπινης χειραφέτησης, χωρίς εκμετάλλευση και αλλοτρίωση. Της το αμφισβητεί η ΔΕΞΙΑ, που το δικό της πρότυπο είναι η κεφαλαιοκρατική κοινωνία. « Έχει παθολογικές ιδέες η Αριστερά…»
κραυγάζει ο Μάκης Βορίδης, χωρίς κανένα επιχείρημα. Αλλά η
συζήτηση της παρούσας πολιτικής περιόδου ξεφεύγει από το
πραγματικό ιδεολογικό πρόβλημα : ποια πολιτική Παράταξη έχει
Ηθικό Πλεονέκτημα στη βάση των ιδεών της – των οραμάτων
της – των στόχων της για την οργάνωση της κοινωνικής ζωής,
για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για τον σοσιαλισμό με δημοκρατία
και ελευθερία, για τη χειραφέτηση από κάθε καταναγκασμό…
Γίνεται συζήτηση για το ποιο Κόμμα έχει Ηθικό Πλεονέκτημα και
ειδικά για το ποια Κόμματα έχουν ηθικά ή διεφθαρμένα στελέχη.
Στη συζήτηση αυτή οφείλουμε να πάρουμε ξεκάθαρη θέση
: Κανένα Κόμμα δεν μπορεί να ισχυρίζεται ότι κατέχει το ηθικό
πλεονέκτημα. Ακόμη και εκείνα τα Κόμματα που θα μπορούσαν
να το ισχυριστούν στο όνομα του τελικού τους σκοπού, οφείλουν να το αποδεικνύουν στη βάση των ενδιάμεσων στόχων
τους, της τρέχουσας πολιτικής τους, της ενότητας θεωρίας και
πράξης. Και αυτό αφορά ακόμη και Κομμουνιστικά Κόμματα που
η ιστορική εξέλιξη αποδεικνύει ότι αρκετά από αυτά ξέφυγαν
από τον τελικό τους σκοπό, που αρκετά στελέχη τους αλλοτριώθηκαν, που οι επιλογές τους δεν υπηρετούν την ανθρώπινη χειραφέτηση.
Ειδικά για τα στελέχη των Κομμάτων, κανείς δεν μπορεί να
ισχυριστεί ότι διαθέτει το ηθικό πλεονέκτημα εάν δεν το αποδεικνύει η συμπεριφορά του, οι παρέες του, η στάση ζωής του.
Παράλληλα, κανείς πολιτικός δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι είναι « υπεράνω πάσης υποψίας» για δωροδοκία – για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες – για έλεγχο
της περιουσιακής του κατάστασης και καταγγελιών για μίζες…
Πολύ περισσότερο, κανείς πολιτικός δεν μπορεί να βγάζει ετυμηγορίες και πορίσματα περί ενόχων και αθώων, περί διεφθαρμένης Δικαιοσύνης, περί « σκευωριών εγκληματικής συμμορίας», περί « επίθεσης κατά του πολιτεύματος», περί «
εσχάτης προδοσίας», όταν τα Όργανα της Δικαιοσύνης συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους « να έρθουν όλα στο φως»,
να αναζητήσουν την αλήθεια για πρόσωπα « όσο υψηλά κι αν
βρίσκονται».
Μακάρι να αποδειχθούν αθώοι του αδικήματος της παθητικής δωροδοκίας, όσα πολιτικά στελέχη ερευνήθηκαν και ερευνούνται για τις ελληνικές διαστάσεις του παγκόσμιου Σκανδάλου αθέμιτου ανταγωνισμού – εκμαυλισμού συνειδήσεων από
τη ΝΟΒΑΡΤΙΣ. Όσοι ήδη απαλλάχθηκαν οιασδήποτε υποψίας,
αποδεικνύουν ότι τα Όργανα της Ελληνικής Δικαιοσύνης – χωρίς να είναι υπεράνω κριτικής, με τους δικούς τους ρυθμούς και
μεθόδους – γνωρίζουν « να υπηρετούν τους νόμους κι όχι πολιτικές σκοπιμότητες». Ας τα αφήσουμε να συνεχίσουν σε μια
δύσκολη πολιτική περίοδο, στην οποία το κεντρικό ζήτημα είναι η μετάβαση στην ενάρετη εποχή της Αναγέννησης της χώρας…
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ – ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
– ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΚΕ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

8 σελίδα
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Π

ροκηρύσσεται το
μέτρο της
εξισωτικής
αποζημίωσης μέσα στις
επόμενες ημέρες,
σύμφωνα με πληροφορίες
από τις αρμόδιες
υπηρεσίες.

Όσον αφορά το ύψος της
ενίσχυσης, αναμένεται να διαμορφωθούν στα 12,5 ευρώ το
στρέμμα για τις εκμεταλλεύσεις
σε ορεινές περιοχές και στα
8,1 ευρώ το στρέμμα για τις
εκμεταλλεύσεις στις μειονεκτικές περιοχές που ορίστηκαν με
το νέο χάρτη, ενώ όσες περιοχές βγήκαν εκτός των μειονεκτικών περιοχών θα λάβουν επίσης ενίσχυση.
Δικαιούχοι των υπομέτρων
μπορούν να κριθούν φυσικά και
νομικά πρόσωπα, τα οποία :
1) Είναι ενεργοί αγρότες
2) Ασκούν αγροτική δραστηριότητα.
3) Είναι ενήλικα άτομα (στην
περίπτωση δικαιούχων φυσικών
προσώπων) και δεν έχουν αποχωρήσει από την ενεργό επαγγελματική δραστηριότητα.
Η ενίσχυση έχει την μορφή
ετήσιων πληρωμών ανά εκτάριο
γεωργικής γης στην οποία
ασκείται γεωργική δραστηριότητα εντός των περιοχών της
παρ. 1 και καθορίζεται εντός
της σχετικής Υπουργικής Απόφασης περί «Εφαρμογής του

Την Τρίτη 9 Απριλίου 2019
το 1ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ Τρικάλων, σε συνεργασία με το
ΚΕ.Σ.Υ. Τρικάλων (Κέντρο
Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης), υλοποίησε ενημερωτική παρουσίαση με θέμα «Επιλέγω
ΕΠΑΛ: ένα Λύκειο με προοπτική- πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση».
Προσκεκλημένη ομιλήτρια
ήταν η Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού
στο ΚΕ.Σ.Υ. Τρικάλων, κα
Ευαγγελία Ιακωβάκη.
Η ομιλήτρια παρουσίασε
τη δομή των ΕΠΑΛ και έδωσε
έμφαση στους τομείς και
στις ειδικότητες που μπορούν να επιλέξουν οι μαθητές ανάλογα με τις κλίσεις
τους και τα ενδιαφέροντα
τους.
Τόνισε δε ότι οι απόφοιτοι
μπορούν να εισαχθούν σε
Πανεπιστημιακές και στρα-

τοπικά
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Στις επόμενες ημέρες

Προκηρύσσεται
η εξισωτική αποζημίωση

Μέτρου 13» όπως κάθε φορά
ισχύει. Το ύψος της ενίσχυσης
εξαρτάται από την έκταση της
εκμετάλλευσης , το οποίο μετά
τα 20 ha μειώνεται προοδευτικά
ως ακολούθως:
• Για τμήμα της έκτασης της
εκμετάλλευσης έως και 20 ha:
χορηγείται το 100% της ενίσχυσης
• Για τμήμα της έκτασης της
εκμετάλλευσης μεγαλύτερο
από 20 ha έως και 25 ha: χορηγείται 80% της ενίσχυσης

• Για τμήμα της έκτασης της
εκμετάλλευσης μεγαλύτερο
από 25 ha έως και 30 ha: χορηγείται 50% της ενίσχυσης
• Για το τμήμα της έκτασης
της εκμετάλλευσης πέραν των
30 ha εκταρίων δεν χορηγείται
ενίσχυση. Το ανώτατο όριο των
επιλέξιμων εκταρίων για την
καταβολή ενίσχυσης ορίζεται
ανά υπομέτρο.
Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν
την υποχρέωση:
1) να διατηρούν την εκμετάλ-

λευση με την οποία εντάσσονται
στα υπομέτρα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους ενίσχυσης.
2) ανάλογα με τα στοιχεία
φυτικού και ζωικού κεφαλαίου
που περιλαμβάνει η εκμετάλλευση τους, να τηρούν τις υποχρεώσεις στα πλαίσια της Πολλαπλής Συμμόρφωσης, όπως
αυτές περιγράφονται στη σχετική Εγκύκλιο εκάστου έτους
της Αρμόδιας Διεύθυνσης του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε
Ματθαίος Μπίνας

Ενημέρωση μαθητών β’ και γ’ τάξης
του 1ου Εσπερινού ΕΠΑ.Λ Τρικάλων
σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού

τιωτικές σχολές με ειδικά
ποσοστά επί των εισακτέων,
δίνοντας πανελλαδικές εξετάσεις. Την ενημέρωση παρακολούθησαν μαθητές και
καθηγητές της σχολικής μονάδας, με μεγάλο ενδιαφέρον και είχαν ενεργό συμ-

μετοχή σε όλη τη διάρκεια
της ενημέρωσης.
Ακολούθησαν ερωτήσεις,
η ομιλήτρια έδωσε έγκυρες
απαντήσεις σε θέματα που
τους απασχολούσαν και τους
συγχάρηκε καθώς το πρωί
εργάζονται ενώ το απόγευμα

επιδιώκουν τη γνώση, τη μάθηση και την ενημέρωση.
Ευχαριστούμε θερμά την
κα Ιακωβάκη και το ΚΕ.Σ.Υ.
Τρικάλων για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση!
Από τη Δ/νση του
Εσπερινού ΕΠΑΛ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (Σ.Α.Σ.Μ.Υ)

Συγκροτήθηκε σε Σώμα
το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Τ

ην Κυριακή
07.04.2019 στα
Τρίκαλα ο
Σύνδεσμος Αποφοίτων
της Σχολής Μονίμων
Υπαξιωματικών (ΣΑΣΜΥ)
διεξήγαγε αρχαιρεσίες
για την ανάδειξη των
μελών του Δ.Σ και της
Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Εν συνεχεία την Τρίτη
09.04.2019 και ώρα 19:00,
σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 23 του καταστατικού
και τον κανονισμό Αρχαιρεσιών του ΣΑΣΜΥ και μετά από
σχετική πρόσκληση του πλει-

Kόμβο καινοτομίας
των Τρικάλων το GiSeMi

οψηφούντος μέλους κ. Στέφου Ευάγγελου, συνήλθαν τα
εκλεγέντα μέλη προκειμένου
να συγκροτηθούν σε σώμα.
Μετά τις υποβληθείσες υπεύ-

θυνες δηλώσεις προτίμησης
αξιώματος το νέο Δ.Σ του ΣΑΣΜΥ συγκροτείται σε σώμα
ως εξής:
Διοικητικό Συμβούλιο
1.Ευάγγελος Στέφος ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2.Βασίλειος Καλαμιώτης ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
3.Στέφανος Κουκουράβας ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
4.Γεώργιος Μέρμηγκας ΤΑΜΙΑΣ
5.Κων/νος Ακράτος,ΕΦΟΡΟΣ
6.Νικόλαος Μητσάκος ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
7.Αλέξανδρος Γκαραγκάνης

ΒΟΗΘΟΣ ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
8.Νικόλαος Μαχιάς Α’ ΜΕΛΟΣ
9.Χρήστος Γκαραγκάνης Β’
ΜΕΛΟΣ
Εξελεγκτική Επιτροπή
1. Στέφανος Γκούτρας
2. Δημήτριος Παπαδόπουλος
3. Δημήτριος Θεοδώρου
Για το Διοικητικό
Συμβούλιο
Ο- Πρόεδρος
Ευάγγελος Στέφος
-Ο- Γεν. Γραμματέας
Στέφανος Κουκουράβας

Ο Δήμος Τρικκαίων, η e-trikala ΑΕ και η Vodafone,
επενδύουν στο μέλλον και στη νέα γενιά. Ιδρύουν το
GiSeMi, τον κόμβο καινοτομίας των Τρικάλων. Η επίσημη
έναρξη πραγματοποιείται την Πέμπτη 18 Απριλίου 2019
στις 10:00, στον χώρο του κέντρου, επί της οδού Βαλκάνου
6 (πρώην κτήριο ΔΕΚΑ), στην περιοχή του Αγίου Οικουμενίου.
Η επίσημη έναρξη θα πραγματοποιηθεί με τον διαγωνισμό Trikala Innovation Challenge enabled by Vodafone
business». Πρόκειται για διαδικασία κατάθεσης προτάσεων
που υλοποιήθηκε το προηγούμενο διάστημα και η οποία
ολοκληρώνεται στις 18 Απριλίου. Την ημέρα εκείνη, όμως,
ανοίγει ένας νέος κύκλος στη νεανική επιχειρηματικότητα
και στις δράσεις που υλοποιεί ο Δήμος Τρικκαίων, με την
e-trikala και τη Vodafone. Είναι ο κύκλος της υποδοχής
νέων ιδεών, της στήριξής τους σε επίπεδα διοικητικό και
τεχνολογικό, και της προώθησής τους σε θέματα
1. Smart Cities
2. Internet of Things
3. Smart Agriculture
O Δήμος Τρικκαίων & η e-Trikala A.E. με τον κόμβο
Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας GiSeMi HUB και τον
διαγωνισμό Trikala Innovation Challenge, βοηθούν την
επιχειρηματικότητα και τον εκσυγχρονισμό των πόλεων.
Η διαδικασία της έναρξης περιλαμβάνει χαιρετισμούς,
ομιλίες, παρουσίαση των υποβληθεισών προτάσεων και
αξιολόγησή τους. Η εκδήλωση είναι ανοιχρή σε όλους

Από τις 2 Μαΐου
το νέο ωράριο συναλλαγών
στις τράπεζες
Αλλάζει το ωράριο συναλλαγών των τραπεζών από τις
αρχές του ερχόμενου μήνα.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ), σε συνέχεια της νέας
Συλλογικής Σύμβασης με την ΟΤΟΕ, από την Πέμπτη, 2
Μαΐου 2019, τα καταστήματα των τραπεζών μελών της
ΕΕΤ θα πραγματοποιούν συναλλαγές, κατά τις εργάσιμες
ημέρες (Δευτέρα - Παρασκευή) τις ώρες 08.00-14.00.
Εκτός από τη διαμόρφωση του ωραρίου συναλλαγών,
η νέα Κλαδική Συλλογική Σύμβαση των τραπεζοϋπαλλήλων
είναι τριετούς διάρκειας και περιλαμβάνει σημαντικές
ρυθμίσεις που αφορούν:
- Στην προστασία της απασχόλησης.
- Στη βελτίωση του εισοδήματος των τραπεζοϋπαλλήλων
με την κάλυψη εντός της τριετίας μέρους των απωλειών.
- Στην εκπαίδευση των τραπεζοϋπαλλήλων, ενόψει της
ψηφιοποίησης των τραπεζικών εργασιών, καθώς και
άλλες σημαντικές ρυθμίσεις με θεσμικό και οικονομικό
περιεχόμενο.

τοπικά

Είδος Υπό Εξαφάνιση
η Μεσαία Τάξη στην Ελλάδα
Η μεσαία τάξη στην Ελλάδα
έχει συνθλιβεί πραγματικά και οι
πιέσεις για ολοένα και μικρότερο
διαθέσιμο εισόδημα δεν έχουν
τέρμα. Σύμφωνα με την πρόσφατη μελέτη του ΟΟΣΑ, η μεσαία τάξη στην Ελλάδα έχει το
χαμηλότερο εισόδημα, ανάμεσα
σε όλες τις χώρες μέλη του Οργανισμού. Αυτό σημαίνει ότι το
διαθέσιμο εισόδημα της ελληνικής μεσαίας τάξης είναι πάρα
πολύ χαμηλό.
Τα άσχημα συμπεράσματα για
την κατάσταση στην Ελλάδα δεν τελειώνουν όμως εδώ. Σύμφωνα με την έρευνα αυτή, στην Ελλάδα, η πλειοψηφία της μεσαίας τάξης είναι ευάλωτη απέναντι στην απειλή της φτώχειας.
Μεσαία και χαμηλή εισοδηματική τάξη έχουν γίνει ένα.
Ειδικότερα σε περιπτώσεις νοικοκυριών, τα οποία έχουν να
αντιμετωπίσουν το βάρος δανείων, η κατάσταση γίνεται
πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη.
Απέναντι στο πρόβλημα αυτό, η απάντηση μιας υπεύθυνης,
ρεαλιστικής και αποτελεσματικής πολιτικής πρέπει να είναι οι
πραγματικές λύσεις.
Οι φόροι πρέπει να μειωθούν, τα κόκκινα δάνεια πρέπει να
ρυθμιστούν, σύμφωνα με τις δυνατότητες του κάθε δανειολήπτη, οι συνεπείς δανειολήπτες πρέπει να επιβραβευθούν
και νέες, πολλές και καλά αμειβόμενες δουλειές πρέπει να δημιουργηθούν.
Αυτές οι πολιτικές είναι οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της μεσαίας τάξης και της προοπτικής να αποκτήσουν σταθερά υψηλότερα εισοδήματα, τα νοικοκυριά που σήμερα ζουν
στο όριο ή κάτω από το όριο της φτώχειας.
Αυτές οι πολιτικές αποτελούν την στρατηγική που θα ακολουθήσει η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, μετά
την εκλογική της νίκη στις ερχόμενες εκλογές.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει να παρουσιάσει ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα, βασισμένο στην αλήθεια πως η μεσαία
τάξη είναι η ατμομηχανή μιας οικονομίας. Όσο μεγαλώνει η
μεσαία τάξη, τόσο μπορεί να μεγαλώσει η ανάπτυξη. Από την
άλλη, όσο μικραίνει η μεσαία τάξη, τόσο η απειλή της φτώχειας γίνεται ορατή για ολοένα και μεγαλύτερο μέρος μιας
κοινωνίας.
Όταν η πολιτική επιτρέπει το δεύτερο, τη δημιουργία δηλαδή μιας ολοένα και περισσότερο φτωχής κοινωνίας, τότε
πρόκειται για έγκλημα, σε βάρος της κοινωνίας, σε βάρος της
οικονομίας, σε βάρος ολόκληρης της χώρας και σε βάρος του
μέλλοντος μας. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια η ελληνική κοινωνία έγινε μάρτυρας και θύμα ακριβώς αυτής της πολιτικής
του ΣΥΡΙΖΑ, που δεν μπορεί να οδηγήσει πουθενά αλλού, πέρα
από τη φτώχεια, την ανασφάλεια σχετικά με την επιβίωση και
τα αδιέξοδα.
Απαιτείται διέξοδος. Απαιτείται τέρμα σε αυτή την πολιτική. Απαιτείται η ανάπτυξη, την οποία εγγυάται μέσα από πολύ
σημαντικές πολιτικές η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Λιούτας Θανάσης
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Συμμετοχή των Δημοτικών Σχολείων της Καλαμπάκας

Στο 9ο Μαθητικό Φεστιβάλ
Ψηφιακής Δημιουργίας στα Τρίκαλα
Το 9ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας πραγματοποιήθηκε και φέτος στην πόλη των
Τρικάλων την Παρασκευή 12 Απριλίου 2019 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μουσείου Τσιτσάνη.
το φεστιβάλ μετείχαν
δεκάδες μαθητές και
μαθήτριες από
Δημοτικά, Γυμνάσια και
Λύκεια του νομού Τρικάλων
με εξαιρετικές και
πρωτότυπες ψηφιακές
δημιουργίες αλλά και
ρομποτική.

Σ

Το παρόν έδωσαν όλοι οι μαθητές της ΣΤ’ τάξης από τρία δημοτικά σχολεία της Καλαμπάκας
με τις δικές τους δημιουργίες.
Το 1ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμπάκας δημιούργησε μια διαδραστικήπολυμεσική εφαρμογή
σχετικά με τους 12 Θεούς του
Ολύμπου.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ως συνεργατικό
εργαλείο για την μάθηση της σημαντικής αυτής ενότητας της Ελληνικής Μυθολογίας.
Οι μαθητές επίσης δημιούργησαν και μια βίντεο-παρουσίαση
σχετική με το παραπάνω θέμα, με

τις δικές τους αφηγήσεις.
Μπορείτε να την δείτε εδώ.
(https://youtu.be/Y2p5s2ULD_k).
Το 2οΔημοτικό Σχολείο Καλαμπάκας δημιούργησε ένα εκπαιδευτικό βίντεο για τους κινδύνους και τον εθισμό στο διαδίκτυο.
Οι μαθητές προβληματισμένοι

Νωρίτερα θα πραγματοποιηθούν οι καταβολές των επιδομάτων και λοιπών παροχών, λόγω των εορτών του Πάσχα και «για
την καλύτερη εξυπηρέτηση των δικαιούχων
των προνοιακών, προγραμμάτων», όπως
ανακοίνωσε ο Οργανισμός Προνοιακών Παροχών και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ). Ειδικότερα, η προπληρωμή των δικαιούχων θα πραγματοποιηθεί, ως εξής:
- 18 Απριλίου θα καταβληθούν τα προνοιακά αναπηρικά και διατροφικά επιδόματα στο
σύνολο των δικαιούχων. Αναλυτικά, θα εξοφληθούν τα δικαιούμενα ποσά σε όλους όσοι
πληρώνονταν, μέχρι το 2018, από τους δήμους και τις Περιφέρειες, όπως και σε
όσους υπέβαλαν αίτηση, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας των Κέντρων Κοινότητας και αυτή έχει εγκριθεί, μετά από τους
ηλεκτρονικούς και διοικητικούς ελέγχους του
ΟΠΕΚΑ.
- 24 Απριλίου θα καταβληθεί το επίδομα
στέγασης (ενοικίου) σε όλους όσοι υπέβαλαν
αίτηση στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα
έως τις 31 Μαρτίου και αυτή έχει εγκριθεί.
Το επίδομα θα δοθεί αναδρομικά από την 1η

από την αλόγιστη και σε πολλές
περιπτώσεις κακή χρήση του διαδικτύου από τα παιδιά και τους
εφήβους θέλησαν να περάσουν
ένα μήνυμα με τους πιθανούς
κινδύνους που κρύβει το διαδίκτυο. Το εκπαιδευτικό βίντεο μπορείτε να το δείτε εδώ. (https://

youtu.be/v 2An7quF57c).
Το 5ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμπάκας δημιούργησε μια ταινία
μικρού μήκους για το πουλί-σύμβολο των Μετεώρων τον Ασπροπάρη.
Οι μαθητές ευαισθητοποιημένοι
από το γεγονός ότι αυτό το όμορφο αλλά και σημαντικό μεταναστευτικό πτηνό που φωλιάζει εδώ
και πάρα πολλά χρόνια στους
βράχους των Μετεώρων να κινδυνεύει με εξαφάνιση, δημιούργησαν αυτή την ταινία σε συνεργασία με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία. Την ταινία μπορείτε να την παρακολουθήσετε εδώ
.(https://youtu.be /0 4xp6zd_-Cs).
Υπεύθυνος καθηγητής: Βασίλειος Τσέλιος, Πληροφορικής Τέλος οι μαθητές είχαν την δυνατότητα να ξεναγηθούν στους χώρους του ΜουσείουΤσιτσάνη, να
γνωρίσουν τους δημιουργούς –
συνθέτες του νομού, τα λουτρά
και άλλα σημαντικά πολιτιστικά
στοιχεία που εκθέτει το Μουσείο.

Πότε πληρώνονται συντάξεις και επιδόματα
Πότε θα δουν τα λεφτά τους συνταξιούχοι και δικαιούχοι επιδομάτων

Ιανουαρίου 2019 σε όλους όσοι έχουν στο
όνομά τους ηλεκτρονικό μισθωτήριο συμβόλαιο από αυτήν την ημερομηνία. Όλοι θα
εισπράξουν τα μηνιαία επιδόματα που δικαιούνται έως και τον Μάρτιο.
- 24 Απριλίου θα καταβληθεί το Κοινωνικό
Εισόδημα Αλληλεγγύης μηνός Μαρτίου.
- 24 Απριλίου θα καταβληθούν συντάξεις
και επιδόματα μηνός Μαΐου σε δικαιούχους
ανασφάλιστους υπερήλικες.

- 24 Απριλίου θα καταβληθούν τα προνοιακά επιδόματα στεγαστικής συνδρομής και
ομογενών που χορηγούνταν από τους ΟΤΑ
έως και το 2018 για τους μήνες Μάρτιο-Απρίλιο.
- 24 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί εμβόλιμη πληρωμή ποσών επιδόματος παιδιού,
για να αντιμετωπιστούν ορισμένες αστοχίες της πρώτης πληρωμής του 2019 σε περιορισμένο πλήθος δικαιούχων. Στην ίδια εμβόλιμη πληρωμή θα εξοφληθούν και αναδρομικά ποσά από το 2018.
Όλες αυτές οι περιπτώσεις θα συμπεριληφθούν στην επόμενη μεγάλη τακτική πληρωμή του επιδόματος παιδιού για το 2019,
η οποία θα πραγματοποιηθεί κανονικά και,
όπως προβλέπεται, δηλαδή, στα τέλη Μαΐου.
ΧΡ. ΠΑΠ.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
ΣΕ ΜΑΘΗΤΗ
Ο Σύλλογος
Διδασκόντων,
αλλά και ολόκληρη η Μαθητική Κοινότητα
του 4ου ΓΕΛ
Τρικάλων «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης»,
συγχαίρει τον
μαθητή Μάριο
Δήμου της τρίτης τάξης, ο
οποίος κατέκτησε, με προσπάθειες και θυσίες
πολλών χρόνων,
το χρυσό μετάλλιο στους πανελλήνιους αγώνες της ελληνορωμαϊκής πάλης
στην κατηγορία των 67 κιλών.
Του ευχόμαστε να συνεχίσει να έχει επιτυχίες και να κάνει υπερήφανους την οικογένεια του, τον προπονητή του
και τον αθλητικό σύλλογο, τους καθηγητές και τους συμμαθητές του, και όλους όσοι του συμπαραστέκονται.

10 σελίδα
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Από τον ΦΙΛΟΣ χθες, με το Βραβείο Φιλίας Τρικάλων

Βραβεύθηκε η προσφορά στον ν. Τρικάλων
• Απονεμήθηκε στον ομότιμο καθηγητή του ΑΠΘ Νίκ. Νικονάνο,
για την ανάδειξη της Βυζαντινών μνημείων της πόλης

Τ

ον ομότιμο καθηγητή
του ΑΠΘ Νίκο
Νικονάνο βράβευσε με
το βραβείο και το μετάλλιο
Φιλίας Τρικάλων ο ΦΙΛΟΣ, σε
εκδήλωση χθες στο
Επιμελητήριο Τρικάλων’

Η βράβευση έγινε για το πλούσιο αρχαιολογικό του έργο και
τις επιστημονικές δημοσιεύσεις
του συνέβαλε στην ανάδειξη, διάσωση και προβολή των βυζαντινών μνημείων της Θεσσαλίας και
του Ν. Τρικάλων ιδιαίτερα.
Για το «Βραβείο Φιλίας Τρικάλων» ως θεσμό μίλησε ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Φ.Ι.ΛΟ.Σ.
Δημήτρης Κωνσταντινίδης, ο οποί-

ος σημείωσε πως είναι το 17ο
βραβείο που απονέμεται, ενώ για
το έργο του τιμώμενου μίλησε ο
φιλόλογος – δρ ιστορίας της εκπαίδευσης Θεόδωρος Νημάς. Το
βραβείο επέδωσε η πρόεδρος
του ΦΙΛΟΣ Ναυσικά Μουλά, η
οποία εξήρε την επιστημονική
δράση του κ. Νικονάνου.
Ο κ. Νικονάνος σημείωσε πως
το έργο του έγινε για αγάπη και
χρέος προς την Θεσσαλία και
ανέφερε πως απεδείχθη ότι η Βυζαντινή αρχιτεκτονική στην Θεσσαλία έχει στενή σχέση μ’ αυτήν
τ της Μακεδονίας, ανήκουν δηλαδή στην σφαίρα επιρροής της
Θεσσαλονίκης.
Την εκδήλωση τίμησαν με την

παρουσία τους ο πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων
Μιχάλης Λάππας και ο πρόεδρος
του Δικηγορικού Συλλόγου Τρι-

κάλων Νίκος Γουγουλάκης και η
διευθύντρια της Εφορίας Αρχαιοτήτων Κρυσταλία Μαντζανά.
Ματθαίος Μπίνας

ΞΕΚΙΝΗΣΑΜΕ

“ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ”
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ • ΨΗΣΤΑΡΙΑ

Τηλ.: 24310 30268

Σουβλάκι

1€

Λουκάνικο

1€

Κοτόπουλο σουβλάκι 1€

Έναντι Τεχνική Σχολής

Πίτα σουβλάκι 2€

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

Κοντοσούβλι μερίδα 3,5€
Στο κατάστημά μας θα βρείτε
έτοιμες ραμμένες κουρτίνες και Roman σε μισή τιμή
και όλα τα υπόλοιπα είδη σε πολύ προσιτές τιμές.

Σας ευχόμαστε Καλό Πάσχα
Καποδιστρίου 21•Τρίκαλα•Τηλ. & fax: 24310 76699•κιν.: 6980522711
www.xoutos-interior.gr

Προσφορές 15/4-30/4

Κέντρο Διάγνωσης &
Θεραπείας Διαταραχών

•ΣΕΤ Πασχαλινό Τσουρέκι “Χατζής” +
Σοκολατένιο Αυγό 170γρ
ΜΟΝΟ 4,90€!!!
•Παρθένο Ελαιόλαδο Κρήτης
ΚΟΚΟ 5lt 15,50€

“ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ”

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ
Αναπτυξιολόγος-Παιδίατρος PhDc,

0,50€
•Ελληνικός Καφές Λουμίδη 96 gr. 1,50€
•Κάρβουνα 5Kg 3,95€

Σκυλοτροφή συντήρησης 20kg

από

Σκυλοτροφή ενέργειας 20kg

από

*Στο κατάστημά μας θα βρείτε πολλές ακόμα προσφορές

Αλεύρι τύπου πολυτελείας 5kg

από

Αλεύρι τύπου 70% 25kg

από

Hλιέλαιο 10λίτρα

από

•Μπύρα Pills Hellas 0,33lt

Γατοτροφή Premium από 24,99

μόνο

11,99€
17,99€
14,99€
2,99€
12,49€
11,99€

Επιστημονικός Συνεργάτης Metropolitan Hospital
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ "ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ"
•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
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Η εκδρομή του Φ.Ι.ΛΟ.Σ. στην λίμνη Κάρλα
Κάρλα που χάθηκε!
Θα ξαναζήσει; Ήταν
και είναι ο
προβληματισμός όσων
συμμετείχαν στην εκδρομή
που πραγματοποίησε ο
Φιλολογικός Ιστορικός
Λογοτεχνικός Σύνδεσμος (
Φ.Ι.ΛΟ.Σ.) Τρικάλων την
Κυριακή 14 Απριλίου με
κύριο προορισμό την λίμνη
Κάρλα.

Η

Η λίμνη Κάρλα ή Βοιβηίδα
(όπως ήταν γνωστή στα μεσαιωνικά χρόνια), υπόλοιπο της άλλοτε μεγάλης θεσσαλικής λίμνης,
έζησε και πορεύτηκε στον χρόνο
μαζί πάντοτε με τους παρακάρλιους κατοίκους της, η παρουσία
των οποίων μαρτυρείται ανελλιπώς απ’ τα προϊστορικά χρόνια
έως σήμερα. Αναφέρεται από
τον Όμηρο, τον Πίνδαρο, τον
Βιργίλιο, τον Στράβωνα και πολλούς περιηγητές των νεότερων
χρόνων. Σύμφωνα με την μυθολογία, στην περιοχή της Λίμνης,
ο Απόλλων με την βασιλοπούλα
Κορωνίδα γέννησαν τον Ασκληπιό
και, επίσης, ήρωες από αυτόν τον
τόπο ξεκίνησαν για την Αργοναυτική εκστρατεία.
Η Κάρλα αποτελεί διαχρονικά
ένα σημείο συνάντησης του ανθρώπου με το υγρό στοιχείο,
διαμορφώνοντας ένα πολιτιστικό
τοπίο σε διαλεκτική σχέση με το
φυσικό περιβάλλον. Στα νερά
της άκμασε ένας ιδιότυπος, σχεδόν πρωτόγονος λιμναίος πολιτισμός του οποίου η αρχή χάνεται στα βάθη των αιώνων.
Όμως, από το 1959 έως το
1962 η Λίμνη αποξηράνθηκε, επειδή την εποχή εκείνη προκαλούσε
πλημμύρες στις πέριξ γεωργικές καλλιέργειες, ενώ ορισμένες
βαλτώδεις εκτάσεις γύρω της
ευνοούσαν την έντονη παρουσία εντόμων και ελονοσία. Όταν
ξεκίνησε η διαδικασία αποξήρανσης, θεωρήθηκε από τα σπουδαιότερα έργα για την ανάπτυξη
της γεωργίας, καθώς εξασφαλίστηκαν 80.000 στρέμματα καλλιεργήσιμης γης στους αγρότες.
Η αποξήρανση επιτεύχθηκε με
την απαγωγή των νερών στον
Παγασητικό κόλπο. Με σήραγγα
μήκους 10.150 μ. κατευθύνθηκαν τα νερά της Λίμνης στον Παγασητικό, μέσω ανοικτού αγωγού

ια ευκαιρία μοναδική, μια ιδιαίτερη
συνάντηση
πέρα από συμβατότητες, τετριμμένα και στημένα λογύδρια. Μια άνεση που βγήκε
αυθόρμητα. Πάντα τα παιδιά
που φεύγουν από το Δημοτικό
σχολείο, μας επισκέπτονται
γιατί αναπολούν τις ξέγνοιαστες στιγμές που έζησαν,
από την αυξανομένη πίεση της
συνέχειας που ζουν καθημερινά . Αυτό δείχνει το δέσιμο που
υπάρχει. Δεν είναι απλά αριθμοί- στατιστική όταν φεύγουν.
Παραμένουν πρόσωπα, όπως
όταν ήρθαν στην πρώτη τάξη κι
ανέβαιναν τα σκαλιά δειλά-δειλά. Κι η συνέχεια μέσα στην
διαδρομή που τους χαράζαμε
, με τις χαρές μας, τις φωνές,
τις λύπες, τα παιχνίδια, τη ρημάδα ύλη των μαθημάτων, όλα
αυτά που συνθέτουν τον κήπο
ενός σχολείου.
Αυτά τα παιδιά τα καλέσαμε
να έρθουν με αφορμή ένα
γραμματόσημο, ένα βραβείο.
Κι είδαμε τη χαρά τη στιγμή
που περιδιάβαιναν το προαύλιο. Τα παρακολουθούσα πως
έμπαιναν με ένα καθάριο χα-

Μ

που διέρχονταν από το πολεοδομικό συγκρότημα του Βόλου.
Δυστυχώς, η αποξήρανση ήταν
μια λανθασμένη επιλογή, κάτι
που αποδείχτηκε τις επόμενες
δεκαετίες. Η σταδιακή πτώση
της υπόγειας υδροφορίας προειδοποιούσε για την αρχή μιας καταστροφής. Η αγροτική παραγωγή δεν είχε την προσδοκώμενη αύξηση, το μικροκλίμα της
περιοχής άλλαξε, ένα ολόκληρο
οικοσύστημα εξαφανίστηκε προκαλώντας τεράστια οικολογική
καταστροφή. Η περιβαλλοντική
αλλαγή στην περιοχή ήταν ραγδαία.
Αρχικά είχε μέγεθος 180195.000 στρέμματα και το βάθος
της έφτανε τα 6 μέτρα. Ήταν η
πιο σημαντική λίμνη της Ελλάδας
από ορνιθολογικής πλευράς. Είχε
τον μεγαλύτερο αριθμό υδρόβιων πτηνών (1.000.000 πουλιά)
σε ελληνικό υγρότοπο. Επίσης ,
ήταν λίαν ιχθυοτρόφος. Τα καρλίσια ψάρια της ήταν πεντανόστιμα. Αυτή η βιοποικιλότητα «πέθανε». Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η φύση – το περιβάλλον δεν αφορά μόνο τον άνθρωπο αλλά όλα τα όντα. «Ό,τι παθαίνει η Γη, παθαίνουν και τα τέκνα της Γης. Όταν οι άνθρωποι

φτύνουν στο χώμα, φτύνουν
στους εαυτούς τους». Οι κάτοικοι
της παραλίμνιας περιοχής ήταν
αποκλειστικά ψαράδες και ζούσαν στις καλύβες της Λίμνης. Η
αποξήρανση τους αφάνισε.
Η επαναδημιουργία της Λίμνης
ήταν μια ιδέα που «γεννήθηκε»
στις αρχές της δεκαετίας του
1990, όταν ήταν πλέον προφανές
ότι η αποξήρανση δεν είχε αποδώσει τα προσδοκώμενα και είχε
διαταραχθεί η ισορροπία του οικοσυστήματος. Πρόκειται για την
ανασύσταση της λίμνης Κάρλας,
ένα σημαντικό και πολύπλευρο
έργο. Τον Δεκέμβριο του 2010
άρχισε η άντληση νερού από τον
Πηνειό ποταμό (5 αντλιοστάσια
του Πηνειού) και σήμερα έχει
μάλλον ξεπεράσει την «οικολογική στάθμη» που είναι απαραίτητη. Ένα έργο ταλαιπωρημένο,
που έφτασε στα όρια της απένταξης από το ΕΣΠΑ και διασώθηκε στο «παρά πέντε». Τα εγκαίνια του έργου έγιναν στις 5
Μαΐου 2018 και η έκτασή της είναι πια 37.372 χιλιάδες στρέμματα. Είναι το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό έργο στα Βαλκάνια
και υλοποιείται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Πρόκειται για
ένα έργο τοπικής ανάπτυξης και

εθνικής σημασίας με πολλαπλές
θετικές επιπτώσεις στην περιοχή
της Λίμνης, στην Θεσσαλία και
στην ευρύτερη ανάπτυξη.
Η λίμνη Κάρλα έχει μια δεύτερη ευκαιρία να σωθεί και να επιβιώσει, χαρίζοντας την ομορφιά
και τα οφέλη της στο περιβάλλον
και τους ανθρώπους που ζουν
κοντά της. Σήμερα έχει 14 είδη
ψαριών, 181 είδη πουλιών και 1
αποικία πελεκάνων. Είναι η απόδειξη ότι το οικοσύστημα της περιοχής έχει αναγεννηθεί και οι
προοπτικές είναι ελπιδοφόρες
για την ανάπτυξη της παρακάρλιας περιοχής.
Στην Λίμνη μας περίμενε ένας
ευγενής και εξαιρετικά κατατοπισμένος εθελοντής ξεναγός, ο
δικηγόρος Σωτήριος Γκανάσιος,
ο οποίος μας μίλησε με αγάπη για
τον χώρο της Λίμνης, την ζωή και
τα προβλήματα πριν και μετά την
αποξήρανση.
Το συμπέρασμά μας; Ένα
θραυσμένο οικοσύστημα είναι
ζωντανό. Τώρα που τα γύρω βουνά καθρεφτίζονται, όπως κάποτε,
στα νερά, τα πουλιά ξαναβρήκαν
τις φωλιές τους και η υδρόβια
χλωρίδα προσπαθεί να στολίσει
την Λίμνη, υπάρχει ένας καλός λόγος για όλους όσους επισκέπτονται την περιοχή, να σταματήσουν στην Λίμνη, να αφουγκραστούν την ανάσα της και να
ζητήσουν συγγνώμη από την
φύση για την απερίσκεπτη παρέμβαση του ανθρώπου να μετατρέψει σε χωράφι έναν υγρότοπο, που στόλιζε την περιοχή,
γέμιζε τις φλέβες των πηγών της
και συντηρούσε με το ψάρεμα μια
μεγάλη ομάδα πληθυσμού.
Η επόμενη στάση ήταν το
«Μουσείο Λιμναίου Πολιτισμού
Κάρλας» στα Κανάλια Μαγνησίας. Ο χώρος του Μουσείου
(παλιά κινηματογράφος) ήταν
άνετος, κατάλληλα διαμορφωμένος και άριστα εξοπλισμένος
τεχνολογικά. Μας ξενάγησε η
υπεύθυνη του Μουσείου φιλόλογος Σταματία Μωραΐτη. Στην
κεντρική κινηματογραφική οθόνη
παρακολουθήσαμε οπτικό υλικό
με θέμα την Λίμνη και απολαύσαμε την ομιλία της.
Στην κεντρική αίθουσα του
Μουσείου φιλοξενείται το κάρλιο
καράβι με τα εργαλεία του, ομοιώματα ψαράδων καθώς και ομοί-

ωμα καλύβας. Στον επάνω όροφο, μέσα από φωτογραφικές συλλογές, ξεδιπλώνονται η ζωή στα
παρακάρλια χωριά και ο αγώνας
των αγροτών για την απόκτηση
γης. Υπάρχουν χάρτες, άδειες
αλιείας, εφημερίδες του τότε και
γενικά πλούσιο αρχειακό υλικό.
Στη συνέχεια, ο ιερέας του
χωριού πατήρ Αθανάσιος μάς
οδήγησε στον βυζαντινό ναό του
Αγίου Νικολάου – νότια του οικισμού Κανάλια και κάποτε στην
όχθη της λίμνης Κάρλα. Ο ναός
είναι κτισμένος πάνω σε προϊστορική θέση και στην τοιχοποιία του έχουν χρησιμοποιηθεί αρχαία μέλη ως οικοδομικό υλικό.
Είναι μονόχωρος καμαροσκέπαστος με τρίπλευρη αψίδα Ιερού,
ορθογώνιο καμαροσκεπή νάρθηκα και μεταγενέστερο εξωνάρθηκα. Η ανέγερση του ναού χρονολογείται στα τέλη του 12ου ή
στις αρχές του13ου αι. Στο εσωτερικό του ναού διακρίνονται 3
φάσεις τοιχογράφησης. Ο ιερέας
διέθετε χιούμορ και ήταν απολαυστικός στα σχόλιά του.
Και έφθασε η ώρα του καφέ
στην υπέροχη παραλία του Βόλου! Άλλοι περίπατο δίπλα στην
θάλασσα και άλλοι καφεδάκι μέχρι την ώρα του ραντεβού μας
στο «Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας Ν. & Σ. Τσαλαπάτα», ένα από
τα μεγαλύτερα του είδους του.
Τα εργαστήρια και οι βιομηχανικοί χώροι έχουν αναστηλωθεί
και αποτελούν σπάνιο δείγμα διασωζόμενου βιομηχανικού συγκροτήματος στον ελληνικό χώρο.
Παρουσιάζει την καθημερινή ζωή
στο εργοστάσιο, καθώς και όλα

Με αφορμή ένα γραμματόσημο

μόγελο, ένα φωτεινό πρόσωπο.
Γυρνούσαν κι εξερευνούσαν
το χώρο λες κι άλλαξε κάτι….
Όχι το έκαναν για να φρεσκάρουν την μνήμη τους, να θυμηθούν τα έξι χρόνια ζωντανών
στιγμών . Χάρηκα ιδιαίτερα
γιατί ένιωθαν να βρίσκονται
στο σπίτι τους. Το σπίτι που με-

γάλωσαν, μα άφησαν επειδή τα
φτερά τους μεγάλωσαν και πετούν σ άλλες πολιτείες. Γύρισαν σε μια φωλιά που ξέρουν
πως θα είναι πάντα ανοικτή
να τους ζεσταίνει, να τους δροσίζει, να τους τονώνει.
Ήρθαν για να μιλήσουν για
τη βράβευση τους. Να πουν

πως το σχολείο τους ώθησε να
δουν τον διπλανό τους, τον
κάθε είδους πρόσφυγα σαν
αδελφό τους. Να ανοίξουν την
αγκαλιά τους, όπως τους έδειξαν οι δάσκαλοί τους. Κι έτσι
καλλιέργησαν τον κήπο των
συναισθημάτων τους, δείχνοντας πως κτίζονται οι σχέσεις

μέσα από μια εικόνα, μια ζωγραφιά.
Δεν ήρθαν να γράψουν τεστ,
να συμπληρώσουν φωτοτυπία.
Αλήθεια πόσους τόνους χαρτί
πετάμε σε ανούσια μαθησιακή
λεπτομέρεια. Αλήθεια πόσο
διαφορετική είναι η ματιά των
χρωμάτων, όταν η καρδιά αγγίζει το χαρτί. Αυτά ήρθαν να
μου θυμίσουν τα παιδιά. Κι
αυτά θυμήθηκαν. Όχι τα βραβεία, τα μπράβο, τα χαϊδέματα.
Σιγά μη τους νοιάζουν. Την
αγάπη τους για το σχολείο ήρθαν να δείξουν. Τις σκέψεις
τους να αναμοχλεύσουν, στις
δράσεις, τις εκδρομές, τις φασαρίες, τις γιορτές, τα κλάματα, τα ταξίδια στη γνώση όχι
μέσα από τα βιβλία, αλλά από
τη ζωντανή παρουσία…..
Πόσο τα χάρηκα, πόση περηφάνια ένιωσα. Ποιο βραβείο, ποιο γραμματόσημο.
Αυτά είναι ξεπερασμένα και γι
αυτά και για μένα. Άλλωστε
όταν ξάπλωναν στο πάτωμα
και γέμισαν το χαρτί με πινελιές

τα στάδια της παραγωγής διαφορετικών τούβλων και κεραμιδιών. Στόχος του είναι να αναδείξει την ιστορική ταυτότητα
της πόλης του Βόλου και να συμβάλει στη διάσωση και την προβολή της βιομηχανικής κληρονομιάς της. Στις εγκαταστάσεις
του εργοστασίου, η παραγωγική
διαδικασία έχει ανασυντεθεί βήμα
προς βήμα βαγονέτα, δεξαμενές αργίλου, τριβεία, πρέσες, κοπτήρες, ξηραντήρια, η επιβλητική
κάμινος Hoffmann, καθώς και τελικά προϊόντα ,τούβλα και κεραμίδια. Επίσης, μακέτες με μικρογραφίες των μηχανημάτων.
Η κάμινος Ηoffmann είναι ένας
εντυπωσιακός φούρνος 24ωρης
καύσης για το ψήσιμο των τούβλων και των κεραμιδιών, μοναδικός στο είδος του στην Ελλάδα.
Είχαμε την τύχη να μπούμε μέσα
και να ξεναγηθούμε.
Ο επίλογος της εκδρομής μας
γράφτηκε στην όμορφη Αγριά, 10
λεπτά έξω από τον Βόλο. Εκεί κατευθυνθήκαμε για φαγητό όλοι
μαζί μια παρέα. Ευχαριστημένοι
από το καλό φαγητό, την καλή
συντροφιά, τον καλό καιρό (σχεδόν όποτε κατεβαίναμε από το λεωφορείο, η βροχή… σταματούσε!!!), έναν γρήγορο καφέ και μια
βόλτα δίπλα στις βαρκούλες της
παραλίας της Αγριάς, αναχωρήσαμε για την πόλη μας. Ακόμη μια
επιτυχημένη εκδρομή του
Φ.Ι.ΛΟ.Σ. ολοκληρώθηκε.
Ευχαριστούμε όσους συμμετείχαν στην εκδρομή και συντέλεσαν στην επιτυχία της.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ

αγκαλιάς, ζωής, χαράς, σιγά
μην σκέφτηκε κανείς ένα βραβείο που θα γίνει κορνίζα στον
τοίχο και θα λέμε οι μεγαλύτεροι ιστορίες προς τους νεότερους μέχρι να ξεχαστεί ή να γίνει μύθος……
Ένιωθαν αγάπη κι ήθελαν να
την μοιραστούν με ένα δικό
τους τρόπο. Στο σχολείο ζούσαν και βίωναν την κάθε στιγμή. Ήξεραν πως μέσα εκεί είναι η ελευθερία τους, το λιμανάκι , η σαγήνη τους. Κι αυτό
το κράτησαν στην αγκαλιά
τους, το κρατούν σα φυλαχτό.
Όλες αυτές οι σκέψεις τριγύριζαν τις λίγες ώρες που τα
είχα παρέα….
Όταν έφευγαν τα ρώτησα…..
Βρε σεις περάσατε έξι χρόνια
εδώ μέσα, τι σας έμεινε από
εδώ; Η απάντηση που πήρα
άμεση κι αποστομωτική….
Εσείς κι οι δάσκαλοι μας!!
Πείτε μου υπάρχει καλύτερο
βραβείο;;;;
ΥΓ : Όσοι εκμεταλλεύονται
το παιδί, είτε σε θριάμβους,
είτε σε ήττες είναι φονιάδες
της ανθρωπότητας.
Ο κατά συρροή ονειροπόλος
Δημήτρης Νούλας
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Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

ΜΠΑΣΚΕΤ

ΜΠΑΣΚΕΤ

ΜΕ ΜΕΡΑΚΙ

ΠΑΝΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΙΖΑ

ΤΙΠΟΤΑ ΤΥΧΑΙΑ

Και στον χθεσινό κύκλο παιχνιδιών
οι πρωταγωνιστές της Α’ ΕΠΣΤ μόχθησαν
για το καλύτερο (σελ 4,6,7)

Το τοπικό δίδυμο της Γ’ Εθνικής
πρέπει να κινηθεί στα όρια
και στα υπόλοιπα παιχνίδια (σελ 2)

Ο Μάκης Αλεξίου φώτισε πτυχές
της επιτυχίας των Γόμφων και μίλησε
για την συνέχεια (σελ 3)

4 Τα στελέχη του ΑΟΤ πρέπει να αφήσουν πίσω τους
τα κακώς κείμενα και να ψάξουν την ολοκληρωτική μεταμόρφωση
στην πολύ δύσκολη αναμέτρηση με τον Ηρακλή
(σελ. 5)
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Σε εκλεκτή
ομάδα
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πέτυχε φέτος κάτι που
είχαν πετύχει μόνο οι μύθοι
του ΝΒΑ, Λάρι Μπερντ,
Ουίλτ Τσάμπερλεϊν και ο
«βασιλιάς»,
Λεμπρόν
Τζέιμς! Η συνέχεια από το
basketblog.
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνεχίζει να σπάει όλα
τα κοντέρ στο ΝΒΑ, να κάνει απανωτά ρεκόρ, να
σπάει ρεκόρ και να πετυχαίνει ρεκόρ που μόνο μύθοι του καλύτερου πρωταθλήματος του πλανήτη είχαν κατορθώσει να πετύχουν ως τώρα. Και φυσικά
συνεχίζει να ανεβαίνει την
σκάλα της… ιεραρχίας του
ΝΒΑ.
Ο Ελληνας παίκτης των
Μπακς έγινε μέλος τελευταία με τις επιδόσεις του
και ενός μυθικού κλειστού
κλαμπ του ΝΒΑ, στο οποίο
ήταν μέχρι τώρα οι θρύλοι
του αμερικανικού μπάσκετ,
Λάρι Μπερντ και Ουίλτ
Τσάμπερλεϊν και ο «βασιλιάς», Λεμπρόν Τζέιμς!
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ο πρώτος σκόρερ,
ο πρώτος ριμπάουντερ και
ο πρώτος σε ασίστ φέτος
στους Μπάκς, καθώς είχε
μέσο όρο 27,7 πόντους,
12,5 ριμπάουντ και 5,9
ασίστ ενώ η ομάδα το Μιλγουόκι είχε 60 νίκες φέτος
(ήρθε πρώτη στην Ανατολή
στη κανονική περίοδο με
ρεκόρ 60-22).
Οι μόνοι παίκτες που σε
μια σεζόν ήταν πρώτοι σκόρερ, πρώτοι ριμπάουντερ
και πρώτοι σε ασίστ στις
ομάδες τους και οι ομάδες
είχαν τουλάχιστον 60 νίκες
ήταν οι Λάρι Μπερντ (με
τους Σέλτικς) , Ουίλτ Τσάμπερλεϊν (Σίξερς) και ο Λεμπρόν Τζέιμς (στο Μαϊάμι)!

Μπαίνει
στην μάχη
Ο Ζάιον Γουίλιαμσον δήλωσε επίσημα πως συμμετέχει στο φετινό draft του
ΝΒΑ, έτοιμος να πάρει το
νούμερο ένα.
«Θέλω απλά να σας πω
ευχαριστώ. Ευχαριστώ που
κάνατε αυτή τη σεζόν ένα
όνειρο για μένα. Ευχαριστώ
τον κόουτς Σιζέφσκι, την
οικογένειά μου, τους φίλους μου.
Κάνατε την χρονιά αυτή,
την καλύτερη της ζωής
μου. Δεν έχω λόγια να σας
πω, πόσο ιδιαίτερη ήταν.
Όλα σε αυτή την ομάδα
είναι ξεχωριστά, ο κόουτς
Σιζέφσκι μου έμαθε σε έναν
χρόνο όσα δεν είχα μάθει
στην υπόλοιπη ζωή μου για
το μπάσκετ.

Ελεγχος συναισθημάτων
Πέρα από τα αμιγώς μπασκετικά στοιχεία η σωστή αντιμετώπιση
του συγκεκριμένου κομματιού μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες νίκες

Σ

υνήθως όσοι
διακονούν τα
ομαδικά αθλήματα
σπεύδουν σε
πρώτη ευκαιρία να κάνουν
αναλύσεις επί αναλύσεων
σχετικά με θέματα που
έπαιξαν σημαντικό ρόλο
στην διαμόρφωση των
αποτελεσμάτων.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Πραγματικά παίζουν στα δάχτυλα ζητήμτα τακτικής και
πάντα έχουν ισχυρή άποψη
σχετικά με τις κινήσεις που
έπρεπε να γίνουν ειδικά στα
τελευταία λεπτά του αγώνα.
Κάπως έτσι όσοι κερδίζουν
αποθεώνονται, ενώ όσοι χάνουν
δέχονται την κριτική.
Στην παραπάνω εξίσωση
όμως πρέπει να προσθέσουμε
και ένα ακόμη στοιχείο, που
έχει να κάνει με την διαχείριση
των συναισθημάτων.
Πραγματικά όσες ομάδες
παίρνουν υψηλό βαθμό στον
συγκεκριμένο τομέα κάνουν
πιο εύκολη την ζωή τους.
Πολύ απλά όταν μια ομάδα
σημειώνει τεράστιες επιτυχίες
δεν θα πρέπει να παρασυρθεί
και να πετάξει στα σύννεφα. Η
ευφορία από τα ροζ φύλλα
μπορούν να οδηγήσουν σε
απώλεια της συγκέντρωσης,
ενώ ελλοχεύει ο κίνδυνος υποτίμησης των αντιπάλων.
Από την άλλη δεν σημαίνει
ότι αν ένα τμήμα κάνει αγωνιστική κοιλιά θα πρέπει να τα
βάψει μαύρα. Συνήθως τα πρωταθλήματα είναι μακράς διαρκείας. Αν λοιπόν τα επιτελεία
διορθώσουν πράγματα τότε θα
μπορέσουν κάποια στιγμή να
πετύχουν την επιθυμητή επιτάχυνση.
Βέβαια αν το εξετάσει κανείς
από την ανθρώπινη πλευρά δεν
είναι εύκολο να χαλιναγωγήσει
κανείς κάποιες έντονες καταστάσεις. Από την στιγμή όμως
που αναλαμβάνει μια αποστολή
καλείται να ενεργήσει με τέτοιο
τρόπο για να την φέρει σε πέρας με επιτυχία.
Η εμπειρία δείχνει ότι κάθε
ματς πρέπει να αντιμετωπίζεται
από μηδενική βάση. Οποιο και
αν είναι το προηγούμενο αποτέλεσμα τα στελέχη των ομάδων οφείλουν να το αντιμετωπίζουν σαν μην έγινε κάτι πολύ
σπουδαίο στην προηγούμενη
σύναξη.
Μέλημά τους πρέπει να είναι
η προσήλωση στον στόχο και
το διάβασμα των ιδιαίτερων
στοιχείων κάθε αντιπάλου. Γιατί
κάθε ομάδα είναι διαφορετική,
οπότε αν εμφανιστεί στην μέρα
της είναι σε θέση να φέρει τα
πάνω- κάτω.
Κάποια συγκροτήματα δίνουν
έμφαση στην άμυνα, οπότε
στην περίπτωση αυτή όποιος
θέλει να τις υπερκεράσει οφείλει να εντοπίσει τις κατάλληλες
διόδους προς την ρακέτα.
Αλλα τμήματα σκοράρουν
κατά βούληση, οπότε οι ανταγωνιστές χρειάζεται να εντο-

H Καλαμπάκα θα ετοιμαστεί για τον μεγάλο αγώνα στην Μελίκη
πίσουν το κουμπί των χαρισματικών άσων, που ξέρουν να
φτάνουν με άνεση στο αντίπαλο
καλάθι, ενώ τα τελειώματά τους
χαρακτηρίζονται άκρως εντυπωσιακά.
Σε κάθε περίπτωση και με
δεδομένο ότι το ενδιαφέρον
στρέφεται στην προσπάθεια
παραμονής του ΑΟΚ, αφού οι
Ικαροι δεν έχουν πια το παραμικρό άγχος αξίζει να κάνουμε
ορισμένες παρατηρήσεις.
Οι κιτρινομπλέ είναι εδώ και
καιρό με το πόδι πατημένο στο
γκάζι θέλοντας να βρουν τον
απαραίτητο αριθμό νικών.
Σίγουρα δείχνουν άλλη ομάδα σε σχέση με αυτή της εκκίνησης, οπότε χρειάζεται να ψάξουν τον ιδανικό επίλογο.
Ο αγώνας με την Μελίκη είναι
όλα τα λεφτά και μακάρι να
πραγματοποιήσουν την εμφάνιση της χρονιάς.
Οσο για τους κιτρινόμαυρους
θα παίξουν για την υστεροφημία τους έχοντας παράλληλα
το βλέμμα στο μέλλον, αφού
κάποια πράγματα σχετικά με
τον σχεδιασμό μπορούν να γίνουν πολύ νωρίς.
Παράλληλα δεν πρέπει να
ξεχνάμε ότι πάντα υπάρχουν
περιθώρια βελτίωσης, ενώ οι
πρωταγωνιστές θέλουν να βάλουν το κερασάκι στην τούρτα.

Δυνατές μάχες
Σπουδαία παιχνίδια περιλάμβανε η πρόσφατη αγωνιστική
και τα βλέμματα των φιλάθλων
ήταν στραμμένα στο ντέρμπι
κορυφής.
Ας πάρουμε μια γεύση με
την βοήθεια του ebasket.
Η Δόξα Λευκάδας πανηγύρισε τη νίκη της αγωνιστικής,
καθώς επικράτησε του Πρωτέα
Γρεβενών με 77-66 και έβαλε
φωτιά στην κορυφή του ομίλου.
Ο ΠΑΣ Γιάννινα είχε κερδίσει
το Σάββατο τον Ολυμπιακού
Βόλου με 82-74 και πλέον οι
δύο ομάδες ισοβαθμούν στην
πρώτη θέση, ενώ η Δόξα ακολουθεί από πίσω.
Οι γηπεδούχοι έδειξαν από
το ξεκίνημα της αναμέτρησης
τις διαθέσεις τους, «έχτισαν»
διαφορά ασφαλείας, την οποία
και διατήρησαν ως το τέλος
του ματς…
Ο ΑΓΣ Ιωαννίνων είχε εύκολο
έργο στην έδρα της Καλαμπάκα. Οι φιλοξενούμενοι είχαν
τον έλεγχο του ματς και κέρδισαν με 77-62. Επίδειξη δύναμης

έκαναν οι Ίκαροι Τρικάλων κόντρα στη Νικόπολη Πρέβεζας
και τη διέλυσε με 94-56.
Τέλος, οι Τιτάνες Παλαμά
πέρασαν από την έδρα του
ΑΟΚ Βέροιας με 67-58.
Πάντως μένει να δούμε τους
συσχετισμούς που θα προκύψουν όσον αφορά την παραμονή μέσα και από την επιλογή
του Αιόλου, που ακούγεται για
Γ’ Εθνική.
Ας δούμε τα φύλλα αγώνα.
Για μια ακόμη φορά ο ΠΑΣ
εμφανίστηκε δυνατός στην
έδρα του, έχοντας μεγάλο κίνητρο. Μπήκε λοιπόν με φόρα
στο πρώτο δεκάλεπτο και πήρε
τον αέρα.
Οσο για την συνέχεια έκανε
προσεκτική διαχείριση και δεν
αντιμετώπισε προβλήματα.
Αξίζει να εστιάσουμε στην
δυναμική επιστροφή του συμπολίτη Πάτρα, που σκόραρε
κατά ριπάς, ενώ και πολύπειρος
Ντ. Πανάρας έκανε καλά την
δουλειά του.
Από πλευράς Βόλου ο αγέραστος Δ. Μπόγδανος ήταν
και πάλι μια ομάδα μόνος του.
Διαιτητές: Πράττος-Αναστασιάδης
Τα δεκάλεπτα: 24-16, 44-36,
62-50, 82-74
ΠΑΣ Γιάννινα (Κωστόπουλος): Γεωργίου 7, Πανάρας
18(4), Τσίρμπας-Αναγνώστου,
Πρέντζας 3(1), Καραγκιολίδης,
Μάντζιος Π. 4, Μάντζιος Δ. 13,
Πάτρας 27(1), Πανταζής, Πιστιόλης 4, Γιωτάκης 6
Ολυμπιακός Βόλου (Γκουγκουτούδης): Στύλας 2, Μπόγδανος 26(3), Κωστούλας 18,
Μπουσκολίτης 11(1), Σκαμαγκάς 15(2), Αναστασόπουλος 2,
Χάρχαρης
Στο ντέρμπι κορυφής η Δόξα
Λευκάδας επένδυσε στην άμυνα και δικαιώθηκε πλήρως. Το
εκρηκτικό ξεκίνημα έδωσε ώθηση στην ομάδα του Ιονίου και
μετέφερε την πίεση στους αντιπάλους.
Σίγουρα δεν υπάρχει πιο δύσκολο πράγμα από το να κυνηγάει κανείς το σκορ σε τέτοια
ματς και έτσι η διαμορφωθείσα
κατάσταση δεν άλλαξε.
Διαιτητές: Φακίτσας-Γερακίνης
Τα δεκάλεπτα: 24-7, 47-28,
61-48, 77-66
Δόξα Λευκάδας (Δημητριάδης): Νικολόπουλος 23 (5), Αργυρός, Φέτσης, Αναγνωστόπουλος 12(1), Τσιαβές 16(1),
Βαγενάς 13(3), Κόγκας, Γεωρ-

Το καλύτερο πλασάρισμα θα ψάξουν οι Ικαροι
γάκης, Μακρόπουλος 9(1), Βλαχάκης, Ζαμπάκης 4, Κελλάριου.
Πρωτέας Γρεβενών (Μουρουζίδης): Κλωνάρας 13, Τζήμου, Γρούδος 7, Μαλούτας
19(3), Μιχαηλίδης 3, Συλλάκος,
Τακίδης 5, Μπόζιαρης 5(1), Μακρής 9(2), Μαλιούρας 5.
Οι Ικαροι πέρασαν δια περιπάτου από τη Νικόπολη κάνοντας ακριβώς αυτό που έπρεπε.
Διαιτητές: Σταθόπουλος,
Διαμαντής Αθ.
Τα δεκάλεπτα: 22-28, 28-46,
47-67, 56-94
Νικόπολη (Παπίρης-Πολίτης): Παππάς, Τζίμας, Σουλιώτης 8, Καραστάθης 3, Μήχος
9, Μούστας 2, Τζόκας, Παπαχρήστος 8, Κακιούζης 17, Παπαμιχαήλ 9, Ζήκας.
Ικαροι (Σδράκας): Κολοτσιος
Α. 3(1), Μέξης 13, Βλάχος 16(2),
Κολότσιος Β. 8(2), Αργύρης
16(4), Χατζής, Ντούρβας 3(1),
Τζιοβάρας, Φούντας 22(5),
Μπαρμπαρούσης 3(1), Στάνκοβιτς 10.
Αντίθετα η Καλαμπάκα τράβηξε χειρόφρενο με τον ΑΓΣΙ
να έχει πολλές λύσεις και πρώτο σκόρερ τον Χρύση.
Τα δεκάλεπτα:17-18, 28-37,
37-52, 62-77
Διαιτητές : Γαζέτας, Λουλουδιάδης (Χλωρός)
Καλαμπάκα (Κωνσταντινιδης): Μπαλωμένος, Σπανός
10(2), Γαϊτανίδης 12(2), Παουλεάνου 12, Σούλκο 12(1), Γκαντιάς 9, Οικονόμου 2, Παπακώστας 4, Κιουρτζίδης 1.
ΑΓΣΙ (Τσουκανέλης-Τσαμπαλάς): Καννής 4, Ζαμπέτης 11(3),
Σαχπατζίδης 4, Αντωνίου 7,
Πουρνάρας 5, Χρύσης 22(3),

Μάκης 11(2), Παπανικολάου,
Θυμνιός 7, Φίλιος, Θώδης 6.
Στις καλές εμφανίσεις επανήλθε ο Παλαμάς που μόλις
βρήκε ρυθμό έφερε την υπόθεση στα μέτρα του.
Πάντως στο πρώτο μέρος οι
γηπεδούχοι άσκησαν πίεση και
είχαν το πάνω χέρι. Στην τελική
ευθεία όμως μίλησε η εμπειρία
των γειτόνων.
Διαιτητές: Αγραφιώτης Γρ.Κουκουλεκίδης
Τα δεκάλεπτα: 18-13, 37-32,
45-50, 58-67
ΑΟΚ Βέροιας (Κελεπούρης):
Ντουλαβέρης 2, Στοϊτσης 5(1),
Γκάνας 12(2), Κασαμπαλής 14,
Καραθανάσης 4(1), Ιωαννίδης
6, Χαραλαμπίδης 15.
Τιτάνες Παλαμά (Ζαχαρέλης): Τσιαμπάς 8(2), Τσούμας
11(1), Ζωιτσάκος 9, Γκογκίδης
12(1), Κατσαδούρος 2, Μπακαβέλος, Χανέλλι, Καραϊσκάκης
8(2), Μακρής 17(5), Φαλιάκης,
Αρχοντούλης, Καραδήμας.
Οσο για τον αγώνα του Ευάθλου με τον Μαντουλίδη θα
πραγματοποιηθεί στις 24 του
μήνα, αφού οι φιλοξενούμενοι
είχαν παίκτες σε διάφορες
διοργανώσεις.

Η επόμενη αγωνιστική
(24η) (21/4):
ΑΓΣ Ιωαννίνων-ΑΟΚ Βέροιας
Μελίκη-Καλαμπάκα
Τιτάνες Παλαμά-Δόξα Λευκάδας
Πρωτέας Γρεβενών-Νικόπολη Πρέβεζας
Ικαροι Τρικάλων-Βίκος ΠΑΣ
Γιάννινα
Ολυμπιακός Βόλου-Εύαθλος
Πολυκάστρου
Ρεπό: Μαντουλίδης.

Η Βαθμολογία (σε 23 αγώνες):
1) Πρωτέας Γρεβενών ---------------------39 -------------(18-3)*
1) Βίκος ΠΑΣ Γιάννινα ----------------------39 -------------(18-3)*
3) Δόξα Λευκάδας ---------------------------38 -------------(17-4)*
4) ΑΓΣ Ιωαννίνων -----------------------------36 -------------(15-6)*
5) Ίκαροι Τρικάλων --------------------------32 ------------(11-10)*
6) Ολυμπιακός Βόλου ----------------------32 -------------(9-13)
7) Τιτάνες Παλαμά ---------------------------31 ------------ (10-11)*
8) Μαντουλίδης -------------------------------30 ------------(9-12)**
9) Εύαθλος Πολυκάστρου ----------------29 ------------(9-11)**
10) Καλαμπάκα -------------------------------29 -------------(7-15)
11) Μελίκη --------------------------------------28 -------------(7-14)*
12) ΑΟΚ Βέροιας -----------------------------26 -------------(5-16)*
13) Νικόπολη Πρέβεζας -------------------23 -------------(2-19)*
(*) Έχουν δώσει το ρεπό τους
(**) Εκκρεμεί το μεταξύ τους παιχνίδι

τοπιΚΑ

Αγαπημένη
σύναξη
τα νιάτα
αγκαλιάζουν κάθε
εκδήλωση,
που αφορά
την καλαθοσφαίριση
και το χαίρονται
ολόψυχα
Δώστε μπασκετική
δράση στα πιτσιρίκια
και πάρτε τους την
ψυχή.
Φυσικά αυτά ανταποκρίνονται σε όλα τα
καλέσματα και με την
δύναμη της παρέας
προσφέρουν πλούσιο
υλικό.
Οι επινοήσεις, τα μεγάλα καλάθια και το
διάβασμα των καταστάσεων είχαν την τιμητική τους.
Κάποιες συνάξεις
πάντως έχουν αποκτήσει εμβληματικό χαρακτήρα.
Στα Φάρσαλα λοιπόν
πραγματοποιήθηκε το
Σαββατοκύριακο 13-14
Απριλίου το δεύτερο
ραντεβού της Α’ Περιόδου των τουρνουά
της ΕΟΚ 3X3.
Συνολικά 416 παιδιά
(304 αγόρια και 112
κορίτσια) πήραν μέρος
στο τουρνουά.
Νικητής στον διαγωνισμό ελεύθερων βολών ήταν ο Δημοσθένης Γκανίδης και σε
αυτόν των τριών πόντων ο Δημήτρης Κατμέρος.
Παραβρέθηκαν και
έκαναν τις απονομές
ο Δήμαρχος Φαρσάλων κος Άρης Καραχάλιος, ο Αντιδήμαρχος κος Απόστολος
Κυριαζής, ο Πρόεδρος
του Ο.ΠΑ.Κ.ΠΑ. κος
Κώστας Δέρλος, η
πρόεδρος του Γ.Σ.
Φαρσάλων κα Έρη
Σιώμου και άλλοι τοπικοί παράγοντες.
Τα τουρνουά 3X3 της
ΕΟΚ διοργανώνονται
και αυτή την περίοδο
με υποστηρικτές την
GSA και την Molten και
τη σημαντική συμβολή
της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Το επόμενο ραντεβού έχει δοθεί για τις
20 και 21 Απριλίου στις
Σέρρες.
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ελετώντας
κανείς τα
φετινά
αποτελέσματα
της Α1 ΕΣΚΑΘ
καταλήγει αβίαστα στο
συμπέρασμα ότι οι
Γόμφοι μεγάλωσαν
μπασκετικά και μάλιστα
πάρα πολύ.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Ομολογουμένως η χρονιά
είναι τρελή και παλαβή, αφού
οι πρωταγωνιστές κατάφεραν
να μιλήσουν την στιγμή που
έπρεπε σημειώνοντας μαζεμένες υπερβάσεις.
Δεν υπάρχουν πολλά παραδείγματα ομάδων στο τοπικό που να ξεκίνησαν με χαμηλούς τόνους και να γεμίζουν το βαλιτσάκι τους με
πάρα πολλά ροζ φύλλα.
Μάλιστα ο εκπρόσωπός μας
πρωταγωνίστησε σε ηρωϊκές
αποδράσεις, που αποτελούν
πια σήμα κατατεθέν του.
Φυσικά δεν έτυχε αλλά πέτυχε, αφού κάθε πράγμα έγινε
στην ώρα του και κάθε αθλητής είχε τον ρόλο του.
Τρώγοντας ήρθε η όρεξη
και οι μεγάλες επιτυχίες εκτόξευσαν την ψυχολογία των
αθλητών. Ετσι παίζουν παντού
για το ιδανικό σενάριο έχοντας το απαραίτητο θράσος
αλλά με σεβασμό πάντοτε
στον εκάστοτε ανταγωνιστή.
Αυτές τις μέρες οι Γόμφοι
θυμίζουν κάτι από μεθυσμένη
πολιτεία αφού για πρώτη
φορά στην ιστορία τους πέρασαν σε F4.
Οι φίλοι του σωματείου
αλλά και γενικότερα το Τρικαλινό κοινό παρακολούθησε
με κομμένη ανάσα τον μπασκετικό άθλο του Σαββάτου.
Οι αναλυτές έδιναν φαβορί
τον Αμπελώνα αλλά αυτό καθόλου δεν πείραξε τα «βουβάλια».
Αυτά κινήθηκαν με τον τρόπο που ήξεραν και φρόντισαν
να μιλήσουν στο παρκέ.
Ασφαλώς μόνο εύκολο δεν
είναι να πετυχαίνει μια ομάδα
δυο νίκες στην έδρα του Αμπελώνα ο οποίος έχει γεμάτο
βιογραφικό και βρίσκεται μέσα
σε πολλές μεγάλες εκδηλώσεις της ΕΣΚΑΘ.
Όμως οι Γόμφοι έπαιξαν το
μπάσκετ που ήξεραν και δικαιώθηκαν πλήρως.
Πλέον όσοι δεν τους υπολόγιζαν άρχισαν να τους βάζουν στην καθημερινότητά
τους και ψάχνουν να συλλέξουν όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία για τα δυνατά
τους χαρτιά αλλά και για την
συνολικότερη προσέγγιση των
παιχνιδιών.
Συνεπώς τα στελέχη της
Τρικαλινής ομάδας είναι προετοιμασμένα να δεχθούν ακόμη μεγαλύτερη πίεση.
Ωστόσο είναι τεράστιο επίτευγμα που έφτασαν μέχρι
εδώ και έτσι χωρίς τρελή πίεση θα κυνηγήσουν ότι βρουν
στον δρόμο τους.
Απ’ όποια πλευρά και να το
εξετάσει κανείς η χρονιά είναι
σαν όνειρο, αφού κάποιο διάστημα οι πρωταγωνιστές ξέχασαν να χάνουν και έδειξαν
ότι όταν κάποια πράγματα οργανώνονται σωστά και άπαν-
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Aλάνθαστη συνταγή
Πως οι Γόμφοι κλείδωσαν τη νίκη στον Αμπελώνα,
ενώ θα συνεχίσουν με όρεξη για την καινούργια πρόκληση
τες βάζουν πάνω απ’ όλα το
κοινό καλό το νερό μπαίνει
στο αυλάκι.
Εννοείται ότι η τοπική ομάδα διαθέτει αρχές και αξίες
στο παιχνίδι της και αυτές
επιδιώκει να τις ξεδιπλώνει
σε κάθε ευκαιρία.
Κοινώς έφτιαξε διακριτή
ταυτότητα, οπότε σε κάθε
αγώνα δίνει βαρύτητα σε συγκεκριμένα στοιχεία και φροντίζει να χτυπάει στην κατάλληλη στιγμή.
Αναμφίβολα η αποτελεσματικότητα συνιστά τεράστια
υπόθεση και ειδικά σε συναντήσεις δίχως αύριο.
Από την στιγμή συνεπώς
που οι πάντες μπήκαν στον
χορό είναι αποφασισμένοι να
χορέψουν όσο καλύτερα μπορούν προκειμένου να εκπροσωπήσουν επάξια τα Τρικαλινά χρώματα.
Οι κόποι σίγουρα αναγνωρίζονται και έτσι στον Αμπελώνα οι Γόμφοι δεν ήταν μόνοι
τους.
Οσοι μελέτησαν το σχετικό
υλικό εντόπισαν την έκρηξη
χαράς μετά την λήξη του αγώνα. Πανηγύρισαν με τον δικό
τους τρόπο μια επιτυχία που
ανεβάζει επίπεδο στην ομάδα
η οποία βέβαια θα συνεχίζει
να πορεύεται χωρίς τυμπανοκρουσίες, αφού ξέρει ότι
στον αθλητισμό και ειδικά σε
αυξημένο επίπεδο τα δεδομένα μπορούν να αλλάξουν
από την μια στιγμή στην άλλη.

Ψάξιμο σε βάθος
Ουκ ολίγοι μπασκετικοί ψάχνουν να ανακαλύψουν την
συνταγή που διαθέτουν οι
Γόμφοι και τους επιτρέπει να
κοιτάζουν στα μάτια τους αντιπάλους εντός και εκτός
έδρας.
Μάλιστα δεν μένουν μόνο
στην απομυθοποίηση των ανταγωνιστών αλλά διαθέτουν
τον τρόπο να περνούν στην
θέση του οδηγού σημειώνοντας φοβερά αποτελέσματα
που συζητούνται στα στέκια.
Σίγουρα η νέα απόδραση
έχει την εξήγησή της, ενώ συνεχίστηκε η παράδοση με τα
διπλά. Ζητήσαμε λοιπόν από
τον κόουτς Μάκη Αλεξίου να
φωτίσει τις πτυχές της επιτυχίας στην πόλη της Λάρισας.
Εν αρχή ο ίδιος σημείωσε
ότι από την στιγμή που η προηγούμενη αναμέτρηση των
δυο ομάδων ήταν σχετικά
νωπή το προπονητικό επιτελείο εστίασε στην διόρθωση
των λαθών, που έγιναν στον
αγώνα του Μουζακίου.
Ιδιαίτερη μέριμνα δόθηκε
στις επιθετικές λύσεις, αφού
φέτος η άμυνα αποτελεί πολύ
δυνατό χαρτί για το συγκρότημα.
Δεν είναι τυχαίο άλλωστε
ότι οι Γόμφοι διαθέτουν την
καλύτερη αμυντική γραμμή
και των δυο ομίλων. Ωστόσο
προς τιμήν τους τα στελέχη
δεν επαναπαύτηκαν ακόμη

Πρέπει να ευχαριστήσουμε
τον Τρικαλινό κόσμο και κυρίως τους φίλους των Γόμφων
που από την αρχή μας έδωσαν δύναμη και μας στήριξαν
απλόχερα ειδικά στα δύσκολα
σημεία.
Ηταν πραγματικά πολύ
όμορφες οι στιγμές μετά την
λήξη του αγώνα.

Η επόμενη μέρα

Ο κόουτς Αλεξίου αποκάλυψε ορισμένα από τα μυστικά
της επιτυχίας, ενώ μίλησε και για το επόμενο στοίχημα

Ανάλογες στιγμές θέλουν να ζήσουν
και στον επόμενο αγώνα οι Γόμφοι
και στο κομμάτι αυτό συμμεριζόμενοι την ρήση, που λέει
εχθρός του καλού είναι το
καλύτερο.
Για μια ακόμη φορά λοιπόν
τα «Βουβάλια» ήταν συγκινητικά στην αμυντική προσέγγιση και σίγουρα θέλει απίστευτη προσήλωση και μαστοριά για να φρενάρει κανείς
αντιπάλους με πολλά παράσημα. Μεταξύ άλλων λοιπόν
τα Τρικαλινά στελέχη έσπευσαν να περιορίσουν την δημιουργικότητα του Γκανέτσα,
την εκτελεστική ικανότητα του
Τσακνάκη, μερίμνησαν να κουράσουν τον Αποστολάκη,
αφού ο Αμπελώνας δεν είχε
βάθος στους ψηλούς.
Ακόμη ρίσκαραν με την περίπτωση του Κουτσώνα, που
για 4άρι έχει πολύ καλό σουτ.
Πάντως ο κόουτς Αλεξίου
δεν έκρυψε ότι όσο καλά και
να υλοποιηθεί το πλάνο χρειάζεται και τύχη σε ορισμένα
κομβικά σημεία.
Όταν λοιπόν κάποια πράγματα ξεχάστηκαν ή δεν έγιναν
σωστά οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να κάνουν την ζημιά. Συνεχίζοντας την ανάλυση ο προπονητής των Γόμφων
εστίασε στην πολύ καλή ομαδική εικόνα του συγκροτήματος, ενώ και σε ατομικό επίπεδο οι παίκτες ενήργησαν
με ολύμπια ψυχραιμία.
Μένοντας στην προπονητική κουζίνα να αναφέρουμε
ότι η Τρικαλινή ομάδα φρόντισε να αλλάξει την άμυνά
της παίζοντας μαν του μαν
αλλά και ζώνη, όπου χρει-

άστηκε.
Ακόμη το συγκρότημα σε
χαρακτηριστικά σημεία επέλεξε να παίξει κοντρολαρισμένο μπάσκετ αλλά σε πρώτη ευκαιρία έτρεξε αρκετά
και πίεσε με αποτέλεσμα να
σημειώσει ορισμένα εύκολα
καλάθια στον αιφνιδιασμό,
που εκτόξευσαν την ψυχολογία. Στο σημείο πάντως που
ο Αμπελώνας προσπάθησε να
κάνει την ύστατη αντεπίθεση
τα παιδιά των Γόμφων έμειναν
ψύχραιμα και αν ήταν καλύτερα τα ποσοστά στις βολές
τότε το διπλό θα κλείδωνε
νωρίτερα.
Πάντως ο κόουτς Αλεξίου
στάθηκε και στα συγχαρητήρια που έδωσαν οι Λαρισαίοι
μετά τον αγώνα, οπότε το
σκηνικό από την μια περιποιεί
ξεχωριστή τιμή στην ομάδα
και από την άλλη μεγαλώνει
τις ευθύνες.
Φυσικά ο συμπολίτης προπονητής είχε να πει τα καλύτερα για τους αθλητές του
σημειώνοντας χαρακτηριστικά
ότι πίστεψαν στην επιτυχία,
είχαν μέγα πάθος, ανταποκρίθηκαν στις απαιτήσεις και
στα δεδομένα, που έβγαλε
κάθε στιγμή η αναμέτρηση,
ενώ τους διέκρινε η σύμπνοια
και η συνοχή.
Αλλωστε τέτοιες επιτυχίες
δεν έρχονται χωρίς να βάλουν
πλάτη όλοι κάνοντας το καλύτερο στον τομέα τους.
Λόγια καρδιάς όμως επεφύλαξε ο κόουτς Αλεξίου και
για τους συμπολίτες φιλάθλους:

Στον αθλητισμό όταν κατακτά κανείς μια κορυφή βάζει
πλώρη για την επόμενη. Αυτό
ακριβώς θα επιχειρήσουν οι
Γόμφοι έχοντας βέβαια επίγνωση της κατάστασης.
Γιατί οι αντίπαλοι είναι
άκρως ποιοτικοί. Ωστόσο
ασπάζονται την ρήση ότι στα
σπορ όλα γίνονται.
Εννοείται ότι η τοποθέτησή
τους αυτή γίνεται με ρεαλισμό
και χωρίς καμία έπαρση.
Δίνοντας το στίγμα ο
κόουτς Αλεξίου ανέφερε στην
«Σέντρα» «Για πρώτη φορά
στην ιστορία τους οι Γόμφοι
προχώρησαν τόσο μακριά και
το γεγονός αυτό μας δίνει
ιδιαίτερη δύναμη.
Βέβαια στο F4 θεωρητικά
τον πρώτο λόγο έχουν η Αναγέννηση Καρδίτσας και ο
Σπάρτακος λόγω ποιότητας
και ειδικού βάρους αλλά και
εμείς αλλά και ο Αλμυρός
έχουν τα δυνατά τους στοιχεία.
Σίγουρα δεν σταματάμε εδώ
και έχουμε την διάθεση και
την δίψα για να ψάξουμε ένα
βήμα παραπάνω.
Οποια και αν είναι τα προγνωστικά πρέπει να διεκδικήσουμε ότι μας αναλογεί γνωρίζοντας παράλληλα ότι καθένας έχει δικαίωμα στο όνειρο».
Πλέον θα τρέξει κάτι σαν
μίνι προετοιμασία με τον
κόουτς να αναφέρει ότι η πιο
λεπτή δουλειά τώρα ξεκινάει.
Πέραν όλων των άλλων πρέπει
να αντιμετωπιστεί και η κούραση, αφού οι ομάδες ξεκίνησαν να δουλεύουν τέλη Αυγούστου και το σκηνικό θα
ολοκληρωθεί Απρίλη με Μάη.
Αναφερόμαστε φυσικά σε
ερασιτεχνικά σωματεία.
Η φρεσκάδα συνεπώς είναι
ένα από τα ζητούμενα, ενώ
τους περισσότερους άσους
οι προπονητές θα τους κρατήσουν για το παρκέ.
Μεταξύ άλλων θα γίνει ειδικός σχεδιασμός για τις προπονήσεις, ενώ η διακοπή του
Πάσχα κάπου θα φρενάρει
τον ρυθμό.
Όπως και να’χει όμως οι
Γόμφοι θα φροντίσουν να είναι
πανέτοιμοι την στιγμή που
πρέπει δίνοντας το 100% κάτι
που συνήθισαν πολύ καλά φέτος.
• Μετά την χθεσινή κλήρωση οι Γόμφοι θα αντιμετωπίσουν τον Σπάρτακο(κυπελλούχος ΕΣΚΑΘ) με το πρώτο
παιχνίδι να γίνεται την Κυριακή(19.30) στην Λάρισα.
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Σε… ασπρόμαυρο φόντο

«Κλικ» στο Μεγαλοχώρι

•Μεγαλοχώρι και Καλύβια έμειναν στο 1-1

Α

ν και το παιχνίδι
του Μεγαλοχωρίου
φιλοξενείται σε
έγχρωμη σελίδα τα
χρώματα που ταιριάζουν στο
χθεσινό παιχνίδι ανάμεσα
στη «Θύελλα» και τα
Καλύβια, είναι άσπρο και
μαύρο.

Ολο και λιγοστεύουν οι φίλαθλοι. Ποδοσφαιρικά
«κεφαλοχώρια» στηρίζονται από πέντε φιλάθλους το καθένα…

Του ΠANOΥ
ΓIΔOΠOYΛOΥ
gidopoulosp@yahoo.gr

Μαύρο και άσπρο, όπως οι φανέλες των δύο ομάδων, όπως το
γήπεδο το οποίο είχε το χάλι του,
όπως οι μετρημένοι φίλαθλοι που
βρέθηκαν στις κερκίδες, οι μετρημένοι αναπληρωματικοί, όπως
το κίνητρο των ομάδων το οποίο
έχει χαθεί εδώ και κάποιες αγωνιστικές και μαζί έχουν περιοριστεί
και οι… ικανότητες, ενώ αντίθετα
έχουν αυξηθεί τα νεύρα.
Αν μπούμε στη διαδικασία να
«μοιράσουμε» ευθύνες θα πρέπει
να αναλώσουμε εκεί το περιεχόμενο του κειμένου. Ας συμβαδίσουμε με την… όρεξη που απέμεινε σε όσους απέμειναν σε ένα
πρωτάθλημα που έχει καταντήσει… αγγαρεία.
Μεγαλοχώρι και Καλύβια έμειναν στο 1-1 με τους γηπεδούχους
να ισοφαρίζουν αλλά και να χάνουν πέναλτι να κερδίσουν το
παιχνίδι απέναντι στα Καλύβια
που προηγήθηκαν και γενικότερα
ήταν πιο απειλητικά.

Όπως φωναξε και ένας Καλυβιώτης φίλαθλος “ρε μια κουσιά...”

Ο Μαρολαχάκης θα νικήσει τον Τσαρτόλια από την «άσπρη βούλα»

Μονομαχία Μπίχτα- Ανδρέου στο χθεσινό παιχνίδι

Ο Τσαβαλάς προσπαθεί να κερδίσει
τη μπάλα από τον Μακρή

Ο αγώνας

Ιατρική στήριξη στο φουλ χθες. Η Σωτηρίου
ήταν υ υπεύθυνη του αγώνα και ο Βασίλης Ρακοβίτης
είχε την επίβλεψη των Καλυβίων. Πολυτέλεια…

Πολυάσχολος
τη φετινή χρονιά
ο Κώστας
Μαργαριτόπουλος.
Εχει την
προπονητική
ευθύνη στα
Καλύβια και στις
Καρυές, ενώ στο
Γενέσι έχει την
επιθετική ευθύνη…
μέσα στον
αγωνιστικό χώρο
πετυχαίνοντας
μάλιστα γκολ στο
πρόσφατο ντέρμπι
με τον Πρόδρομο

Με το «καλημέρα» οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να αιφνιδιάσουν.
Δεν τα κατάφεραν όμως. Πριν
ακόμα συμπληρωθεί το 2ο λεπτό
της αναμέτρησης ο Τσαβαλάς πέρασε έξυπνα τη μπάλα μπροστά
και πριν ο Φλώρος προλάβει να
ολοκληρώσει τη φάση απέναντι
στον Μαρολαχάκη, τον πρόλαβε
ο Καρανίκας και του πήρε τη…
μπουκιά από το στόμα.
Με την ίδια «συνταγή» προσπάθησε να αντιδράσει και η ομάδα
των Καλυβίων. Στο 8’ ο Οικονόμου
εκμεταλλεύτηκε την ταχύτητά του
αλλά πριν προλάβει να τελειώσει
τη μακρινή προσπάθειά του, τον
εμπόδισε ο Αθανασόπουλος και
του χάλασε τα σχέδια.
Δύο λεπτά αργότερα μια περίεργη φάση έβαλε τους φιλοξενούμενους μπροστά στο σκορ.
Ένα συνηθισμένο σουτ του Νουνού και μια ασυνήθιστη αντίδραση
του Πανέτσου έφεραν το 0-1, με
τη μπάλα να φεύγει από τα χέρια
του τερματοφύλακα, προφανώς
νικημένος από τον κάκιστο αγωνιστικό χώρο.
Το 21’ οι φιλοξενούμενοι δημιούργησαν ευκαιρία για να πετύχουν και δεύτερο γκολ όταν ο
Μπίχτας από δεξιά γύρισε τη

Ο Τσαρτόλιας δεν κατάφερε να πετύχει το νικητήριο γκολ
(από πέναλτι)
μπάλα, ο Φ. Πατρίκαλος την πρόλαβε αλλά όχι όπως θα ήθελε με
αποτέλεσμα να αστοχήσει από
καλή θέση.
Στο επόμενο λεπτό ο ίδιος παίκτης «έκλεψε» τη μπάλα από τον
Βιολάρη αλλά η προσπάθειά του
κατέληξε στα χέρια του Πανέτσου.
Μετά από αρκετή ώρα το Μεγαλοχώρι απείλησε. Ηταν το 33’
όταν ο Ανδρέου με ατομική προσπάθεια δημιούργησε χώρο και

με συρτό σουτ από πλάγια αριστερά έστειλε τη μπάλα ελάχιστα
άουτ.
Στο 36’ από κόρνερ του Νταή
από αριστερά η μπάλα στρώθηκε
στον Τσαρτόλια, αυτός προσπάθησε να μιμηθεί τον Σκούπρα στο
γκολ που πέτυχε ο Απόλλων Λ.
εναντίον του ΑΟΤ, αλλά για λίγο
έστειλε τη μπάλα άουτ.
Στο 40’ από συνεργασία του
Μπίχτα με τον Νουνό ο τελευταίος
σούταρε από πλάγια δεξιά για

ΜΠΑΚΩΣΗΣ

Ψητοπωλείο

EΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

Η ΛΑΚΑ

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ

να αστοχήσει για λίγο.
Στο δεύτερο ημίχρονο οι δύο
ομάδες ανέβασαν στροφές (και
είχαν τους λόγους τους), με τα
Καλύβια να έχουν μια φλύαρη
υπεροχή και το Μεγαλοχώρι να
απειλεί στο 57’ με σουτ του νεαρού Χαρίση το οποίο κατέληξε
άουτ.
Τρία λεπτά αργότερα ο Μπίχτας
δοκίμασε με φιλοδοξία ένα μακρινό σουτ, αλλά η μπάλα βρήκε
τον… ουρανό του οριζόντιου δοκαριού. Στο 63’ από σέντρα του
Αθανασόπουλου από δεξιά, ο Χαρίσης με κεφαλιά αστόχησε.
Στο 65’ ο Νουνός βρέθηκε απέναντι στον Πανέτσο (από πλάγια
αριστερά) αλλά ο γκολκήπερ του
Μεγαλοχωρίου απέκρουσε με τα
πόδια.
Στο 78’ ο Οικονόμου αν και
βρέθηκε απέναντι στον Πανέτσο
πλάσαρε άστοχα στέλνοντας τη
μπάλα άουτ από το αριστερό δοκάρι του.
Στο 84’ το Μεγαλοχώρι έφερε
το παιχνίδι στα ίσα. Με ένα καλοζυγισμένο σουτ ο Σταματόπουλος
(από πάσα του Χαρίση) έστειλε τη
μπάλα στην αριστερή γωνία του
Μαρολαχάκη κάνοντας το 1-1.
Στο 87’ τα Καλύβια έμειναν με
10 παίκτες λόγω αποβολής του
Οικονόμου και στο επόμενο λεπτό
το Μεγαλοχώρι κέρδισε πέναλτι,
όταν ο Ράκος τραβήχτηκε στην
περιοχή. Απόφαση που αμφισβητήθηκε έντονα από τους φιλοξενούμενους.
Το εκτέλεσε ο Τσαρτόλιας αλλά
ο Μαρολαχάκης με διπλή προσπάθεια έσωσε την εστία του.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

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

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

Πλατεία Αγρότισσας • τηλ.: 24310 30112, 6986757918
CMYK

ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ: Πανέτσος, Ράκος, Μουρελάτος, Ανδρέου, Βιολάρης, Αθανασόπουλος, Σταματόπουλος, Τσαρτόλιας, Τσαβαλάς, Νταής, Φλώρος (46’ Χαρίσης)
ΚΑΛΥΒΙΑ: Μαρολαχάκης, Καραλής, Παπαευθυμίου, Καρανίκας, Κάβουρας, Μπίχτας (89’ Παπαηλίας), Μακρής, Κωστόπουλος,
Πατρίκαλος Φ., Οικονόμου, Νουνός.
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Λεωνίδας (Αλεξόπουλος – Πλόκας).
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να παιχνίδι
χωρίς αύριο
περιμένει
σήμερα στις
4 μ.μ. στην Θεσσαλονίκη
τον ΑΟ Τρίκαλα κόντρα
στον Ηρακλή. Αν δεν
θέλει να δει να πλησιάζει
η καταστροφή της Γ’
Εθνικής θα πρέπει να
ψάξει τη νίκη, ώστε να
κρατά τη τύχη στα χέρια
του. Σε διαφορετική
περίπτωση η κατάσταση
θα γίνει πραγματικά
δραματική.
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Μάχη χωρίς αύριο!
•Ο ΑΟ Τρίκαλα σήμερα στις 4 μ.μ. δοκιμάζεται στην έδρα του
Ηρακλή και μόνο με νίκη μπορεί να ελπίζει σε ένα καλύτερο αύριο

Του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
xristoforospap@gmail.com

Ανακοινώθηκε
η αποστολή
Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της ομάδας με πρωινή
προπόνηση για τον καθοριστικό αγώνα με τον Ηρακλή.
Ο Δημήτρης Σίτσας θα κάνει
το ντεμπούτο στον πάγκο και
ελπίζει ότι όλα θα πάνε καλά,
σ’ έναν αγώνα που θα γίνει
στις 4 μ.μ. και δεν αποκλείεται
να κρίνει κατά ένα μεγάλο
βαθμό αν ο ΑΟΤ θα καταφέρει
να αποφύγει τις 4 τελευταίες
θέσεις της βαθμολογίας που
οδηγεί στην… καταστροφή
του ερασιτεχνικού!
Η αποστολή αποτελείται
από τους: Σισέ, Ντιαλό, Ράντι,
Μαρκόφσκι, Αιβάζογλου, Γιδόπουλο, Γκότοβο, Καπό, Κατσαντώνη, Κούλπα, Νιάρο,
Ντόση, Πάνο, Συμελίδη, Συ-

Ο ΑΟ Τρίκαλα έχει να δώσει έναν αγώνα
εξαιρετικά κρίσιμο κόντρα στον Ηρακλή
ριόπουλο, Ταΐρη, Τριανταφυλλάκο, Τσιάρα και Τσιμίκα.
*Όσοι φίλοι της ομάδας μετακινηθούν μεμονωμένα στην
Θεσσαλονίκη θα φιλοξενηθούν στην Θύρα 1.
Η δράση για την 28η αγωνιστική
Τα παιχνίδια και οι διαιτητές
για την 28η αγωνιστική της
Φούτμπολ Λιγκ έχουν ως εξής:

Τετάρτη 17 Απριλίου
Αήττητος-Εργοτέλης 0-3α.α.

Πλατανιάς - Παναχαϊκή
(15:00, Γήπεδο Περιβολίων)
Διαιτητής: Αγγελάκης (Μακεδονίας)
Βοηθοί: Φράγιος, Τοροσιάδης (Μακεδονίας)
4ος: Βουρνέλης (Μακεδονίας)
Κέρκυρα - Σπάρτη (16:00,
ΕΑΚ Κέρκυρας)
Διαιτητής: Μπακογιάννης
(Αθήνας)
Βοηθοί: Νιδριώτης, Νικολάου (Αθήνας)

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

ΥΠΕΥΘΥΝOI ΠΡΟΠΟΝΗΤEΣ:

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

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

www.okeanistrikala.gr •

: ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΩΚΕΑΝΙΣ
CMYK

4ος: Περράκης (Αθήνας)
Ηρόδοτος - Αιγινιακός
(16:00, Νέας Αλικαρνασσού)
Διαιτητής: Αντωνίου (Αν. Αττικής)
Βοηθοί: Οικονόμου (Δυτ.
Αττικής), Καραθανάσης (Αν.
Αττικής)
4ος: Σωτηριάδης (Λασιθίου)
Καραϊσκάκης Άρτας - ΑΟΧ
Κισσαμικός (16:00, Δημ.
Αγίων Αναργύρων)
Διαιτητής:
Ματσούκας
(Αιτ/νίας)
Βοηθοί: Τσιλίκας (Αιτ/νίας),
Στεφανής (Καρδίτσας)
4ος: Μπεκιάρης (Καρδίτσας)
Βόλος - Απόλλων Λάρισας
(16:00 ΕΡΤ3, Γήπεδο Νεάπολης)
Διαιτητής: Μαλούτας (Ημα-

θίας)
Βοηθοί: Παρασίου, Παπαδάκης (Ημαθίας)
4ος:
Θεοδωρόπουλος
(Φλώρινας)
Ηρακλής - Τρίκαλα (16:00,
Καυταντζόγλειο Στάδιο)
Διαιτητής: Γιουματζίδης
(Πέλλας)
Βοηθοί:
Γαρεφαλάκης
(Ηρακλείου), Χατζημανώλης
(Δωδ/νήσου)
4ος: Αδριανός (Αχαΐας)

Πέμπτη 18 Απριλίου
Δόξα Δράμας - Απόλλων
Πόντου (16:00 ΕΡΤ3, Γήπεδο
Δόξας)
Διαιτητής: Βεργέτης (Αρκαδίας)
Βοηθοί: Μπουρτζοβίτης
(Κορινθίας), Εμπλιούκ (Ξάνθης)
4ος: Τσοπουλίδης (Ξάνθης)
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Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Βόλος ...........................57
2. Πλατανιάς ....................49
3. Απόλλων Λάρισας ........48
4. Απόλλων Πόντου .........46
5. Εργοτέλης ....................44
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.
** Οι ομάδες από την 3η έως τη
10η θέση θα συμμετάσχουν στη
Super League 2.
*** Βάσει αναδιάρθρωσης οι 4
τελευταίοι υποβιβάζονται στη Δ'
εθνική. Οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 11-12 θα είναι στη
Γ' (Football League του χρόνου).
Ουσιαστικά υποβιβάζονται κατηγορία και οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 11-12, απλά οι 4
τελευταίοι πέφτουν 2 κατηγορίες.
**** Ο Αήττητος Σπάτων αποβλήθηκε από τοπ πρωτάθλημα λόγω
αδυναμίας κάλυψης του μετοχικού
κεφαλαίου.

Κληρώνει για τα μπαράζ της Γ' Εθνικής
•Τη Μεγάλη Δευτέρα μπαίνουν στην κληρωτίδα
οι οκτώ δευτεραθλητές των ομίλων
Νέστος Χρυσούπολης, Π.Ο. Τρίγλιας, Θεσπρωτός, Νίκη Βόλου, Ιωνικός, Διαγόρας
Ρόδου, Αιολικός και Καλαμάτα είναι οι οκτώ ομάδες, που μέσω αγώνων, θα διεκδικήσουν
τέσσερα εισιτήρια για την άνοδο στη Β' Εθνική.
Την Τρίτη (16/4) η ΕΠΟ ανακοίνωσε ότι η κλήρωση από την οποία θα προκύψουν τα
ζευγάρια των αγώνων θα διεξαχθεί τη Μεγάλη Δευτέρα (22/4).
Ο μόνος περιορισμός που υπάρχει στη διαδικασία είναι ότι οι αντίπαλοι θα προκύψουν
από τους ομίλους 1-4 και 5-8, με τα παιχνίδια να είναι διπλά.
Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Η κλήρωση του προγράμματος των αγώνων μπαράζ για τον
προβιβασμό των δευτεραθλητριών ομάδων των ομίλων της Γ’ Εθνικής Κατηγορίας στη
Football League, θα πραγματοποιηθεί τη Μ. Δευτέρα 22/04/2019 και ώρα 13:00 στα
γραφεία της Ε.Π.Ο. στο πάρκο Γουδή».
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Παιδικό Κ 16

Κέρδισαν τα φαβορί
•Ολοκληρωμένο το παζλ

ταν το φαβορί
και φρόντισε να
το δείξει στο
γήπεδο. Πύργος
– Πηγή 0-3 και η ομάδα του
κόουτς Ευαγγέλου συνεχίζει
σταθερά στην 2η θέση της
βαθμολογίας, μετά το τέλος
της 30ης αγωνιστικής της Α’
Ερασιτεχνικής

Ή

Εύκολα και απλά
•Η Πηγή πέρασε με 3-0 από τον Πύργο
για την 30η αγωνιστική της Α’ ΕΠΣΤ

Από την άλλη και ο Βαγγέλης
Τσιούκας είδε τους παίκτες του να
έχουν διάθεση, αλλά η διαφορά
φάνηκε μέσα στο γήπεδο.

Το ματς

Στιγμιότυπο από το χθεσινό παιχνίδι Μετέωρα- ΑΟΤ
Μια αγωνιστική πριν το τέλος της α’ φάσης του παιδικού πρωταθλήματος και τα πάντα έχουν κριθεί, οπότε η
τελευταία αγωνιστική θα έχει διαδικαστικό χαρακτήρα.
Η πρωτοπόρος Δήμητρα Α’ θα αντιμετωπίσει την Ακαδημία 1 και ο Πύργος τα Αμπελάκια, στην ημιτελική
φάση της διοργάνωσης.

ΤΑ ΧΘΕΣΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Δήμητρα Α'-Αμπελάκια.................................................7-0
Μετέωρα-Τρίκαλα.........................................................1-0
Αγ. Οικουμένιος-Πύργος..............................................1-6
Νεοχώρι-Ακαδημία 1...............................................0-3α.α
Ρεπό: Δήμητρα Β'

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

Β
42
36
35
29
25
16
15
3
0

Ν
14
12
11
9
8
5
5
1
0

Ι
0
0
2
2
1
1
0
0
0

Η
1
4
2
4
6
9
10
14
15

ΤΕΡΜ.
75-6
37-19
66-11
45-12
32-27
27-33
20-31
6-65
7-111

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (τελευταία)
Τρίκαλα................................-............................Αμπελάκια
Ακαδημία 1 ..........................-..............................Μετέωρα
Δήμητρα Β'..........................- ..........................Δήμητρα Α'
Νεοχώρι-Αγ. Οικουμένιος ......................................0-3α.α
Ρεπό: Πύργος

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πύργος - Πηγή ....................................................................0-3
Πυργετός - Αχιλλέας...........................................................6-1
Μεγαλοχώρι - Καλύβια........................................................1-1
Σαράγια - Δήμητρα Απόλλων..............................................1-1
Πορταϊκός - Αγία Μονή .......................................................1-2
Φήκη - Καστράκι..................................................................1-0
Κεφαλόβρυσο - Ταξιάρχες .................................................4-1
Κρύα Βρύση - Γλίνος .....................................................3-0α.α
Νεοχώρι - ΑΕΤ................................................................3-0α.α

Η ΒΑθΜoΛoΓΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ
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
Αγία Μονή
Ταξιάρχες
Κρύα Βρύση
Πύργος
Αχιλλέας
ΑΕΤ
Γλίνος

Β

Ν

Ι Η

ΤΕΡΜ.

85
74
68
65
54
53
51
50
43
39
38
36
36
34
30
12
0
0

28
23
22
20
16
16
15
16
12
11
10
10
11
10
9
3
0
0

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

100-6
62-17
64-22
67-26
58-32
66-45
61-25
49-41
47-41
36-51
32-36
40-45
40-46
37-54
34-49
25-108
0-84
3-93

1
2
6
5
8
9
9
12
11
13
12
14
16
16
18
24
28
28

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Πηγή ........................................- ..................................Αχιλλέας
Καλύβια....................................- ....................................Πύργος
Δήμητρα Απόλλων...................- ............................Μεγαλοχώρι
Αγία Μονή................................- ............................Κρύα Βρύση
Καστράκι..................................- ...................................Σαράγια
Ταξιάρχες ................................- ...............................Πορταϊκός
Κεφαλόβρυσο..........................-...................................Νεοχώρι
ΑΕΤ-Φήκη........................................................................0-3α.α.
Γλίνος-Πυργετός ............................................................0-3α.α.

Με διάθεση μπήκαν στο παιχνίδι οι δυο ομάδες, ενώ όσο
περνούσαν τα λεπτά η Πηγή ανέβαζε στροφές.
Έτσι στο 30’ ο Αθ. Ξαγαράς
έφυγε με ταχύτητα και με σουτ
έκανε το 0-1.
Στο 37’ ο Ματζώρος με ωραίο
σουτ έγραψε το 0-2. Ενώ στο 42’
ο ίδιος παίκτης είχε οριζόντιο δοκάρι.
Η εικόνα δεν άλλαξε και στο
δεύτερο ημίχρονο. Έτσι στο 67’ ο
Μπέτσας είχε το δεύτερο δοκάρι
για την Πηγή. Ενώ στο 74’ ο Μπένοιχτό παιχνίδι έγινε
χθες στο Κεφαλόβρυσο ανάμεσα στην τοπική ομάδα και τους Ταξιάρχες.

Α

Τελικά οι γηπεδούχοι χαμογέλασαν με 4-1 συνεχίζοντας την
πολύ καλή τους φετινή χρονιά.
Είναι φανερό ότι κινούνται με
αυτοπεποίθηση και διαθέτουν αρκετούς παίκτες που έχουν έφεση
στο σκοράρισμα.
Αναμφίβολα όταν ένα συγκρότημα δεν είναι προβλέψιμο κάνει
πιο εύκολη την ζωή του.
Στο πρώτο μέρος οι λογαριασμοί έμειναν ανοιχτοί και στην
επανάληψη οι γηπεδούχοι με καλή
εκκίνηση έφεραν την συνάντηση
στα μέτρα τους.
Πρώτος τον δρόμο προς τα
δίχτυα βρήκε ο Ζαρόκωστας με
κεφαλιά στο 20’.
Για τους Ταξιάρχες ήταν ο
Μπαλάφας που έφερε το ματς
στα ίσα στο 35’ μετά από πάσα
του Αλεξέλη.
Ο ίδιος παίκτης είχε δοκάρι
στο 44’.
Στην επανάληψη όμως το Κε-

Στιγμιότυπα από τον χθεσινό
αγώνα στο γήπεδο του Πύργου

τσας με πλασέ έγραψε το τελικό
0-3.
Άριστη η διαιτησία των Κ. Μανασή, Νταλούκα και Μ. Μανασή.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΠΥΡΓΟΣ: Πατσιαλής, Μπαμπατσιάς, Ιατρού (40’ Μπαμπανάτσας), Τσόλας, Σκαρλέας (66’

Λύσεις στην επανάληψη
•Το Κεφαλόβρυσο ανέβασε
στροφές στο δεύτερο μέρος
και επικράτησε 4-1 των Ταξιαρχών

Φάση από το παιχνίδι

•Η Φήκη κέρδισε 1-0 το Καστράκι
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΦΗΚΗ: Παπαγεωργίου, Σκρέκας, Τσερέπι, Χασιώτης, Βουτσελάς (46’ Δούλαλας), Μπασιάκας, Ψαρράς, Ντούβλης,
Τσιάγκας, Βερβέρας, Αλεξόπουλος (70’
Μέξι).
ΚΑΣΤΡΑΚΙ: Μπόμπολας, Ρόμπος, Σιούτας, Γιάννης, Μπαλογιάννης, Μανώλης, Αλμπάνης, Μπαούτης, Μπλούτσος,
Νταλούκας (55’ Κρίτσας), Γραβάνης.

Ορθιος στη Πύλη
•Ο «Αρης» Αγίας Μονής κέρδισε 2-1 τον Πορταϊκό
Στάθηκε όρθιος ο «Αρης» Αγίας Μονής
στη Πύλη κερδίζοντας τον Πορταϊκό με
2-1, με τον Ρούλη Ζήκο να μένει ικανοποιημένος από την εικόνα που παρουσίασαν οι παίκτες του, μετά από αρκετές
αγωνιστικές.
Το πρώτο ημίχρονο, εκτός του γκολ
της Αγ. Μονής στο 27‘ με τον Μουλαλί,
δεν έκρυβε ιδιαίτερες συγκινήσεις και
μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε …
ματς κέντρου, με την πρωτοβουλία των
κινήσεων ωστόσο να γέρνει υπέρ των φιλοξενουμένων, που έχοντας συνοχή και
συνεργασία, κέρδισαν την μάχη του κέντρου, ελέγχοντας πλήρως το παιχνίδι σε
όλο το ημίχρονο.
Στην επανάληψη ο Πορταϊκός μπήκε
ορεξάτος και ισορροπώντας το ματς,
άρχισε πατάει περιοχή και να δημιουργεί
ευκαιρίες με την πρώτη να έρχεται στο 68′
με ωραία ενέργεια του Αντωνίου το πλασιέ του οποίου πέρασε ελάχιστα άουτ από

φαλόβρυσο και με τις αλλαγές
ανέπτυξε την γνωστή στην έδρα
του ταχύτητα και πήρε αυτό που
ήθελε.
Στο 50’ ο Μπζάκος με διαγώνιο
σουτ πέτυχε το 2-1 και η εξέλιξη
αυτή έδωσε ώθηση στους γηπεδούχους, ενώ οι φιλοξενούμενοι
έπρεπε πλέον να καταδιώκουν.
Στο 70’ ο Γκουζιώτης με σουτ
έγραψε το 3-1.
Το τελικό 4-1 διαμόρφωσε ο
Παπαστεριάδης με κεφαλιά στο
75’.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Ενα γκολ έφτασε και περίσσεψε…
Νίκη γοήτρου πέτυχε η Φήκη κερδίζοντας
1-0 το Καστράκι επιστρέφοντας έτσι στις επιτυχίες, αν και η ιστορία των ομάδων στην Α’
Ερασιτεχνική έχει… γραφεί.
Οι γηπεδούχοι παρότι δημιούργησαν
προϋποθέσεις και για άλλα γκολ με τρανταχτή αυτή που έχασε ο Μπασιάκας, σχεδόν
πάνω από τη γραμμή στο πρώτο ημίχρονο
κατάφερε να σκοράρει μια φορά με τον Βερβέρα (53’) και να κερδίσει το παιχνίδι.

Τσιμοράγκας), Μενίτσας, Γεωρτατσέλης (55’ Ρίζος), Κάκιας, Ζέρβας, Τζαχρήστος, Αγγέλης.
ΠΗΓΗ: Παπαδόπουλος, Δάσσιος, Αλεξόπουλος, Ντόσας, Μαγουλιώτης, Κατσάρας (70’ Λεγάκης), Μπέτσας, Ματζώρος, Δημητρίου, Ξαγαράς, Λάππας (77’
Νταλάσης).
ΧΡ. ΠΑΠ.

την δεξιά κάθετη δοκό του Γονιδάκη.
Παρ’ όλα αυτά η Αγ. Μονή ήταν αυτή
που πέτυχε και πάλι γκολ στο 73’ με τον
Μουλαλί, ο οποίος ντριπλάροντας και τον
Γκαραγκάνη, έσπρωξε απλά τη μπάλα
για δεύτερη φορά στα δίχτυα του, γράφοντας το 0-2.
Η ομάδα της Πύλης, χωρίς να παρατήσει λεπτό το ματς, κατάφερε τρία λεπτά αργότερα και στο 76’ να μειώσει σε
2-1 με τον Ιωάννου, όταν αυτός εκμεταλλεύτηκε κακή έξοδο του Γονιδάκη.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΠΟΡΤΑΪΚΟΣ: Γκαραγκάνης, Πατσιατζής, Κουβέλας, Βαγενάς, Τζουβάρας,
Τσαρούχας, Κλιάφας, Γεωργαντάς (65’
Κανάτας), Ιωάννου, Θεοδωρούλας (50’
Ραμιώτης), Αντωνίου.
ΑΓΙΑ ΜΟΝΗ: Γονιδάκης, Στυλιανού,
Μουρίτσας, Νύστας, Φθενάκης, Ντακούλας, Κύρου, Μουλαλί, Καραϊσκος, Ράπτης, Κρούπης (65’ Καραμίχος).

Κεφαλόβρυσο: Τεντολούρης,
Μητσιάδης (70’ Βαϊου), Μπούκας, Μανώλης(46’ Μαυρίκος),
Μπζάκος ,Ζαρόκωστας, Σαχίνι
(46’ Γκίτσας), Γκουζιώτης (65’
Καρανίκας), Χουλιάρας, Βαρσάμης, Παπαστεριάδης
Ταξιάρχες: Αναστασόπουλος,
Πάτσος (65’ Γιώτας. Σ), Γεωργιάδης, Μοσχόπουλος, Τσιώλης, Γιώτας. Κ, Μπλέτσας, Γιουβρής, Παπανδρέου, Αλεξέλης (73’ Γούλας), Μπαλάφας.

Eύκολο απόγευμα
•Υγιεινός περίπατος
για τον Πυργετό που συνέτριψε
με 6-1 τον Αχιλλέα Μπάρας
Μπήκε με φόρα στο χθεσινό παιχνίδι ο Πυργετός και καθάρισε με συνοπτικές διαδικασίες την
συνάντηση με την Μπάρα.
Οι κιτρινόμαυροι με καλές συνεργασίες και
αποτελεσματικότητα από τα βαριά χαρτιά πέρασαν νωρίς στην θέση του οδηγού και είχαν ένα
από τα πιο εύκολα απογεύματα απέναντι στον ελλιπέστατο Αχιλλέα.
Ετσι η ιστορία έγραψε 6-1.
Ο χορός των γκολ άνοιξε για τον Δικέφαλο με
σουτ του Νικολούσιου στο 10’.
Λίγο αργότερα στο 18’ ο Φασούλας με σουτ
έγραψε το 2-0.
Το ημίχρονο έληξε 3-0 με τέρμα που πέτυχε ο
Νικολούσιος στο 30’.
Στο ξεκίνημα της επανάληψης ο Νικολούσιος
χτύπησε εκ νέου με σουτ στο 50’ για το 4-0.
Στο 58’ την σκυτάλη στο σκοράρισμα πήρε ο
Παπαδόπουλος ο οποίος με σουτ πραγματοποίησε το 5-0.
Ο Χρήστου ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο
6-0 με σουτ στο 70’.
Το γκολ της τιμής για τον Αχιλλέα σημείωσε ο
Χριστάκης με πλασέ στο 75’.
Πυργετός: Τεντολούρης, Δημητρόπουλος,
Παπαχρήστος(46’ Μπιλιάλης), Μπουλογεώργος(20’ Τεντολούρης. Αλ) Ψωμίδης, Παπαδόπουλος, Μπαλάφας, Δερμάνης(46’ Δερμάνης),
Φασούλας(46’ Χρήστου), Τζάρντο, Νικολούσιος
Αχιλλέας: Σαλάγας, Τσανεκλίδης, Καταραχιάς, Παππάς, Καλτσής, Τσιόβολος, Σεφέρης,
Χριστάκης, Μπαούσης, Ιωάννου, Μαυραδας.
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Χορταστικό παιχνίδι
•Καλό ρυθμό είχε η χθεσινή αναμέτρηση ανάμεσα στα Σαράγια
και την Δήμητρα που βρήκε τις δυο ομάδες ισόπαλες με 1-1
έμισε πράσινα
χθες το γήπεδο
των Σαραγίων
αφού και οι δυο
ομάδες έχουν το
συγκεκριμένο χρώμα ως
βασικό στην εμφάνισή
τους, έστω και με
κάποιες παραλλαγές.

Γ

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Βέβαια η Δήμητρα φόρεσε
για ευνόητους λόγους διαφορετικές φανέλες αλλά η
ουσία είναι η ίδια.
Τα δυο συγκροτήματα
πραγματοποιούν φέτος εξαιρετική χρονιά κάτι που μαρτυρά και ο βαθμολογικός πίνακας.
Μια ανάσα χώριζε γηπεδούχους και φιλοξενούμενους
οι οποίοι βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο για να παίξουν
την μπάλα που ξέρουν και
τους έφερε μέχρι εδώ.
Στο διάβα του χρόνου τα
σωματεία είχαν τις πολύ καλές
στιγμές τους που συζητήθηκαν έντονα στον χώρο.
Οσο για τα φρεναρίσματα
είναι και αυτά μέσα στο πρόγραμμα. Όμως οι πρωταγωνιστές δεν πτοήθηκαν και
αφού έκαναν την αυτοκριτική
τους επέστρεψαν δριμύτεροι.
Το συγκεκριμένο παιχνίδι
κοιτώντας την βαθμολογία
ήταν ντέρμπι και έτσι οι αθλητές παρότι έχουν δώσει μαζεμένα παιχνίδι φέτος φρόντισαν να μην αλλάξουν συνήθειες.
Κατέθεσαν πάθος και ενέργεια αναζητώντας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα μέχρι
το ύστατο σφύριγμα του διαιτητή.
Τελικά προέκυψε μοιρασιά
με 1-1 αλλά η συνάντηση κράτησε σε εγρήγορση τους φιλάθλους.
Γιατί το παιχνίδι είχε ρυθμό,
αρκετές φάσεις, ενώ και οι
δυο ομάδες είχαν τα καλά
διαστήματα απόδοσή τους.
Υπήρχαν διαστήματα που
η μπάλα πήγαινε πάνω- κάτω
ενώ δεν έλειψαν και οι εμπνεύσεις. Αλλωστε στο δυναμικό των δυο ομάδων υπάρχουν παίκτες που ξέρουν καλά
τα μυστικά της μπάλας, διαθέτουν την απαραίτητη τεχνική κατάρτιση, οπότε μπορούν
να δημιουργήσουν καταστάσεις ακόμη και από μηδενική
βάση.
Απλά τους αρκεί ελάχιστος
ζωτικός χώρος για να ξεδιπλώσουν τις αρετές τους.
Και όλα αυτά μέσα σε
ωραία αθλητική ατμόσφαιρα,
με τα στελέχη να έχουν αρκετές φιλικές στιγμές ειδικά
στο ξεκίνημα και στο τέλος
του αγώνα.
Τέτοιες ωραίες εικόνες θέλουν να βλέπουν άπαντες
στον χώρο, ενώ ακόμη και
όταν κάποια στιγμή η ένταση

Μπεγλερίδης- Γριζανίτης σε μια μονομαχία τους

Πλούσιο υλικό πρόσφερε η συνάντηση Σαραγίων- Δήμητρας
του παιχνιδιού ανεβάζει την
αδρεναλίνη λίγο αργότερα
όλοι δίνουν τα χέρια.
Γενικά η συνάντηση είχε έντονα συναισθήματα.
Η Δήμητρα έκανε ιδανικό
ξεκίνημα αφού πριν καλάκαλά συμπληρωθεί το πρώτο
λεπτό βρήκε τον δρόμο για τα
δίχτυα.
Ηταν η καλύτερη δυνατή
εξέλιξη για τους φιλοξενούμενους που βρέθηκαν στο
στοιχείο τους από την άποψη
ότι διευκολύνθηκαν στην γνωστή καλή ανάπτυξη.
Οι παίκτες τους κυκλοφόρησαν καλά την στρογγυλή
θεά, είχαν εναλλαγές θέσεις,
ενώ άλλαξαν πολλές φορές
παιχνίδι στην άλλη πλευρά
του γηπέδου.
Από την πλευρά τους τα
Σαράγια κάπου αιφνιδιάστηκαν μετά την ψυχρολουσία
αλλά διαθέτουν περισσή εμπειρία, οπότε με την πάροδο
των λεπτών επέστρεψαν στα
κυβικά τους όταν παίζουν στην
έδρα τους.
Με σίγουρες κινήσεις και
ψυχραιμία άρχισαν να πιέζουν
και να δίνουν μπόλικη δουλειά
στην αντίπαλη άμυνα.
Ετσι κατάφεραν να ισοφα-

ρίσουν, ενώ από την πλευρά
του ο κόουτς Γκαραγκάνης
προσπάθησε να αφυπνίσει
τους παίκτες του, που πήγαιναν δεύτεροι στην μπάλα.
Ειδικά στο τελευταίο πεντάλεπτο τα Σαράγια κατασκήνωσαν στα αντίπαλα καρέ.
Στο πλαίσιο αυτό έφτιαξαν
4 πολύ καλές ευκαιρίες ζεσταίνοντας τους φιλάθλους
τους αλλά δεν μπόρεσαν να
πάρουν κάτι.
Στην επανάληψη οι φιλοξενούμενοι ξεκίνησαν με μαζεμένες αλλαγές, ενώ στην πορεία και ο κ. Λιούλιος έκανε τις
κινήσεις τακτικής.
Πάντως οι φιλοξενούμενοι
μετά από ένα σημείο ανέβασαν στροφές και είχαν το δικό
τους πιεστικό διάστημα αναζητώντας κάποιο γκολ.
Ετσι στην τελική ευθεία η
συνάντηση θύμιζε ρουλέτα.
Και οι δυο πλευρές εξάντλησαν τις πιθανότητες αλλά το
σκηνικό δεν άλλαξε.

Το φιλμ του αγώνα
Τα δευτερόλεπτα στο ρολόϊ
τους έψαχναν όσοι βρέθηκαν
στα Σαράγια, αφού το 0-1 σημειώθηκε πριν καλά-καλά συμπληρωθεί μισό λεπτό.
Ο Πλακιάς επέμεινε από δε-

ξιά έβγαλε καλοζυγισμένη
σέντρα και ο Τσιαμάντας με
σουτ στην κίνησε βρήκε δίχτυα.
Στο 3’ μετά από στημένη
φάση ο Σίμος σούταρε από
κοντά άουτ.
Το κάδρο των καλών στιγμών άρχισε να γεμίζει. Ετσι
στο 8’ η μπάλα πέρασε πολλά
πόδια και έφτασε στον Στεργίου αλλά το σουτ μπλόκαρε
ο Ντάσκας.
Στο 19’ φάουλ του Καμπέρη
και κεφαλιά του Σίμου πέρασε
ελάχιστα άουτ πάνω από το
οριζόντιο δοκάρι.
Στο 23’ ο Γκένας βρήκε τον
Τζέγκα. Αυτός στάθηκε όρθιος στην περιοχή και την κατάλληλη στιγμή έδωσε έτοιμο
γκολ στον Κοντοβουνήσιο. Εξ
επαφής λοιπόν ο συγκεκριμένος παίκτης «φύσηξε» την
μπάλα στα δίχτυα για το 1-1.
Στο 40’ ο Τζέγκας κατέβασε
ωραία την μπάλα αλλά ο Τσιαμάντας παρενέβη με αυτοθυσία απομακρύνοντας τον κίνδυνο.
Το κύμα επιθέσεων για τα
Σαράγια συνεχίστηκε. Στο 42’
μετά από κόρνερ του Καμπέρη κεφαλιά του Σίμου απέκρουσε εντυπωσιακά ο Μήτσιος αν και είχε μπροστά
του πολλά σώματα παικτών.
Στο 43’ ο Γκένας βγήκε τετ
α τετ αλλά ο Μήτσιος έδιωξε
σωτήρια με τα πόδια.
Στο 44’ ο Γκένας έκλεψε την
μπάλα και πάσαρε στον Τζέγκα. Αυτός σούταρε από ιδανική θέση αλλά δεν είχε την
συνηθισμένη ευστοχία χάνοντας εξαιρετική ευκαιρία.
Η πρώτη καλή στιγμή στην
επανάληψη ήταν για τα Σαράγια. Στο 49’ο Ζώης κέρδισε
την κούρσα αλλά το σουτ
μπλόκαρε ο Μήτσιος.
Στο 65’ ο Στεργίου γλίστρησε και έτσι δεν σούταρε
όπως ήθελε στέλνοντας την
μπάλα άουτ.
Στο 73’ καλοχτυπημένο φάουλ του Στεργίου τράνταξε το
οριζόντιο δοκάρι, ενώ το τείχος είχε άρωμα Ευρώπης.
Στο 75’ συρτό σουτ του
Πλακιά λίγο άουτ από το δεξί
δοκάρι.
Στο 81’ σουτ στην κίνηση
του Πλακιά γκέλαρε αλλά ο
Ντάσκας μπλόκαρε.
Στο 90’ μπάσιμο του Γκίκα
και ωραίο σουτ έδιωξε σε
κόρνερ ο Μήτσιος.
Διαιτητής: Ζήσης, Βοηθοί:
Σταφυλάς, Καλογριάς
Σαράγια: Ντάσκας, Σωτηρίου, Γκίκας, Τζιέτζιας, Σίμος,
Κατσαρός, Καμπέρης (68’ Γαδετσάκης), Κοντοβουνήσιος
(37’ λ.τρ Ζώης), Τζέγκας, Γκένας (59’ Μπεγλερίδης), Καλιακούδας (61’ Τάσιος).
Δήμητρα: Μήτσιος, Πλακιάς, Τσιαμάντας, Σκρέτας
(46’ Μπαλτάς), Γκουβίνας (46’
Τσιγαρίδας), Γριζανίτης, Τάμπος (46’ Ψύρρας), Τσιαντούλας, Βασιλείου, Καρακώστας
(66’ Τσάτσος), Στεργίου.
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Ετρεξαν με άνεση
•Τα πρωτοκλασάτα στελέχη έκαναν το καθήκον
τους στον 14ο διεθνή μαραθώνιο Μ. Αλέξανδρο,
ενώ έντονο ήταν το Τρικαλινό χρώμα
ια παρέα έχουν γίνει οι πρωταγωνιστές
του δρομικού κινήματος, αφού ήρθαν
πολλές φορές στα μέρη μας για σχετικές
συνάξεις. Ετσι σε πρώτη ευκαιρία
αναλαμβάνουν δράση καταθέτοντας
διαπιστευτήρια.

Μ

Εννοείται ότι και οι δικοί μας ανταποδίδουν, οπότε μετακόμισαν στην συμπρωτεύουσα. Το κείμενο του sport 24
αναφέρει, ενώ σύντομα θα μεταφέρουμε και το αντίστοιχο του Συλλόγου δρομέων.
O 14ος Διεθνής Μαραθωνίου Μ. Αλέξανδρος έγινε την
Κυριακή στη Θεσσαλονίκη με τη συμμετοχή να ξεπερνάει κάθε προηγούμενο και τους δρομείς τόσο στη διαδρομή
Πέλλας - Θεσσαλονίκης όσο και στην πόλη, να δημιουργούν όμορφες εικόνες.
Στη φετινή διοργάνωση εκπροσωπήθηκαν δρομείς από
πέντε ηπείρους και 51 χώρες, προερχόμενοι ακόμα και από
μακρινά μέρη όπως η Ζιμπάμπουε, η Κινεζική Ταϊπέι, οι
Μπαχάμες και το Ουζμπεκιστάν.
Στον Μαραθώνιο νικητής ήταν ο Μιχάλης Παρμάκης με
2:33.21, επαναλαμβάνοντας την αντίστοιχη επιτυχία του
2017, παρότι αγωνιζόταν με τράβηγμα στο πόδι. Στη δεύτερη θέση τερμάτισεο Γιάννης Κρέκας (2 ώρες 35:46) στην
τρίτη ο Γιάννης Ζαχαράτος(2 ώρες 36:43).
Στον Μαραθώνιο των γυναικών, το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε, όπως και το 2017, η Σόνια Τσεκίνι-Μπουδούρη με
2 ώρες 48:13, αφήνοντας πίσω της την Αγκνιέσκα Κούζικ
από την Πολωνία (3 ώρες 05:06), ενώ την τριάδα έκλεισε
η Πηνελόπη Δρακοπούλου (3 ώρες 10:39).
Στα 10χλμ. νικητής αναδείχθηκε o Κώστας Γκελαούζος
(30:04), ενώ πίσω του τερμάτισε ο Θεόδωρος Αναγνώστου
(31:12) και την τριάδα συμπλήρωσε ο Ιάσων Ιωαννίδης
(31:35).
Στην κατηγορία των γυναικών επικράτησε η Μιχαέλα Φιάσκα (36:55), με δεύτερη την Ειρήνη Μιχάλα (37:02) και τρίτη 3η τη Βασιλική Καραγεωργάκη (37:24).
Στον Δρόμο Υγείας & Δυναμικού Βαδίσματος 5χλμ. , που
είχε την πολυπληθέστερη συμμετοχή, πρώτευσε ο Θεόδωρος Αναγνώστου κάνοντας «νταμπλ» μεταλλίων μετά το
ασημένιο που είχε κερδίσει στα 10.000μ. Στο βάθρο τον
ακολούθησαν ο Αλγερινός Ισάκ Χαϊλούλα (16:06) και ο Κύπριος Χριστόφορος Πρωτόπαπας (16:15).
Στις γυναίκες τη νίκη κατέκτησε η Ζωή Ανδρικοπούλου
(17:50), ανεβαίνοντας δύο θέσεις συγκριτικά με πέρσι,
μπροστά από την Κωνσταντίνα Γιαννοπούλου (18:14), καθώς και τη Μιχαέλα Φιάσκα.

Δηλώσεις των πρωταγωνιστών
Μιχάλης Παρμάκης (1ος στον Μαραθώνιο ανδρών):
«Είχα ένα τράβηγμα στο πόδι την περασμένη Τετάρτη και
δεν μου ήταν εύκολο να τρέξω, αλλά το έκανα. Η αγάπη
της Θεσσαλονίκης και της διοργάνωσης προς το πρόσωπό
μου είναι πολύ μεγάλη και υπάρχουν άνθρωποι που με βοηθούν με την υποστήριξη και τη χορηγία τους, γι’ αυτό όφειλα να τους τιμήσω και να τρέξω».
Σόνια Τσεκίνι (1η στον Μαραθώνιο γυναικών): «Θέλω
να ευχαριστήσω τους διοργανωτές για την πρόσκληση και
τη φιλοξενί σ’ αυτή την πολύ όμορφη γιορτή του αθλητισμού. Είχε πολύ δυνατό άνεμο σήμερα, αλλά με κράτησε η σκέψη της οικογένειάς μου που ήξερα ότι με έβλεπε η μικρή μου κόρη στην τηλεόραση, η μεγάλη και ο άντρας μου είναι πάντα κοντά μου. Θέλω να στείλω μήνυμα
σε όλα τα παιδιά ο αθλητισμός είναι υγεία, να ασχολύνται όλοι με τον αθλητισμό, να θέτουν προσωπικούς στόχους και να τους πετυχαίνουν».
Κώστας Γκελαούζος (1ος 10χλμ): «Είναι ένας πολύ
όμορφος αγώνας, που με βοηθά πολύ στην προετοιμασία
μου για τους Μαραθωνίους που θα τρέξω στην συνέχεια.
Η διαδρομή των 10 χιλιομέτρων αποδείχθηκε κάπως μικρή
για μένα, αλλά ήταν μία ευχάριστη εμπειρία. Έμεινα απόλυτα ικανοποιημένος».
Μιχαέλα Φιάσκα (1η στον Δρόμο 10χλμ): «Μπορώ να
πω ότι περίμενα να διεκδικήσω τη νίκη και είμαι πολύ χαρούμενη που τα κατάφερα. Είχαμε πολύ ωραίο συναγωνισμό και ζήσαμε μία πολύ όμορφη μέρα, αλλά και μία πολύ
όμορφη διοργάνωση! Παίρνω ώθηση για τον κύριο στόχο μου, που είναι να τα πάω καλά στο πανελλήνιο πρωτάθλημα 10.000μ. στα Μέγαρα και να πιάσω το όριο για
το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ23».
Σε άλλα θέματα καλές επιδόσεις σημειώθηκαν χθες στο
σχολικό, ενώ ο Σύλλογος δρομέων έτρεξε και στον Πλαστήριο.
Όπως γίνεται αντιληπτό και σε θέματα κλασικού αθλητισμού οι Τρικαλινοί ξέρουν να παίζουν δυνατά και να διακρίνονται.
*Το 4ο ΓΕΛ συγχαίρει τον μαθητή Μάριο Δήμου για την
πρωτιά στο Πανελλήνιο ελληνορωμαϊκής 67 κιλά.

CMYK
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Δυνατός πυρήνας
Οι Τρικαλινοί ανακαλύπτουν συνεχώς τα μυστικά
του Λακρός και δηλώνουν γοητευμένοι

Α

πό την πρώτη στιγμή που
ξεκίνησε την δράση του το
Λακρός στα Τρίκαλα
προσπαθήσαμε να
μεταφέρουμε νέα από πρώτο χέρι.

Ακόμη θυμόμαστε την πρώτη προπόνηση, που έγινε στο γήπεδο της Κρηνίτσας.
Η δίψα όλων για την εκμάθηση των
μυστικών ήταν μεγάλη και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα όλοι μπήκαν στο
πνεύμα.
Οσο για το προπονητικό επιτελείο με
εύληπτο τρόπο και υπομονή μετέφερε
όλα τα απαραίτητα στοιχεία.
Ακολούθως οι συνάξεις έγιναν πιο τακτικές και άρχισε να διαμορφώνεται ένας
δυνατός πυρήνας.
Το σίγουρο είναι ότι οι Τρικαλινοί βάζουν το άθλημα στην καθημερινότητά
τους και δεν σταματούν να εμπλουτίζουν
τις παραστάσεις τους.
Φυσικά και ταλέντο υπάρχει, όπως και
όνειρα, οπότε αβίαστα μπορεί να παρατηρήσει κανείς πως ο χρόνος αποτελεί
σύμμαχο.
Το ενημερωτικό κείμενο αναφέρει τα
εξής:

Γοργά βήματα
Με βήματα ουσίας και ταχύ ρυθμό, η
προετοιμασία για την ίδρυση γυναικείας
ομάδας Λακρός. Με στόχο το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα τον ερχόμενο Ιούλιο
στο Ισραήλ, το νέο και διαρκώς αναπτυσσόμενο άθλημα στη χώρα μας, βρίσκεται μπροστά σε νέες προκλήσεις. Οι
εκπρόσωποί του στη χώρα μας, της Hellas Lacross Association επισκέφθηκαν
τον Δήμαρχο Τρικκαίων, που από την
πρώτη στιγμή στήριξε το νέο αυτό εγχείρημα. Η κ. Κάθι Σαμαρά, εκπρόσωπος
του γυναικείου τμήματος,. Ο κ. Τζον Κανάρας, του ανδρικού τμήματος τη Ενω-

Σε πολύ καλό κλίμα έγινε η συνάντηση στελεχών
του Λακρός με τον Δήμαρχο κ. Παπαστεργίου
σης, η κ. Μαρία Σαμαρά, υπεύθυνη Θεσσαλίας, βρέθηκαν στο Δημαρχείο Τρικκαίων τη Δευτέρα 15 Απριλίου 2019. Συνομίλησαν με τον κ. Δημήτρη Παπαστεργίου για ζητήματα οργανωτικά, σε
σχέση με την υπό ίδρυση Ομοσπονδία,
αλλά και τεχνικής φύσης.
Εξάλλου, ο Δήμος Τρικκαίων και η
ΣΕΦΑΑ Τρικάλων του πανεπιστημίου
Θεσσαλίας, από την πρώτη στιγμή είχαν
αγκαλιάσει το άθλημα που πλούσιες
περγαμηνές έρχεται να μεταδώσει το
ευ αγωνίζεσθαι και να δημιουργήσει νέα
δεδομένα. Δεδομένα που ήδη «άγγιξαν»
χιλιάδες εκπαιδευόμενους/ες, σε Τρίκαλα, Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Μαζί με
τους καθηγητές Φυσική Αγωγής, οι νέες
αθλήτριες πήραν μέρος σε σεμινάρια
που μόλις το περασμένο Σάββατο πραγ-

ματοποιήθηκαν στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή στη Θεσσαλονίκη και το ερχόμενο διάστημα «μετακομίζουν» στα
Εκπαιδευτήρια Δούκα.
Ο στόχος για την ελληνική γυναικεία
ομάδα έχει έντονο τρικαλινό ενδιαφέρον.
Ηδη η Ελένη Τσιάντα (ανιψιά του αδικοχαμένου πρωταθλητή Γιώργου Τσιάντα)
έχει ξεχωρίσει και μάλιστα, θα είναι συναρχηγός στη νέα ελληνική ομάδα, με
προπονήτρια την επίσης παρούσα στη
συνάντηση κ. Jasmine Docal.
Ο κ. Παπαστεργίου αντάλλαξε απόψεις
για όλα τα οργανωτικά ζητήματα, συζητώντας επί της ουσίας για τις καινοτομίες
που ένα νέο άθλημα μπορεί να προσφέρει στην καθημερινή άθληση και στη
συνεισφορά του Δήμου Τρικκαίων σε
αυτή.

Μεγάλη γιορτή
Προ των πυλών είναι το Πανελλήνιο μότο κρος που θα απλωθεί το διήμερο στο Πρίνος

Π

ριν λίγο καιρό είχαν γίνει
αγώνες στο Πρίνος, που
άνοιξαν την όρεξη για το
Πανελλήνιο μότο κρος.

Οι πιστοί του είδους δεν ξέχασαν την
ημερομηνία και πλέον το πλήρωμα του
χρόνου πλησιάζει.
Η καρδιά του είδους θα χτυπήσει στην
αγαπημένη πίστα, που έχει φιλοξενήσει
πολλές συνάξεις του είδους κατά το
παρελθόν.
Κάθε εκδήλωση όμως είναι διαφορετική, οπότε ειδικά την Κυριακή αναμένεται
κοσμοσυρροή.
Αυτό ισχύει γιατί οι καταξιωμένοι αναβάτες θα δώσουν το παρόν και θα ξεδιπλώσουν την τέχνη τους.
Στην περίπτωση αυτή ο συναγωνισμός
είναι έντονος και κανείς δεν θέλει να τελειώσει η δράση.
Το σκηνικό θα ξεκινήσει στις 11.00
και όλες οι κατηγορίες χαρακτηρίζονται
για την ποιότητά τους.
Και με την πρωτοβουλία αυτή τα Τρίκαλα θα περάσουν στην πρώτη γραμμή
της επικαιρότητας.
Από την πλευρά τους οι διοργανωτές

Ανάλογες θεαματικές εικόνες θα προσφέρει το Πανελλήνιο μότο κρος
βρίσκονται εδώ και καιρό στις επάλξεις,
αφού θέλουν να προβλέψουν και την
πιο μικρή λεπτομέρεια.
Πάνω απ’ όλα όμως επιθυμούν να κά-

νουν όσο πιο εύκολη γίνεται την ζωή
των οδηγών προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα γνωστά κόλπα που μιλούν
στην καρδιά του κόσμου.
CMYK

* Το ρεπορτάζ του ΑΟΤ είναι διαχρονικά το πιο απαιτητικό
και με έντονες αλλαγές συναισθημάτων. Χωρίς υπερβολή
εκεί που η ύλη κλείνει με συγκεκριμένη θεματολογία
λίγα λεπτά αργότερα μπορούν να προκύψουν μαζεμένα
ζητήματα, οπότε γίνεται αγώνας δρόμου για να συμπεριληφθούν οι τροποποιήσεις.
* Συνεπώς το αναγνωστικό κοινό δεν προλαβαίνει να διαβάζει τα τεκταινόμενα και ρουφάει τις πληροφορίες,
αφού θέλει να σχηματίσει ολοκληρωμένη εικόνα για
την αγαπημένη του ομάδα. Και μπορεί φέτος να έχει πικράνει το κοινό αλλά αξίζει μια ύστατη πρσπάθεια.
* Όπως και να’χει σ’αυτή την καμπή χρειάζεται υψηλή
συγκέντρωση. Επίσης οι κινήσεις επιβάλλεται να είναι
στοχευμένες και να δώσουν άπαντες ότι έχουν και δεν
έχουν. Διότι με συμβατικές εμφανίσεις είναι μαθηματικά
βέβαιο ότι οι αντίπαλοι θα κάνουν την ζημιά.
* Πάντως συγκεκριμένα ονόματα έχουν αφήσει θετικό
αποτύπωμα στην περιοχή. Γενικά είναι σημαντικό να
ταιριάζουν τα χνώτα πρωταγωνιστών με την ομάδα,
οπότε στην περίπτωση αυτή μπαίνει το νερό στο αυλάκι.
* Ο Τρικαλινός αθλητισμός έχει ανάγκη από μαζεμένες
διακρίσεις σε όλα τα μέτωπα. Στην περίπτωση αυτή τα
εύσημα φίλων και ειδικών αποδίδονται ανυπόκριτα.
* Όλα φυσικά περνούν μέσα από την συστηματική δουλειά,
αφού το έμψυχο δυναμικό έχει συνειδητοποιήσει ότι
όσο πλούσιο ταλέντο και να διαθέτει χωρίς τις κατάλληλες
βάσεις και το απαραίτητο ψάξιμο δεν πάει πουθενά.
* Οι εκδηλώσεις καλά κρατούν στην περιοχή μας και έτσι
από την μια κινητικότητα είναι έντονη, ενώ από την
άλλη αναδεικνύονται οι Τρικαλινές εμπνεύσεις και οι
οργανωτικές ικανότητες. Οσοι αναλαμβάνουν μια αποστολή θέλουν να την φέρουν σε πέρας με επιτυχία.
* Με μεγάλο ενδιαφέρον λοιπόν αναμένεται το Πανελλήνιο
μότο κρος, που θα φέρει τα βαριά χαρτιά του χώρου στα
μέρη μας. Αυτά ξέρουν την δουλειά τους και θα ξεδιπλώσουν την τέχνη τους από την αρχή μέχρι το τέλος.
* Αθρόα είναι η συμμετοχή και για τα 4ο Meteora mtb Β.
Ευσταθίου. Σε όλους αρέσει το σκηνικό της διαδρομής,
το αγκάλιασμα του κόσμου, ενώ άπαντες θα κάνουν το
απαραίτητο καθήκον τιμής.
* Εντονο είναι το άρωμα του στίβου αυτό τα διάστημα.
Χθες είχαν προγραμματιστεί οι σχολικοί αγώνες β’ φάσης
στην Λάρισα. Το Σάββατο τα νιάτα θα βρεθούν ξανά στις
επάλξεις αφού προγραμματίστηκε το διασυλλογικό ΠΠΠΚΑ’(Κ16), που και αυτό θα φιλοξενηθεί στην πρωτεύουσα
της Θεσσαλίας.
* Ασφαλώς τα αστεράκια βρίσκονται στις επάλξεις για να
αγωνιστούν με τον τρόπο που ξέρουν και μπορούν αφήνοντας υποσχέσεις για το μέλλον. Οσοι ξέρουν σημειώνουν ότι ο τοπικός κλασικός αθλητισμός βρίσκεται σε
καλά χέρια.
* Οι μπασκετικοί δεν σταματούν να ψάχνονται και φροντίζουν να ανανεώνουν σε πρώτη ευκαιρία τις γνώσεις
τους. Ετσι στις 4 και 5 Μάη φιλοξενείται προπονητικό
σεμινάριο στο γειτονικό Μέτσοβο.
* Μεταξύ των ομιλητών είναι ο οικείος Βαγγέλης Αγγέλου,
που θα αναλύσει ένα ξεχωριστό και πρωτότυπο θέμα.
Αφορά την εξέλιξη ενός αθλητή που ξεκινάει από επαρχιακό σύλλογο και ανοίγει τα φτερά του κερδίζοντας
στοιχήματα και καταξίωση.
* Ο επίσης γνώριμος Κώστας Βασιλειάδης έδωσε το στίγμα
του με την Ομπραντόϊρο απέναντι στην φιλόδοξη Ρεάλ.
Συνεισέφερε 6 πόντους κάνοντας και άλλες δουλειές.

05.30: COSMOTE
SPORT 4 HD
Portland Trail Blazers
- Oklahoma City
Thunder
NBA
12:00 COSMOTE
SPORT 6 HD
ATP Masters 1000
Rolex Monte Carlo
Κυρίως ταμπλό
13:00 Eurosport 1
Tour of Turkey
National Tours
16:00 ΕΡΤ3
Βόλος - Απόλλων
Λάρισας
Football League
17:00 Eurosport 1

Φλες Μπραμπανκόν
Ποδηλασία
20:00 COSMOTE
SPORT 9 HD
Μπουντούτσνοστ Ερυθρός Αστέρας
Αδριατική Λίγκα
20:00 Novasports
4HD
Λάτσιο - Ουντινέζε
Serie A
20:00 Novasports
3HD
Ναντ - Παρί Σεν Ζερμέν
Ligue 1
20:00 Novasports
1HD
Αναντόλου Εφές -

Μπαρτσελόνα
EuroLeague
22:00 COSMOTE
SPORT 2 HD
Μάντσεστερ Σίτι Τότεναμ
UEFA Champions
League
22:00 COSMOTE
SPORT 1 HD
Πόρτο - Λίβερπουλ
UEFA Champions
League
22:15 Novasports
2HD
Ρεάλ Μαδρίτης - Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ

τοπικά

Βιβλιογνωριμίες
Θεοδώρου Α. Νημά

«Γλωσσάριο Πλατάνου (Βάνιας) Τρικάλων»
Εκδόσεις Σταμούλη, Θεσσαλονίκη 2019, σελ. 1-309
ε τα παραπάνω στοιχεία εκδόθηκε το
δωδέκατο βιβλίο τού
Θεοδώρου Νημά, διαπρεπούς φιλολόγου και οτρηρού ερευνητή τής Τοπικής
Ιστορίας μας. Το βιβλίο αυτό
αποτελεί «συμβολή στην
έρευνα και μελέτη τής θεσσαλικής διαλέκτου», όπως
γράφεται στον υπότιτλό του.
Ταυτόχρονα, αποτελεί και
μια αντιπροσφορά στη γενέτειρά του, τον ιστορικό Πλάτανο Τρικάλων, όπου ο συγγραφέας έμαθε τα πρώτα
γράμματα και «σπούδασε»
τη γλώσσα και τον πολιτισμό του λαού μας.

Μ

Και είναι γνωστό ότι όποιος
έχει «χορτάσει» την ιδιωματική
γλώσσα τού χωριού του, μπορεί έπειτα να μάθει γρηγορότερα και πληρέστερα την κοινή μας γλώσσα, την αρχαία
γλώσσα και τις διάφορες ξένες
γλώσσες.
Είναι ακόμη γνωστό ότι «στη
γλώσσα καθρεφτίζεται όλος ο
πολιτισμός μας». Έτσι, ερευνώντας και μελετώντας ο φίλος
Θόδωρος το γλωσσικό ιδίωμα
του χωριού του, είναι σαν να
μας ξεναγεί στα πολιτισμικά
στοιχεία αυτού του θεσσαλικού χώρου.
Το βιβλίο συμπεριλήφθηκε
στις εκδόσεις τού Φ.Ι.ΛΟ.Σ.
Τρικάλων (στη σειρά «Κείμενα
και Μελέτες», με αριθμό 19) και
είναι αφιερωμένο στην ιερή
μνήμη τής μητέρας τού συγγραφέα, Βασιλικής. Το προλογίζουν το Διοικητικό Συμβούλιο του Φ.Ι.ΛΟ.Σ. και ο κ.
Θανάσης Νάκας, ομότιμος Καθηγητής Γλωσσολογίας τού
Πανεπιστημίου Αθηνών.
Το εξώφυλλο, σχεδιασμένο
από την κ. Ελευθερία Κεφαλοπούλου, κοσμείται από μια
σύγχρονη φωτογραφία τού
χωριού, η οποία το παρουσιάζει καλοκτισμένο και πνιγμένο
στο πράσινο. Στην αρχή τού βιβλίου μια διπλή σελίδα φιλοξενεί αεροφωτογραφία τού
Πλατάνου (λήψης τού 1970).
Ήταν και τότε καταπράσινος
και μεγάλος. Το οπισθόφυλλο
καλύπτεται από το εργοβιογραφικό σημείωμα του συγγραφέα.
Μετά τους δύο παραπάνω
προλόγους (σελ. 11-14) ακολουθούν ο πρόλογος του συγγραφέα (σελ. 15-16) και οι

συντομογραφίες (σελ. 17-18).
Στις σελ. 19-26 ο συγγραφέας
μάς δίνει «σύντομα ιστορικά
και αρχαιολογικά στοιχεία»
τού Πλατάνου, καθώς και τα 41
ονόματα πεσόντων τού χωριού
στους πολέμους (από το 1897
μέχρι το 1974 στην Κύπρο).
Πριν από το κύριο μέρος
τού βιβλίου, που είναι το Γλωσσάριο (εκτενές, σελ. 35-296),
παρατίθεται μια σπουδαία «εισαγωγή», που περιλαμβάνει
τα «βασικά γραμματικά γνωρίσματα του ιδιώματος του
Πλατάνου» (παθήσεις συμφώνων και φωνηέντων, ιδιωματική κλίση ρημάτων και ουσιαστικών), καθώς και οδηγίες
για τον τρόπο καταχώρησης
και επεξεργασίας τών λέξεων
(σελ. 27-34). Το Λεξιλόγιο από
τη σελίδα 273 και έπειτα διανθίζεται με 16 έγχρωμες φωτογραφίες από τοποθεσίες τού
χωριού.
Το «Παράρτημα» περιλαμβάνει πολύ σημαντικά στοιχεία (όλα τα τοπωνύμια του
Πλατάνου, επώνυμα γηγενών
και επήλυδων, βαπτιστικά ονόματα -με κανονική και με ιδιωματική μορφή-, παλαιά οικογενειακά παρώνυμα, ακόμη
και ονόματα των κατοίκων από
την οθωμανική καταγραφή του
1454/55 σε μετάφραση της
τουρκολόγου Φωτεινής Χαιρέτη).
Το βιβλίο κλείνει με εκτενή
βιβλιογραφία (καταγράφονται
45 βιβλία, γενικά και ιδιωματικά κυρίως λεξικά).
Από την εισαγωγή τού συγγραφέα παραθέτω εδώ ένα
κομμάτι, που δείχνει τις δυσκολίες τού εγχειρήματος, τις
πηγές τών παραδειγμάτων, τη
θεσσαλική κατάταξη του εν

λόγω ιδιώματος και τον σκοπό
τής έκδοσης του βιβλίου:
Η σύνταξη του παρόντος
είχε τις δυσκολίες της, τόσο
στην εύρεση και ερμηνεία των
λέξεων, όσο και στη φωνητική
απόδοσή τους, κυρίως όμως
στην ετυμολογία τους, η οποία
δεν κατέστη δυνατή για όλες
τις λέξεις. Τα παραδείγματα
που παρατίθενται είναι παρμένα από παροιμίες, στίχους
δημοτικών τραγουδιών και καθημερινές εκφράσεις τών κατοίκων τού Πλατάνου.
Ο Θεσσαλός αναγνώστης
διαβάζοντας το Γλωσσάριο
του Πλατάνου θα διαπιστώσει
ότι τις περισσότερες λέξεις
που περιλαμβάνονται σ’ αυτό,
τις χρησιμοποιούν και στον
δικό του τόπο καταγωγής, από
την περιοχή Χασίων και της
θεσσαλικής Πίνδου έως τον
κάμπο τής Θεσσαλίας και τα
βουνά τού Κισσάβου και του
Ολύμπου, με κάποιες μικρές
αποκλίσεις.
Κρίναμε σκόπιμη την έκδοσή
του, αφ’ ενός μεν για να αναδείξουμε τον γλωσσικό πλούτο της ιδιαίτερης πατρίδας
μας, και αφ’ ετέρου έχοντας
την ιδέα ότι, και λίγες λέξεις
αθησαύριστες έως τώρα να
έχουμε συμπεριλάβει σ’ αυτό,
αξίζει τον κόπο. Και μια ελληνική λέξη να χαθεί, είναι κρίμα.
Πρέπει να τονίσω ότι οι ιδιωματικές σημασίες τών λέξεων
(κυριολεκτικές και μεταφορικές) δίδονται με γνώση και
ακρίβεια και τα παραδείγματα
εντυπωσιάζουν με την εκφραστικότητά τους όχι μόνο εμάς
που γνωρίζουμε γενικώς τη
θεσσαλική διάλεκτο, αλλά και
κάθε άλλον, πιστεύω, μελετητή ιδιωμάτων.
Παρόλο που η ετυμολογία
τών λέξεων αποτελεί επίπονο
και κινδυνώδες έργο, ο Θεόδωρος εδώ μας έδωσε πλήθος
έγκυρων ετυμολογιών, οπότε
εμείς οι φιλόλογοι, αλλά και
κάθε φιλόγλωσσος και φιλομαθής αναγνώστης έχει τώρα
στη διάθεσή του ετυμολογίες
και των ιδιωματικών λέξεων,
από τις οποίες οι περισσότερες έχουν αρχαία ελληνική
καταγωγή. Στη συνέχεια αντιγράφω μερικές τέτοιες από
το Α του Γλωσσαρίου:
1. αγάλια (επίρ.) = αργά,
σιγά-σιγά, χωρίς βιασύνη [αρχ.
γαληνός = ήρεμος].
2. αγκώνου (αόρ, άγκουσα)

Γράφει ο Καθηγητής
Φιλολογίας

Νικόλαος Κατοίκος
= μπουκώνω απ’ το πολύ φαγητό, φουσκώνω [αρχ. ογκώ =
φουσκώνω].
3. αδειάζου (αόρ. άδειασα)
= ευκαιρώ, έχω διαθέσιμο
χρόνο [μσν. < αρχ. άδεια].
4. αδουκάου (αόρ. αδόκσα)
= θυμάμαι [προθ. α + αρχ.
δοκώ].
5. ακόλμα, το = κόλλημα,
αυτός που πάει κοντά σε κάποιον, αλλά του είναι ανεπιθύμητος [προθ. α + αρχ. κόλλημα].
6. αλτάρ’, το = χοντρό σχοινί που δένουν τα ζώα [λητάρι
= σκοινί < μσν. λητάριν ειλητάριον, υποκ. ελνστ. ειλητός =
κλωσμένος, τυλιγμένος].
7. αλυμούρα και λυμούρα, η
= βίαιη αρπαγή, λεηλασία,
πλιάτσικο, κατάχρηση [πιθ. <
λυμαίνομαι < λύμα].
8. αλυχτάου (αόρ. αλυχτούσα) = γαυγίζω (επί σκύλων)
[αρχ. υλακτώ].
9. ανάθιμα, το = κατάρα, μισητή κατάσταση· φρ. «Αν είσι
κι αν δεν είσι, στ’ ανάθιμα να
πας, / εγώ καταλαβαίνω πως
άλλον αγαπάς» (δημ. τρ.) [ανάθεμα < αρχ. ανάθημα = αφιέρωμα στους θεούς].
10. απουρρίχνου (αόρ.
απόρ’ξα) = αποβάλλω (για εγκύους, και κυρίως επί ζώων)
[αρχ. απορρίπτω < από + ρίπτω].
Αγαπητέ Θόδωρε, η προσφορά σου στη Δημόσια Εκπαίδευση, στα Πολιτιστικά,
στην Τοπική Ιστορία και Λαογραφία, στη γλώσσα μας, και
γενικά στην έρευνα και στη
συγγραφή είναι πληθωρική και
ανυπολόγιστη. Σου ανήκει
κάθε έπαινος και κάθε αναγνώριση.

ΤΕΤΑΡΤΗ
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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ
ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΡΔΙΑ
ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟΥ
Εις μνήμην των απαγχονισθέντων πέντε (5) αξέχαστων
Τρικαλινών ΕΠΟΝΙΤΩΝ: Στέργιο Γάτσα, Γιάννη Μπριάζη,
Κωνσταντίνο Στεργιόπουλο,
Κώστα Σύρμπα και Απόστολο
Τσανάκα, οι οποίοι έχουν
απαγχονιστεί και κρεμαστεί
από τους τότε Γερμανοδοσίλογους, στις 18 Απριλίου
1944, σε ΚΟΛΩΝΕΣ της σημερινής πλατείας “Ρήγα Φεραίου” (κεντρικότατο σημείο
της πόλης Τρικάλων του Δήμου Τρικκαίων).
Για δες καιρό που διάλεξαν
Λεβέντες μου ο χάρος να σας πάρει
τότε που ανθίζαν τα κλαριά
και κελαηδούσαν τα πουλιά
και έβγαζε η γη το ομορφότερο
χορτάρι.
Εσείς γνωρίζατε, ότι ένα είχατε
σωστό σκοπό και ένα ήταν το
όνειρό σας, και ακούραστοι
να γυρίζετε σε όλες τις
γειτονιές και τα χωριά
και ακούραστα τραγουδούσατε
δυνατά...
Λευτεριά για τον Λαό και
Θάνατο στον Γερμανοφασισμό.
Ύστερα από όλα αυτά
Νέοι και Νέες των χωριών μας
σχηματίσατε ένα Τάγμα
που το τρέμαν οι εχθροί.
Το Τάγμα αυτό είχε ιδρυθεί
επάνω στον Κόζιακα την κορυφή.
Ήταν το Τάγμα του Καπετάν
Κόζιακα (Θωμά Πάλλα).
Το αξέχαστο, δοξασμένο
και ηρωϊκό, και που στους
εχθρούς (Γερμανοδοσίλογους)
σκορπούσε πάντοτε μεγάλη
συμφορά και πανικό...
Αθάνατοι και Αλησμόνητοι
Τρικαλινοί Επονίτες
στις καρδιές μας ζείτε τώρα
εσείς και με τον πατριωτισμό σας
και την δική μας μνημοσύνη
μας δείχνετε κάθε χρόνο
τον ΜΕΓΑΛΟ ΔΡΟΜΟ
ΤΗΣ ΔΟΞΑΣ και ΤΙΜΗΣ.
Τρίκαλα 16 Απρίλη 2019
Ο Συντάξας
Βασίλειος Ευθ. Γιουβρής
Συντ/χος Δικ. Επιμελητής
Κάτοικος Τρικάλων

30 σελίδα
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Κυρ. Μητσοτάκης από τον ΧΥΤΑ Β
Φυλής: Η Αττική κάθεται πάνω
σε μια μεγάλη υγειονομική βόμβα

Τ

ον ΧΥΤΑ Φυλής
επισκέφθηκε χθες
το πρωί ο πρόεδρος
της ΝΔ, Κυριάκος
Μητσοτάκης.

«Η Αττική κάθεται πάνω σε
μια μεγάλη υγειονομική βόμβα», προειδοποίησε ο πρόεδρος της ΝΔ, σημειώνοντας
πως «το τελευταίο κύτταρο
της Φυλής γεμίζει με ανησυχητικούς ρυθμούς και πολύ
σύντομα θα βρεθούμε αντιμέτωποι με δραματικές καταστάσεις».
«Αυτή είναι η κατάσταση
διαχείρισης των απορριμμάτων της Αττικής το 2019»,
είπε και συμπλήρωσε ότι
υπάρχουν ευθύνες «για το τι
δεν έγινε τα τελευταία πέντε
χρόνια και για έργα που δεν
προχώρησαν, ενώ είχαν δρομολογηθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση στη σωστή
επεξεργασία των απορριμμάτων».
Σημείωσε πως η ανακύκλωση είναι σε χαμηλά επίπεδα
και πρόσθεσε ότι δεν είναι η
ώρα απόδοσης των ευθυνών,
αλλά, όπως είπε, «είναι ευθύνη

Ο πρόεδρος της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης
των πολιτών όταν προσέλθουν
στην κάλπη».
Ο κ. Μητσοτάκης είπε, επίσης, ότι «δική μας ευθύνη είναι να σχεδιάσουμε την επόμενη μέρα με περισσότερη
ανακύκλωση στην πηγή, περισσότερα κίνητρα στους Δήμους για να ενθαρρύνουν
τους πολίτες, σύγχρονη διαχείριση των υπολειμμάτων,
γιατί πάντα θα υπάρχουν υπολείμματα».
Ανέφερε, ακόμη, ότι «θα

πρέπει πολύ γρήγορα να κερδίσουμε τον χαμένο χρόνο
και να μην επιτρέψουμε άλλο
να παρουσιάζει η χώρα μας
αυτή την άθλια, θλιβερή εικόνα στο μέτωπο της διαχείρισης των απορριμμάτων».
Ο πρόεδρος της ΝΔ συνοδευόταν, μεταξύ άλλων, από
τον υποψήφιο περιφερειάρχη
Αττικής, Γ. Πατούλη, και τον
αρμόδιο τομεάρχη, Κ. Σκρέκα.

έλη κατά του πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα,
εκτόξευσε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Σοφία Ζαχαράκη, με αφορμή τη συνέντευξή του, τονίζοντας πως «την ώρα που ο Κυριάκος
Μητσοτάκης αναδεικνύει τα καθημερινά προβλήματα των πολιτών, προτείνοντας συγκεκριμένες
λύσεις, οι Έλληνες είδαν έναν
πρωθυπουργό που ήταν η σκιά
του».
Η κ. Ζαχαράκη κατηγόρησε
τον πρωθυπουργό πως είπε ψέματα για τη «δήθεν» οικονομική
ανάπτυξη, επισημαίνοντας πως
όλοι οι προϋπολογισμοί του έχουν
πέσει έξω. Μάλιστα, ως παράδειγμα έφερε τον προϋπολογισμό
του 2017 όπου η κυβέρνηση προέβλεπε ανάπτυξη 2,7 και τελικά
ήταν 1,5 ενώ το 2018 με πρόβλεψη 2,5 ήταν 1,9.
Επίσης, η κ. Ζαχαράκη κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα πως
είπε ψέματα και για τις παροχές,
λέγοντας πως έχει επιβάλλει 10
δισ. μέτρα, τα περισσότερα σε
έμμεσους φόρους, ενώ έχει επιστρέψει 1 δισ.
Όσον αφορά την ανάκαμψη
της μεσαίας τάξης και τα όσα
είπε ο πρωθυπουργός, η κ. Ζαχαράκη τόνισε ότι τα χρέη σε
εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία
έχουν αυξηθεί κατά 65% από το
2014, ενώ κατηγόρησε τον Αλέξη
Τσίπρα για θράσος όταν μιλά,
όπως είπε, για επενδύσεις, τις
οποίες είχε πολεμήσει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ
είπε πως «ο πρωθυπουργός λέει
ψέματα και για το σκάνδαλο Πετσίτη και Παππά» καθώς, όπως
τόνισε, έκανε πως δεν άκουσε.
«Ρωτάμε ξανά.
Σε ποιές τσέπες κατέληγαν τα
εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ; Τί
ακριβώς φοβάται;», διερωτήθηκε

Σ. Ζαχαράκη: «Ωμά»
ψέματα από τον κ. Τσίπρα

Η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας
Δημοκρατίας, Σοφία Ζαχαράκη
η κ. Ζαχαράκη κα πρόσθεσε: «Ο
πρωθυπουργός είπε και μια αλήθεια, μας αποκάλυψε πως είναι
διάτρητος. Σε αυτό δεν θα τον
αμφισβητήσουμε».
Αναφορικά με τη μείωση του
αφορολόγητου, η κ. Ζαχαράκη
τόνισε πως είναι ένα μέτρο που
ψήφισε η κυβέρνηση Τσίπρα και
το προκάλεσε ο ΣΥΡΙΖΑ με την
στάση του.
«Η ΝΔ το καταψήφισε. Όσα
είπε, χθες, ο κ. Τσίπρας είναι
απόδειξη ότι λέει ωμά ψέματα»,
είπε παρουσιάζοντας τη δήλωση
του Γιούρογκρουπ της 5ης Απριλίου όπου και τονίζεται πως οι
ελληνικές αρχές «επιβεβαίωσαν
τη γενική δέσμευση για εφαρμογή
όλων των μεταρρυθμίσεων, ιδίως,
όσον αφορά τη μεταρρύθμιση
του φόρου εισοδήματος».
«Η στάση μας είναι αυτονόητη.
Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή
προσπάθεια για να μην περάσει

το αφορολόγητο», κατέληξε η κ.
Ζαχαράκη.
Απαντώντας σε ερώτηση για
τη Novartis, η εκπρόσωπος Τύπου
της ΝΔ τη χαρακτήρισε σκευωρία
που κατέληξε σε φιάσκο, τονίζοντας πως η ΝΔ εμπιστεύεται
τη δικαιοσύνη. «Οποιαδήποτε πολιτική πίεση θα πρέπει να σταματήσει και αναμένουμε αυτά που
θα συμβούν. Δεν θα σταματήσουμε, όμως, να λέμε ότι είναι
μια υπόθεση που η κυβέρνηση
θέλησε να εκμεταλλευτεί πολιτικά
και το επιχείρημά τους έχει καταπέσει», είπε.
Αναφορικά με το αξιόχρεο της
χώρας, κατηγόρησε τον Αλέξη
Τσίπρα πως δεν απάντησε γιατί
τα επιτόκια της χώρας παραμένουν σε υψηλό επίπεδο σε σχέση
με άλλες χώρες που πέρασαν
από μνημόνια.
«Η χώρα μας παραμένει υπό
της επενδυτικής βαθμίδας. Οι
αγορές προεξοφλούν τις εξελίξεις, η επικείμενη εκλογική νίκη
της ΝΔ στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι η ανάκαμψη της οικονομίας πλησιάζει», τόνισε.
Η κ. Ζαχαράκη εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση και για την
τροπολογία που κατατέθηκε για
τον ΟΠΑΠ και τον Ιππόδρομο χαρακτηρίζοντάς την ως «σκάνδαλο
πρώτου μεγέθους» καθώς, όπως
είπε, ο υπουργός άλλαξε εκ των
υστέρων τους όρους του διαγωνισμού.
«Καλούμε Τσακαλώτο και Τσίπρα να πάρει πίσω την τροπολογία που συμφέρει επιχειρηματίες,
που μπαινοβγαίνουν στο Μαξίμου», δήλωσε.

ΤΩΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ
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Δραγασάκης: «Τα αποθέματα
μάς επιτρέπουν να μην
δανειστούμε μέχρι το 2023»
«Η κυβέρνηση βρίσκεται σε
συζητήσεις με στόχο να αποπληρωθούν κάποια δάνεια του
ΔΝΤ, κυρίως τα ακριβά», δήλωσε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομίας
Γιάννης Δραγασάκης.
Μιλώντας στη Βουλή, στο
πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου για την ίδρυση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, και περιγράφοντας το πλαίΟ Αντιπρόεδρος της
σιο των επόμενων κινήσεων της
κυβέρνησης αναφορικά με τη
Κυβέρνησης
διαχείριση του δημοσίου χρέΓιάννης Δραγασάκη
ους, ο κ. Δραγασάκης υπογράμμισε πως η χώρα μπορεί να σταθεί χωρίς νέο δανεισμό ως
το 2023.
«Αυτή η κυβέρνηση δεν έβγαλε απλώς τη χώρα από τα Μνημόνια, από το τέλμα που είχε δημιουργηθεί το 2014, με την κοινωνία όρθια, αφού καταφέραμε να πάρουμε μέτρα που απέτρεψαν τουλάχιστον την ακραία φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, αλλά δημιουργήσαμε και δημιουργούμε σημαντικές δυνατότητες για την επόμενη τετραετία και την επόμενη δεκαετία» τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Επισήμανε δε ότι αυτό είναι το «αφανές έργο της κυβέρνησης» διότι, όπως είπε, τα ΜΜΕ
δεν ενδιαφέρονται γι' αυτά αλλά ούτε και η κυβέρνηση, στο βαθμό που θα έπρεπε, έχει την δυνατότητα να το προβάλλει.
«Αναφέρομαι στο γεγονός ότι για πρώτη φορά η Ελλάδα, από
την ίδρυση του ελληνικού κράτους, κατάφερε να έχει σημαντικά
αποθέματα ρευστότητας» είπε και εξήγησε ότι πέραν των αρχικών, του «μαξιλαριού», τα αποθέματα έχουν αυξηθεί και με την
πρόσβαση στις αγορές και με τον δανεισμό τον οποίο κάνουμε.
Στο πλαίσιο της δυνατοτήτων αυτών της χώρας, ο κ. Δραγασάκης, ενέταξε και την ψήφιση του νομοσχεδίου για την ίδρυση
της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζα και σημείωσε: «Το γεγονός
ότι η χώρα έχει αναπτυξιακή στρατηγική, η οποία επικαιροποιείται και εξειδικεύεται, ότι αποκτά σύγχρονες πολιτικές που βελτιώνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον και το αδειοδοτικό περιβάλλον, το γεγονός ότι δημιουργούμε χρηματοδοτικά εργαλεία,
που - συμπληρωματικά με τις τράπεζες προφανώς - μας επιτρέπουν να καλύψουμε ταχύτατα τα χρηματοδοτικά κενά, είναι δυνατότητες του παρόντος, αλλά και του μέλλοντος».
«Αν δεν ρυθμίσουμε το θέμα θα το βρείτε μπροστά σας»
Ακόμα, ο υπουργός Οικονομίας, ανακοίνωσε την απόσυρση του
άρθρου 40 του νομοσχεδίου για την αναπτυξιακή τράπεζα, το
οποίο συγκέντρωσε τα πυρά της αντιπολίτευσης, καθώς προέβλεπε ευνοϊκή μεταχείριση επιχειρήσεων που χρησιμοποιούσαν
πλαστά ή εικονικά τιμολόγια σε επενδυτικά προγράμματα (η αντιπολίτευση μιλούσε ακόμα και για νομιμοποίηση της επίμαχης τακτικής). Ωστόσο, ο υπουργός Οικονομίας στην προσπάθειά του
να πείσει το Σώμα για την αναγκαιότητα ψήφισης της επίμαχης
ρύθμισης προειδοποίησε τη Νέα Δημοκρατία πως «αν δεν ρυθμίσουμε τώρα το ζήτημα θα το βρείτε μπροστά σας».

ους δύο αγροτικούς
συνεταιρισμούς του
Βελβεντού
επισκέφθηκε ο
Πρωθυπουργός, Αλέξης
Τσίπρας, ο οποίος
πραγματοποιεί περιοδεία
στην περιοχή.

Τ

Ο κ. Τσίπρας οδηγήθηκε στην
αλυσίδα της συσκευασίας των
προϊόντων, κυρίως ροδάκινων και
μήλων. «Σας ευχαριστούμε για
το δώρο που μας κάνατε» του είπε
εργάτρια στην αλυσίδα της συσκευασίας, εκφράζοντας τη χαρά
της για τον διαχωρισμό του δήμου
Βελβεντού από τα Σέρβια.
«Μην το λέτε δώρο, δεν ήταν
δώρο. Ήταν δίκαιο και γι' αυτό το
κάναμε πράξη», απάντησε ο πρωθυπουργός θυμίζοντας και το βασικό του σύνθημα.
Στον Αγροτικό Συνεταιρισμό
Επεξεργασίας Οπωροκηπευτικών
(ΑΣΕΠΟΠ) Βελβεντού, ο κ. Τσίπρας είχε σύσκεψη με τους υπευθύνους τού συνεταιρισμού, τον
περιφερειάρχη Θεόδωρο Καρυπίδη, τους υπουργούς που τον συνόδευαν και τους 4 τοπικούς βουλευτές, Θέμη Μουμουλίδη, Γιάννη Θεοφύλακτο, Μίμη Δημητριάδη και Γιώργο Ντζιμάνη.
Οι τοπικοί παράγοντες τον ενημέρωσαν για την παραγωγή, αλλά
και για τα τοπικά ζητήματα του συνεταιρισμού και κυρίως πώς μπορεί η κυβέρνηση με ένα διαφορετικό μοντέλο συνεταιριστικής
πολιτικής να βοηθήσει την παραγωγή και κυρίως την προώθηση
των προϊόντων.
Ο Πρωθυπουργός έκανε σύντομη στάση στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευση όπου
θα στεγαστούν τα προγράμματα
επιμόρφωσης νέων αγροτών.
Στη συνέχεια επισκέφθηκε τον
υδροηλεκτρικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας -που
λειτούργησε πριν από μερικούς
μήνες- στη λίμνη Πολυφύτου Κοζάνης.

«Μέρα δικαίωσης του
αγώνα των κατοίκων του
Βελβεντού η σημερινή»
Μιλώντας στη λαϊκή συνέλευση
των κατοίκων του Βελβεντού Κοζάνης, αναφερόμενος στους αγώνες τους για να ξαναγίνει αυτόνομος ο Δήμος τους, έκανε λόγο
για «μέρα δικαίωσης του δικού

ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΩΤ. Ι. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ

ΓOPΓOΓYPI - TPIKAΛA
THΛ.: 24310 53555

Με συνέπεια εκεί
που μας χρειάζεστε

Έγκριτο μέλος συνδέσμου
ταπητοκαθαριστηρίων
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Τσίπρας για ΔΝΤ: «Φεύγουν από το κεφάλι
μας αυτοί που έπαιρναν λάθος αποφάσεις»

«Η χώρα έχει πια την κεφαλαιακή επάρκεια, τη ρευστότητα για να μπορεί
να βγαίνει στις αγορές και να δανείζεται», τόνισε ο πρωθυπουργός
σας αγώνα». «Ήταν αστοχία και
μεγάλη αδικία αυτό που έγινε το
2010 με τη συνένωση του Δήμου
Βελβεντού με τα Σέρβια, τόνισε ο
πρωθυπουργός και σημείωσε:
«Δεν ήρθα εγώ σήμερα εδώ για
να με ευχαριστήσετε, αλλά εγώ να
σας ευχαριστήσω γιατί με το παράδειγμα αγώνα και αυτοοργάνωσης μας δίνετε ένα σπουδαίο
μάθημα». Επιπλέον ο πρωθυπουργός παρατήρησε πως ο αγώνας των κατοίκων του Βελβεντού συγκρίνεται με αυτόν του
Μανώλη Γλέζου στην Απείρανθο
της Νάξου, ως παράδειγμα άμεσης δημοκρατίας.
Όπως ανακοίνωσε ο Αλ. Τσίπρας «το πρώτο Τμήμα του Εθνικού Δικτύου Επιμόρφωσης Νέων
Αγροτών θα ιδρυθεί και θα λειτουργήσει στο Βελβεντό Κοζάνης,
σε ένα χώρο εξαιρετικό τον οποίο
είχα τη ευκαιρία να επισκεφθώ».
«Αποκτούμε την αυτονομία μας

και την οικονομική μας ανεξαρτησία»
«Οπως εσείς, ως Δήμος Βελβεντού αποκτάτε την αυτονομία
σας, έτσι και ως χώρα συνολικά
αποκτούμε την αυτονομία μας
και την οικονομική μας ανεξαρτησία», τόνισε ο πρωθυπουργός
Αλέξης Τσίπρας απευθυνόμενος
στην τοπική Λαϊκή Συνέλευση.
Αναφερόμενος, μάλιστα, στην
τελευταία εξέλιξη για αποπληρωμή του δανείου του ΔΝΤ επισήμανε:
«Φεύγουν πάνω από το κεφάλι
μας αυτοί οι οποίοι έπαιρναν αποφάσεις λάθος τις περισσότερες
φορές, το ΔΝΤ, και είμαστε πια σε
θέση να χαράξουμε ένα δρόμο, με
επίγνωση όμως των δυσκολιών,
διότι το πάθημα μας έχει γίνει μάθημα. Είμαστε όμως σε θέση να
ορίζουμε εμείς το μέλλον μας. Να
ξέρουμε εμείς ποιος είναι ο τρόπος για να μην ξαναγυρίσουμε

πίσω στα ελλείμματα και τη χρεοκοπία, αλλά ταυτόχρονα να στηρίξουμε και τους πιο αδύναμους,
να στηρίξουμε τη μεσαία τάξη».
«Σήμερα έχουμε τη βεβαιότητα
να πούμε ότι χάρη στις θυσίες του
ελληνικού λαού η Ελλάδα βρίσκεται σε μια διαφορετική θέση
από αυτήν που βρέθηκε τα προηγούμενα χρόνια», είπε ο πρωθυπουργός και συνέχισε:
«Η Ελλάδα βρίσκεται εκτός
Μνημονίων. Χθες υπήρξε και μια
εξαιρετικά θετική απόφαση. Οχι
μόνο εκτός Μνημονίων αλλά και
αυτοί που μας εξανάγκασαν, κάνοντας ότι τα γνωρίζουν όλα, να
οδηγηθούμε σε λάθος αποφάσεις σε ό,τι αφορά τη δημοσιονομική προσαρμογή, που ήταν η
σκληρότερη που έχει εφαρμοστεί ποτέ στην Ευρώπη, αλλά και
λάθος όσον αφορά στα αποτελέσματα. Δεν υπήρξε άλλη χώρα
στην ιστορία του ΔΝΤ που να είναι οκτώ χρόνια σε πρόγραμμα.
Αυτά τα αποτελέσματα είχαν οι
αποφάσεις κάποιων τεχνοκρατών
που έπαιρναν αποφάσεις, αυτοί
έναντι των εκλεγμένων κυβερνήσεων. Αυτά όμως όλα είναι πια παρελθόν. Διότι η χώρα έχει πια
την κεφαλαιακή επάρκεια, τη ρευστότητα για να μπορεί να βγαίνει
στις αγορές και να δανείζεται».
«Το πιο σημαντικό δεν είναι η
έξοδος από τα Μνημόνια, αλλά ότι
αυτή έγινε με τη στήριξη της κοινωνίας, των τμημάτων εκείνων
που δέχτηκαν το μεγαλύτερο
πλήγμα», είπε ο κ. Τσίπρας.
Ταυτόχρονα έθεσε το διακύβευμα των εκλογών, λέγοντας:
Ένα είναι το ερώτημα από εδώ και
στο εξής, αυτός ο ενάρετος οικονομικός κύκλος θα συνεχιστεί ή
θα γυρίσουμε πίσω; Αυτός ο ενάρετος οικονομικός κύκλος θα ενισχυθεί και θα βρει αντίκρισμα και
στην καθημερινότητα των ανθρώπων ή θα ξαναγυρίσουμε
πίσω στα ελλείμματα, στις απολύσεις, στα ασφαλιστικά τύπου
Πινοσέτ, στις συνθήκες της χρεοκοπίας; Αυτό το ερώτημα θα το
απαντήσει ο ελληνικός λαός στις
κάλπες».
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Ποια είναι η διαφορά μεταξύ
του τεστ Παπανικολάου
(test Pap) και του HPV test;

T

o τεστ Παπανικολάου χρησιμοποιείται για την
ανίχνευση κυτταρικών αλλαγών ή ανώμαλων
κυττάρων στον τράχηλο της μήτρας. Αυτά τα ανώμαλα
κύτταρα μπορεί να είναι προκαρκινικά, καρκινικά ή να
οφείλονται σε άλλη αιτία (π.χ. ορμονικές αλλαγές,
φλεγμονή). Τα κύτταρα λαμβάνονται από το γυναικολόγο, με
ειδικό βουρτσάκι από τον τράχηλο της μήτρας και
στέλνονται στο εργαστήριο. Εκεί εξετάζονται στο
μικροσκόπιο από τον κυτταρολόγο προκειμένου να
διαπιστωθεί αν είναι φυσιολογικά ή αν έχουν υποστεί
κάποιες αλλαγές. Το test Pap είναι μια πολύ καλή εξέταση
για να ανιχνευθουν καρκινικά κύτταρα ή κύτταρα που
μπορεί να εξελιχθούν σε καρκινικά.
Ο HPV (ιός των ανθρωπίνων θηλωμάτων ή κονδυλωμάτων)
είναι ένας ιός που μπορεί να προκαλέσει αλλαγές στα κύτταρα
του τραχήλου της μήτρας. Το HPV test ελέγχει την παρουσία
του ιού στον τράχηλο της μήτρας και όχι κυτταρικές αλλαγές
όπως το test Pap. Το HPV test μπορεί να γίνει ως ξεχωριστή
εξέταση ή και ταυτόχρονα με το test Pap με το ίδιο βουρτσάκι.
Η ταυτόχρονη λήψη test Pap και HPV test ονομάζεται co-testing
και σύμφωνα με τα νέα δεδομένα είναι ο προτιμότερος τρόπος
για την πρώιμη ανίχνευση προκαρκινικών ή καρκινικών αλλοιώσεων
σε γυναίκες άνω των 30 ετών.

Πρέπει να γίνεται έλεγχος για τον HPV;
1. Γυναίκες μικρότερες από 30 ετών
Η Αμερικανική Αντικαρκινική Εταιρία, συστήνει στις σεξουαλικά
δραστήριες γυναίκες 21 έως 29 ετών να γίνεται Test Pap κάθε 3
χρόνια (21, 24 και 27 ετών) για τον έλεγχο προκαρκινικών και
καρκινικών αλλοιώσεων στον τράχηλο της μήτρας. Στην ηλικία
κάτω των 30 ετών δε συστήνει το HPV test ως εξέταση διαλογής,
γιατί ο HPV είναι πολύ συχνός στις γυναίκες αυτής της ηλικίας
και ο καρκίνος πολύ σπάνιος. Επομένως δεν είναι χρήσιμη η
ανίχνευση του HPV στις πολύ μικρές ηλικίες. Όμως σε αυτή την
ηλικιακή ομάδα το HPV test μπορεί να είναι χρήσιμο αν το αποτέλεσμα του test Pap είναι παθολογικό.
Το συχνότερο παθολογικό αποτέλεσμα του test Pap είναι το
Ascus (άτυπα κύτταρα απροσδιόριστης σημαντικότητας). Στην
περίπτωση του Ascus στο test Pap, το HPV test μπορεί να γίνει
για να δούμε αν η αιτία των κυτταρικών αλλαγών είναι ο HPV.
Γυναίκες που είναι HIV θετικές ή που έχουν διαγνωστεί ή θεραπευτεί για προκαρκινικές ή καρκινικές αλλοιώσεις στον
τραχηλο της μήτρας θα πρέπει να συμβουλεύονται το γυναικολόγο
τους για τη συχνότητα και το είδος των εξετάσεων στις οποίες
πρέπει να υποβάλλονται.
2. Γυναίκες ηλικίας 30 έως 65 ετών
Η Αμερικανική Αντικαρκινική Εταιρία συνιστά στις γυναίκες
30 έως 65 ετών να κάνουν το HPV test μαζί με το test Pap (cotesting) κάθε 5 έτη ή το test Pap κάθε 3 έτη.
Οι γυναίκες που είναι HIV θετικές ή που έχουν διαγνωσθεί ή
θεραπευθεί για προκαρκινικές ή καρκινικές αλλοιώσεις θα
πρέπει να συμβουλεύονται το γυναικολόγο τους για τη συχνότητα
και το είδος των εξετάσεων στις οποίες πρέπει να υποβάλλονται.
Στις περιπτώσεις αυτές το HPV test βρέθηκε να είναι περισσότερο
ευαίσθητο από το test Pap, για τη διάγνωση υποτροπών τους
πρώτους 24 μήνες μετά τη θεραπεία και μπορεί να χρησιμοποιηθεί
σε συνδυασμό με την κολποσκόπηση για την παρακολούθηση
αυτών των γυναικών.

Τί ισχύει στην Ελλάδα
Στην Ελλάδα δυστυχώς, δεν υπάρχει από την πολιτεία οργανωμένο πρόγραμμα πρόληψης του καρκίνου του τραχήλου της
μήτρας και η κάθε γυναίκα πρέπει από μόνη της να είναι ευαισθητοποιημένη στην πρόληψη. Αναμένονται επίσης οι επίσημες
κατευθυντήριες οδηγίες που πρέπει να ακολουθούν οι γιατροί
στη χώρα μας για την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της
μήτρας.
Ο ΕΟΠΥΥ στο νέο του κανονισμό αναφέρει: για την πρώιμη
διάγνωση του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, test Pap
κάθε χρόνο σε όλες τις γυναίκες από την έναρξη της σεξουαλικά
ενεργούς ζωής, ή ανίχνευση υψηλού κινδύνου τύπων HPV-DNA
test, κάθε πέντε (5) χρόνια από την ηλικία των είκοσι ενός (21)
ετών μέχρι την ηλικία των εξήντα (60) ετών.
Συμπερασματικά το test Pap και το Hpv test αποτελούν
μεγάλα όπλα στα χέρια των γυναικολόγων για τη δευτερογενή
πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. Τα τελευταία
13 χρόνια, υπάρχει και πρωτογενής πρόληψη με το εμβόλιο
έναντι του HPV, το οποίο είναι εξαιρετικά ασφαλές και αποτελεσματικό και χορηγείται εντελώς δωρεάν στα κορίτσια ηλικίας
11-18 ετών σύμφωνα με το εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών.

Η

αποτέφρωση του
ανθρωπίνου σώματος, είναι
η ταχύτατη, καύση αποσύνθεση αυτού, σε αντίθεση με
την καύση του, κατά την διάρκεια
παραμονής στον τάφο.
Η Ελληνοχριστιανική παράδοση από
αρχαιοτάτων χρόνων, θέλει να αποδίδονται τιμές (χόες) στο
ανθρώπινο
σώμα και κυρίως των πεσόντων νέων
στον πόλεμο, αλλά και όλων των νέων
γενικά.
Σύμφωνα με την παράδοση, ο λαός
πιστεύει, ότι η ψυχή του ανθρώπου,
μετά τον θάνατο παραμένει στη γη για
σαράντα (40) ημέρες και μετά, ανέρχεται
στους ουρανούς για τα περαιτέρω.
Κατά την διάρκεια του σαρανταημέρου,
γίνονται τελετές, δεήσεις, για την σωτηρία της ψυχής, του ανθρώπου, οι
οποίες αρχίζουν από μοιρολόι, το βράσιμο του σταριού και τελειώνουν σε
πρώτο στάδιο με την νεκρώσιμη ακολουθία.
Στην συνέχεια, έχουμε τα τριήμερα,
εννιάμερα και το σαρανταήμερο και ακολουθούν τα τρισάγια και οι δεήσεις, δηλαδή τρόπον τινά η επικοινωνία της ψυχής με τους συγγενείς των αποθανόντων.
Και βέβαια το άναμμα του καντηλιού,
πρωί - βράδυ, στον τάφο του νεκρού.
Είναι αλήθεια, ότι όλες οι παραπάνω
τελετές, από το μοιρολόι έως το σαρανταήμερο, βοηθούν στην απάλυνση του
πόνου και κυρίως, όταν πρόκειται για
νέα άτομα, που χάθηκαν και ο άνθρωπος
είναι δύσκολο να πιστέψει το κακό αυτό,
σε μικρό χρονικό διάστημα.
Η τήρηση των παραδόσεων, προϋποθέτει ότι τα περιλυπόμενα μέλη της οικογένειας, βρίσκονται σε μικρή απόσταση

Η αποτέφρωση
από τον τάφο, ώστε να μπορούν ν' ανταποκριθούν στις δουλειές εργασίες
τους και έτσι να έχουν τον χρόνο για
την τέλεση αυτών, αλλά και την είσπραξη
της ωφέλειας από την καταπράυνση του
πόνου, έτσι δίνεται ο χρόνος για προσαρμογή στην πραγματικότητα, στην
αντιμετώπιση των προβλημάτων της
ζωής. Οι συνθήκες όμως της σημερινής
ζωής των ανθρώπων είναι πολύ διαφορετικές, αφού τα άτομα μιας οικογένειας
ζουν, όχι μόνο σε διαφορετικές πόλεις,
αλλά και σε μακρινά κράτη, όπως Αμερική
-Αυστραλία - Ευρώπη.
Οι αποστάσεις έχουν εκμηδενιστεί,
χάρη στην εφεύρεση του αεροπλάνου,
αλλά η χρήση του, απαιτεί μεγάλα έξοδα,
αλλά και χρόνο που δυστυχώς, ο σημερινός άνθρωπος δεν διαθέτει για τα περισσότερα άτομα της σημερινής κοινωνίας. Επομένως για τους περισσότερους
ανθρώπους, η τήρηση των παραδόσεων
είναι απαγορευτική έως αδύνατη.
Η καύση του σώματος αφορά την ύλη,
ΔΕΝ καίει την ψυχή του ανθρώπου, άλλωστε όλοι γνωρίζουμε, ότι οι τελετουργίες γίνονται πρώτα για τους ζώντες και
δεύτερο κυρίως για την σωτηρία της
ψυχής του πεθαμένου ατόμου.
Σε πολλές χώρες, η διατήρηση της
στάχτης, για πολύ χρονικό διάστημα,
ανάλογα «με την τελευταία επιθυμία του
πεθαμένου, διατηρείται και οι συγγενείς,
αποδίδουν τιμές και κάνουν τελετουργίες,
ανάλογα με τα οικονομικά και τις συνήθειες που υπάρχουν.
Η Ελληνοχριστιανική παράδοση, που
διαμορφώθηκε, ανά τους αιώνες γύρω

από τις τιμές του ανθρωπίνου σώματος,
πρέπει να ΕΙΝΑΙ σεβαστή, αλλά όχι υποχρεωτική διότι:
α) Το δημοκρατικό καθεστώς, που χαρακτηρίζει τον χριστιανισμό, δίνει την
ελευθερία στο άτομο ν' αποφασίζει, για
την τύχη του σώματός του.
β) Η επιστήμη σήμερα αξιοποιεί, όργανα νεκρών σωμάτων, για να σώσει
ζωές άλλων συνανθρώπων.
γ) Την δωρεά οργάνων και σώματος
Συνιστά όλη η επιστημονική κοινότητα
στις περισσότερες κοινωνίες.
Η νομοθεσία για την καύση των νεκρών, έχει γίνει αποδεκτή από τις περισσότερες κοινωνίες - κράτη του πλανήτη μας.
Οι τελετουργίες, οι τιμές, οι ευχές, οι
παρακλήσεις γίνονται για την σωτηρία
της ψυχής του ανθρώπου και όχι για το
άψυχο σώμα, που είναι η υλική υπόσταση
αυτού.
Λιάος Δημήτρης
Συνταξιούχος Γεωπόνος
Υ.Γ.: Τα οικονομικά στοιχεία ΛΕΝΕ για
την γείτονα Βουλγαρία που είναι μέλος
της Ε.Ε., ότι για την αποτέφρωση ενός
Έλληνα της Μακεδονίας, και στις πόλεις
κοντά στα σύνορα, ανέρχεται σε εξακόσια (600€) ενώ για την Σόφια, απαιτούνται
1600 έως 1800 ευρώ.
Τα αποτεφρωτήρια είναι ενταγμένα,
στα Ευρωπαϊκά οικονομικά προγράμματα
και χρηματοδοτούνται με το 95% του
κόστους και καθ' ΟΛΑ ΝΟΜΙΜΑ.
Η ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΙΟΝ ΩΦΕΛΕΙ;

100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
Οι Νεότουρκοι μετά από
τους Βαλκανικούς Πολέμους
και πριν από την έναρξη του
Α’ Παγκοσμίου Πολέμου θέτουν σε εφαρμογή το σχέδιο
εξόντωσης των άλλων εθνοτήτων από τα εδάφη τους
όπως τους συμβούλεψαν οι
Γερμανοί. Γερμανοί αξιωματούχοι εξάλλου οργάνωσαν
τον στρατό του Κεμάλ. Τα
ίδια πρόσωπα στην χώρα τους
λίγα χρόνια αργότερα γέννησαν τον Ναζισμό. Υπάρχουν
στο διαδίκτυο σχετικές μελέτες και φωτογραφικό υλικό.
Τις μεθόδους γενοκτονίας των
Νεοτούρκων εφάρμοσε αργότερα και ο Χίτλερ.
Το σχέδιο εξόντωσης ζητείται στα μυστικά συνέδρια
των Νεότουρκων που διεξάγονται στη Θεσσαλονίκη το
1908, 1909, 1910 και 1911 και
προβλέπει την απομάκρυνση
του χριστιανικού πληθυσμού
από τα εδάφη της Μικράς
Ασίας και του Πόντου. Σε μυστική σύσκεψη των Νεότουρκων υπό την προεδρία του
Ταλαάτ Πασά, ο δρ. Σακίρ
Μπεχαεντίν αναφέρει τα εξής:
«Τα έθνη που απέμειναν από
παλιά στην Αυτοκρατορία μας,
μοιάζουν με ξένα και βλαβερά
χόρτα που πρέπει να ξεριζωθούν. Να ξεκαθαρίσουμε τη
γη μας. Αυτός άλλωστε είναι
και ο σκοπός της επανάστασής μας.”
Οι Νεότουρκοι έδειξαν το
σκληρό εθνικιστικό τους πρόσωπο, επωφελούμενοι της εμ-

Πρωτ. Αθανασίου Πολ. Τύμπα, Θεολόγου – Μουσικού
πλοκής των ευρωπαϊκών κρατών στο Α' Παγκόσμιο Πόλεμο. Το ελληνικό κράτος, απασχολημένο με το «Κρητικό
Ζήτημα», δεν είχε τη διάθεση
να ανοίξει ένα ακόμη μέτωπο
με την Τουρκία. Οι Τούρκοι
με πρόσχημα την «ασφάλεια
του κράτους» εκτοπίζουν ένα
μεγάλο μέρος του ελληνικού
πληθυσμού στην αφιλόξενη
μικρασιατική ενδοχώρα, μέσω
των λεγόμενων «ταγμάτων
εργασίας». Στα «Τάγματα Εργασίας» αναγκάζονταν να υπηρετούν οι άνδρες που δεν κατατάσσονταν στο στρατό.
Δούλευαν σε λατομεία, ορυχεία και στη διάνοιξη δρόμων,
κάτω από εξοντωτικές συνθήκες. Οι περισσότεροι πέθαιναν από πείνα, κακουχίες
και αρρώστιες. Τα γυναικόπαιδα εξολοθρεύονταν με την
διαδικασία του «λευκού θανάτου», δηλαδή τις ατέλειωτες πορείες εξόντωσης. Σ'
αυτές τις πορείες όταν τέλειωνε το νερό αναγκάζονταν οι
μητέρες να ποτίζουν με κάτουρα τα παιδιά τους για να
μην πεθάνουν από την δίψα.
Αντιδρώντας στην καταπίεση των Τούρκων, τις δολοφονίες, τις εξορίες και τις
πυρπολήσεις των χωριών
τους, οι Ελληνοπόντιοι, όπως
και οι Αρμένιοι, ανέβηκαν αντάρτες στα βουνά για να περισώσουν ό,τι ήταν δυνατόν.
Μετά τη Γενοκτονία των Αρμενίων το 1916, οι τούρκοι

εθνικιστές υπό τον Μουσταφά
Κεμάλ είχαν πλέον όλο το πεδίο ανοιχτό μπροστά τους για
να εξολοθρεύσουν τους Ελληνοπόντιους.
Στις 19 Μαΐου 1919 ο Μουσταφά Κεμάλ αποβιβάζεται
στη Σαμψούντα για να ξεκινήσει τη δεύτερη και πιο άγρια
φάση της Ποντιακής Γενοκτονίας, υπό την καθοδήγηση
των Γερμανών και Σοβιετικών
συμβούλων του. Ας μην ξεχνούμε ότι μετά την κομουνιστική επανάσταση στην Ρωσία
το 1917 χιλιάδες Πόντιοι οδηγήθηκαν με εντολή του Λένιν
στην Σιβηρία και τις επαρχίες
της Ανατολής προς την Κίνα
σε καταναγκαστικά έργα. Ό,τι
δεν κατάφεραν οι Τούρκοι
400 χρόνια το πέτυχε ο Κεμάλ
σε 3 χρόνια!
Όσοι γλίτωσαν από το τουρκικό σπαθί κατέφυγαν ως πρόσφυγες στη Νότια Ρωσία, ενώ
γύρω στις 400.000 ήλθαν στην
Ελλάδα. Με τις γνώσεις και
το έργο τους συνεισέφεραν
τα μέγιστα στην ανόρθωση
του ταλαιπωρημένου εκείνη
την εποχή ελληνικού κράτους
και άλλαξαν τις πληθυσμιακές
ισορροπίες στη Βόρειο Ελλάδα. Το 1928 καταμετρήθηκαν 1.250.000 πρόσφυγες
Πόντιοι σε όλον τον κόσμο.
Με αρκετή καθυστέρηση η
Βουλή των Ελλήνων ψήφισε
ομόφωνα στις 24 Φεβρουαρίου 1994 την ανακήρυξη της
19ης Μαΐου ως ημέρα μνήμης

της Γενοκτονίας των Ποντίων.
Συνολικά ο αριθμός των
Ποντίων που δολοφονήθηκαν
έως το Μάρτιο του 1924 ήταν
353.000 όπως υπολογίζουν
σύγχρονοι ιστορικοί. Είναι
ωστόσο λάθος να διακηρύττουμε πως τα θύματα τις γενοκτονίας ανέρχονται στις
353.000. Ποια στατιστική υπολόγισε τους θανάτους στις
θανατηφόρες διαδρομές της
προσφυγιάς, όπου τους Πόντιους θέριζε η πείνα, οι κακουχίες, οι ποικίλες ασθένειες
κι οι επιδημίες;
(ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)

τοπικά
Παγκόσμια Ημέρα
Παιδικού βιβλίου
γιορτάζεται κάθε
χρόνο στις 2 Απριλίου,
ημέρα που καθιέρωσε η
Διεθνής Οργάνωση Βιβλίων
για τη Νεότητα (ΙΒΒΥ) το
1966 και συμπίπτει με την
επέτειο της γέννησης του
Δανού παραμυθά Hans
Christian Andersen.

Η

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου μαθητές του
σχολείου μας που συμμετέχουν
στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+/KA2 «Reading Without Borders» («Διάβασμα χωρίς σύνορα»), διάβασαν στους συμμαθητές τους το μήνυμα της ημέρας:
“Τα βιβλία μας βοηθούν να μη βιαζόμαστε”, που έγραψε ο Λιθουανός, Kęstutis Kasparavičius, διεθνούς φήμης εικονογράφος και
συγγραφέας. Επιπλέον, συγκέντρωσαν πληροφορίες για τη ζωή
και το έργο του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν τις οποίες και παρουσίασαν. Τέλος, κατέγραψαν και παρουσίασαν τις σκέψεις τους για
την αξία των βιβλίων και τους λόγους για τους οποίους θα πρέπει
να είναι φίλοι μας τα βιβλία και να
μας συντροφεύουν σ’ όλη τη
διάρκεια της ζωής μας. Μερικές
από τις σκέψεις των μαθητών
μας παρατίθενται παρακάτω:
«Το βιβλίο είναι ένας φίλος σιωπηλός, για όλες εκείνες τις ώρες
που θέλουμε μια παρηγορητική αγκαλιά μα δεν τη βρίσκουμε».
«Το βιβλίο πρέπει με κάποιο
τρόπο να γίνει μέρος της ζωής
μας. Όχι απαραίτητα καθημερινό
σίγουρα όμως τακτικό, σαν τους
φίλους που δεν τους βλέπουμε συχνά αλλά με την πρώτη ευκαιρία
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«Γιατί να διαβάσω ένα βιβλίο;»
Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου στο 3ο Γυμνάσιο Τρικάλων
ουργίες περιελάμβαναν έργα ζωγραφικής με θέμα: «Δημιουργώ το
δικό μου εξώφυλλο βιβλίου» και
«Ο αγαπημένος μου ήρωας παιδικού βιβλίου», σελιδοδεικτών και
«Lapbooks” καθώς και εικονογράφηση του λαϊκού παραμυθιού
«Το πιο γλυκό ψωμί».
Για το 3ο Γυμνάσιο
Η παιδαγωγική ομάδα
του έργου

τους συναντάμε»
«Διαβάζω γιατί η καθημερινότητά μου, φαντάζει πολύ περιορισμένη για να ζήσω όλα αυτά που
θα ήθελα να ζήσω!
«Γιατί με ένα βιβλίο ταξιδεύεις
σε κόσμους που ποτέ δεν θα μπορέσεις να βρεθείς, σε άλλες εποχές, στο παρελθόν ή το μέλλον,
που τα μάτια σου δεν είδανε ή δεν
θα δουν ποτέ»
«Σήμερα περισσότερο από κάθε
άλλη εποχή, είναι αναγκαία η
στροφή προς το βιβλίο, για να μην
καταλήξουμε παθητικοί δέκτες
οθονών, αλλά να παραμείνουμε
σκεπτόμενοι άνθρωποι».
Το μικρό αυτό αφιέρωμα έκλεισε με την επίδοση τριών βραβείων και τριών επαίνων στους μαθητές/τριες που συμμετείχαν στη

δραστηριότητα «Join the grade
reading challenge» το καλοκαίρι
και τα Χριστούγεννα του σχολικού
έτους 2018-19. Στόχος αυτής της
δραστηριότητας ήταν η παρότρυνση των μαθητών μας για το
διάβασμα εξωσχολικών βιβλίων,
ιδιαίτερα δε στον ελεύθερο χρόνο τους. Οι μαθητές δημιούργησαν ένα ημερολόγιο διαβάσματος
(«Reader’s Diary») στο οποίο σημείωναν την ημέρα και το χρόνο
που διέθεσαν για το διάβασμα λογοτεχνικών βιβλίων. Επιπρόσθετα,
σημείωσαν πληροφορίες για τον
τίτλο και το συγγραφέα του βιβλίου, τους χαρακτήρες-ήρωες,
το κεντρικό μήνυμα που ήθελε να
περάσει ο συγγραφέας, νοήματα
που ξεχώρισαν όπως κι ένα διαφορετικό τέλος που πρότειναν οι

ίδιοι για την ιστορία. Τα έντυπα
βραβεία συνοδεύονταν από δώραβιβλία Ελλήνων συγγραφέων. Τα
βραβεία παρέλαβαν οι μαθητές:
•Κουτσαμπελούλη Λεμονιά (Γ’
τάξη)
•Σακοράφα Ασημίνα (Β’ τάξη)
•Ντόκος Αθανάσιος (Β’ τάξη)
Kαι τους επαίνους οι μαθήτριες:
•Τριανταφύλλου Κων/νιά (Β’
τάξη)
•Θανάσουλα Άννα (Α’ τάξη)
και
•Παράσχη Ναταλία (Β’ τάξη)
Επιπλέον, δόθηκε το βραβείο
καλύτερου διηγήματος στον μαθητή Νταμάγκα Θεόδωρο (B3)
για το διήγημά του «Το χαμένο
γρανάζι» στο πλαίσιο διαγωνισμού διηγήματος που διενέργησε
το σχολείο μας την τρέχουσα
σχολική χρονιά.
Παράλληλα, λειτούργησε έκθεση παιδικών-εφηβικών βιβλίων
και εργασιών που δημιούργησαν
οι μαθητές στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+/”Reading
Without Borders». Αυτές οι δημι-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛ/ΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Αριθ. πρωτ.: 11386
Ταχ. Δ/νση: Ασκληπιού 18
Ταχ. Κωδ.: 42131
Πληροφορίες: Ευαγγελία Γαρδίκα
Τηλ.: 24313-51264
Fax: 24313-51248

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Γίνεται γνωστό ότι στο Δημοτικό Κατάστημα έχει αναρτηθεί η με αριθ.
234/2019 Α.Δ.Σ., «Τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Τρικάλων,
στην Πολεοδομική ενότητα Ι «Ζωαγορά-Πύργος-Κηπάκι-Αμυγδαλιές» (Δεξιά οδού Καλαμπάκας)», στο
Ο.Τ.Γ1108 (απόφαση ΕΠΟΙΖΩ)».
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, αφού λάβουν γνώση της προτεινόμενης τροποποίησης, να υποβάλλουν τις τυχόν ενστάσεις τους μέσα σε
προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών
από τη δημοσίευση της παρούσας
ανακοίνωσης.
Τρίκαλα 16 -04-2019
Ε.Δ.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΑΤΑΕΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Με την υπ' αριθμ. 3/2019 διάταξη
του Ειρηνοδικείου Τρικάλων (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας) αναγνωρίστηκε το σωματείο με την επωνυμία «ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΡΙZΑΝΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ "ΚΑΣΤΡΟ"», έδρα το Γριζάνο
του Νομού Τρικάλων και σκοπό αυτόν
που αναφέρεται στο καταστατικό.
Φαρκαδόνα, 09-04-2019
Η πληρεξούσια δικηγόρος
Μαρία Ι. Κυρίτση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Αρ. Πρωτ.: 11352
Ταχ/κή Διεύθυνση: Ασκληπιού 18
Ταχ/κός Κώδικας: 42100
Πληροφορίες: Αθηνά Μαρία Ψωμά
Τηλέφωνο: 24313 51185
Fax: 24310 35956
Email: gram.ds@trikalacity.gr
ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση της αριθμ.
236/2019 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση της αριθ.
27/2019 απόφασης ΕΠΟΙΖΩ με θέμα:
Λήψη απόφασης για τη λειτουργία
Λαϊκής Αγοράς Τετάρτης στην περιοχή του ΚΛΩΤΣΟΤΗΡΑ».
Σας γνωρίζουμε ότι από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρικκαίων,
κατά την 5η τακτική συνεδρίασή του
την 4/4/2019, ελήφθη η αριθμ.
236/2019 απόφαση του, με θέμα :
«Έγκριση της αριθ. 27/2019 απόφασης ΕΠΟΙΖΩ με θέμα: Λήψη απόφασης για τη λειτουργία Λαϊκής Αγοράς
Τετάρτης στην περιοχή του ΚΛΩΤΣΟΤΗΡΑ».
Η ανωτέρω απόφαση βρίσκεται
αναρτημένη κατά το πλήρες κείμενο
της στην ιστοσελίδα του Δήμου
www.trikalacity.gr, στον πίνακα ανακοινώσεων στο ισόγειο του Δημοτικού
Καταστήματος, στην οδό Ασκληπιού
18, καθώς και στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ
με Αριθμό Διαδικτυακής Aνάρτησης
AΔΑ: ΩΔΔΞΩΗ9-ΣΡΜ.
Τρίκαλα, 16 Απριλίου 2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΜΙΧΑΗΛ ΛΑΠΠΑΣ
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Απευθείας
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Για την Ελλάδα...
Ώρα Ελλάδας
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Άλλη Διάσταση
ΕΡΤ Ειδήσεις - Δελτίο στη
Νοηματική - Αθλητικά - Καιρός
Ο Καιρός Στην Ώρα Του
Σαν Σήμερα τον 20ό Αιώνα (Ε)
Ενημερωτική Εκπομπή
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Αθλητικά - Καιρός
Η Επόμενη Μέρα
ΕΡΤ Ειδήσεις
Roads

07:40 Μάγια η Μέλισσα E8 (Ε)
08:00 Αναζητώντας τη Χαμένη Εικόνα
(Ε)
08:30 Δρόμοι (Ε)
09:30 Greek Town E7 (Ε)
10:30 Γυναίκες του Κόσμου
12:00 Grand Tours of Scotland Κ3 (Ε)
12:30 28 Φορές Ευρώπη E7 (Ε)
13:30 Ταξιδεύοντας με τον Τζάστιν E51
(Ε)
13:45 Ταξιδεύοντας με τον Τζάστιν E52
(Ε)
14:00 Μάγια η Μέλισσα E5 (Ε)
14:15 Μάγια η Μέλισσα E6 (Ε)
14:30 1.000 Χρώματα του Χρήστου E8
(Ε)
15:00 'Eξι Αδελφές Κ5 Ε49 (Ε)
16:00 'Eξι Αδελφές Κ5 Ε50 (Ε)
17:00 'Eνας Άνδρας με Φιλότιμο
18:30 Ο Παράδεισος των Κυριών Κ2 Ε44
19:30 Ο Παράδεισος των Κυριών Κ2 Ε45
20:30 Ντετέκτιβ Μέρντοχ Κ8 Ε11 (Ε)
21:30 Ντετέκτιβ Μέρντοχ Κ8 Ε12 (Ε)
22:30 Η Εξαφάνιση Κ2 Ε5
23:30 Ο Καίσαρας Πρέπει να Πεθάνει
(Cesare Deve Morire)
23:50 Interruption
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Ο Τόπος της Καρδιάς μας (Ε)
Οι Απίθανες E70 (Ε)
Απίθανα Ταξίδια με Τρένο Κ4 Ε5
ΕπιΚοινωνία
Οι Καλύτερες Αγορές της Γης Κ2
Ε12 (Ε)
Ειδήσεις
Απίθανα Ταξίδια με Τρένο Κ4 Ε5
(Ε)
Ο Τόπος της Καρδιάς μας Κ5 Ε1
Ποδόσφαιρο: Βόλος ΝΠΣ Απόλλων Λάρισας (Ζ)
Δελτίο Καιρού
Ο Κόσμος των Σπορ
Πολιτικό Τραπέζι (Ζ)
Η Κατάκτηση της Αμερικής E6
Η Κατάκτηση της Αμερικής Making of E6
Δελτίο Καιρού
Ειδήσεις
Η Καθαρίστρια E4
Βρώμικο Χρήμα

τηλεόραση
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Καλημέρα Ελλάδα
Το Πρωινό
ANT1 News
Κωνσταντίνου και Ελένης Κ1 Ε28
(Ε)
Ρουκ Ζουκ
Κάτι Ψήνεται
ΑΝΤ1 News - Δελτίο στη
Νοηματική Γλώσσα
Still Standing
Γυναίκα Χωρίς 'Oνομα E141
ANT1 News
Η Επιστροφή E120
Μην Ψαρώνεις E22
Πέτα τη Φριτέζα E49 (Ε)
Τhe 2night Show Κ3

Shopping Star (Ε)
Στη Φωλιά των Κου Κου
Αλήθειες με τη Ζήνα
Ντετέκτιβ Μονκ Κ1 Ε2
Star News
Shopping Star
Elif Κ2 Ε317
Ειδήσεις στη Νοηματική Γλώσσα
Τροχός της Τύχης
Star News
MasterChef 3
Αμνησία

Happy Day στον Alpha
Alpha Ρεπορτάζ
Ειδήσεις
Ελένη
Ψηλός, Λιγνός και Ψεύταρος
Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική
Γλώσσα
Το Σόι σου Κ3 Ε60 (Ε)
Deal
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
'Eλα στη Θέση μου Κ3 Ε138
Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα Κ6
Ε50
Το Τατουάζ Κ2 Ε223

Σήμερα
Αταίριαστοι
Μαζί Σου
Οι Ειδήσεις του ΣΚΑΪ
Power of Love
Δελτίο στη Νοηματική
Μαύρη Θάλασσα E28
Τα Νέα του ΣΚΑΪ
Survivor
Βινύλιο
Power of Love (Ε)

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

ΔIANYKTEPEYONTA ΦAPMAKEIA
8 πρωί – 2 μεσημέρι και 5 απόγευμα
έως 8 πρωί επομένης
ΚΑΜΙΝΙΩΤΗΣ ΣΟΛΩΝ
ΚΟΝΔΥΛΗ 52, 2431073736
08:00 π.μ. – 23:00 μ.μ.
ΜΠΑΤΑΤΟΛΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
ΙΟΥΛ.ΑΔΑΜ 10, 2431023000

ΠPATHPIA ΔIANYKTEPEYONTA
Μεσιακάρης ----------------------------------------Οδ. Ριζαριού
Κατσάνας---------------------------------------------Μ. Καλύβια
Κουβελάς--------------------------------------------------Γόμφοι
Κουτσίρας ---------------------------------------------------Ράξα
Χατζής -------------------------------------------------Ταξιάρχες
Οικονόμου ----------------------------------------Παλαιόπυργος
Παπαγεωργίου--------------------------------------------Αρδάνι
Γραμμένου ----------------------------------------------Πετρωτό
Τσιώκας -----------------------------------Μικρό Κεφαλόβρυσο

18:05
19:00
20:00
21:00
21:30
22:30
23:30

Τηλεαγορές
Η Νύφη
News
Δελτίο Ειδήσεων
Κόντρα και Ρήξη
Αγροτόραμα
Δυνατά και Ελληνικά

07.45 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
08.20 «Καλημέρα Θεσσαλία»
09.30 Τελεμάρκετινγκ
10.30 Παιδικό πρόγραμμα «Η Παναγία
των Παρισίων»
12.00 «Μη μου πεις»
13.00 ΤΕΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
14.00 Ντοκυμαντέρ «Η ζωή στους
πάγους»
14.40 Το Μαγκαζίνο της Θεσσαλίας
16.00 Τελεμαρκετινγκ
17.00 «Η Ωρα της Μαγνησίας»
18.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
18.40 Τελεμάρκετινγκ
19.00 «Καρέ- καρέ μαθήματα σκίτσου»
(Ε)
19.30 «Θεσσαλών Γη»
21.00 Γεγονότα –Δελτίο ειδήσεων
21.45 Τravel Guide
22.30 Ντοκυμαντέρ «Πρέβεζα, η γοητεία
των αντιθέσεων»
23.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων

08.30 ΠΡΩΙΝΗ ΑΤΖΕΝΤΑ
10.00 ASTRA MARKET
15.00 ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ
17.00 ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΙ ΡΗΞΗ
18.0 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19.00 ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
20.30 ASTRA MARKET
22.00 ΠΟΛΙΤΙΚΟ FORUM

07.00 - 08.00 Κινούμενα Σχέδια
08.00 – 09.00 Χρώματα Ελλάδας
09.00 – 10.00 Όλο Υγεία
10.00 – 12.00 Τηλεπωλήσεις
12.00 – 13.00 Δρόμοι της Παράδοσης
13.00 – 15.00 Τηλεπωλήσεις
15.00 – 16.00 Ορθά – Κοφτά
16.00 – 18.00 Τηλεπωλήσεις
18.00 – 18.30 Δελτίο Ειδήσεων
18.30 – 19.30 Κόντρα και Ρήξη
19.30 – 20.00 Κοινωνική σειρά
20.00 – 20.30 Δελτίο Ειδήσεων
20.30 – 22.00 Εκ Βαθέων
22.00 – 23.00 Ανατρεπτικό Δελτίο
23.00 – 00.00 Κόντρα και Ρήξη
00.00 – 00.30 Δελτίο Ειδήσεων

07:00
09:45
13:00
14:00
15:00
16:40
16:50
18:55
20:00
21:00

Ώρα Ελλάδος 07:00
Ευτυχείτε!
Μεσημεριάτικα
Open News - Μεσημεριανό Δελτίο
Για την Παρέα
Open News στη Νοηματική
Εθελοντής στον 'Eρωτα
Open News
MacGyver Κ1 Ε11
Χτυποκάρδια στο Θρανίο

ΚΡΙΟΣ: Είστε από τους πλέον ύποπτους σήμερα
αφού έχετε ανάγκη για μερικές «ένοχες»
απολαύσεις,,Αυτό σημαίνει ότι θα βρεθείτε και
σε καταστάσεις που θα σας δώσουν την ευκαιρία
να κάνετε την «κουτσουκέλα» σας.
ΤΑΥΡΟΣ: Έρμαια των ενστίκτων σας θα είστε
σήμερα, αφού η κυβερνήτης σας Αφροδίτη δέχεται την επιρροή του Δία από τον 8ο ηλιακό σας
οίκο, που σχετίζεται με τις πιο σκοτεινές
πλευρές σας, αλλά και τα σεξουαλικά σας κίνητρα, τα οποία απ’ όσο φαίνεται και θα σας σέρνουν από τη μύτη.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Ο Δίας που βρίσκεται απέναντι σας
θα σχηματίσει μια όψη τετραγώνου σήμερα με
την Αφροδίτη η οποία θα σας δημιουργήσει μεγάλες βλέψεις και προσδοκίες για την εξέλιξη
μιας σχέσης ή μια συνεργασίας.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Αφροδίτη και Δίας σας φουσκώνουν
τα μυαλά σήμερα και αντί να μείνετε προσγειωμένοι και μεθοδικοί στις απαιτήσεις τις καθημερινότητας, αρχίζετε να φαντάζεστε μεγάλες αλλαγές στην καθημερινότητα ή την εργασία
σας.
ΛΕΩΝ: Μια άκρως ερωτική και δημιουργική για
εσάς όψη σχηματίζουν Αφροδίτη και Δίας, δίνοντας σας την ευκαιρία να κάνετε νέες γνωριμίες που εξάπτουν το σώμα, το νου και τη φαντασία. Προσπαθήστε όμως να μείνετε στη
στιγμή και τη χαρά που αυτή μπορεί να σας προσφέρει.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Γενικά, ο Δίας φουντώνει μέσα σας
κάθε παραδοσιακό πρότυπο, ό,τι μάθατε απ’ τη
μαμά και το μπαμπά σας και «σας προκαλείείείεί» να τα αντιγράψετε και να τα εφαρμόσετε κι εσείς στις δικές σας σχέσεις προκειμέ-

Αυτή τη βδομάδα προβάλλονται

ΑΙΘΟΥΣΑ 1:
Σε απογευματινές
προβολές

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

“HELLBOY”
ΑΙΘΟΥΣΑ 2:
Σάββατο-Κυριακή
η παιδική ταινία της Ντίσνεϊ

“ΝΤΑΜΠΟ”
Σε βραδινές προβολές
το θρίλερ

“ΝΕΚΡΩΤΑΦΙΟ ΖΩΩΝ”
Για τις ώρες στο 78775

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
CINE –ΜΥΛΟΣ
Τηλ. 24310 20090

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Χαρακτηρίζει την Αθήνα των τελευταίων δεκαετιών.
2. Ηταν και η μητέρα,
από τον Δία, του Ερμή,
Μαία (γεν.).
3. Αριθμός, οπτικά - Αρχικά που ανήκουν στην Πυροσβεστική.
4. Είδος επίπλου.
5. Είδος ασιατικού εγχόρδου, που ανήκει στην
οικογένεια των λαούτων Εξυπηρετούν, κυρίως τη
νύχτα (άντιστρ.).
6. Αρχίζει και τελειώνει με
κρύο (γεν.).
7. «Σκιάς... άνθρωπος» (Πίνδαρος) - Γλοιώδες το σώμα του.
8. Διάκριση ποδοσφαιριστή (ξεν.)
- Η γιορτή των Θεοφανίων (γεν.).
9. Αρχαίο υποθετικό - Ο πλανήτης
μας, σε φράση του Αρχιμήδη - Από
μία αιτιατική ακολουθείται.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Τίτλος θεατρικού έργου του Χάρολντ Πίντερ (χωρίς άρθρο).
2. Εκτελούν δρομολόγια -Αρνητικό μόριο των λατινικών.
3. Ομοια γράμματα - «Παρά ποταμόν... ορύττει» (αρχαία παροιμία).
4. Σε αυτό αναφέρεται συχνά μία
τιμή - Από τα τρία τα... μισά.
5. Πληθυντικός άρθρου -Κοινή
ονομασία νησιού μας - Μουσική
νότα.

http://cine-mylos. blogspot.com
facebook/Δημοτικος
Κινηματογραφος
Τετάρτη 17 Απριλίου 2019,
στις 19.30, θα προβληθεί η καινούρια ταινία - ντοκιμαντέρ
του τρικαλινού σκηνοθέτη
Δημήτρη Κουτσιαμπασάκου

“Ο Ηρακλής, ο Αχελώος
και η Μεσοχώρα”.

Πώς παίζεται
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Ballade des Dames
Μια αφηγηματική παράσταση από το ομώνυμο μυθιστόρημα της Τούλας Τίγκα
Οι παραστάσεις θα γίνουν
στο Θέατρο Μηχανουργείο
στο Μύλο Ματσόπουλου στις
15, 16, 17 Απριλίου στις 21.00

Sudoku

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

3

Πέμπτη 18 Απριλίου
στις 20.30 μ.μ. παρουσίαση
βιβλίου:
"Κοινωνία, θρησκεία
και πολιτισμός, στον
ελληνικό κινηματογράφο
της δεκαετίας του ‘50".
Παραστάσεις στο
Θέατρο Μηχανουργείο
Από το Θεατρικό Εργαστήρι Ενηλίκων του Δημοτικού
Θεάτρου Τρικάλων

6. Οι περισσότεροι γίνονται το καλοκαίρι (γεν.).
7. Περιοχή της ΝΔ Αγγλίας.
8. Αργησε πολύ να τεκνοποιήσει
(με άρθρο) -Είχε πολύ περίεργη γυναίκα.
9. Ουσία που προκαλεί διέγερση
του κεντρικού νευρικού συστήματος.
ΛΥΣΗ (16-4-2019)
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1.ΠΕΡΑΣΤΙΚ0 2.
ΑΒΟΡΙΑΖ 3. ΡΕΜΑΡΚ - ΓΓ 4. ΑΝΑ ΑΤΜΟΙ 5.
ΝΟ - ΤΖΙΡΟΣ 6. ΟΣΤΑ - ΣΜ 7. ΟΜΠΟΕ 8. ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ 9. ΟΑΡ - ΣΜΑ
ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΠΑΡΑΝΟΗΣΗ 2.
ΕΒΕΝΟΣ 3. ΡΟΜΑ - ΤΟΜΟ 4. ΑΡΑ
- ΤΑΜΠΑ 5. ΣΙΡΑΖ - ΠΟΡ 6. ΤΑΚΤΙΚΟΣ 7. ΙΖ - ΜΡ (ΜΥΡΟ) - ΕΙΣ 8.
ΓΟΟΣ - ΟΜ 9. ΟΡΓΙΣΜΕΝΑ

Για να γυμνάζεται
το μυαλό σας

ΔPOMOΛOΓIA OΣE τηλ.: 24310 27529

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

TELEMACHOS CINEMA

στο Μύλο Ματσόπουλου

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

νου να νιώσετε ότι τα πράγματα βαίνουν καλώς.
ΖΥΓΟΣ: Έχετε λοιπόν μια τάση για υπερβολή
κι αυτό δεν είναι ούτε δίκαιο, ούτε ασφαλές, γιατί ο κλέφτης και ο… ψαράς τον πρώτο χρόνο
χαίρονται και μετά θα βρεθείτε εκτεθειμένοι.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Η υπερβολική σας αυτοπεποίθηση
μπορεί να σας βάλει σε μπελάδες, αν προχωρήσετε σήμερα με μόνο δεδομένο αυτήν και
αγνοώντας τις υπόλοιπες συνθήκες που θα συναντήσετε. Έχετε την τάση να μην υπολογίζετε τα λεφτά σας και να καταφεύγετε σε περιττά έξοδα προσπαθώντας να καλύψετε συναισθηματικά κενά.
ΤΟΞΟΤΗΣ: Σήμερα λοιπόν είναι μια μέρα που
θα μπορέσετε να νιώσετε καλά με τον εαυτό
σας και τις επιλογές σας γεγονός που θα έχει
συνέπεια και στις σχέσεις μέσα στην οικογένεια.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Παρόλο που η όψη που σχηματίζουν σήμερα Δίας και Αφροδίτη χαρακτηρίζει τη
μέρα με αισιοδοξία, για εσάς τα πράγματα δεν
είναι έτσι ακριβώς, αφού όλη αυτή η υπερβολή και η ανεδαφική χαρά φαίνεται να σας αποσυντονίζουν.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί
όσον αφορά και την οικονομική σας διαχείριση,
αφού η αισιοδοξία σας μπορεί να σας κάνει να
ξοδέψετε χρήματα που δε θα πιάσουν τόπο.
ΙΧΘΕΙΣ: Μπορείτε να ασχοληθείτε με τον εαυτό σας και την εξωτερική σας εμφάνιση, να κάνετε αλλαγές και να ανανεωθείτε. Ωστόσο καλό
θα είναι να αποφύγετε τις υπερβολές, γιατί ενδέχεται να βγείτε έξω σαν…λατέρνες.
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Eπιμέλεια
I. Tσιμπερδώνη

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

H λύση του προηγούμενου
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Κέρδη 0,29%
στο Χρηματιστήριο

Ê

Με μικρή άνοδο έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά,
στα υψηλότερα επίπεδα από τα τέλη Ιουνίου 2018.
Αρχικά οι επενδυτές προχώρησαν σε ρευστοποιήσεις για αποκομιδή μέρους των κερδών που κατεγράφησαν στις τέσσερις προηγούμενες συνεδριάσεις,
στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης ενισχύθηκε κατά 2,70%.
Όμως το επενδυτικό
ενδιαφέρον που εκδηΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
λώθηκε προς το τέλος
των συναλλαγών απορΓ.Δ. 775,78
ρόφησε την προσφορά
και η αγορά έκλεισε με
μικρά κέρδη.
0,29%
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 775,78
μονάδες, σημειώνοντας
άνοδο 0,29%. Είναι το
ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
υψηλότερο κλείσιμο από
τη συνεδρίαση της 25ης
Ιουνίου 2018 (777,08 μονάδες).
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις
763,62 μονάδες (-1,28%).
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 72,739 εκατ.
ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 42.767.310 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε
άνοδο σε ποσοστό 0,45%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,71%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη
μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Jumbo (+3,63%), της Fourlis (+2,56%), της ΔΕΗ
(+2,09%), της Ελλάκτωρ (+1,74%) και της Grivalia
Properties (+1,74%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Alpha BanK (-4,01%), της Πειραιώς (-3,69%),
της Lamda Development (-1,17%) και της ΕΧΑΕ (0,98%).
Από τους επιμέρους δείκτες, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι δείκτες του Εμπορίου (+5,31%) και
των Προσωπικών Προϊόντων (+3,01%), ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν οι δείκτες των Πρώτων Υλών (-4,89%) και των Τραπεζών (-1,70%).

IOBE: Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών
θα ενισχύσει τα κίνητρα για απασχόληση
Σ
τοιχεία της μελέτης του
Ιδρύματος Οικονομικών
και Βιομηχανικών
Ερευνών (ΙΟΒΕ), με θέμα
«Συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση
και ανάπτυξη», παρουσίασε ο
Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ
Νίκος Βέττας, κατά τη διάρκεια
της εκδήλωσης που
διοργάνωσε η Ένωση
Ασφαλιστικών Εταιρειών
Ελλάδος (ΕΑΕΕ), με θέμα
«Συντάξεις και Ανάπτυξη».

Σύμφωνα με το γενικό διευθυντή
του ΙΟΒΕ, η μελέτη αναδεικνύει αδυναμίες του ισχύοντος συνταξιοδοτικού συστήματος και προτείνει την
αναμόρφωσή του, προκειμένου να τονώσει τους μακροχρόνιους
ρυθμούς ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Ο κ. Βέττας σημείωσε
ότι η προτεινόμενη μεταρρύθμιση περιλαμβάνει τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών στην εργασία και τη δημιουργία ενός κεφαλαιοποιητικού πυλώνα αποταμίευσης για τη σύνταξη, υποστηρίζοντας ότι
ο διανεμητικός πυλώνας πρέπει να συμπληρωθεί από έναν κεφαλαιοποιητικό πυλώνα.
Όπως εξήγησε, αυτό που ισχύει σήμερα είναι οι υποχρεωτικές εισφορές 20% υπέρ της κύριας ασφάλισης και 7% υπέρ της επικουρικής ασφάλισης. «Αυτό που προτείνουμε είναι αυτό το κομμάτι να περιοριστεί στο 20% και να υπάρχει ο υποχρεωτικός κεφαλαιοποιητικός
δεύτερος πυλώνας- ένα επιπλέον κομμάτι το οποίο κατά μέσο όρο είναι 3%.
Με το νέο σύστημα, θα χορηγείται η κύρια σύνταξη, η παλιά επικουρική, όπως έχει κατοχυρωθεί, η νέα επικουρική, η οποία, όμως, θα
έχει κεφαλαιοποιητικά χαρακτηριστικά και θα δημιουργείται χώρος και
για ιδιωτικές αποφάσεις» συμπλήρωσε ο κ. Βέττας.
Μεταξύ άλλων, ο γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ εκτίμησε ότι μία μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες, θα
ενισχύσει τα κίνητρα για απασχόληση και θα αυξήσει κατά περίπου 1,5%
τη συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό της χώρας, «το οποίο ουσιαστικά

Στα 1,46 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το πρωτογενές πλεόνασμα
της κεντρικής κυβέρνησης στο
πρώτο τρίμηνο του έτους, υπερβαίνοντας το στόχο για έλλειμμα
960 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τα
στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών.
Τα καλύτερα του αναμενομένου στοιχεία για το πλεόνασμα
οφείλονται στα υψηλότερα έσοδα
αλλά και τις μειωμένες δαπάνες.
Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 1,460 δισ. ευρώ,
έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 960 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 1,879 δισ.
ευρώ για την ίδια περίοδο το 2018.

σημαίνει ότι επιπλέον 100.000 πολίτες θα εργάζονται». «Την ίδια ώρα»,
όπως είπε, «θα δημιουργηθούν αποθεματικά, τα οποία μπορούν να καλύψουν, ως έναν βαθμό, το επενδυτικό κενό». «Σε συνδυασμό με ενίσχυση των επενδύσεων του κεφαλαιοποιητικού πυλώνα, το πραγματικό ετήσιο ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα
αυξηθεί έως και 7 δισ. ευρώ κατά
μέσο όρο για τα επόμενα 40 χρόνια»
είπε ο κ. Βέττας.
«Το συνταξιοδοτικό είναι ένα θέμα
που αφορά άμεσα όλους μας» δήλωσε, από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΕΑΕΕ Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου. «Τα τελευταία χρόνια
και με το νόμο του 2016, έχουν γίνει σημαντικά βήματα νοικοκυρέματος, κυρίως, στον πρώτο πυλώνα. Ωστόσο, αυτά δεν αρκούν» σχολίασε
ο κ. Σαρρηγεωργίου, επισημαίνοντας ότι το πρόβλημα είναι μείζον και
διογκώνεται επικίνδυνα, «ειδικά λόγω του δημογραφικού, αλλά και λόγω
της αρχιτεκτονικής του συνταξιοδοτικού συστήματος στη χώρα μας».
«Πιστεύουμε ότι για ένα τόσο σοβαρό θέμα επιβάλλεται να γίνει δημόσια συζήτηση, η οποία να στηρίζεται σε μία άρτια τεχνική βάση» υποστήριξε ο πρόεδρος της ΕΑΕΕ.
Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ)
Θεόδωρος Φέσσας, δήλωσε ότι το ασφαλιστικό σύστημα, χωρίς κεφαλαιοποιητικό πυλώνα, δεν είναι βιώσιμο, ενώ τάχθηκε υπέρ και της
ιδιωτικής ασφάλισης με φορολογικά κίνητρα. Επίσης, ο κ. Φέσσας είπε
ότι ο ΣΕΒ, μαζί με τους υπόλοιπους κοινωνικούς εταίρους, έχουν αναθέσει σε ομάδα αναλογιστών τη μελέτη για ένα νέο επαγγελματικό ταμείο για όλους τους μισθωτούς.
Τέλος, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) Γιάννης Ρέτσος, χαρακτήρισε το ασφαλιστικό σύστημα
ως αντιασφαλιστικό, αντιαναπτυξιακό και αντιοργανωτικό. Κατά την τοποθέτησή του, ο κ. Ρέτσος τόνισε ότι θεωρεί αναγκαία τη μετάβαση
στο νέο σύστημα. Ωστόσο, υπογράμμισε πως οι όποιες αλλαγές θα πρέπει να είναι μελετημένες και να γίνουν σε βάθος τριών έως πέντε ετών.

Στα 1,46 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το πλεόνασμα α’ τριμήνου
Το ύψος των καθαρών εσόδων
του κρατικού προϋπολογισμού
ανήλθε σε 12,003 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,349
δισ. ευρώ ή 12,7% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί για το
2019 στην εισηγητική έκθεση του
προϋπολογισμού 2019. Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 12,965 δισ.
ευρώ, αυξημένα κατά 1,403 δισ.
ευρώ ή 12,1% έναντι του στόχου.
Τα έσοδα του Προϋπολογισμού
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)
ανήλθαν σε 878 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 192 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.
Πιο συγκεκριμένα, τον Μάρτιο

2019 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 4,171 δισ. ευρώ
αυξημένο κατά 1,004 δισ. ευρώ σε
σχέση με τον μηνιαίο στόχο. Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4,502
δισ. ευρώ, αυξημένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 1,031 δισ.
ευρώ.
Η αύξηση αυτή οφείλεται στο
γεγονός ότι τον Μάρτιο 2019 εισπράχτηκε ποσό 1,76 δισ. ευρώ
που αφορά στην επέκταση της
σύμβασης παραχώρησης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, που
είχε αρχικά εκτιμηθεί ότι θα εισπραχθεί στο έτος 2018. Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 426 εκατ.
ευρώ, αυξημένα κατά 92 εκατ.
ευρώ έναντι του στόχου.
Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2019 ανήλθαν
στα 12,754 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1,010
δισ. ευρώ έναντι του στόχου
(13,763 δισ. ευρώ). Η διαφορά

αυτή οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι είχε προβλεφθεί πίστωση
ύψους 982 εκατ. ευρώ προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα πληρωμής, κατά το έτος 2019, των
εφάπαξ χρηματικών ποσών του
νόμου 4575/2018 σε περίπτωση μη
ολοκλήρωσης των πληρωμών εντός του 2018 (στις πιστώσεις υπό
κατανομή). Επισημαίνεται ότι οι
πληρωμές που υλοποιήθηκαν τελικά ήταν ύψους 324 εκατ. ευρώ
(εμφανίζονται στη στήλη της πραγματοποίησης στη γραμμή «Παροχές σε εργαζόμενους»).
Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2019 παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση
με την αντίστοιχη περίοδο του
2018 κατά 1,094 δισ. ευρώ, κυρίως
λόγω των αυξημένων πληρωμών
για τόκους κατά 751 εκατ. ευρώ,
καθώς και των πρόσθετων αποδοχών κατά 328 εκατ. ευρώ (κυρίως οι πληρωμές των εφάπαξ
χρηματικών ποσών του νόμου
4575/2018).
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
ΣΤΟ 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

«Το Διαδίκτυο και η
ασφάλεια στη χρήση του»

ην Τετάρτη 10-4-2019, στο 6ο Γυμνάσιο
Τρικάλων έγινε ενημέρωση των μαθητών της
Α’ και Γ’ τάξης για την ασφαλή χρήση του
διαδικτύου, από την ψυχολόγο του «Χαμόγελου του
Παιδιού» κ. Ελισάβετ Γεωργίου, έπειτα από
πρόσκλησή της από το σχολείο.

Τ

Οι μαθητές και οι μαθήτριες παρακολούθησαν με αμείωτο ενδιαφέρον την εμπεριστατωμένη παρουσίαση και
συμμετείχαν σε συζήτηση κατά τη διάρκειά της γύρω από
το θέμα αυτό που τους αφορά άμεσα και άπτεται της καθημερινότητάς τους.
Το 6ο Γυμνάσιο ευχαριστεί θερμά το «Χαμόγελου του
Παιδιού» και την ψυχολόγο κ. Ελισάβετ Γεωργίου για την
πρόθυμη συνεργασία της με το σχολείο μας.
Ο Διευθυντής
Ιωάννης Μιχάλης

Εκπαιδευτική Επίσκεψη μαθητών
της Γ' τάξης του 9ου Γυμνασίου Τρικάλων
τα πλαίσια Πολιτιστικού
Προγράμματος με
τίτλο: "Ομορφιές της
Ελλάδας: Νησιά Ιονίου Πελοπόννησος - Θεσσαλία"
και με υπεύθυνους και
συνοδούς καθηγητές και
διοργανωτές τους Νάσια
Βαλκανιώτη (Γερμανικής
Γλώσσας), Λίλια Τόγια
(Φιλόλογο) και Σωτήρη Ρίζο
(Φιλόλογο), οι
συμμετέχοντες μαθητές της
Γ' τάξης είχαν την ευκαιρία
να επισκεφτούν από τις 114-2019 έως και τις 13-4-2019
το Ναύπλιο, την Ύδρα, τις
Σπέτσες και τη μαγευτική
Επίδαυρο!

Σ

Την πρώτη ημέρα αρχικά απόλαυσαν το θέαμα του Ισθμού της
Κορίνθου με την εντυπωσιακή
Διώρυγα.
Στη συνέχεια έφτασαν στο Ναύπλιο και αρχικά ξεναγήθηκαν στο
Κάστρο του Παλαμηδίου, όπου είδαν, μεταξύ άλλων, τον χώρο
όπου φυλακίστηκε ο Θεόδωρος
Κολοκοτρώνης. Μετά περιηγήθηκαν μαζί με τον ξεναγό τους
στο κέντρο του Ναυπλίου, όπου
έμαθαν πολλά για ιστορικά κτίρια,
πλατείες, εκκλησίες και άλλα μέρη
της πόλης με βιωματικό τρόπο.
Το πιο εντυπωσιακό σημείο της
ξενάγησης ήταν αυτό της δολοφονίας του Ιωάννη Καποδίστρια
στην Εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα. Στο τέλος της ξενάγησης
οδηγήθηκαν στην παραλία της
πόλης, όπου απόλαυσαν τη θέα
προς το Μπούρτζι και έμαθαν
πολλά για την ιστορία του. Η
βραδινή έξοδος συμπεριέλαβε
μία απολαυστική βόλτα στο Ναύπλιο!
Την επόμενη ημέρα η ομάδα
έκανε ολοήμερη κρουαζιέρα στην
Ύδρα και τις Σπέτσες, στα πιο
γραφικά νησιά του Αργοσαρωνικού. Τόσο οι συμμετέχοντες μαθητές όσο και οι καθηγητές εντυπωσιάστηκαν από τα χρώματα,
την ατμόσφαιρα και τη μαγεία
των δύο νησιών. Αυτό που εντυπωσίασε περισσότερο τους συμμετέχοντες ήταν η βόλτα στα σο-
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τΡΙΚΑΛΑ - ΑΘΗΝΑ

τΡΙΚΑΛΑ – ΒΟΛΟΣ

7.00, 10.00, 13.00, 15.30, 18.30,

7.00, 11.30, 15.00, 19.00

01.00 νυχτερινό (εκτός Σαβ. προς Κυρ.)

ΒΟΛΟΣ – τΡΙΚΑΛΑ

ΑΘΗΝΑ - τΡΙΚΑΛΑ

6.30, 11.00, 15.00, 19.00

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

7.00, 10.30, 13.30, 15.30, 18.00, 21.00

τΡΙΚΑΛΑ – ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΛΑΜπΑΚΑ – ΜΕτΕΩΡΑ

extra Παρασκευή & Κυριακή: 17.00

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

Καθημερινά: 9.00, 12.00, 15.00

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

ΛΑΡΙΣΑ – τΡΙΚΑΛΑ

8.30, 12.00, 15.15, 17.30, 21.00

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

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

τΡΙΚΑΛΑ – ΚΑΡΔΙτΣΑ

καθημερινά: 8.45, 15.30

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

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

ΚΑΡΔΙτΣΑ-τΡΙΚΑΛΑ

14.30 Δευτ., Τετ., Παρ., Κυρ.

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

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

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

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

πΑτΡΑ - τΡΙΚΑΛΑ

ΚΑΛΑΜπΑΚΑ – τΡΙΚΑΛΑ

Δευτέρα, Παρασκευή, Κυριακή: 15.15

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

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

κάκια της Ύδρας με τα μαγαζάκια
και τις γραφικές ταβέρνες, ενώ
στις Σπέτσες τους συνεπήρε η
επίσκεψη και η ξενάγηση στο
Μουσείο της Μπουμπουλίνας!
Την τελευταία ημέρα οι συμμετέχοντες έκαναν βόλτα στα σοκάκια του Ναυπλίου, αφού πρώτα
επισκέφτηκαν το Αρχαιολογικό
Μουσείο και την Εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα.
Κατόπιν πραγματοποιήθηκε επίσκεψη και ξενάγηση στο Μουσείο
του Αρχαίου Θεάτρου της Επιδαύρου, στον περίγυρο και στο
εσωτερικό του θεάτρου. Η ατμόσφαιρα μέσα στο Αρχαίο Θέατρο
ήταν πραγματικά συναρπαστική!
Μαθητές και καθηγητές καθηλώθηκαν από τη μαγεία του χώρου,
ειδικά όταν ανέβηκαν στο πιο
ψηλό σημείο του θεάτρου, ενώ
μέλη της ομάδας βρίσκονταν στο
κέντρο της σκηνής και μιλούσαν
στους επάνω ακροατές. Μία αξέχαστη εμπειρία για όλους!
Οι υπεύθυνοι καθηγητές θέλουν να συγχαρούν ιδιαιτέρως
τις μαθήτριες της Γ' τάξης Μπατατέγα Αριστέα, Νταλούκα Εύα,
Σουφλάκη Αγγελική, Στεργίου
Αποστολία, Τζίκα Μαρία και Τρέλλη Μάρα για τις προκαταρκτικές
εργασίες που ετοίμασαν για όλα
τα μέρη που επισκέφτηκαν οι

ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΧΑΘΗΚΑΝ
ΧΑΘΗΚΑΝ γυαλιά μυωπίας
από το γήπεδο των Καρυών μέχρι το Αθλητικό Κέντρο του Βαΐου στις Καρυές. Όποιος τα βρήκε να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 6948048103.
ΧΑΘΗΚΑΝ γυαλιά μυωπίας,
με σκούρο σκελετό (νεανικά).
Όποιος τα βρήκε να επικοινωνήσει στα τηλέφωνα 24310
37537, 6989607633.
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.

συμμετέχοντες του προγράμματος. Επίσης συγχαίρουν τους μαθητές Γεωργιάδη Χριστόφορο,
Ματζάνα Νίκο και Μαυρομάτη
Χρήστο για τις υπέροχες φωτογραφίες που τράβηξαν για το
πρόγραμμα, με τις οποίες θα γίνει ειδική έκθεση φωτογραφίας
στο σχολείο μας. Εκτός αυτών
συγχαίρουν όλους εκείνους τους
μαθητές και τις μαθήτριες που εργάζονται για το πρόγραμμα και θα
παρουσιάσουν τη δουλειά τους

μετά τις διακοπές τους Πάσχα,
αλλά και για το ήθος που επέδειξαν καθ’ όλη τη διάρκεια της επίσκεψης.
Τέλος εύχονται στους συμμετέχοντες μαθητές να παίρνουν
και στο μέλλον μέρος σε τέτοιου
είδους προγράμματα, που τους
δίνουν την ευκαιρία να αποκτήσουν βιωματικά γνώσεις, οι οποίες εντυπώνονται για πάντα στο
μυαλό τους και τους γεμίζουν
εμπειρίες ζωής!

Σειρά δράσεων και εκδηλώσεων
στο 1ο Γυμνάσιο Τρικάλων

Το 1ο Γυμνάσιο Τρικάλων στο πλαίσιο της φετινής θεματικής
εβδομάδας πραγματοποιεί σειρά δράσεων και εκδηλώσεων με
διάφορους καλεσμένους, τόσο στο χώρο του σχολείου όσο και
έξω από αυτό.
Σήμερα Δευτέρα, 15 Απριλίου, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση
για την Οδική Ασφάλεια στην αίθουσα Απόστολος Γιαννακός του
1ου ΕΠΑΛ Τρικάλων. Ομιλητές ήταν η κ. Παρασκευή Βελώνη, Αρχιφύλακας και ο κ. Γεώργιος Βλάχος, Υπαστυνόμος Α’. Την πολύ
ενδιαφέρουσα και παραστατική παρουσίαση παρακολούθησαν
και τα τέσσερα τμήματα της Β’ τάξης του σχολείου μας, με τους
συνοδούς καθηγητές τους. Στο τέλος της εκδήλωσης έγινε παρουσίαση έρευνας μαθητών μας για την οδική συμπεριφορά των
συμπολιτών μας. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε την Τροχαία Τρικάλων που για μια ακόμη φορά ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή μας και τους εξαιρετικούς ομιλητές της. Επίσης, ευχαριστούμε
την διεύθυνση του 1ου ΕΠΑΛ για την φιλοξενία στο χώρο τους.
Στο χώρο του σχολείου μας, έγιναν δράσεις και εισηγήσεις,
σχετικές με τους φετινούς θεματικούς άξονες, από τους διδάσκοντες εκπαιδευτικούς αλλά και από καλεσμένους που ανταποκρίθηκαν σε προσκλήσεις μας, που πρόσφεραν στους μαθητές μας την ευκαιρία να μάθουν και να διδαχθούν με διαφορετικό τρόπο. Τους ευχαριστούμε όλους για την προσφορά τους.
την κ. Νταιλιάνη από το Κέντρο Κοινωνικής Παρέμβασης που
έκανε βιωματική δράση σε τμήμα της Γ’ τάξης με θέμα: «Πρόληψη κατά των εξαρτησιογόνων ουσιών».
την κ. Αντονέλλα Χήρα από το θέατρο στην εκπαίδευση, που
έκανε Θεατρικό παιχνίδι σε τμήμα της Γ’ Τάξη με θέμα: «Ανθρώπινα δικαιώματα – Σεβασμός στην Διαφορετικότητα»
Την κ. Πατρίτσια Λάζου χορογράφο και σκηνοθέτη σε βιωματική δράση με θέμα: «Μνημεία Πολιτισμού: Μηνύματα Σεβασμού στον “άλλον”»
Τον κ. Ευάγγελο Κίτο, Διευθυντή του 2ου Γυμνασίου και την
κ. Φωτεινή Κουβάτα φιλόλογο από την τάξη ΖΕΠ για την παρουσίαση με θέμα: «Καταρρίπτουμε τους μύθους, μαθαίνουμε
το σεβασμό.- Καλές πρακτικές στην ένταξη προσφύγων στο γυμνάσιο»
Δήμητρα Αδάμου
Διευθύντρια του 1ου γυμνασίου

εκδρομές

17

ΤΕΤΑΡΤΗ

Διήμερη εκδρομή

σελίδα 37

ΠΟΛΥΓΕΝΗΣ ΔΗΜΗΡΗΣ ΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ

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

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

(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

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

Απογευματινή εκδρομή το Σάββατο 20 Απριλίου 2019

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

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

ΚΕΡΚΥΡΑ -ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

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

ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ ΥΠΕΡΠΟΛΥΤΕΛΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ
MINIBUS 19-20 ΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

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

ΤΗΝΟΣ - ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ - ΜΥΚΟΝΟΣ

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

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

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

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

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

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

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

TΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Travel
Αριθμος μητρωου
ΕΟΤ 0727E60000037201

για κάθε προορισμό...

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

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)

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

Τριήμερη εκδρομή ΣΥΡΟΣ – ΤΗΝΟΣ του Αγίου Πνεύματος
(και οι 2 διανυκτερεύσεις θα γίνουν στην Σύρο)15 έως 17/6.
Αναχώρηση 15/6 βράδυ.

ΕΚΔΡΟΜΗ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Α.Μ. 0727E600000447Y1
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 14 ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ. 2431303610 - FAX: 2117702862
Email: info@efthimioutravel.gr
Web: www.efthimioutravel.gr

ΚΩΤΟΥΛΑΣ TOURS

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

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

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

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

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

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

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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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) δωρεάν 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.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Διάθεση πέστροφας
Το Σάββατο 20 Απριλίου 2019 με πρωτοβουλία του Συλλόγου Πολυτέκνων Ν. Τρικάλων, θα πραγματοποιηθεί διάθεση πέστροφας Ασπροποτάμου στο χώρο της Ν. Ζωαγοράς.
Καλούνται όσα από τα μέλη του Συλλόγου επιθυμούν, να προσέλθουν από τις 08:30 το πρωί έως την εξάντληση ποσοτήτων
και να προμηθευτούν πέστροφες ημέρας, απ' ευθείας από τον
παραγωγό προς 4,80 ευρώ το κιλό.
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών, μπορούν να γίνουν παραγγελίες έως την Παρασκευή 19 Απριλίου το μεσημέρι, στα τηλέφωνα 2431027370 και 2431039769.
Το Δ.Σ

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ
ΣΤΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
Τελειώνοντας την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και
αρχίζοντας την Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα, την Παρασκευή
19 Απριλίου 2019 στις 6:30 το απόγευμα θα τελεσθεί το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου στο Παρεκκλήσιο της Αγίας Ειρήνης επί της οδού Καραϊσκάκη 2, κοντά στα Δικαστήρια, προς
ευλογία και αγιασμό των πιστών.
ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Ανακοίνωση λειτουργίας
Γραφείων Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκκης
και Σταγών την περίοδο του Πάσχα
Γίνεται γνωστόν ότι τα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως, επί
της οδού Απόλλωνος 19, θα παραμείνουν κλειστά, κατά το διάστημα της Μεγάλης Εβδομάδος και της Διακαινησίμου Εβδομάδος.
Μόνον έκτακτες περιπτώσεις εκδόσεως Αδειών Γάμων ή
Πιστοποιητικών Ελευθερογαμίας θα εξυπηρετούνται στο Γραφείο του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Αγίας Μονής Τρικάλων 11:00-13:00 από τον Εφημέριο, Πρωτοπρεσβύτερο
Κωνσταντίνο Σαγάνη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2431027805.
ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

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.
ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ (Συμεών Ιερομάρτυρος)
Θ’ Ώρα-Εσπερινός μετά της θείας Λειτουργίας των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων 7:30-9:00π.μ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ (Παφνουτίου Ιερομάρτυρος)
Θ’ Ώρα-Εσπερινός μετά της θείας Λειτουργίας των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων 7:30-9:00π.μ.
ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ (Του Λαζάρου)
Όρθρος-θεία Λειτουργία 7:30-10:00π.μ.

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

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

• χοιρινά εσκαλόπ με σάλτσα μουστάρδας
• μοσχάρι κρασάτο
• γεμιστά • φασολάκια
• γίγαντες φούρνου
• κοτόσουπα

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

Τηλ.: 24310 78278
CMYK

KΥΠΡΙΑΝΟΣ
ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ

Η κίνηση στην Ιερά Μητρόπολη
Τρίκκης και Σταγών
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών
κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ σήμερα
Τετάρτη 17 Απριλίου το απόγευμα στις 7 θα τελέσει τη
Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων
στον Ιερό Ναό Γεννήσεως
Θεοτόκου Κοτρωνίου.
Αύριο 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
προσκληθείς, 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 Στε-

φάνου Τρικάλων επί τη εορτή εγέρσεως του Αγίου και δικαίου φίλου του Χριστού Λαζάρου του τετραημέρου.

ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ
ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΕΣ:
Ο π. Διονύσιος Χουρμουζιάδης την Τετάρτη 17 Απριλίου το απόγευμα θα τελέσει
τη Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων
στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων.

ΔΩΡΕΑ
-Η Νένα Μάνη-Ξαθά προσέφερε 50 ευρώ στο Φιλόπτωχο Ταμείο του Ι.Ν. Αγίας
Σοφίας Νέου Ψυχικού στη
μνήμη της θείας της Βούλας
Κοπάνου-Παπαδήμα για τη
συμπλήρωση 6 μηνών από το
θάνατό της.

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

78435 •
835 554

what’s up: 6986

ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Μπιφτέκια μόσχου με ατομική σαλάτα .....................................5,50 €
Τας κεμπάπ ή μπεκρή μεζέ.......................................................5,00 €
Παστίτσιο ή λαζάνια..................................................................5,00 €
Κοτόπουλο σνίτσελ φούρνου ....................................................5,00 €
Φασόλια ή ρεβύθια φουρνιστά..................................................4,50 €
Μανιτάρια σε σάλτσα κρασιού με ρύζι ή ζυμαρικό....................4,50 €
Κεφτεδάκια με πατάτες ............................................................5,00 €
Μπακαλιάρο σκορδαλιά με χόρτα εποχής.................................6,00 €

νησΤισιΜα ΦαγηΤα σαραΚοσΤησ
Χταπόδι στιφάδο - γαριδομακαρονάδα......................................6,50 €
ντολμαδάκια γιαλαντζί / Λαχανοντολμάδες νηστίσιμοι .............5,00 €
γεμιστά - μπριάμ λαχανικών.....................................................4,50 €
Μανιτάρια με σάλτσα κρασιού με ρύζι ή ζυμαρικό ....................5,00 €
Κολοκυθοκεφτέδες - λαχανοκεφτέδες ....................................4,50 €
Καλαμαράκια τηγανητά με πατάτες...........................................6,50 €

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

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

Κρεατικά της ώρας, θαλασσινά και ψάρια καθημερινά

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

•Δέχεται καθημερινά
με ραντεβού
•Επισκέψεις
φυσιοθεραπείας
κατ’ οίκον

Δεκτά ΕΟΠΥΥ
και λοιπά ταμεία

Bύρωνoς 9
Tηλ.: 24310 30335
Kιν.: 6932166067

•Μάρμαρα •γρανίτες
•πέτρες•σχιστόλιθοι

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

κοινωνικά
† ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν
καθ' οιονδήποτε τρόπο στο πένθος μας
για τον θάνατο της πολυαγαπημένης μας
μητέρας, γιαγιάς και θείας

Ευχαριστήριο

ΑΛΙΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΟΛΙΟΥ-ΡΟΖΟΥ
Συντ/χου Εκπαιδευτικού
Ευχαριστούμε θερμά
Τρίκαλα 17-4-2019
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Αλεξία Ρόζου και Γεώργιος Μπλουγούρας. ΤΑ
ΕΓΓΟΝΙΑ: Φωτεινή, Θεόδωρος. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ.

ΨΗΓΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ
«... και εκδύεται τα ιμάτια
αυτού» (Ιωαν.13:4)
Εκείνη τη βραδιά, την ώρα
της τρικυμίας στη λίμνη της
Γεννησαρέτ, όταν διέταξε τον
αέρα να σταματήσει και τη θάλασσα να γαληνεύσει, οι μαθητές απορημένοι, κοίταζαν ο
ένας τον άλλο: «Ποιος είναι
Αυτός;» (Ματθ.8:27). Ποιος
στην πραγματικότητα είναι;
Όμως εμείς ας θυμηθούμε
ότι είναι Αυτός που ξεντύθηκε τη βασιλική πορφύρα και
φόρεσε πορφύρα χλευασμού.
Έβγαλε το στεφάνι της δόξας
και φόρεσε στεφάνι από αγκάθια. Αντάλλαξε το σκήπτρο

της ουράνιας εξουσίας, με
ένα καλάμι. Αντάλλαξε του
ουράνιο θρόνο, με έναν σταυρό αισχύνης. Ίσως λοιπόν
υπάρχουν στιγμές, που αυτά
τα τραγικά περιστατικά των
παθών του Κυρίου τα φέρνουμε με σεβασμό στη μνήμη
μας. Πόσα αλήθεια έπαθε!
Ίσως όμως μας διαφεύγει να
ρωτήσομε: γιατί τα «έπαθε»;
Για ποιους; Είναι κάποιες
ώρες στη ζωή μας που με
μετάνοια στην καρδιά μας και
με λυγισμένα γόνατα πρέπει
να ρωτήσουμε: για μένα λοιπόν Κύριε; Για να σωθώ εγώ;
Σε ευχαριστώ Λυτρωτή μου!

Οι κυρίες των επιτροπών φιλοπτώχου και αποπεράτωσης του τέμπλου του Ιερού Ναού Αγίου Παντελεήμονος
Διάβας, ευχαριστούμε θερμά τα τοπικά διαδικτυακά και έντυπα Μ.Μ.Ε. για την προβολή του απογευματινού καφέ που
δόθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 13 Απριλίου και ώρα
6:00μ.μ. στο Μικρό Νυχτερινό. Ευχαριστούμε τον Κλεάνθη
και Μαρία Ζαρκάδα από το Μικρό Νυχτερινό, που προσέφεραν δωρεάν τον καφέ στους παρευρισκομένους. Επίσης, υποκλινόμαστε στην αγάπη του κόσμου που αγκάλιασε αυτή την προσπάθεια και συνεχίζει να τη στηρίζει.
Οι Κυρίες της Επιτροπής Διάβας
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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΑΜΩΝ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού
Κώδικα ότι ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ του Νικολάου και της
Γεωργίας, το γένος Ταμπάκου που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής και κατοικεί στα Κάτω Πατήσια Αθηνών και η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του Κωνσταντίνου και της
Μαρίας το γένος Αποστολοπούλου, που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στα Κάτω Πατήσια Αθηνών πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στην Πόρτα Παναγιά Πύλης.
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού
κώδικα όπως τροποποιήθηκε με το Ν.1250/82 ότι ο ΑΛEξΑΝΔΡΟΣ ΛEΓΚΑΣ του Νικολάου και της Παρασκευής το
γένος Βότσιου που γεννήθηκε και κατοικεί στα Τρίκαλα και
η ΒΑΣΙΛΙΚh ΤΑΜhΛΟΥ του Μιχαήλ και της Στυλιανής το γένος Ντούβλη που γεννήθηκε και κατοικεί στα Τρίκαλα πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο Τρικάλων.

Kήρυγμα Ευαγγελίου

Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού
κώδικα όπως τροποποιήθηκε με το Ν.1250/82 ότι ο ΛΑΖΑΡΟΣ ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ του Χαριλάου και της Ελένης το γένος Πλαρινού που γεννήθηκε και κατοικεί στην Δράμα και η
ΜΕΡΟΠΗ ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ του Σταύρου και της Διάσμως το γένος Ζουμπορλή που γεννήθηκε και κατοικεί στα Τρίκαλα πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο Δράμας.

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.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

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

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Τρικάλων εκφράζει τις θερμότατες ευχαριστίες του προς την κα. Μαρούλα Κλιάφα
και τον κ. Κωνσταντίνο Κλιάφα για την ευγενή παραχώρηση
της αίθουσας του «Κέντρου Ιστορίας και Πολιτισμού
Κλιάφα» για τη διενέργεια της εκδήλωσης του Συλλόγου
που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 13-4-2019 προς τιμήν
του αείμνηστου ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, Καθηγητή
της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και Ακαδημαϊκού, ο οποίος καταγόταν από τα Τρίκαλα.
Για τον Δικηγορικό Σύλλογο Τρικάλων
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Νικόλαος Γουγουλάκης
Γεώργιος Τσαγκούλης

•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

εσωτερικά
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Ευ. Αποστολάκης: «Η συνεργασία με τους συμμάχους
και ιδιαίτερα με τις ΗΠΑ είναι σε εξαιρετικό επίπεδο»
χειρησιακές μας δυνατότητες σε συνεργασία με τις ένοπλες
δυνάμεις άλλων χωρών».
Σε ερώτηση για το αν υπάρχει το ενδεχόμενο η 110 Πτέρυγα Μάχης να αποτελέσει και έδρα των Global Hawk, ο κ. Αποστολάκης είπε πως «υπάρχουν διάφορα αιτήματα τα οποία εξετάζονται».
Αναφορικά με την επίθεση του Πάνου Καμμένου στον Αρχηγό
ΓΕΣ Γεώργιο Καμπά, ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας εξέφρασε

την στήριξη του στο πρόσωπο του κ. Καμπά λέγοντας ότι «οι
αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων είναι θεσμοί και έχουν επιλεγεί με τα κριτήρια ότι είναι οι ικανότεροι».
Επίσης, ο κ. Αποστολάκης είπε πως «τους αρχηγούς δεν πρέπει να τους κριτικάρουμε κατά την διάρκεια της θητείας
τους, αλλά πρέπει να τους αφήσουμε τα περιθώρια να αποδείξουν την ικανότητα τους και τις δυνατότητες τους από το
έργο τους».

Ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Ευάγγελος Αποστολάκης
τη συμβολή της 1ης Στρατιάς και της 110 Πτέρυγας
Μάχης της Πολεμικής Αεροπορίας στα
επιχειρησιακά σχέδια των ενόπλων δυνάμεων της
χώρας, αλλά και στην συνεργασία της Ελλάδας με τους
συμμάχους και ιδιαίτερα με τις ΗΠΑ, αναφέρθηκε σε
δήλωση του ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Ευάγγελος
Αποστολάκης μετά την επίσκεψη που είχε σήμερα στην
1η Στρατιά.
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Ο κ. Αποστολάκης σημείωσε πως «η συνεργασία μας με τους
συμμάχους και ιδιαίτερα με τις ΗΠΑ είναι σε ένα εξαιρετικό επίπεδο» τονίζοντας ότι «προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε
κάθε δυνατότητα που μας παρέχεται για να αυξήσουμε τις επι-
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