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Τη μνήμη των πέντε ΕΠΟΝιτών τίμησε χθες ο Δήμος Τρικκαίων

ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

ΘΑΝΑΣΗ ΜΕΡΙΒΑΚΗ
ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ – ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ
Στις 26 Μαΐου
οι πολίτες όλης
της χώρας καλούνται να αναδείξουν τις νέες
δημοτικές τους
αρχές.
Αποφασισμένοι να συνεχίσουμε τον αγώνα
που ξεκινήσαμε
πριν πέντε χρόνια, ριχνόμαστε
στη μάχη για το
Δήμο Φαρκαδόνας που ονειρευόμαστε, για το Δήμο Φαρκαδόνας που μας αξίζει.
Ενωμένοι, ανανεωμένοι, δυνατοί, αποφασισμένοι για μια καινούργια νίκη με όπλα μας την
αλήθεια, τη διαφάνεια και τα έργα μας.
Την Κυριακή 21 Απριλίου 2019, στο κέντρο
«Ποσειδώνιο» στη Φαρκαδόνα, στις 8:00μ.μ. παρουσιάζουμε στην πρώτη επίσημη του συνδυασμού μας: «Μαζί δημιουργούμε το Δήμο
Φαρκαδόνας», τις αρχές, τις θέσεις και την πρότασή μας για την επόμενη μέρα του Δήμου μας.
Σας προσκαλώ να είστε όλοι εκεί.

Γλυκό Ραντεβού!!!
Κυριακή 21 Απριλίου
μετά τις 7 το απόγευμα
Κυριακή των Βαΐων, 21 Απριλίου είστε
όλοι καλεσμένοι στην
παρουσίαση νέων
προϊόντων γάμου και
βάπτισης, παρέα με
σοκολατένια αυγά
Πασχαλινά και τσουρέκια γεμιστά χρωματιστά!
Όλα αυτά στο αγαπημένο γλυκό κατάστημα Σεράνο, στον ανανεωμένο χώρο του στη
Βασιλείου Τσιτσάνη 95!

Η εκδήλωση έλαβε χώρα στην πλατεία Ρήγα Φεραίου, στο άγαλμα των πέντε παλικαριών

ΣΕΛ.
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Dr ΓΙΑΝΝΗΣ Ε. ΠΑΚΑΣ
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

ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ημέρες λειτουργίας
Δευτέρα: 9π.μ.-1.30μ.μ.
Τρίτη απόγευμα: 6-9μ.μ.

Ασκληπιού 4-Τηλ/Fax:24310 38715-ΤΡΙΚΑΛΑ
Κιν: 6944587743-e mail: pakasioa@gmail.com
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ «ΑΓΡΟΓΑΛ»

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

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΣΔΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
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

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:

24320 78007-24320 22507-24320 22426

Τηλ. επικ.: 24310

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

CMYK

Διάθεση δεξαμενών υγραερίου με
το φθηνότερο συμβόλαιο της αγοράς
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Παναγία των Παρισίων
και της μνήμης
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Σαν Σήμερα
1961
Αποτυγχάνει η αμερικανικής εμπνεύσεως «Επιχείρηση του Κόλπου των Χοίρων»,
που ως σκοπό είχε την ανατροπή του Φιντέλ Κάστρο.
1971
Η ΕΣΣΔ σημειώνει ακόμη
μία πρωτιά στο διάστημα, με
την εκτόξευση του διαστημικού σταθμού «Σαλιούτ».
1980
Διεξάγεται ο 25ος Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision στην Ολλανδία. Νικητής αναδεικνύεται για λογαριασμό της Ιρλανδίας ο
Τζόνι Λόγκαν, με τη σύνθεση
«What’s another year». Η Ελλάδα συμμετέχει με το τραγούδι των Νακασιάν / Σοφού
«Ωτοστόπ», το οποίο ερμηνεύει η Άννα Βίσση και καταλαμβάνει τη 13η θέση.
2005
Ο 78χρονος γερμανός καρδινάλιος Γιόζεφ Ράτσινγκερ
εκλέγεται νέος πάπας, με το
όνομα Βενέδικτος 16ος, διαδεχόμενος τον αποθανόντα
Ιωάννη Παύλο ΙΙ.
2010
Ο «πολυμετοχικός» Παναθηναϊκός επικρατεί 1-0 του
ΠΑΣ Γιάννινα και κατακτά το
Πρωτάθλημα Ελλάδος στο
ποδόσφαιρο, ύστερα από έξι
χρόνια.

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ Α.Ε.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Παναγία των Παρισίων: Η επόμενη μέρα

«Ο

ι καταστροφές
που προκάλεσε στο κτήριο η
πυρκαϊά υπήρξαν βαρύτατες. Οι γιγάντιες
δοκοί και κοκίδες (ξυλεία όγκου 480 κυβικών
μέτρων) της στέγης
αποτεφρώθηκαν, καιόμενες συνεχώς επί πολλές ημέρες.
Σχεδόν όλη η μαρμάρινη κεράμωση, βάρους 350 περίπου τόννων, κατέπεσε θραυσμένη.
Η απότομη και εξαιρετικά ισχυρή ανύψωση της θερμοκρασίας
προκάλεσε βαρύτατες
θερμικές θραύσεις σε
όλες τις μαρμάρινες
επιφάνειες τις ευρισκόμενες στους χώρους
της καιόμενης ξυλείας….] [
….Τα δύο γιγάντια
ξύλινα θυρώματα, αριστουργήματα πολλών
τεχνών συγχρόνως, συνολικού βάρους 30 τόννων, αφανίστηκαν, και

τα υπερκείμενα μαρμάρινα ανώφλια, ολικού βάρους 90 τόννων,
ρηγματώθηκαν από τη
θερμότητα τόσο βαθειά, ώστε να καταντήσουν ετοιμόρροπα».
Ετσι περιγράφει ο
Μανώλης Κορρές στον
τόμο «Ο Παρθενώνας
και η ακτινοβολία του
στα νεότερα χρόνια»
(εκδόσεις Μέλισσα) την
πυρκαγιά που έκαψε
τα σωθικά του μνημείου τον 2ο αιώνα μ.Χ.
Δεκαεννιά αιώνες αργότερα, ένα άλλο μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς,
η Παναγία των Παρισίων, υπέστη ανυπολόγιστες ζημιές από την
πυρκαγιά, αλλά η ολοκληρωτική καταστροφή
αποφεύχθηκε.
Αυτό είναι το πιο σημαντικό, αφού η Notre
Dame δεν κατέρρευσε,
αλλά στέκει ακόμα όρθια, όπως και ο Παρθενώνας.
Ομως η επόμενη

μέρα επαναφέρει στην
παγκόσμια αρχιτεκτονική και αρχαιολογική
κοινότητα το αέναο
ερώτημα πού σταματά
η αναστήλωση και πού
ξεκινά το «κτίσιμο».
Με άλλα λόγια, αν
πρέπει να διατηρηθεί
η δύναμη και η ειλικρίνεια των ερειπίων και
οι διαδοχικές φάσεις
της ιστορίας του μνημείου ή αν πρέπει να
διασωθεί πάση θυσία
η αρχική εικόνα και
ταυτότητά του.
Στην Ελλάδα το δίλημμα αυτό ορθώθηκε
πολλές φορές και τις
περισσότερες από αυτές απαντήθηκε επιτυχώς, όπως αποδεικνύει
το σπουδαίο αναστηλωτικό έργο στον ιερό
λόφο της Ακρόπολης.
Ομως η απάντηση
διαφέρει από εποχή σε
εποχή και από μνημείο
σε μνημείο.
Το άρθρο 15 του
Χάρτη της Βενετίας ενθαρρύνει «…κάθε πρω-

τοβουλία που θα διευκολύνει την κατανόηση
του μνημείου χωρίς να
παραμορφώνει τη σημασία του», δηλαδή την
αναγνωρισιμότητά του.
Στην περίπτωση της
Παναγίας των Παρισίων, η συλλογική μνήμη είναι ισχυρότατη με
εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπων να
νιώθουν συνδεδεμένοι
με τη μορφή που γνώρισαν είτε διά ζώσης,
είτε μέσα από τις σελίδες του μυθιστορήματος του Ουγκώ.

*Η Δέσποινα
Κονταράκη είναι
αρχισυντάκτρια του
Ελεύθερου Τύπου

Το Άγγελμα

της ημέρας

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ:

Να έχεις τα αυτιά σου
Μαρινάκης:

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

" Μύθος η απόπειρα
δολοφονία Καραμανλή"

Για ενημερωτικά κείμενα
και δελτία τύπου στο e-mail:
syntaktes.plogos@gmail.com

(Σε μια χώρα που
ζούμε μόνο με μύθους!)

ανοιχτά σε εκείνους
που αδικούνται, αλλά κλειστά
στους συλλογισμούς

Ο Παππάς μου ζήτησε
να δανείσω τον Καλογρίτσα
για να αποκτήσει κανάλι

```

και στις πιθανολογίες
εκείνων που αδικούν.

```

Μ. Φωτίου, Ο ηγεμών, 38

(Και το κανάλι ποιον
θα είχε ιδιοκτήτη;)

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Κωστής Χρήστος
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

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

Γιδόπουλος Παναγιώτης
Kόντας Άρης
ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΟΙ

Κουτρούκα Αθανασία
Aυγέρη Δήμητρα

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

Το ανέκδοτο της ημέρας
Ένας σύζυγος, ανακαλύπτει ότι η γυναίκα του επισκέπτεται ένα
μέντιουμ και ότι ξοδεύει πάρα πολλά χρήματα με τις επισκέψεις της.
Αποφασίζει να επισκεφτεί αυτό το μέντιουμ ως πελάτης. Φτάνοντας,
χτυπάει το κουδούνι και μία κυρία απαντάει:
- "Καλησπέρα σας."
- "Καλησπέρα", του λέει το μέντιουμ.
- "Εσείς είστε αυτή που προβλέπει το μέλλον;"
- "Μάλιστα", απαντάει το μέντιουμ ανυποψίαστο.
Τότε, της ρίχνει μια δυνατή σφαλιάρα και της λέει:
- "Ήξερες ότι θα συμβεί αυτό;"

Γενική πρόγνωση για σήμερα

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Σ Η Μ Ε Ρ Α

Παρασκευή 19/4/2019
Στη Θεσσαλία, τις Σποράδες και την Εύβοια
νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες
καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές
και απογευματινές ώρες με τοπικούς όμβρους ή
μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.
Σταδιακή βελτίωση από το βράδυ.
ΑΝΕΜΟΙ: Βόρειοι Βορειοανατολικοί 3 με 5 στα
ανατολικά και τα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ
με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: Από 06 έως 18 βαθμούς
Κελσίου.

Πρώτη φορά επισκέφτηκα το
Παρίσι αρχή καλοκαιριού του
1979. Θυμάμαι ότι το αεροπλάνο
προσγειώθηκε βράδυ και κατά
τις δέκα, που κυκλοφορήσαμε
στο ιστορικό κέντρο, ήταν ακόμα
μέρα λόγω Βορρά.
Το πρώτο που μας έδειξε ο
φίλος που μας φιλοξένησε ήταν
η Παναγία των Παρισίων, η Νοτρ
Νταμ [Notre Dame· Ημετέρα Κυρία, αν μου επιτρέπεται η μετάφραση, στο πιο οικείο: Η Κυρά
μας· Κυρά και Κουρά λένε την
Παναγία και σε κάποια μέρη της
Ελλάδας]. «Το καμάρι μας!» είπε
ο φίλος καθώς μας την έδειχνε.
Επισκέφτηκα ακόμα τρεις φορές το Παρίσι. Η τελευταία, το
1999, ήταν Πάσχα, των καθολικών. Μπήκα στην Παναγία.
Ο αρχιεπίσκοπος της Γαλλίας
κήρυττε υπέρ ειρήνης του σύμπαντος κόσμου. Μεγάλη Δευτέρα, 20 χρόνια μετά, γίνηκε το
κακό. Ανεπανόρθωτο.
Από μία ελληνική επιγραφή
[προλογίζει στην πρώτη έκδοση
της «Παναγίας των Παρισίων» ο
Βίκτωρ Ουγκώ] εμπνεύστηκε το
μυθιστόρημά του.
Την ανακάλυψε σε σκοτεινή
γωνιά ενός από τους δυο πύργους της Νοτρ Νταμ και ήταν,
στα ελληνικά γραμμένη, η λέξη:
ΑΝΑΓΚΗ.
Η «ανάγκη» είναι η συνήθης
εξήγηση του ανεξήγητου: «Ηταν
ανάγκη». «Ηταν ιστορική αναγκαιότητα», από μαρξιστική άποψη!
Εδώ δεν ισχύει. Την αποτέφρωση του καμπαναριού, από
όπου ο τραγικός Κουασιμόδος
διαλαλούσε, στο Παρίσι και τον
κόσμο, τον αφανέρωτο έρωτά
του στην Εσμεράλδα με κωδωνοκρουσίες που ο ίδιος δεν άκουγε, δεν υπάρχει ιστορική αναγκαιότητα να την εξηγήσει.
Ελληνική λέξη διάλεξε και η
χθεσινή «Λιμπερασιόν» να θρηνήσει, από την πρώτη σελίδα
της, μέσα από τα αποκαΐδια, τη
μεγάλη απώλεια, σε… δραματική
παραλλαγή του Notre Dame:
Notre Drame!
Το Ημέτερο Δράμα. Το δικό
μας δράμα. Τα μνημεία, όπου
και αν βρίσκονται, είναι μνημεία
του κόσμου ολόκληρου.
Μια ζωντανή μνήμη κάηκε.

Του Πέτρου Μανταίου
από την «Εφημερίδα
των Συντακτών»

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Δηλώνει ετοιμοπόλεμος ο Μαράβας
Την ετοιμότητα του για τις επερχόμενες δημοτικές
εκλογές τόνισε μιλώντας στη Λέσχη 97,6 ο Δήμαρχος Πύλης Κώστας Μαράβας:
« Λένε για τα έργα που κάνουμε τώρα ότι είναι προεκλογικά κόλπα. Πώς είναι δυνατόν να είναι σε όλη τη
χώρα όλοι οι δήμαρχοι συνεννοημένοι να κάνουν τώρα
έργα; Είναι λόγω προγραμματισμένων από πολύ καιρό
εργολαβιών, εμείς τώρα τρέχουμε 20 εργολαβίες που ξεκίνησαν από πριν ένα χρόνο.
Το ψηφοδέλτιο μας έχει κλείσει εδώ και καιρό, και αύριο το πρωί ακόμα μπορώ να καταθέσω τον συνδυασμό
μου. Στόχος δικός μου και της ομάδας μου είναι η νίκη
των εκλογών από την Ά Κυριακή και θεωρώ ότι είναι εφικτό. Για τους υπόλοιπους συνδυασμούς θεωρώ ότι θα
κλείσουν κι αυτοί τα ψηφοδέλτια τους, όμως ενδέχεται
και να μην γίνει κάποιος συνδυασμός.
Γιατί είναι απλά ανακοινωμένοι, όχι δηλωμένοι. Αυτό
θα γίνει στις 5 Μαΐου, εκεί θα φανεί όταν πάρουμε τις ταυτότητες για τους υποψηφίους, οπότε θα δείξει και ποιους θα έχουμε μαζί.
Έχουμε δει και στο παρελθόν να ξηλώνονται τα εκλογικά τους κέντρα και να γίνονται… μαγαζιά μετά.»

∫χρ.πΑπ.

Νέες κινητοποιήσεις
για το πολυνομοσχέδιο

∫Ε.Κ.

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

σελίδα 3

Πάνω από 180.000
επιχειρήσεις
έβαλαν «λουκέτο»

Η «αθάνατη Ελληνίδα μάνα» προστατεύει τον τερματοφύλακα
γιο της από τη βροχή

Δρομολογούνται έργα στην ΔΕΥΑΤ

Σε νέες κινητοποιήσεις ενάντια στο πολυνομοσχέδιο
προχωρούν το επόμενο διάστημα οι καθηγητές, καθώς
το χαρακτηρίζουν ως στο "αντιεκπαιδευτικό".
Στο πλαίσιο αυτό, η ΟΛΜΕ καλεί τη Μεγάλη Δευτέρα
σε συλλαλητήριο στις 6.30 το απόγευμα, υπογραμμίζοντας ότι «το ν/σχ πρέπει να μην ψηφιστεί γιατί υποβαθμίζει τη γενική παιδεία, μετατρέπει την Γ Λυκείου σε
προπαρασκευαστικό έτος για την πρόσβαση στο Πανεπιστήμιο, διευρύνει τις μορφωτικές και κοινωνικές ανισότητες ανάμεσα στους μαθητές και δεν πλήττεται η παραπαιδεία».
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Για δύο μεγάλα τεχνικά έργα που δρομολογούνται άμεσα μίλησε στη Λέσχη 97,6
ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΤ Νίκος Λέρας: « Η εργολαβία των 3 εκ. ευρώ για την αλλαγή των σωληνώσεων στην πόλη είναι μια χρονοβόρα υπόθεση, έχει όμως ήδη ξεκινήσει η διαγωνιστική της διαδικασία. Είναι με τη χρηματοδότηση του προγράμματος Φιλόδημος σε συνδυασμό με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
Ο προγραμματισμένος ορίζοντας του έργου είναι γύρω στα 2 χρόνια, πιθανόν να
αρχίσει μέσα στο καλοκαίρι, και ο λόγος είναι ότι είναι ένα δύσκολο στην εκτέλεση έργο εξ αιτίας των πολλών δικτύων που εμπλέκονται, πχ ρεύμα, τηλεφωνία. Η
πρώτη φάση θα αφορά μια ακτίνα γύρω στα 600 μ. περιμετρικά της κεντρικής πλατείας, μιας και εκεί είναι το παλιότερο υδρευτικό δίκτυο της πόλης.
Ένα ακόμα έργο που είναι έτοιμο προς δημοπράτηση θα είναι και η αναβάθμιση
του βιολογικού καθαρισμού. Είναι μια υποδομή που υπάρχει από τα μέσα του ’80,
οπότε είναι μια μεγάλη ευκαιρία να αναβαθμιστεί αλλά και να βελτιωθεί σε βαθμό
που να μπορούν οι εκροές του βιολογικού να αξιοποιηθούν για πότισμα απευθείας.»

∫χρ.πΑπ.

Πόλος έλξης
Η μεγάλη αξία της Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής Κόζιακα ως πόλος έλξης επισκεπτών είναι αναγνωρισμένη.
Διάφοροι σχεδιασμοί έχουν γίνει για την πλήρη αξιοποίησή της, το Δασαρχείο Τρικάλων έχει αναλάβει και
αναλαμβάνει αξιόλογες πρωτοβουλίες, όμως διαχρονικά
το κράτος παρά τις εκκλήσεις των αρμοδίων Υπηρεσιών,
δεν προσλαμβάνει το απαραίτητο για την βέλτιστη λειτουργία του προσωπικό, αναγκάζοντας αυτό που υπάρχει ή προσλαμβάνεται προσωρινά να εργάζεται πολύ
πάνω από το κανονικό.
Η Περιοχή σε συνδυασμό με άλλα αξιοθέατα και τόπους που προσελκύουν επισκέπτες του Νομού μας ή και
με άλλους Νομούς, έχει την δυνατότητα να γίνει ένας
πρώτης τάξης προορισμός, ενισχύοντας τον τουρισμό
μας.
Αξιόλογες ιδέες υπάρχουν, πολιτική βούληση και
κονδύλια χρειάζονται από την πολιτεία.

∫ Μ.Α.Μπ.

CMYK

Συνολικά 182.694 μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ποσοστό
28,36%) έκλεισαν την περίοδο
2008 – 2016, σύμφωνα με την έκθεση του 2019 του Ινστιτούτου
Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων (ΙΜΕ
– ΓΣΕΒΕΕ) που παρουσιάστηκε
σε ειδική εκδήλωση.
Όπως σημειώνεται «το κόστος
της κρίσης δεν κατανεμήθηκε
ισομερώς σε όλους τους κλάδους, ενώ την ίδια στιγμή παρατηρείται ότι η ανάκαμψη των τελευταίων ετών είναι εξίσου ανισομερής», ενώ υπογραμμίζεται η
ύπαρξη μίας αξιοσημείωτης δυναμικής των πολύ μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων να διευρύνουν τον επιχειρηματικό
τους ορίζοντα.
Ωστόσο, παραμένουν σημαντικά εμπόδια.
Στην έρευνα αποτυπώνεται ότι
το κυριότερο εμπόδιο (με εξαίρεση την υψηλή φορολόγηση)
για περισσότερες από 4 στις 10
επιχειρήσεις (43,3%) θεωρείται η
έλλειψη ρευστότητας και πρόσβασης σε χρηματοδότηση.

∫Ε.Κ.

4 σελίδα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

τη σημασία που
έχουν αυτές οι
ευρωεκλογές,
καθώς θα βάλουν τις
βάσεις για την Ευρώπη
που θέλουμε στάθηκε,
χθες ο υποψήφιος
ευρωβουλευτής του
Κινήματος Αλλαγής κ.
Νίκος Παπανδρέου, κατά
την επίσκεψη του, στα
Τρίκαλα.

Σ

Ο κ. Παπανδρέου ήταν κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης που διοργάνωσε η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΚΙΝΑΛ, στην αίθουσα του
«Φρουρίου», ενώ νωρίτερα
πραγματοποίησε μικρή περιοδεία στην πόλη και επισκέφθηκε το Μουσείο «Τσιτσάνη».
Ο υποψήφιος ευρωβουλευτής στάθηκε στην ανάγκη να
υπάρξει μεγάλη προσέλευση
στις κάλπες, λέγοντας ότι «σε
αυτό πρέπει να επικεντρωθούμε, διότι κατά την περιοδεία συναντώ ανθρώπους που
δηλώνουν πως δε θα ψηφίσουν».
Παράλληλα, υπογράμμισε
ότι»αυτό που θέλουμε είναι
μια Ευρώπη αλληλεγγύης,
κοντά στον πολίτη, ωστόσο
καταγράφεται μια αύξηση της
ακροδεξιάς, επειδή οι πολίτες
αισθάνονται ότι λόγω των πολιτικών που εφαρμόζονται δεν
είναι κοντά τους».
«Και σε αυτό θα πρέπει να
επικεντρωθούμε όσοι θα εκλεγούμε την επόμενη ημέρα στο
ευρωκοινοβούλιο» πρόσθεσε.
Ο κ. Παπανδρέου δεν παρέλειψε να σχολιάσει και την
τρέχουσα επικαιρότητα, διαψεύδοντας τα σενάρια που
θέλουν εκλογικές συνεργασίες του Κινήματος Αλλαγής
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Τόνισε χθες ο υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΚΙΝΑΛ Ν. Παπανδρέου

Να προτάξουμε την Ευρώπη
της αλληλεγγύης και της δημοκρατίας
•Ο υποψήφιος ευρωβουλευτής στάθηκε στην ανάγκη να υπάρξει μεγάλη προσέλευση στις κάλπες

με τη Νέα Δημοκρατία.
«Το Κίνημα Αλλαγής έχει
αυτόνομη πορεία και αυτά τα
σενάρια διακινούνται από τον
ΣΥΡΙΖΑ» ανέφερε και άσκησε
κριτική στην Κυβέρνηση, λέγοντας ότι «το Κίνημα Αλλαγής φέρει τις προοδευτικές
αξίες και όσοι θέλουν να τις
ασπαστούν, μπορούν να συμπορευτούν μαζί μας» υπογράμμισε.
Τέλος, πρόσθεσε ότι το Κίνημα Αλλαγής αυτό που έχει
να προσφέρει στο ευρωκοινοβούλιο είναι οι προοδευτικές αξίες, διότι με τις αξίες
του κοινωνικού κράτους η Ελλάδα μεγαλούργησε και αυτό
χρειάζεται η Ευρώπη.
Ευαγγελία Κάκια

Αυτοδυναμία ΝΔ προβλέπει
ο Μικέλης Χατζηγάκης
«Η ΝΔ θα επιτύχει αυτοδυναμία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι
ένας ισχυρός πρωθυπουργός» τόνισε ο Μικέλης Χατζηγάκης σε
συνέντευξη που παραχώρησε στο Ράδιο Ζυγός. Ο Μικέλης ανέλυσε
το οικονομικό πρόγραμμα της ΝΔ και το πως
σκοπεύει η κεντροδεξιά
παράταξη να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και να βοηθήσει τα μεσαία και χαμηλά στρώματα που πλήττονται βάναυσα από τις πολιτικές της κυβέρνησης. Επίσης, έκανε ειδική αναφορά στην προτεραιότητα Μητσοτάκη
για βελτίωση της καθημερινότητας των πολίτων, από
την μείωση των φόρων μέχρι την διασφάλιση της
ασφάλειας την τάξης σε όλη την επικράτεια. «Με την
ΝΔ τα άβατα τύπου Εξαρχείων θα τελειώσουν. Η
ασφάλεια και η τάξη δεν είναι μόνο ένα δημόσιο αγαθό. Είναι συστατικό στοιχείο και προϋπόθεση για την
λειτουργεία της δημοκρατίας μας. Τα ζήτημα αυτό
θα μπει στην κορυφή των προτεραιοτήτων μας».
Συγχρόνως, σχετικά με την εκτίμηση του για την
εκλογική μάχη, ο Μικέλης τόνισε τα εξής:
«Προβλέπω ότι η ΝΔ θα καταφέρει επιτύχει μια μεγάλη νίκη και να κερδίσει την αυτοδυναμία, και ο Μητσοτάκης θα είναι ένας ισχυρός πρωθυπουργός για
να υλοποιήσει το κυβερνητικό πρόγραμμα του.
Εμένα Κώστα με ενδιαφέρει όμως πιο πολύ και η
επόμενη μέρα. Η πραγματικά μεγάλη νίκη της ΝΔ θα
είναι να καταφέρουν τα νέα παιδιά να βρουν δουλειές και να μείνουν εδώ στην πατρίδα. Η πραγματικά μεγάλη νίκη της ΝΔ θα είναι να καταφέρουν οι
συνταξιούχοι να έχουν μια αξιοπρεπή σύνταξη. Η μεγάλη νίκη της ΝΔ θα είναι να καταφέρουν οι αγρότες να έχουν υψηλότερα εισοδήματα. Σε αυτά πρέπει να επικεντρωθούμε από την πρώτη κιόλας
μέρα».

Ένα σημαντικό έργο για την Καλαμπάκα
•Αποχέτευση ομβρίων επέκτασης πόλης Καλαμπάκας Δήμου Μετεώρων»
στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι προυπολογισμού 2,5 εκ. ευρώ
έες εντάξεις 35
έργων του
Προγράμματος
«ΦιλόΔημος Ι», συνολικού
προϋπολογισμού
113.004.107,03 ευρώ
εγκρίθηκαν με απόφαση
του Υπουργού
Εσωτερικών, Αλέξη
Χαρίτση.

Ν
Του

Γιώργου Χρ. Σιαμουρέλη

✉ grgsiamourelis@gmail.com
Μεταξύ όλων των έργων εγκρίθηκε κι ένα σημαντικό έργο για την
πόλη της Καλαμπάκας, οι κατοικοι
της οποίας το περιμένουν πολλά
χρόνια: Δεν είναι άλλο από το έργο
της «Αποχέτευση ομβρίων επέκτασης πόλης Καλαμπάκας Δήμου
Μετεώρων». Το έργο εντάθηκε στο
πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι και είναι προϋπολογισμού 2,5 εκ ευρώ!
Αφορά τις περιοχές των πολεοδομικών επεκτάσεων, βορειοανατολικά της πόλης «πάνω από το ξενοδοχείο «Διβάνη» και νότια της Καλαμπάκας στο νέο σχέδιο πόλεως
κάτω από τον ΟΣΕ! Το έργο θα περιλαμβάνει την κατασκευή δικτύου
αποχέτευσης ομβρίων δηλαδή
έργα συλλογής, μεταφοράς και
διάθεσης ομβρίων υδάτων στους
διαθέσιμους αποδέκτες, αλλά και
βελτιώσει τον πεζοδρομιών και των
δρόμων πολλοί εκ των οποίων είναι

χωματόδρομοι!
Το εν λόγω έργο θα δώσει τέλος
στα σοβαρά και χρόνια προβλήματα που δημιουργούνται καθ’ όλη
τη διάρκεια του έτους στους κατοίκους και τους διερχόμενους
στην περιοχή από τα όποια τοπικά
πλημμυρικά φαινόμενα και τα υψηλά επίπεδα σκόνης ενώ θα βελτιώσει την ασφάλεια των δρόμων των
δυο πολύπαθων περιοχών της Καλαμπάκας.
Από τον Δήμο Μετεώρων ανακοινώθηκε το έργο με την κατώθι ανακοίνωση:
“Εγκρίθηκε από το Υπουργείο
Εσωτερικών η ένταξη της πράξης
με τίτλο «Αποχέτευση όμβριων επέκτασης πόλης Καλαμπάκας Δήμου
Μετεώρων» στον Άξονα Προτεραιότητας «Υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές», της Πρόσκλησης IV του
Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»,
κατόπιν σχετικής αίτησης που υπέβαλε ο Δήμος Μετεώρων στις
20/02/2019.

Το έργο αφορά τις περιοχές των
πολεοδομικών επεκτάσεων, βορειοανατολικά και νότια της πόλης της
Καλαμπάκας του Δήμου Μετεώρων
και περιλαμβάνει την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων (έργα
συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης
ομβρίων υδάτων στους διαθέσιμους αποδέκτες).
Πρόκειται για ένα έργο που θα
αναβαθμίσει το σύνολο της περιοχής, θα δώσει τέλος στα χρόνια
προβλήματα που δημιουργούνται
καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους
στους κατοίκους και τους διερχόμενους της περιοχής από τα τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα και τα
υψηλά επίπεδα σκόνης, και θα βελτιώσει την ασφάλεια των δρόμων
της περιοχής.
Το ποσό της χρηματοδότησης
ανέρχεται
στο
ποσό
των
2.500.000,00 ευρώ, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 3.757.200,00 ευρώ.
Κύριος του έργου είναι η Δ.Ε.Υ.Α.
Μετεώρων και φορέας υλοποίησης
ο Δήμος Μετεώρων”.

Η λίστα των έργων
μεγαλώνει για τη
Δημοτική Αρχή του
Χρήστου Σινάνη
Η έγκριση ένταξης του έργου
«Αποχέτευση όμβριων επέκτασης
πόλης Καλαμπάκας Δήμου Μετεώρων» στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι του Υπουργείου Εσωτερικών
έρχεται να επιβεβαιώσει ότι η Δημοτική Αρχή του Χρήστου Σινάνη δεν μένει στα λόγια αλλά
προχωρά σε έργα.
Η εν λόγω χρηματοδότηση, ύψους
2.500.000,00 ευρώ, στην κυριολεξία μας
«λύνει τα χέρια» ως Δημοτική Αρχή να
προχωρήσουμε στη δημιουργία ενός
ολοκληρωμένου δικτύου όμβριων υδάτων στην περιοχή επέκτασης του νέου
σχεδίου πόλεως Καλαμπάκας.
Μία περιοχή με έντονη κινητικότητα
και επενδυτική δραστηριότητα, με τους
κατοίκους της όμως να ταλαιπωρούνται
καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους εξαιτίας
της έλλειψης ενός επαρκούς δικτύου
συλλογής και μεταφοράς των όμβριων
υδάτων και της ελλιπούς ασφαλτόστρωσης.
Είναι ένα πρόβλημα το οποίο το βρήκαμε, έχριζε της προσοχής μας, και καταφέραμε να δρομολογήσουμε την επίλυσή του.
Συνεχίζουμε με σωστό προγραμματισμό, σχεδιασμό και μεθοδικότητα για την
ολοκλήρωση όλων των υποδομών που
απαιτούνται στην περιοχή, στοχεύοντας
στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των
πολιτών του Δήμου Μετεώρων.
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Στη συντήρηση μνημείων

θρησκευτικής και πολιτιστικής κληρονομίας
προχωρά η Περιφέρεια Θεσσαλίας
Οκτώ νέα έργα εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων για την Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων

Τ

ο πράσινο φως για την ένταξη στο Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας
Θεσσαλίας οκτώ νέων έργων, για τη συντήρηση
και ανάδειξη θρησκευτικών και πολιτιστικών μνημείων
στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, συνολικού
προϋπολογισμού 442.000 ευρώ, έδωσε το
Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας στην εισήγηση του
Περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστού.

Συγκεκριμένα τα έργα έχουν ως εξής:
Συντήρηση Κωνστάντιου Σχολής Καλαμπάκας, Δήμου Μετεώρων», προϋπολογισμού 210.000 ευρώ
«Συντήρηση Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Καρυές», προϋπολογισμού 30.000 ευρώ
«Συντήρηση Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Μηλιάς», προϋπολογισμού 20.000
«Συντήρηση Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Καλογήρων»,
προϋπολογισμού 12.400 ευρώ
«Συντήρηση Ιερού Ναού Ευαγγελισμού Ρογγίων», προϋπολογισμού 20.000 ευρώ
«Συντήρηση Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Πηνειάδος»,
προϋπολογισμού 30.000 ευρώ
«Αποκατάσταση συντήρηση Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος
Δέσης», προϋπολογισμού 100.000 ευρώ
«Συντήρηση Ιερού Ναού Αγίου Στεφάνου Τρικάλων», προ-

ϋπολογισμού 20.000 ευρώ
Σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας
Αγοραστός τόνισε τα εξής: «Σε συνεργασία με τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Τρικάλων Χρήστο Μιχαλάκη, τους Περιφερειακούς Συμβούλους και τις υπηρεσίες μας, εντάξαμε στο
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας οκτώ νέα έργα που αφορούν στη διάσωση της πολιτιστικής
και θρησκευτικής μας κληρονομιάς. Με σχέδιο και προγραμματισμό αναδεικνύουμε βυζαντινά μνημεία δημιουργώντας
ρεύμα θρησκευτικού τουρισμού στη Θεσσαλία».

Στην ΠΑΔΥΘ ο Θοδωρής Αλέκος με τους συνεργάτες του
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Συναντήθηκε με τον Μητροπολίτη
Σταγών και Μετεώρων ο υποψήφιος
Δήμαρχος Μετεώρων κ. Θ. Αλέκος
Την περασμένη Παρασκευή 12 Απριλίου ο
υποψήφιος Δήμαρχος
του Δήμου Μετεώρων
Θοδωρής Αλέκος και οι
υποψήφιοι Δημοτικοί
Σύμβουλοί του, επισκέφτηκαν τη Μητρόπολη
Σταγών και Μετεώρων,
όπου συναντήθηκαν με
το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας κ. κ. Θεόκλητο.
Μέσα σε μια γόνιμη
και ευχάριστη ατμόσφαιρα συζητήθηκαν
διάφορα θέματα που
άπτονται της κοινωνίας
της Καλαμπάκας και κυρίως θέματα πνευματικότητας και πίστης. Ο

Σεβασμιότατος ευχαρίστησε τον Κύριο Αλέκο και τους υποψήφιους Συμβούλους του για την επίσκεψη και τους συμβούλεψε
σε διάφορα επίπεδα ως Πνευματικός Πατέρας. Τέλος τους
έδωσε την ευλογία του και τους ευχήθηκε καλή δύναμη στην
προσπάθεια τους.
Μετά την αποχώρηση τους από τη Μητρόπολη ο Κύριος
Αλέκος και οι υποψήφιοι Δημοτικοί του σύμβουλοι, περιόδευσαν
στο χώρο της λαϊκής αγοράς και συναντήθηκαν με πολίτες στο
εκλογικό κέντρο που βρίσκεται επί της οδού Βλαχάβας.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΛΕΚΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
ΔΗΜΟΣ»

Τ

ην Περιβαλλοντολογική Αναπτυξιακή
εταιρεία
Δυτικής
Θεσσαλίας (ΠΑΔΥΘ), επισκέφτηκε ο υποψήφιος Δήμαρχος
Μετεώρων κ. Αλέκος και υποψήφιοι Δημοτικοί του Σύμβουλοι, όπου ο διευθυντής κ.
Πλιάσας Ορέστης τους ενημέρωσε για πλήθος θεμάτων.
Υπήρξε εκτενής ενημέρωση
για τον τρόπο λειτουργίας
των ΚΔΑΥ (Κέντρων Διαλογής
Ανακυκλώσιμων Υλικών) όπως
επίσης και για την διαδικασία
αποκομιδής και συλλογής των
απορριμμάτων στους ΧΥΤΑ
(Χώρους Υγειονομικής Ταφής
Απορριμμάτων).
Από την ταφή και χώνευση
των σύμμεικτων σκουπιδιών
παράγεται βιοαέριο ενώ από
την αερόβια χώνευση των οργανικών σκουπιδιών παράγεται υψηλής ποιότητας οργανικό λίπασμα που μπορεί να
αντικαταστήσει το χημικό.
Συζητήθηκαν οι αλλαγές
της νομοθεσίας που θα δούμε
στο μέλλον να εφαρμόζονται
σχετικά με την απόθεση των

σκουπιδιών από τους πολίτες.
Εκτός από τους πράσινους
κάδους (σύμμεικτα σκουπίδια), τα ανακυκλώσιμα υλικά
(μπλε κάδων) θα διαχωρίζονται από την αρχή σε χαρτί,
γυαλί, πλαστικό, μέταλλο, και
πλέον θα προστεθεί και ο
καφέ κάδος στον οποίο θα
γίνεται συλλογή των οργανικών υπολειμμάτων.
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον η
ομάδα του κ. Αλέκου έμαθε
για τα «πράσινα σημεία» που
στο μέλλον θα οριστούν σε

ημιαστικά και αστικά περιβάλλοντα και θα λειτουργούν ως
σημεία απόθεσης κλαδιών,
κομμένων χόρτων αλλά και
ογκωδών αντικειμένων που
δεν μπορούν να πεταχτούν
στους κάδους.
Επίσης υπήρξε αναφορά
για προγράμματα που κατά
καιρούς λαμβάνουν εφαρμογή
και διατίθενται δωρεάν στα
νοικοκυριά οικιακοί κομποστοποιητές.
Ο κ. Πλιάσας σημείωσε τις
ανησυχίες του για το γεγονός

ότι η πόλη της Καλαμπάκας
κατατάσσεται πάρα πολύ χαμηλά στη διαδικασία της ανακύκλωσης, ενώ τα τελευταία
2 τουλάχιστον χρόνια το
απορριμματοφόρο ανακυκλώσιμων του Δήμου Μετεώρων
είναι παροπλισμένο.
Τόνισε πάντως ότι το σημαντικότερο πρόβλημα που
η εταιρεία έχει στον τόπο μας
έχει να κάνει με το μείζον
θέμα που έχει προκύψει πρόσφατα με την ανάρτηση των
δασικών χαρτών όπου όπως
όλα δείχνουν το γήπεδο που
έχει παραχωρηθεί για τον
Σ.Μ.Α Καλαμπάκας (Σταθμός
Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων) αποτελεί… δασική έκταση, ένα πρόβλημα που θα
πρέπει οπωσδήποτε να λυθεί.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΛΕΚΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ
«ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ –
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΗΜΟΣ»

Νέα ονόματα υποψήφιων
με τον εκλογικό συνδυασμό
«ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ»
του υποψηφίου για τον Δήμο
Μετεώρων Χρήστου Σινάνη
Νέα πρόσωπα προστίθενται στο
γενικό ψηφοδέλτιο του εκλογικού
συνδυασμού ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ, με
τον οποίο κατέρχεται στις προσεχείς
δημοτικές εκλογές, ο νυν Δήμαρχος του Δήμου Μετεώρων και
εκ νέου υποψήφιος, κ. Χρήστος Σινάνης.
1 ΚΑΨΑΛΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Επιχειρηματίας
2 ΚΟΜΑΤΣΙΟΥΛΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Φαρμακοποιός
3 ΠΑΠΑΠΟΥΛΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Αρτοποιός
4 ΣΤΑΤΗΡΑ
ΜΑΡΙΑ - ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ
Κτηνίατρος
5 ΨΥΡΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
Πολιτισμολόγος
6 ΧΑΣΙΩΤΗ
ΕΛΕΝΗ
Οικονομολόγος
/Π.Μ.Σ.
Οικονομικά
& Διοίκηση Υγείας
Πρόκειται για συνδημότες μας που βιώνουν τα προβλήματα
του Δήμου μας και δηλώνουν έτοιμοι να δουλέψουν για την επίλυσή τους. Με απαραίτητα εφόδια την εμπειρία και τις γνώσεις
που τους απέφερε ο επαγγελματικός και προσωπικός τους
βίος, απαιτούν από τον εαυτό τους ειλικρίνεια, ρεαλισμό, άψογο
προγραμματισμό και σχέσεις εμπιστοσύνης με τους συμπολίτες
τους.
Τους ευχόμαστε καλή επιτυχία!

6 σελίδα
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Μια πολύ αξιόλογη μουσική εκδήλωση
Η εκδήλωση «Από το Πάθος στην Ανάσταση» προκάλεσε το ενδιαφέρον των Τρικαλινών, στο κατάμεστο πνευματικό κέντρο

Μ

ε μεγάλη επιτυχία
έγινε το βράδυ
της περασμένης
Τρίτης η μουσική
εκδήλωση που
διοργανώθηκε από την
Ιερά Μητρόπολη Τρίκκης
και Σταγών. Τίτλος της:
“Από το Πάθος στην
Ανάσταση”.
Συμμετείχαν η Χορωδία της
Μουσικής Σχολής Νατάσσας
Παπαστάθη, η νεοσύστατη Χορωδία της Ιεράς Μητροπόλεως
Τρίκκης και Σταγών, υπό την
διεύθυνση της Δέσποινας Πλαστάρα, καθώς και μέλη του
Σωματείου Ιεροψαλτών Τρικάλων “Αγ. Ιωάννης ο Δαμασκηνός” που απέδωσαν επίκαιρους ύμνους της Μεγ. Εβδομάδας.
Μίλησε επίσης επικαίρως ο

κ. Εμμανουήλ Γιαννόπουλος,
Επίκουρος Καθηγητής Μουσικολογίας του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Α.Π. Θεσσαλονίκης, με θέμα με θέμα:
«Λόγος, μέλος, βίωμα τη Μεγάλη Εβδομάδα». Τα σχετικά

Ευαγγελικά κείμενα όπως και
ανάλογα παραδοσιακά ποιήματα απέδωσε ο Ζαχαρίας
Ζάχος. Την εκδήλωση προλόγισε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών
κ.κ. Χρυσόστομος, ενώ σύν-

τομους χαιρετισμούς απηύθυναν ο Αντιπεριφερειάρχης κ.
Χρ. Μιχαλάκης, όπως και ο
Δήμαρχος κ. Δημ. Παπαστεργίου. Ήταν μια εκδήλωση που,
θα λέγαμε, άγγιξε υψηλά επίπεδα απόδοσης. Συγκίνησε το

πολυπληθές κοινό, που κατέκλυσε την Αίθουσα “Δημήτριος
Καβράκος” του Πνευματικού
Κέντρου του Δήμου μας, ενώ
με την κατάνυξη που δημιούργησε εισήγαγε τους παρευρισκομένους στο κλίμα των ημε-

ρών της Μεγ. Εβδομάδας και
του Πάσχα. Γι' αυτό και στο
τέλος ο Δεσπότης μας ευχαρίστησε ενθέρμως και εγκαρδίως όλους τους συντελεστές
της πολύ πετυχημένης και
αξιόλογης αυτής εκδήλωσης,
ευχόμενος σε όλους ΚΑΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΗ!!
Να σημειώσουμε τέλος ότι
η Χορωδία της Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκκης και Σταγών,
υπό την διεύθυνση της κ. Δέσποινας Πλαστάρα, το βράδυ
της Μεγ. Παρασκευής, στον
Μητροπολιτικό Ναό του Αγ.
Νικολάου θα ψάλλει τα εγκώμια του Επιταφίου και κατόπιν
θα συμμετάσχει στην πομπή
μέχρι την κεντρική πλατεία
όπου επίσης θα ψάλλει τα εγκώμια.
ΧΡ. ΠΑΠ.

ΤΩΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ 5

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

CMYK

τοπικά

να μεγάλο σχέδιο
που αποτυπώνει τη
δράση και τις
συνέργειες του Δήμου
Τρικκαίων, υλοποιείται
από τις 18 Απριλίου 2019
στα Τρίκαλα. Πρόκειται
για το GiSeMi Hub, τον
Κόμβο Καινοτομίας &
Επιχειρηματικότητας,
που λειτουργεί για να
προσφέρει στέγη και
προώθηση σε όλες τις
νέες ιδέες που υπάρχουν
στα Τρίκαλα, αλλά και σε
άλλες περιοχές της
χώρας.

Ε

Όπως το συνόψισε ο Δήμαρχος Τρικκαίων κ. Δημήτρης Παπαστεργίου στον χαιρετισμό του, η Αυτοδιοίκηση
δεν ασχολείται μόνο για τα καθημερινά προβλήματα, αλλά
και με το να προσφέρει προοπτική. Κυρίως, προοπτική
στο να μείνουν οι νέοι στον
τόμο μας, με τις ιδέες που
μπορούν να μας πάνε μπροστά.
Και σημείωσε ότι ο κόμβος
είναι σημείο συνάντησης διαφορετικών ιδεών, σημείο σύνδεσης και συνέργειας ατόμων που πέτυχαν, με άτομα
που θέλουν να δημιουργήσουν κάτι νέο. Και επεσήμανε
τη στήριξη που δίνεται σε
όλες αυτές τις ιδέες που επιδιώκουν να εκφραστούν.

Ομιλίες
Από την πλευρά της η γενική διευθύντρια του Vodafone
Business κ. Κάτια Σταθάκη, τόνισε τη σημασία των καινοτομιών στον Δήμο Τρικκαίων,
όπως η τεχνολογία 5G που
σύντομα θα υλοποιηθεί. Αλλά
πριν από αυτό, όπως επεσήμανε, η κοιτίδα αυτή στα Τρίκαλα βοηθά, ώστε να δημιουργηθεί κάτι πρωτοποριακό, με τη Vodafone να δίνει
βήμα σε νέους ανθρώπους,
βοηθώντας τους να καινοτομήσουν.
Από την πλευρά ο πρό-
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GiSeMi: Η καινοτομία
απέκτησε στέγη στα Τρίκαλα
•Εγκαινιάστηκε, ο κόμβος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, με τον
διαγωνισμό Trikala Innovation Challenge enabled by Vodafone business
Γιώργος Τζανετάκος διευθυντής μάρκετινγκ και πωλήσεων της Vodafone
- Smart Agriculture
Βραβεύθηκε η Φάρμα Καρρά Μανδράκη από το Ελληνκόαστρο Δήμου Τρικκαίων για
το Σύστημα Μελέτης και Ελέγχου Επίδρασης του Τόπου και
του Είδους χλωρής βοσκής,
στην ποιότητα του τελικώς
παραγόμενου γάλακτος και
γαλακτοκομικού προϊόντος.
Τη βράβευση έκανε ο Δήμαρχος Τρικκαίων κ. Δημή-

εδρος της e-trikala ΑΕ κ. Γιάννης Κωτούλας επεσήμανε την
ανάγκη, να δοθεί υπεραξία
στον άνθρωπο, κάτι που, όπως
τόνισε, επιχειρείται να γίνει με
τις νέες ιδέες στον κόμβο καινοτομίας. Ευχαρίστησε, δε,
τους ανθρώπους της αναπτυξιακής εταιρείας του Δήμου,
τη Vodafone και τη Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας.
Ο πρόεδρος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας
κ. Αν. Λάππας, επεσήμανε ότι
και οι τράπεζες οφείλουν να
κάνουν την «επανάσταση του
e», δηλαδή την επανάσταση
στην ηλεκτρονική τραπεζική.
Και τόνισε ότι η Τράπεζα,
εκτός από την αυτονόητη βοή-

θεια, μπορεί να συμβάλλει,
σε συμβουλευτική, σε ιδέες
και πιθανώς και σε κεφάλια,
για χρηματοδότηση ιδεών που
αξίζουν να αναπτυχθούν.
Ακολούθησαν ομιλίες – παρουσιάσεις των Βαγγέλης Καραθάνου, CEO της GEABIT,
και Άγγελου Ρέζου, CEO της
Rezosbrands AE & Innovation
Facilitator.

Βραβεύσεις
Στη συνέχεια έγινε η αναλυτική παρουσίαση των 18
πρώτων προτάσεων - ιδεών
που υποβλήθηκαν στον 1ο
Διαγωνισμό Καινοτομίας & νεοφυούς Επιχειρηματικότητας,
με την ονομασία «Trikala Innovation Challenge enabled by

Vodafone business». Στόχος
του, ανεύρεση των καλύτερων νέων ιδεών και λύσεων
στις κατηγορίες. Η Επιτροπή
Αξιολόγησης συνυπολόγισε
τα δεδομένα και επέλεξε ως
νικητές τους:
- Smart Cities
Βραβεύθηκε η Reciget - recycle bin, σύστημα για ανακύκλωση σε κάδους, από
ΚΟΙΝΣΕΠ της Αθήνας. Τη βράβευση έκανε ο κ. Γιώργος
Διαμαντόπουλος, CEO της
Vodafone Innovus
- Internet of Things
Βραβεύθηκε το ICT lab Machine vision and ΙoΤ του κ.
Βαγγέλη Βλάχου από την Τρίπολη. Τη βράβευση έκανε ο κ.
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τρης Παπαστεργίου.
Λόγω του υψηλού επιπέδου του διαγωνισμού, δόθηκε
ακόμη ένα βραβείο, στην ομάδα Μπίτας Δ., Παπασταύρος
Ν., Παναγιώτου Κ., Χρυσόμαλλος Γ. για Smart irrigation
(έξυπνη άρδευση). Η συγκεκριμένη ομάδα θα εκπροσωπήσει τα Τρίκαλα στον διαγωνισμό hackathon της ΚΕΔΕ,
τον ερχόμενο Ιούνιο.
Την εκδήλωση παρουσίασε
ο ειδικός συνεργάτης του Δ.
Τρικκαίων κ. Χ. Καλλιάρας.

Ο κόμβος
Το GiSeMi (που είναι η λέξη
των κτηνοτρόφων για τον τράγο που οδηγεί το κοπάδι) λειτουργεί στις ανανεωμένες εγκαταστάσεις της πρώην ΔΕΚΑ
Τρικάλων, επί της οδού
Bαλκάνου 6, στη συνοικία του
Αγίου Οικουμείου. Η συνεχώς
ανανεούμενη ιστοσελίδα με
όλε τις χρήσιμες πληροφορίες
λειτουργεί στη διεύθυνση
www.gisemi.gr.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με
αριθμό 983/16.04.2019 καλούνται τα μέλη της Συνεταιριστικής
Τράπεζας Θεσσαλίας Συν. Π. Ε. στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 30.04.2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30, στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Τρικάλων με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση όρων 7ετούς ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης.
2. Έγκριση όρων ομολόγου μετατρέψιμου υπό όρους σε
εταιρικές μερίδες αορίστου διάρκειας.
3. Προσφορά εταιρικών μερίδων σε ειδική τιμή.
4. Έγκριση νέων μελών.
5. Τροποποίηση Καταστατικού.
Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί, χωρίς άλλη πρόσκληση, την 7.05.2019, ημέρα Τρίτη, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα.
Και, αν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση
θα επαναληφθεί ΟΡΙΣΤΙΚΑ την 14.05.2019, ημέρα Τρίτη και
ώρα 19:30, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα.
Δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα
μέλη των οποίων η εγγραφή έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση και συγκεκριμένα όσα μέλη είχαν εξοφλήσει τη μια
μερίδα τους μέχρι την 12η Ιουλίου 2018 και δεν έχουν δάνεια
ή τμήματα δανείων σε καθυστέρηση άνω των τριών μηνών ή
δικαστική εμπλοκή με την Τράπεζα για καθυστερημένες οφειλές ή παρεχόμενες εγγυήσεις κατά τον χρόνο δημοσίευσης
της παρούσας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου
8 του Καταστατικού.
Η προσκόμιση του δελτίου ταυτότητας είναι απαραίτητη.
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Αναστάσιος Λάππας

8 σελίδα
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Οικονομική ανάσα για τους
αιγοπροβατοτρόφους;
•Αναμένεται αύξηση των τιμών στα αρνιά
και στα κατσίκια ενόψει του Πάσχα

Φ

αίνεται πως πάνε να πάρουν επιτέλους
οικονομική ανάσα οι αιγοπροβατοτρόφοι,
καθώς οι τιμές των αμνοεριφίων, λόγω
Πάσχα έχουν αρχίσει να ανεβαίνουν.

«Δεν έχουμε ακόμη τιμές, κάτι που θα οριστικοποιηθεί μέσα στην Μεγάλη Εβδομάδα» αναφέρει ο πρόεδρος της ΕΑΣ
Καλαμπάκας “ΜΕΤΕΩΡΑ” και της Ομοσπονδίας
Κτηνοτροφικών Συλλόγων ν. Τρικάλων Δημήτρης Κόττης, τονίζοντας
«ωστόσο, τα δεδομένα
που έχουμε μέχρι τώρα
δείχνουν πως θα έχουμε
αυξήσεις στις τιμές των
αρνιών και των κατσιΟ πρόεδρος της ΕΑΣ
κιών».
Καλαμπάκας “ΜΕΤΕΩΡΑ”
Οι τιμές στα αμνοερίκαι της Ομοσπονδίας
φια αναμένεται να ανέΚτηνοτροφικών Συλλόγων
βουν λόγω τόσο του Ελν. Τρικάλων Δημ. Κόττης
ληνορθόδοξου Πάσχα,
όσο και του Ρωμαιοκαθολικού, το οποίο είναι μεθαύριο Κυριακή, με τον κ.
Κόττη να σημειώνει πως και φέτος έχουν υπάρξει εξαγωγές
μικρών αρνιών και κατσικιών, κυρίως προς την Ιταλία,
ζήτηση που τόνωση λίγο την συγκεκριμένη αγορά και
αναμένεται τώρα το δικό μας Πάσχα.

Μ

έχρι 3 Μαΐου 2019
μπορούν οι
ενδιαφερόμενοι
παραγωγοί να υποβάλλουν
ενστάσεις για το “πρασίνισμα”, τις
συνδεδεμένες καθεστώτων και την
συνδεδεμένη βάμβακος.

Σύμφωνα με στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ,
έχουν αναρτηθεί τα αποτελέσματα των
ελέγχων στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις
για τις προαναφερθείσες ενισχύσεις,
οπότε οι παραγωγοί που διαφωνούν με
τα αποτελέσματα, μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις. Η εν λόγω εφαρμογή
είναι ήδη διαθέσιμη στα κατά τόπους
ΚΥΔ (Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων),
όπου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να
υποβάλουν σχετικό αίτημα ένστασης.
Η κοινοποίηση των αποτελεσμάτων
ελέγχου πραγματοποιείται ηλεκτρονικά
και θεωρείται ότι έχει νομίμως κοινοποιηθεί μετά την παρέλευση δέκα ημερών,
από την ανάρτησή τους στο λογαριασμό
του υπόχρεου στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Καρτέλα του Αγρότη» στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με
τα αποτελέσματα ελέγχου είναι απαραίτητη η είσοδος στην εφαρμογή “Καρτέλα
αγρότη” https://osdeopekepe.dikaiomata.gr/FarmersTab/#/login/.
Για να είναι δυνατή η είσοδός στην
εφαρμογή είναι απαραίτητη η λήψη κωδικού και η δημιουργία προσωπικού λογαριασμού από τη σελίδα https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/eggr
afi.php. Οδηγίες για τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού και λήψης κωδικού
περιέχονται στο αρχείο https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/static/fi
les/egxeiridio_online_xristi.pdf. Επισημαίνεται ότι οι παραγωγοί, οι οποίοι έχουν
υποβάλλει Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης online για τα έτη 2014-2018 δεν απαιτείται
να παραλάβουν εκ νέου κωδικό.

Μέχρι 3/5/2019

Υποβολή ενστάσεων
για ενισχύσεις
•Αφορούν το “πρασίνισμα”, τις συνδεδεμένες
καθεστώτων και την συνδεδεμένη βάμβακος

Σημειώνεται ότι οι δικαιούχοι που έχουν
υποβάλλει την ΕΑΕ 2018 online, μπορούν
να υποβάλουν ένσταση με τους κωδικούς
του προσωπικού τους λογαριασμού εισερχόμενοι στη σελίδα https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/ μετά
την εισαγωγή στην εφαρμογή Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2018 στον κατάλογο
επιλογής (menu) «ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ». Διευκρινήσεις αναφορικά με τον τρόπο υποβολής ενστάσεων, έχουν αναρτηθεί στον
κατάλογο επιλογής (menu) «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ».

Οι αγρότες που δικαιούνται ενίσχυσης
στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής
ενίσχυσης, τηρούν, σε όλα τα επιλέξιμα
εκτάριά τους, τις γεωργικές πρακτικές
που είναι επωφελείς για το κλίμα και το
περιβάλλον ή τις ισοδύναμες πρακτικές.
Οι επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον γεωργικές πρακτικές είναι οι εξής:
διαφοροποίηση καλλιεργειών διατήρηση
των υφιστάμενων μόνιμων χορτολιβαδικών
εκτάσεων ύπαρξη περιοχής οικολογικής
εστίασης στη γεωργική έκταση.
Ματθαίος Μπίνας

Από το Δασαρχείο Τρικάλων

Το τελευταίο χρονικό διάστημα οι αιγοπροβατοτρόφοι
πέρασαν πολύ δύσκολες ημέρες, λόγω της κατάρρευσης
των τιμών των αμνοεριφίων, που είχαν φτάσει στα 3-3,5
ευρώ το κιλό, αξίες πολύ κάτω του κόστους παραγωγής.
Ο κ. Κόττης σημειώνει πως «γενικά το κόστος παραγωγής για τους αγρότες έχει εκτοξευτεί, όμως, η αξία
διάθεσης των προϊόντων τους έχει μειωθεί. «Μεγάλη
απογοήτευση διακατέχει τους αιγοπροβατοτρόφους για
την επικρατούσα κατάσταση, τόσο στην αγορά κρέατος,
όσο και σ’ αυτήν του γάλακτος».
Απαντώντας στο ερώτημα τι μπορεί να γίνει ώστε να
αντιμετωπιστεί η κατάσταση και ενδεχομένως να αναστραφεί, ο κ. Κόττης τονίζει «δεν μπορεί να γίνει κάτι
σαν παρέμβαση. Το μόνο που είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί και το ζητάμε εδώ και χρόνια, είναι το μηνιαίο
ισοζύγιο γάλακτος και κρέατος από τον ΕΛΟΓΑΚ. Έτσι
θα γνωρίζουν το κράτος και οι πολίτες την προέλευση
των προϊόντων αυτών και επιτέλους θα σταματήσουν ή
θα περιοριστούν στο ελάχιστο οι ελληνοποιήσεις».
Ματθαίος Μπίνας

Αναβαθμίζεται η Ελεγχόμενη
Κυνηγετική Περιοχή Κόζιακα
Σ
την αναβάθμιση
της Ελεγχόμενης
Κυνηγετικής
Περιοχής Κόζιακα (ΕΚΠΚ)
προχωράει το Δασαρχείο
Τρικάλων, δημιουργώντας
νέες υποδομές.

Ο επόπτης της Κυνηγετικής
Περιοχής Νίκος Μάνιος ενημερώνει πως στις εγκαταστάσεις του πυρήνα Προσαρμογής Θηραμάτων Καλονερίου,
κατασκευάστηκε καινούργιος
κλωβός προσαρμογής πτερωτών και ανακαινίστηκαν οι δύο
υφιστάμενοι κλωβοί, καθώς
και η υπάρχουσα αποθήκη
ζωοτροφών.
Επίσης, αναφέρει ο κ. Μάνιος, τοποθετήθηκε ηλεκτροφόρος περίφραξη για την προστασία των εκτρεφόμενων θηραμάτων από άρπαγες και αντικαταστάθηκε η εξωτερική
πύλη του συγκροτήματος του
πυρήνα, κατασκευάστηκαν
στέγαστρα προστασίας των
θηραματικών πτηνών εντός
του κλωβού, όπως και τάφροι
αποστράγγισης των όμβριων
υδάτων, αλλά και καθαρισμός
στην βλάστηση σε όλη την περίμετρο των κλωβών.
Εκτός των παραπάνω, σε
συνεργασία με το Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και την Αποκεντρωμένη Διοί-

O δασάρχης Τρικάλων
Χρ. Κουλουκούρας

κηση Θεσσαλίας και Στερεάς
Ελλάδας, γίνεται προσπάθεια
προμήθειας πεδινών και ορεινών περδίκων για την επόμενη
κυνηγετική περίοδο σημειώνει
ο κ. Μάνιος και επισημαίνει

Ο επόπτης της Ελεγχόμενης
Κυνηγετικής Περιοχής Κόζιακα
Νικ. Μάνιος

ότι σε συνεργασία με τους
Κυνηγετικούς Συλλόγους Τρικάλων και Πύλης, γίνεται προσπάθεια ανασύστασης των
πληθυσμών της πεδινής πέρδικας σε βιότοπους στην πε-

ριοχή μας.
Ο δασάρχης Τρικάλων Χρήστος Κουλουκούρας τονίζει
πως το Δασαρχείο σχεδιάζει
την αναβάθμιση της Κυνηγετικής Περιοχής, ώστε να καταστεί ακόμη μεγαλύτερος πόλος
έλξης κυνηγών από την Ελλάδα, αλλά και το εξωτερικό, με
προφανείς ευμενείς επιπτώσεις
στην τοπική οικονομία, καθώς
με το άθλημα αυτό σχετίζονται
άμεσα ή έμμεσα πλήθος επαγγελματιών, εμπόρων και επιχειρηματιών, ενώ παράλληλα
προβάλλεται ο τόπος μας.

Μεγάλη συνεισφορά
Η περιοχή «Κόζιακας» είναι
μια από τις μεγαλύτερες σε
έκταση, 483.000 στρεμμάτων,
ελεγχόμενες κυνηγητικές περιοχές της χώρας μας, στην
οποία η άσκηση κυνηγίου είναι
ελεγχόμενη και αποτελεί πόλο
έλξης όχι μόνον για τους ντόπιους κυνηγούς, αλλά και κυνηγούς από όλη την Ελλάδα
και το εξωτερικό. Είναι γνωστή
σε όλους τους πολίτες του
Νομού, αλλά κυρίως του ορεινού πληθυσμού, η συμβολή
της δε στην ανάπτυξη της
ορεινής τοπικής οικονομίας,
αλλά και σε συναφείς με το
κυνήγι επαγγελματικούς κλάδους, είναι πολύ σημαντική.
Ματθαίος Μπίνας

τοπικά

Τη μνήμη των πέντε ΕΠΟΝιτών τίμησε χθες ο Δήμος Τρικκαίων

Ζωντάνεψε ένα κομμάτι ιστορίας
•Η εκδήλωση έλαβε χώρα στην πλατεία Ρήγα Φεραίου
εκεί όπου δεσπόζει το άγαλμα των πέντε παλικαριών
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Στην Φαρκαδόνα
ενημερώνονται
•Δράσεις του Κέντρου Κοινότητας για την
Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων
ια σημαντική πρωτοβουλία ενημέρωσης έχει
αναλάβει για σήμερα ο δήμος Φαρκαδόνας.
Η εμπορία ανθρώπων τροφοδοτεί την
ανάπτυξη του οργανωμένου εγκλήματος και απειλεί
την υγεία, την ασφάλεια και τις βασικές ανάγκες
του ανθρώπου. Είναι το ταχύτερα αναπτυσσόμενο
έγκλημα στον κόσμο.

Μ

η θυσία των 5
τρικαλινών
ΕΠΟΝιτών,
Στέργιου Γάτσα, Γιάννη
Μπριάζη, Κώστα
Στεργιόπουλου, Κώστα
Σύρμπα και Αποστόλη
Τσανάκα, 75 χρόνια μετά
τίμησαν χθες όσοι
συμμετείχαν στην
εκδήλωση που
διοργάνωσε ο Δήμος
Τρικκαίων.

Τ

Η εκδήλωση έλαβε χώρα
στην πλατεία Ρήγα Φεραίου
εκεί όπου δεσπόζει το άγαλμα
των πέντε παλικαριών με την
ομάδα μαθητών από τη Γ’
τάξη του 2ου Δημοτικού Σχο-

λείου Τρικάλων να δίνει τη
δική της, ξεχωριστή νότα στην
εκδήλωση.
Τα παιδιά απήγγειλαν για τη

σημασία της ημέρας ποιήματα και τραγούδια, υπό την διεύθυνση της καθηγήτριας
μουσικής Γεωργίας Κοντοκώστα, ενώ νωρίτερα τελέσθηκε
επιμνημόσυνη δέηση στο σημείο της μαρτυρικής θυσίας
των νεαρών ΕΠΟΝιτών.

Στην συνέχεια, έγινε κατάθεση στεφάνων από τους τοπικούς και πολιτικούς φορείς,
ενώ η εκδήλωση έκλεισε με
την τήρηση ενός λεπτού σιγής
και την απαγγελία του Εθνικού
ύμνου.
Ε.Κ.

Η ζήτηση για
φτηνή εργασία
και σεξ στην Ελλάδα την καθιστά
βασικό προορισμό για θύματα
trafficking. Η Ελλάδα είναι γνωστή ως “το κέντρο της εμπορίας
ανθρώπων στην
Ευρώπη”, καθώς
είναι χώρα διέλευσης και προορισμού για τα
θύματα. Εξαιτίας
της γεωμορφολογίας της και της
γεωγραφικής της
θέσης αποτελεί
κύρια είσοδο για
την Ευρωπαϊκή
Ένωση και συγκεντρώνει το 90% των περιπτώσεων παράνομης μετανάστευσης στην Ευρώπη.
Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Φαρκαδόνας, ο Δήμος
Φαρκαδόνας και η Αντιδημαρχία Προγραμματισμού και
Κοινωνικής Πολιτικής αντιλαμβανόμενοι την σοβαρότητα
του ζητήματος, οργανώνει σε συνεργασία με την εξειδικευμένη οργάνωση A21, σήμερα Παρασκευή 19/4/2019
δύο δράσεις. Η πρώτη αφορά στην ενημέρωση μαθητών
του ΕΠΑΛ Φαρκαδόνας στις 10:00 το πρωί στον χώρο του
σχολείου. Η δεύτερη που θα υλοποιηθεί στις 11:30π.μ. στον
χώρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου, αφορά στην εκπαίδευση του προσωπικού διαφόρων δομών
ώστε να μπορούν να αναγνωρίσουν πιθανά σημάδια σωματεμπορίας των εξυπηρετούμενών τους. Για τον λόγο
αυτό όσοι εργαζόμενοι σε δομές(π.χ. σχολεία, αστυνομία,
δημόσιες υπηρεσίες, ΚΥ,) επιθυμούν να συμμετέχουν στο
σεμινάριο παρακαλούνται να δηλώσουν συμμετοχή στα τηλέφωνα 2433350052 και 2433350056.
Κέντρου Κοινότητας Δήμου Φαρκαδόνας εντάσσεται στο
«Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας
2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
ΧΡ. ΠΑΠ.

10 σελίδα
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Οι μικρές «Λαζαρίνες» έδωσαν χθες το παρόν στο Πνευματικό Κέντρο

Χρώματα και αρώματα

Στο τέλος, προσφέρθηκαν στα παιδιά παραδοσιακά φιλέματα και ενθύμια συμμετοχής

Α

πό χρώματα,
λουλούδια και
παραδοσιακά
τραγούδια «πλημμύρισε»
χθες το πρωί το Πνευματικό
Κέντρο από τις μικρές
Λαζαρίνες που έσπευσαν να
δώσουν το παρόν, στην
καθιερωμένη εκδήλωση που
πραγματοποιείται κάθε
χρόνο.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε
από τη Δ/νση Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου
Τρικκαίων (Τμήμα Πολιτισμού και
Αθλητισμού), σε συνεργασία με
το Σύλλογο Φίλων Λαογραφικού
Μουσείου Τρικάλων και συμμετείχαν παιδιά από διάφορα σχολεία του Δήμου .
Στο διαγωνισμό πήραν μέρος
μικρές Λαζαρίνες που συμμετείχαν, είτε ατομικά, είτε ομαδικά,
έχοντας καλάθια κατασκευασμένα με φυσικά υλικά και στολισμένα με φυσικά λουλούδια, και

τραγουδώντας ένα από τα παραδοσιακά κάλαντα της εορτής,
ενώ θα βραβευθούν τα τρία ωραιότερα καλάθια, τα τρία καλύτερα
παραδοσιακά τραγούδια και οι
τρεις καλύτερες συνολικές παρουσίες (καλάθι και τραγούδι).
Στο τέλος, προσφέρθηκαν στα
παιδιά παραδοσιακά φιλέματα
και ενθύμια συμμετοχής. Στη
Θεσσαλία, όπως και στη Στερεά
Ελλάδα, στη Μακεδονία, και στη

Θράκη τα κάλαντα του Λαζάρου
τα τραγουδούν μόνο κορίτσια ,
οι «λαζαρίνες».
Στολισμένες με ωραίες φορεσιές και κρατώντας καλάθια στολισμένα με λογής λογής ανοιξιάτικα λουλούδια γυρίζουν όλα
τα σπίτια. Καθώς τελείται μέσα
την καρδιά της Άνοιξης πέρα
από τα θρησκευτικά μηνύματα
που μεταδίδει , συμβολίζει και
την αναγέννηση της φύσης. Οι

λαζαρίνες επίσης συμβολίζουν
την αναγέννηση και συνέχιση της
ίδιας της παραδοσιακής κοινωνίας, είναι οι κοπέλες – μελλοντικές νύφες που θα αναλάβουν
μέσα από το γάμο και την απόκτηση παιδιών να ανανεώσουν
και να συνεχίσουν την παραδοσιακή κοινωνία. Σε πολλές περιοχές συμμετέχουν στο έθιμο
και γυναίκες άλλων ηλικιών ενώ
με την ολοκλήρωσή του συγκεν-

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Γεώργιος Σ. Σακκάς
Αναλαμβάνονται:
Aρχιτεκτονικές - στατικές μελέτες
Έκδοση οικομικών αδειών
Νομιμοποιήσεις τοκτοποιήσεις αυθαιρέτων
Ανακαινίσεις καταστημάτων
Τοπογραφικές εργασίες
Δηλώσεις - Διορθώσεις
εθνικού κτηματολογίου

ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Διπλ. Πολιτικός μηχανικός ΔΠΘ, Msc

τρώνονται στην πλατεία του χωριού και όπου χορεύουν και τραγουδούν χορούς, πιασμένες όλες

οι γυναίκες σε ένα κύκλο.
Ε.Κ.

Περαιβού 18, Τρίκαλα
Τηλ.: 24310 23748 • Fax: 24310 79710
Κιν.: 6977299508 • e-mail: georg.sakkas@gmail.com

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

Κέντρο Διάγνωσης &
Θεραπείας Διαταραχών

Προσφορές 15/4-30/4
•ΣΕΤ Πασχαλινό Τσουρέκι “Χατζής” +
Σοκολατένιο Αυγό 170γρ
ΜΟΝΟ 4,90€!!!
•Παρθένο Ελαιόλαδο Κρήτης
ΚΟΚΟ 5lt 15,50€

0,50€
•Ελληνικός Καφές Λουμίδη 96 gr. 1,50€
•Κάρβουνα 5Kg 3,95€
•Μπύρα Pills Hellas 0,33lt

*Στο κατάστημά μας θα βρείτε πολλές ακόμα προσφορές

“ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ”

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ
Αναπτυξιολόγος-Παιδίατρος PhDc,
Σκυλοτροφή συντήρησης 20kg

από

Σκυλοτροφή ενέργειας 20kg

από

Γατοτροφή Premium από 24,99

μόνο

Αλεύρι τύπου πολυτελείας 5kg

από

Αλεύρι τύπου 70% 25kg

από

Hλιέλαιο 10λίτρα

από

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

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

τοπικά

Οι κεντρικοί δρόμοι των Τρικάλων «πλημμύρισαν» με Λαζαρίνες

Τραγούδησαν το Λάζαρο

•Χθες μικρές και μεγάλες Λαζαρίνες επισκέφθηκαν τον Π.Λ.
δίνοντας μια εορταστική νότα

“…Ήρθε ο Λάζαρος, ήρθαν τα βάγια…”,
τραγούδησαν για ακόμα μια φορά στον «Πρωινό Λόγο» μικρές και μεγάλες Λαζαρίνες.
Κρατώντας τα καλαθάκια που δημιούργησαν
και στόλισαν με αγάπη και μεράκι, οι μικρές Λαρίνες έστειλαν το δικό τους το μήνυμα, υπογραμμίζοντας ότι η άνοιξη είναι εδώ, παρά το γεγονός ότι βρέχει κάθε μέρα τις τελευταίες δέκα
μέρες.
Χθες το πρωί, οι κεντρικοί δρόμοι των Τρικάλων «πλημμύρισαν» με Λαζαρίνες και τα στολισμένα καλαθάκια τους, δίνοντας μια εορταστική νότα και προετοιμάζοντας ουσιαστικά για τον
ερχόμενο της Μεγάλης Εβδομάδας.
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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
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ο «Χρυσοπράσινο
Φύλλο» είναι ένα
πρόγραμμα
περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης με διετείς
συμπράξεις σχολείων από
την Ελλάδα και την Κύπρο.
Λειτουργεί από το 1994 και
θέτει ως στόχους την
καλλιέργεια περιβαλλοντικής
συνείδησης, την ανταλλαγή
καλών πρακτικών, τη
δημιουργία σχέσεων και
συνεργασίας .και την
ενδυνάμωση των ιστορικών,
εθνικών και πολιτιστικών
δεσμών Ελλάδας-Κύπρου.

Τ

Το Γυμνάσιο Μεγαλοχωρίου
συμμετέχει στο πρόγραμμα κατά
τη διετία 2017-2019 σε σύμπραξη
με το Γυμνάσιο Λιβαδιών Λάρνακας. Κατά την τρέχουσα σχολική
χρονιά πραγματοποιήθηκαν ανταλλαγές επισκέψεων των μαθητικών ομάδων με συνοδούς εκπαιδευτικούς και με τη μέθοδο της
αμοιβαίας φιλοξενίας. Έτσι, μετά
τη φιλοξενία στο Μεγαλοχώρι μαθητών και εκπαιδευτικών του Γυμνασίου Λιβαδιών, ήρθε τώρα η
σειρά του Γυμνασίου Μεγαλοχωρίου να ταξιδέψει στην Κύπρο. Η
επίσκεψη πραγματοποιήθηκε από
τις 11 έως τις 14 Απριλίου 2019
και πήραν μέρος σε αυτή 13 μαθητές, η συντονίστρια του προγράμματος, κα Κωνσταντίνα Πλεσιώτη, ο διευθυντής του σχολείου,
κος Σωτήρης Τσαντίλας, και ο
εκπαιδευτικός Δημήτρης Γκούμας.
Ο ομάδα αναχώρησε από το
Μεγαλοχώρι το πρωί της Πέμπτης, 11 Απριλίου. Η προγραμματισμένη απογευματινή πτήση
από το αεροδρόμιο Μακεδονία
άφησε χρόνο για μια επίσκεψη
στη βασιλική του Αγίου Δημητρίου (5ος αι.) και μια περιήγηση
στην Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για μια ήσυχη περιοχή, με ιδιαίτερη ιστορία και μοναδική αρχιτεκτονική. Θαυμάσαμε την πανοραμική θέα, τα μεσαιωνικά τείχη και τον πύργο του
Τριγωνίου, περπατήσαμε σε στενά πλακόστρωτα με όμορφες παραδοσιακές κατοικίες και επισκεφθήκαμε τον βυζαντινό ναό του
Αγίου Νικολάου Ορφανού, μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής
Κληρονομιάς της UNESKO, κτισμένο στις αρχές του 14ου αιώνα.
Από εκεί κατηφορίσαμε για την
παραλία της Θεσσαλονίκης, κάνοντας μια σύντομη στάση για ξενάγηση στη Ροτόντα (Μαυσωλείο
Γαλέριου, 304) και καταλήξαμε
στην πλατεία Αριστοτέλους για
φαγητό. Αργότερα, στο αεροδρόμιο, ο ενθουσιασμός ήταν διάχυτος, καθώς για τους περισσότερους μαθητές ήταν η πρώτη

Το 1ο Γυμνάσιο Τρικάλων, πιστεύοντας ότι η θεματική εβδομάδα δίνει στους μαθητές την
ευκαιρία ενημέρωσης από ειδικούς για σημαντικά ζητήματα
μέσα από έναν διαφορετικό τρόπο προσέγγισης και πιστεύοντας
στη συνεργασία του σχολείου με
τους γονείς αλλά και με επιστημονικούς και δημόσιους φορείς
αφιέρωσε μεγάλο μέρος των φετινών του δράσεων στο θέμα της
διαδικτυακής ασφάλειας. Με πολλή και καλή ομαδική δουλειά από
τον Σύλλογο των Καθηγητών, που
για μια ακόμη χρονιά έδωσαν τον
καλύτερο τους εαυτό, καθώς και
τη συμβολή και των ίδιων των
μαθητών προσπαθήσαμε να πετύχουμε την ευαισθητοποίηση
όλων σε ένα τόσο σημαντικό
θέμα.
Την Τετάρτη 17-4-19 πραγματοποιήθηκε στο πνευματικό κέντρο του Δήμου Τρικκαίων η κεντρική εκδήλωση του 1ου Γυμνασίου Τρικάλων στο πλαίσιο της
Θεματικής Εβδομάδας, ημερίδα
με θέμα την ασφάλεια στο διαδίκτυο και με τίτλο «πλοηγούμαστε
…ασφαλώς». Στην εκδήλωση, την
οποία χαιρέτισε ο Δήμαρχος Τρικ-
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Το Γυμνάσιο Μεγαλοχωρίου στην
Κύπρο το «Χρυσοπράσινο Φύλλο»

φορά που ταξίδευαν με αεροπλάνο.
Το πρώτο βράδυ στη Λάρνακα
τα παιδιά το πέρασαν με τις οικογένειες φιλοξενίας. Το επόμενο
πρωί (12/4) συναντηθήκαμε όλοι
στο Γυμνάσιο Λιβαδιών, ξεναγηθήκαμε στις εγκαταστάσεις του
σχολείου και ενημερωθήκαμε για
τον τρόπο λειτουργίας του Κυπριακού Εκπαιδευτικού Συστήματος. Κατόπιν, σε ειδική εκδήλωση αφιερωμένη στο «Χρυσοπράσινο Φύλλο», παρουσία όλου
του σχολείου, οι δύο ομάδες παρουσίασαν το σχολείο και την περιοχή τους, καθώς και τις εργασίες που εκπόνησαν το προηγούμενο σχολικό έτος. Επίσης,
παρακολούθησαν σχετικά βίντεο
και τραγούδησαν και χόρεψαν
χορούς παραδοσιακούς χορούς.
Ακολούθησε επίσκεψη στο Περιβαλλοντικό κέντρο του «Κάβο
Γκρέκο», κοντά στην Αγία Νάπα,
όπου τα παιδιά μαζί με Κύπριους
συμμαθητές τους ενημερώθηκαν
για το μοναδικό οικοσύστημα της
περιοχής και συμμετείχαν σε δράσεις πεδίου, σε παραλία της περιοχής. Το βράδυ γονείς, μαθητές

και εκπαιδευτικοί συναντήθηκαν
σε παραδοσιακή ταβέρνα της
Λάρνακας, γνωρίστηκαν και διασκέδασαν όλοι μαζί.
Το Σάββατο, 13 Απριλίου, οι
ομάδες του «Χρυσοπράσινου Φύλλου» πραγματοποίησαν εκπαιδευτική επίσκεψη σε αξιοθέατα
της Κύπρου. Πρώτος σταθμός το
αρχαίο Κούριο, μια μεγάλη πόλη
που γνώρισε σημαντική ακμή στα
αρχαία και ρωμαϊκά χρόνια, για να
καταστραφεί τελικά ολοσχερώς
από έναν καταστροφικό σεισμό
κατά τον 4ο αι. μ.Χ. Εντυπωσιαστήκαμε από το αρχαίο θέατρο με
την καταπληκτική θέα στη θάλασσα, την Αγορά και τα λουτρά
και θαυμάσαμε τα εξαιρετικά ψηφιδωτά που κοσμούσαν τις πολυτελείς κατοικίες των ρωμαϊκών
χρόνων. Επόμενη στάση μας το
μεσαιωνικό Κάστρο στο Κολόσσι
εξαιρετικό δείγμα στρατιωτικής
αρχιτεκτονικής (1210) και η σύγχρονη πόλη της Λεμεσού, με τα
φουτουριστικά κτίρια, τα πολυτελή ξενοδοχεία και την ολοκαίνουρια εντυπωσιακή μαρίνα της.
Από εκεί πήραμε το δρόμο για τη
Λευκωσία, την πρωτεύουσα της

Κύπρου. Περπατήσαμε στην οδό
Λήδρας μέχρι το Μνημείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και κινηθήκαμε κατά μήκος της λεγόμενης «Πράσινης Γραμμής», που
χωρίζει το Ελεύθερο Τμήμα της
Κύπρου από τα Κατεχόμενα. Η
Λευκωσία παραμένει επί δεκαετίες
η μόνη διχοτομημένη πρωτεύουσα στον κόσμο, ζωντανή απόδειξη της ανικανότητας ή/και της
απροθυμίας της Διεθνούς Κοινότητας να επιβάλλει τους κανόνες
του Διεθνούς Δικαίου. Το βράδυ
οι μαθητές διασκέδασαν όλοι μαζί
στην παραλία της Λάρνακας, ενώ
οι εκπαιδευτικοί είχαν συναντήσεις με τον υπεύθυνο του «Χρυσοπράσινου Φύλλου» και μέλη
του Συλλόγου Διδασκόντων του
Γυμνασίου Λιβαδιών.
Την Κυριακή (14/4), την τελευταία μέρα μας στην Κύπρο, μαθητές και εκπαιδευτικοί είχαν
ελεύθερο χρόνο να χαλαρώσουν
και να γνωρίσουν καλύτερα τη
Λάρνακα, το αρχαίο Κίτιο. Περπατήσαμε στο ιστορικό κέντρο και
στις «Φοινικούδες», την παραλία
που χτυπά η καρδιά της πόλης.
Εκεί είδαμε και την προτομή του

Κίμωνα του Αθηναίου, που πέθανε το 449 π.Χ. κατά τη διάρκεια
της νικηφόρας πολιορκίας του
Κιτίου, στα πλαίσια της Αθηναϊκής
εκστρατείας για την απελευθέρωση της Κύπρου από τον περσικό ζυγό. Και φυσικά δεν θα
μπορούσαμε να παραλείψουμε
ένα προσκύνημα στον ιστορικό
ναό του Αγίου Λαζάρου, μια από
τις πιο ωραίες και αρχαίες εκκλησίες της Κύπρου, που κτίστηκε στα τέλη του 9ου αιώνα από
τον αυτοκράτορα του Βυζαντίου
Λέοντα Στ’ το Σοφό, πάνω από τον
τάφο του αγίου Λαζάρου, του
αναστημένου φίλου του Χριστού.
Το απόγευμα πήραμε το δρόμο
της επιστροφής. Ο αποχαιρετισμός στο αεροδρόμιο πραγματοποιήθηκε σε κλίμα συγκίνησης,
με πολλές αγκαλιές και φιλιά
αλλά και αρκετά δάκρυα!
Το ταξίδι μας στην Κύπρο ήταν
μια ανεπανάληπτη εμπειρία για
όλους τους συμμετέχοντες, μαθητές και εκπαιδευτικούς. Μιλήσαμε για κοινά περιβαλλοντικά
προβλήματα, ανταλλάξαμε ιδέες
και καλές πρακτικές, ζήσαμε από
πρώτο χέρι αυτό που ονομάζεται

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Δύο εκδηλώσεις για την ασφάλεια στο διαδίκτυο
στο πλαίσιο της θεματικής εβδομάδας
καίων κ. Δημήτριος Παπαστεργίου, οι μαθητές του σχολείου παρακολούθησαν με ενδιαφέρον
τρείς σχετικές εισηγήσεις:
Η κ. Όλγα Γαλάνη, Αστυνόμος
Β' Ειδικών Καθηκόντων Πληροφορικής, Τμήμα Καινοτόμων Δράσεων και Στρατηγικής, Διεύθυνση
Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος
που ήρθε για το σκοπό αυτό από
την Αθήνα, έκανε εισήγηση με
θέμα «Ασφαλής Πλοήγηση στο
Διαδίκτυο», κατά την οποία ανέπτυξε θέματα σχετικά με τον ρόλο
της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος όσον αφορά τις Διαδικτυακές απειλές,
όπως η Διαδικτυακή αποπλάνηση
ανηλίκων, το Sexting, το φαινόμενο του διαδικτυακού εκφοβισμού (Cyberbullying), οι κίνδυνοι
που ελλοχεύουν στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης και τη

χρήση των Smartphones, και αναφέρθηκε στις ενδεδειγμένες ενέργειες πρόληψης και αντιμετώπισης των κινδύνων που σχετίζονται
με τις νέες τεχνολογίες, και τα
Διαδικτυακά παιχνίδια.
Ο κ. Βασίλης Μπούγλας,
Ηλ/γος Μηχ/κος & Μηχ/κος Η/Υ,
ΕΔΙΠ Πληροφορικής, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλη-

τισμού, ανέπτυξε θέμα με τίτλο:
«Εξέλιξη του διαδικτύου και η
συμβολή του στην εκπαίδευση.
Προστατεύω τα δεδομένα μου».
Η κ. Φανή Σακκά, Υπεύθυνη
Προγραμμάτων Προαγωγής Υγείας & Ψυχολογικής Υποστήριξης
στην Κοινότητα, της Δ/νσης Υγείας, Π.Ε. Τρικάλων, Νοσηλεύτρια
Ψυχικής Υγείας, Οικογενειακή Συστημική Θεραπεύτρια, Σύμβου-

λος Τοξικοεξαρτήσεων, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων, ανέπτυξε το
θέμα «Ας μιλήσουμε για το Διαδίκτυο: Η πορεία από τη χρήση
στην εξάρτηση»
Στο κλείσιμο της ημερίδας έγινε από μαθητές μας, παρουσίαση
έρευνας που πραγματοποιήθηκε
στο σχολείο για την χρήση του
διαδικτύου από τους μαθητές του
και οι ομιλητές απάντησαν σε
ερωτήσεις των μαθητών. Η εκδήλωση έκλεισε με ένα «θεατρικό
χορευτικό» από δύο μαθήτριες με
θέμα τον διαδικτυακό εκφοβισμό.
Το απόγευμα της Τετάρτης,
στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε αντίστοιχη εκδήλωση
ενημέρωσης των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών του σχολείου για την ασφάλεια στο διαδίκτυο Την εκδήλωση χαιρέτισαν

«Κυπριακό πρόβλημα» και διχοτόμηση. Ανακαλύψαμε νέες γνώσεις, εικόνες, ήχους και γεύσεις,
γνωρίσαμε καινούρια πρόσωπα
και διαφορετικούς τόπους. Το μεγαλύτερο κέρδος όμως ήταν η
διαπίστωση πως, παρά τις διεθνείς πολικές και οικονομικές σκοπιμότητες, οι δεσμοί ΕλλάδαςΚύπρου παραμένουν άρρηκτοι
και ισχυροί.
Κλείνοντας, νιώθουμε την επιτακτική ανάγκη να ευχαριστήσουμε:
-Τις κυπριακές οικογένειες για
τη ζεστή φιλοξενία, την γενναιοδωρία και την αγάπη που έδειξαν
στους μαθητές μας.
-Το Σύλλογο Διδασκόντων και
το Προσωπικό του Γυμνασίου Λιβαδιών Λάρνακας, και ιδιαιτέρως
τον συντονιστή του «Χρυσοπράσινου Φύλλου» κ. Κουμή Φιλίππου
και τον διευθυντή στου σχολείου,
κ. Ανδρέα Βίττη, για τη θερμή υποδοχή και φιλοξενία τους, τις όμορφες εκδηλώσεις, εκδρομές και
δράσεις που οργάνωσαν.
-Την εκπαιδευτικό κα Μαρία
Λεβέντη, συντονίστρια του προγράμματος κατά το σχ. έτος 201718, που έθεσε τις βάσεις για μια
όμορφη και εποικοδομητική συνεργασία.
-Τον Σύνδεσμο Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου Λιβαδιών
για τα όμορφα δώρα τους.
-Το ΚΠΕ Αργυρούπολης, που
επί χρόνια συντονίζει ακούραστα
και με επιτυχία το «Χρυσοπράσινο Φύλλο», δίνοντάς μας την ευκαιρία να ζήσουμε αυτή την ξεχωριστή εμπειρία.
-Τον Δήμο Τρικκαίων και ιδιαίτερα, κ. Ιωάννη Κωτούλα, πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. για την αμέριστη συμπαράσταση και οικονομική βοήθεια που μας παρείχε.
-Την Περιφέρεια Θεσσαλίας
και κυρίως τον Αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων, κ. Χρήστο Μιχαλάκη,
για την οικονομική βοήθεια και το
έντυπο υλικό που μας διέθεσε.
-Το 4ο Γυμνάσιο Τρικάλων και
την διευθύντριά του κα Αθανασία
Τσιοτινού για την άψογη συνεργασία κατά την μεταφορά μας
προς και από τη Θεσσαλονίκη
-Τις επιχειρήσεις «ΜΑΤΗΣ ΑΕ»
και «Μπουλογιώργος, Ένα και
κάτι» για τα προϊόντα που μας
πρόσφεραν.
-Τους μαθητές του σχολείου
μας, που συμμετέχουν με ζήλο τα
δύο αυτά χρόνια στις δράσεις
του «Χρυσοπράσινου Φύλλου»
και μας δίνουν τη δύναμη να συνεχίσουμε με παρόμοιες πρωτοβουλίες και προγράμματα.
Η παιδαγωγική ομάδα
του «Χρυσοπράσινου Φύλλου»,
Πλεσιώτη Κ., Τσαντίλας Σ.,
Γκούμας Δ.

η Διευθύντρια Δ/θμιας Εκ/σης κ.
Βασιλική Κάκλα, η οποία τόνισε
την συμβολή των γονέων στην
ασφαλή και ορθή χρήση του διαδικτύου από τους μαθητές. και ο
Αντιδήμαρχος Παιδείας κ. Άκης
Αναστασίου. Η κ. Όλγα Γαλάνη
από την Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, Αστυνόμος Β' Ειδικών
Καθηκόντων Πληροφορικής, Τμήμα Καινοτόμων Δράσεων και
Στρατηγικής μίλησε για τους κινδύνους στο διαδίκτυο και το ρόλο
των γονέων όσον αφορά την προστασία των παιδιών από αυτούς.
Η κ. Φανή Σακκά από την Διεύθυνση Υγείας της Π.Ε. Τρικάλων
μίλησε για τον εθισμό. όσον αφορά στη χρήση του διαδικτύου
των smarthones και των διαδικτυακών παιχνιδιών. Παραβρέθηκαν ο Αστυνομικός Διευθυντής
Στυλιανός Μπιλιάλης καθώς και οι
σύνδεσμοι της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος στα Τρίκαλα Ε. Καταραχιάς και Ε. Μπαλάφας, που ενημέρωσαν τους
γονείς για τις δυνατότητες της
υπηρεσίας τους. Η εκδήλωση
έκλεισε με ερωτήσεις των γονέων
και σχετική συζήτηση.
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στη σέντρα των
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΣΤΑΘΕΡΑ… ΠΡΩΤΕΣ
Ενωση Δροσερού Μουριάς και Λυγαριά
συνέχισαν με νίκες (σελ 7)
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΜΠΑΣΚΕΤ

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΧΑΡΤΗΣ

ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΣΤΡΟΦΗ

Το πρόγραμμα στο τουρνουά
της Δήμητρας, που περιλαμβάνει
μαζεμένους αγώνες (σελ 6)

Σημαντικές αναμετρήσεις έχει μπροστά του
το Τρικαλινό δίδυμο της Γ’ Εθνικής
και είναι στις επάλξεις (σελ 4)

4 Με την πλάτη στον τοίχο βρίσκεται ο Α.Ο. Τρίκαλα μετά
την τελευταία αγωνιστική και μένει να δούμε τα αποθέματα
και τους συσχετισμούς, που θα διαμορφώσουν τον χάρτη
(σελ. 5)
CMYK
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άποιες ομάδες
χαρακτηρίζονται
από τους
ειδικούς ως
άτρωτες. Η ανάλυσή τους
εδράζεται στο γεγονός
ότι διαθέτουν μεγάλη
ποιότητα και το
απαραίτητο βάθος στο
ρόστερ.

Σε τεντωμένο σχοινί
Ανοιχτά σε προβλέψεις είναι τα παιχνίδια των Εθνικών κατηγοριών
μπάσκετ και δεν λείπουν ηχηρές ανατροπές με Τρικαλινή σφραγίδα

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Θεωρούν λοιπόν ότι οι προπονητές μπορούν να ανακατέψουν την τράπουλα ανά
πάσα ώρα και στιγμή προκειμένου να φέρουν την υπόθεση
στα μέτρα τους.
Ωστόσο οι μυημένοι εκτιμούν ότι πάντα υπάρχουν μικροατέλειες, οπότε είναι στο
χέρι των ανταγωνιστών να εντοπίσουν την αχίλλειο πτέρνα.
Παράλληλα όταν συγκροτήματα πετυχαίνουν τους στόχους κάπου χαλαρώνουν, χάνουν την συγκέντρωση και σε
αρκετές περιπτώσεις ανατρέπονται οι συσχετισμοί.
Πάντως αρκετοί σύλλογοι
ισορροπούν σε τεντωμένο
σχοινί και προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο για να κερδίσουν το στοίχημα.
Στο τοπίο αυτό τα Τρικαλινά
παιδιά άλλων ομάδων φροντίζουν να πλειοδοτούν σε ουσία.
Το κίνητρο είναι υψηλό για
τις περισσότερες ομάδες που
μετέχουν στα Εθνικά πρωταθλήματα μπάσκετ, οπότε δεν
προκαλεί έκπληξη το γεγονός
της ανατροπής συναισθημάτων.
Σχεδόν κάθε αγωνιστική
προκύπτουν αγώνες με εξέλιξη θρίλερ στους οποίους ο
πιο ψύχραιμος πετυχαίνει τον
αντικειμενικό του στόχο.
Γενικά τα στελέχη των σωματείων δεν σταματούν να
ψάχνονται αφού θέλουν πάντα
το κάτι παραπάνω.
Ετσι το τελευταίο διάστημα
γίνονται αρκετές κινήσεις στην
σκακιέρα με τους προπονητές
να προσπαθούν να πάρουν
το κάτι παραπάνω.
Με όλα αυτά άπαντες θεωρούν ότι οι ομάδες θα ανεβάσουν στροφές και τα υπόλοιπα ματς θα είναι ένα και
ένα.
Ωστόσο χρόνος υπάρχει και
από την στιγμή που προκύπτουν πίστη και συσπείρωση
η απόσταση μπορεί να γεφυρωθεί όσον αφορά τις ομάδες
που έχασαν έδαφος.
Οσο για τους Τρικαλινούς
αθλητές που αγωνίζονται με
φανέλες άλλων ομάδων δια-

Εξαιρετικό παιχνίδι έκανε ο Γ. Λεπενιώτης
στον πρόσφατο αγώνα των Φαρσάλων
θέτουν έναν μοναδικό τρόπο
να βγαίνουν μπροστά σχεδόν
κάθε αγωνιστική.
Σε αρκετές περιπτώσεις μάλιστα τα στατιστικά τους είναι
σχεδόν υποδειγματικά.
Και αυτό το Σαββατοκύριακο λοιπόν αρκετά δικά μας
παιδιά βρέθηκαν στις καλύτερες πεντάδες κάτι που αποτελεί μεγάλο παράσημο.
Τίποτα φυσικά δεν γίνεται
τυχαία, αφού τα οικεία στελέχη δεν σταματούν να ψάχνονται.
Ασφαλώς η ποιότητά τους
φάνηκε από τα πρώτα τους
βήματα.
Αφοσιώθηκαν λοιπόν ψυχή
τε και σώματι στο αντικείμενο
και δίνουν την αίσθηση ότι
όλο και κάτι διαφορετικό θα
ετοιμάσουν.
Βγάζουν λοιπόν τεράστια
αυτοπεποίθηση στο παρκέ και
μπαίνουν στο πετσί του ρόλου
τους.
Σε κάθε συνάντηση λοιπόν
οι Τρικαλινοί παίκτες κινούνται
στα όρια για να επιβεβαιώσουν τις συστάσεις και να
δώσουν λύσεις στις ομάδες
τους αφού κάθε άλλο παρά
μονοδιάστατοι είναι.
Επίσης έχουν απίστευτη
φλόγα, που χρειάζεται ειδικά
στα οριακά παιχνίδια.
Συνεπώς η καλή μέχρι τώρα
πορεία έχει την εξήγησή της

Με κοινωνικό χρώμα
Δεδομένη είναι η ευαισθησία των Τρικαλινών. Στο
πλαίσιο αυτό ετοιμάστηκε φιλανθρωπικός αγώνας τα
έσοδα του οποίου θα δοθούν στις κοινωνικές δομές
του χώρου.
Το πρωτότυπο της υπόθεσης είναι ότι στο παρκέ
θα κάνουν τα κόλπα τους οι μπαμπάδες του 1ου Δημοτικού σχολείου με τους μπαμπάδες του 9ου.
Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 19.00 την Κυριακή στο
Δημοτικό κλειστό, οπότε οι συγκινήσεις θα είναι μαζεμένες, ενώ άπαντες θα κάνουν το καθήκον τους με
το βλέμμα πάντοτε στον συνάνθρωπο.

αλλά το ζητούμενο βρίσκεται
στην συνέχεια, οπότε οι συμπολίτες κρατούν τα καλύτερα
για την ώρα που κρίνονται τα
πάντα.
Πάντως χωρίς υπερβολή η
συμμετοχή Τρικαλινών αθλητών σε άλλα συγκροτήματα
είναι κάτι παραπάνω από δυναμική και τα δικά μας στελέχη μεταφέρουν την μπασκετική τεχνογνωσία σε κάθε γωνιά της χώρας.
Φυσικά οι ιθύνοντες των
σωματείων ξέρουν με τι έχουν
να κάνουν και επιμένουν όσο
δεν πάει για να τους έχουν
δίπλα τους όσο περισσότερα
χρόνια γίνεται. Συνήθως οι
ανανεώσεις γίνονται εν ριπή
οφθαλμού.
Επίσης μόνο και μόνο το
γεγονός ότι αρκετοί μένουν
για χρόνια στο ρόστερ συγκεκριμένων ομάδων επιβεβαιώνει το μέγεθος της αποδοχής τους.
Γιατί αν οι ιθύνοντες των
σωματείων αντιληφθούν ότι
οι παίκτες δεν προσφέρουν
τα αναμενόμενα και δεν κάνουν την διαφορά θα στραφούν σε άλλες λύσεις.
Οι Τρικαλινοί πάντως δεν
δίνουν τέτοια δικαιώματα,
αφού αυτό που ξεκινούν επιθυμούν να το κλειδώνουν με
τον καλύτερο τρόπο.
Συνεπώς και οι φίλαθλοι δένονται μαζί τους και σε πρώτη
ευκαιρία αναγνωρίζουν την
αξία τους.
Σίγουρα το έμψυχο σκηνικό
απολαμβάνει τέτοια στιγμιότυπα αλλά διατηρεί χαμηλούς
τόνους αφού ξέρει ότι είναι
στην φύση των αθλητών να
ακούνε ωσαννά αλλά και αναθέματα.
Πάντως ειδικά τα ματς που
έπονται τα δικά μας παιδιά
τα αντιμετωπίζουν ως τελικούς από την άποψη δηλαδή
ότι δεν υπάρχει περιθώριο να
δώσουν το παραμικρό δικαίωμα.
Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι ο άθλος έγινε εκεί που

ελάχιστοι περίμεναν.
Σταχυολογούμε από το
ebasket.
Ο Αμύντας έκανε το “μπαμ”
της 26ης αγωνιστικής του
πρωταθλήματος της Α2.
Η ομάδα του Αλέξανδρου
Ζαβού έκανε την υπέρβαση
κι επικράτησε εντός έδρας
του πανίσχυρου Ιωνικού με8279, δίνοντας παράταση στη
στέψη των Νικαιωτών κι υποχρεώνοντας τους μόλις στην
τρίτη ήττα τους στο πρωτάθλημα.
Από την πλευρά του, το σύνολο του Υμηττού ανέβηκε
στο 14-12 και παρέμεινε σε
απόσταση βολής από την
πρώτη πεντάδα, τέσσερις
αγωνιστικές πριν το φινάλε
της κανονικής διάρκειας του
παιχνιδιού.
Καθοριστικός ήταν ο πρώην
παίκτης του ΑΣΤ Θοδωρής
Βαρδιάνος που πέτυχε 3 τρίποντα την ώρα που η μπάλα
έκαιγε και συνολικά 15 πόντους.
Στο σημαντικότερο παιχνίδι
της αγωνιστικής, ο Ηρακλής
(Αγγελακόπουλος 5) δυσκολεύτηκε, αλλά νίκησε τον αξιόμαχο Ερμή Αγιάς(Κόμματος
22 με 4, Τριανταφύλλου 10
με 2, Τσιλούλης 14 με 3, Λάππας 1) με 96-87 στη Θεσσαλονίκη, βγαίνοντας νικητής
από το ντέρμπι ανόδου.
Σε τροχιά πλέι οφ παρέμειναν οι Διαγόρας Δρυοπιδέων(Νοέας 8) και Χαρίλαος
Τρικούπης.
Ο πρώτος συνέτριψε εντός
έδρας την Καβάλα(Προδρόμου 7, Χουχούμης 7)Στο κυνήγι της πεντάδας διατηρήθηκε ο Ιπποκράτης (συμμετοχή ο Χατζηνικόλας), ο οποίος επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα, επικρατώντας εντός έδρας του Κοροίβου με
76-65, αλλά και η Καρδίτσα
(Κακλαμάνος 10 με 1, Σαριμπαλίδης 6 με 1, Παπαχρήστος
6, Καλλές 1), η οποία επιβλήθηκε εντός έδρας της Καστοριάς με 71-61.

Δυνατά ζευγάρια
Στην Β’ Εθνική επιβεβαιώθηκε για μια ακόμη φορά
το ανεβασμένο επίπεδο, αφού
αρκετές ομάδες δεν κρύβουν
τις φιλοδοξίες τους.
O Oίακας Ναυπλίου ήταν ο
μεγάλος νικητής του ντέρμπι
ανόδου με τον Τρίτωνα(Τσούτσος 10 με 1).
Οι γηπεδούχοι κέρδισαν με
85-77 και έκαναν σημαντικό
βήμα για να ακολουθήσουν
τη Δάφνη Δαφνίου στην Α2.
Ο Μανδραϊκός(Δέδες 17 με
2) έβαλε φρένο στην ξέφρενη
πορεία της Δάφνης Δαφνίου
(Τάταρης 12 με 1), καθώς την
κέρδισε μέσα στην έδρα του
με 81-69.
Οι δύο ομάδες ήταν κοντά
στο μεγαλύτερο μέρος του
ματς, αλλά οι γηπεδούχοι κατάφεραν στο τελευταίο δεκά-

λεπτο να πάρουν διψήφιο
προβάδισμα και να πάρουν
τελικά το ροζ φύλλο αγώνα.
Το Παγκράτι(Δερμιτζάκης
14 με 1) είχε εύκολο έργο
στο Μετς κόντρα στον Γλαύκο
και τον διέλυσε με 90-58. Ο
Πανελευσινιακός πανηγύρισε
μία σημαντική νίκη κόντρα
στον Πρωτέα Βούλας, καθώς
επικράτησε εύκολα με 70-53.
Στα θετικά αποτελέσματα
επέστρεψε ο Παπάγου, ο
οποίος νίκησε τον Κρόνο Αγίου Δημητρίου με 79-73.
Οι Στρατηγοί στο πρώτο
ημίχρονο προηγήθηκαν με 4535, αλλά οι φιλοξενούμενοι
έκαναν την αντεπίθεση τους
και πλησίασαν στους 2 (6058). Οι γηπεδούχοι στην τελευταία περίοδο ήταν ψύχραιμοι και τελικά πήραν το ροζ
φύλλο αγώνα.
Μία υπερπολύτιμη νίκη πανηγύρισε ο Έσπερος Καλλιθέας(Σκουλούδης 5 με 1) στην
έδρα του ΚΑΟ Κορίνθου(Περωτής 2).
Οι φιλοξενούμενοι πραγματοποίησαν πολύ καλή εμφάνιση και πήραν τη νίκη με 7158 και πήραν μεγάλη ανάσα
στη «μάχη», που δίνει για την
παραμονή του στην κατηγορία.
Στον άλλο όμιλο το Ανατόλια έχει ανέβει και μαθηματικά
στην Α2 Εθνική Κατηγορία,
αλλά θέλει να το πάει με νίκες
μέχρι το τέλος.
Η ομάδα της Θεσσαλονίκης
αντιμετώπισε εκτός έδρας τον
Μακεδονικό και πανηγύρισε
ακόμη μία νίκη (61-86) δίχως
να αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα.
Προβάδισμα για την κατάληψη της δεύτερης θέσης
πήρε το Αγρίνιο, το οποίο νίκησε με 89-85 τον Φίλιππο
Βέροιας(Κοθράς 21 με 2, Καντάρκος 21 με 3) και εκμεταλλεύτηκε την γκέλα της Ελευθερούπολης(Χαρισμίδης 9,
Καραγιώργος 2). Η ΓΣΕ δεν
τα κατάφερε κόντρα στη Νίκη
Βόλου, καθώς ηττήθηκε με
76-73.
Εύκολο έργο είχε και ο Ερμής Λαγκαδά στην έδρα του
Φαίακα Κέρκυρας. Οι φιλοξενούμενοι πήραν εξ αρχής
τον έλεγχο του ματς και χωρίς
να δυσκολευτούν πήραν τη
νίκη με 86-71.
Σπουδαία εντός έδρας νίκη
πανηγύρισαν και τα Φάρσαλα(Γκιουλέκας 22 με 2, Δέσπος 12, Λεπενιώτης 24 με
3). Οι γηπεδούχοι πραγματοποίησαν μαγική εμφάνιση και
κέρδισαν με 90-69 τη Γέφυρα.
Οι Ίκαροι Σερρών συνεχίζουν τη μάχη τους για παραμονή στην κατηγορία.
Η ομάδα από τις Σέρρες
κέρδισε με 70-68 τον Έσπερο
Λαμίας(Κατσαρές 10 με 3) και
προσπαθεί να αποφύγει τον
υποβιβασμό.

Μέσα στον στόχο
Στην Γ’ Εθνική αρκετές ομάδες δίνουν σάρκα και οστά
στα όνειρά τους.
Την άνοδο του και μαθηματικά στη Β’Εθνική Κατηγορία
πανηγύρισε το Αιγάλεω μετά
τη νίκη με 77-57 στην έδρα
της Καλαμάτας.
Οι φιλοξενούμενοι ήταν
σ’ακόμη ένα ματς εξαιρετικοί,
πήραν το ροζ φύλλο αγώνα
και μπορούν ήδη να σκέφτονται τη νέα χρονιά στη μεγαλύτερη κατηγορία.
Η Αχαγιά ’82(Μακρής συμμετοχή) δυσκολεύτηκε αρκετά
κόντρα στον ΝΕΟ Ληξουρίου,
αλλά τελικά πανηγύρισε τη
νίκη με 73-68.
Ντέρμπι έγινε και στα Μέγαρα μεταξύ της Μεγαρίδας(Θέος 8 με 1) και του Ηλυσιακού. Οι δύο ομάδες ήταν
κοντά στο σκορ, με τους γηπεδούχους όμως στο τέλος
να παίρνουν τη νίκη με 6963.
Στην πέμπτη θέση συγκατοικούν το Πέρα και η Κηφισιά, καθώς επκράτησαν με
73-62 του Έσπερου Πατρών
και του Λέοντα με 104-57 αντίστοιχα.
Με νίκη συνέχισε τις υποχρεώσεις της και η Ακράτα,
η οποία πέρασε από την έδρα
του Κεραυνού Αιγίου (59-66).
Ο ΟΦΗ(Καραλής 4) στο
ντέρμπι της αγωνιστικής(δεύτερος όμιλος) κόντρα στον
Αργοναύτη Τριγλίας Ραφήνας
κατάφερε να πάρει τη νίκη
με 61-51.
Η κρητική ομάδα πλέον θέλει τρεις νίκες σε βατό πρόγραμμα, για να μπορέσει να
πάρει την άνοδο.
Με νίκη συνέχισαν και τα
Μελίσσια, τα οποία επικράτησαν εύκολα της ΚΑΠ με 9058.
Ο Λοκρός Αταλάντης συνεχίζει να δίνει τη μάχη του
για την πρώτη θέση και την
άνοδο στη Β’Εθνική Κατηγορία.
Ο Λοκρός πανηγύρισε ακόμη μία νίκη, καθώς επικράτησε
με 99-74 του Ερμή Σχηματαρίου και παρέμεινε στην κορυφή του ομίλου.
Στο ντέρμπι της έκτης θέσης ο Άρης Θήβας πανηγύρισε τη νίκη, καθώς νίκησε
το Κορωπί με 89-81. Η ΑΕΕΠ
Χαλκίδας BC στο ματς των
ουραγών με το Δειλινό πήρε
τη νίκη με 84-74.
Την άνοδο του στη Β’Εθνική
Κατηγορία από τον άλλο όμιλο πανηγυρίζει ο ΓΑΣ Κομοτηνής.
Μετά τη νίκη του με 88-77
κόντρα στη ΜΕΝΤ εξασφάλισε
και μαθηματικά την άνοδο του
και θα ακολουθήσει την Ευκαρπία(Χαρτόπουλος 6), η
οποία νίκησε τον Αίαντα Ευόσμου με 82-59.
Για τον ΒΑΟ δεν αγωνίστηκε
ο Γιαννούλης.

τοπιΚΑ

Δ

εν υπάρχει πιο
τιμητικό σκηνικό
για έναν νομό
από το να βλέπει
τις ομάδες του να
διακρίνονται στους
αγωνιστικούς χώρους.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Η αλλαγή σελίδας αποτελεί
τεράστια υπόθεση και δεν είναι τυχαίο πως όλα τα συγκροτήματα του κόσμου δίνουν
γη και ύδωρ για να τα καταφέρουν.
Κάποια δίνουν σάρκα και
οστά στα όνειρά τους, ορισμένα χρειάζεται να κάνουν
υπομονή, ενώ μια μερίδα μένει
με την όρεξη από την άποψη
ότι δεν αλλάζει την μοίρα της.
Από το ξεκίνημα της φετινής
χρονιάς στην Α2 ΕΣΚΑΘ φάνηκε ότι η Τρικαλινή φωνή είναι έντονη και οι βλέψεις μεγάλες.
Το δίδυμο: Μάγων- ΑΕΤ οργανώθηκε σωστά και δούλεψε
συστηματικά.
Πάνω απ’ όλα κατάφερε να
συνδυάσει ουσία και θέαμα
κερδίζοντας τα εύσημα φίλων
και αντιπάλων.
Ακόμη όμως και στα παιχνίδια που δεν απέδωσε τρελό
μπάσκετ είχε την συνταγή για
να κλειδώνει τις επιτυχίες.
Οσο για τα στραβοπατήματα αποτέλεσαν σταγόνα στον
ωκεανό και θα παρατηρούσε
κανείς ότι πείσμωσαν τους
πρωταγωνιστές.
Ετσι η ΑΕΤ στο κρίσιμο ματς
με τον Ικαρο Λάρισας φρόντισε να μην δώσει το παραμικρό δικαίωμα κάνοντας απίστευτο δεύτερο ημίχρονο.
Τα πανηγυρικά στιγμιότυπα
δεν βγαίνουν με τίποτα από
το μυαλό των πρωταγωνιστών.
Οσο για τους Μάγους επιτάχυναν την στιγμή που έπρεπε και έκοψαν πρώτοι το νήμα.
Είναι σημαντικό που κατάφεραν να αναδείξουν διαφορετικούς πρωταγωνιστές αλλά
όλοι είχαν την ομάδα πάνω
απ’όλα.
Πλέον οι πορτοκαλί έχουν
μπροστά τους τον αγώνα για
τον υπερπρωταθλητή, που θα
διεξαχθεί το Σάββατο στις
17.30(Παλαμάς).
Αντίπαλος θα είναι η Σπόρτ
Ακαδημία Λάρισας και με την
γνωστή συνέπεια και αλτρουϊσμό θα προσπαθήσουν να
κερδίσουν και αυτό το στοίχημα.
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Καθολική κυριαρχία
Τρικαλινή σφραγίδα είχε η φετινή Α2 ΕΣΚΑΘ , με τους Μάγους
να ετοιμάζονται για τον αγώνα που θα κρίνει τον υπερπρωταθλητή

Οι Μάγοι που κέρδισαν την πρωτιά έχουν μπροστά
τον αγώνα για τον υπερπρωταθλητή
Τον δικό του αγώνα φυσικά
έκανε και ο Κρόνος, που πήρε
τα απαραίτητα παιχνίδια.
Στο σημείο αυτό αξίζει να
καταθέσουμε ορισμένες σκέψεις για την κατηγορία, που
έχει σήμα κατατεθέν την αγάπη για το άθλημα.
Ομολογουμένως οι παίκτες
ανεξαρτήτως αποτελέσματος
δίνουν πάντα αυτό που μπορούν και αποχωρούν με ψηλά
το κεφάλι.
Διότι μέσα τους νιώθουν
την πληρότητα ότι εκτέλεσαν
την αποστολή που τους ανέθεσε ο προπονητής τους. Βέβαια δεν παίζουν μόνοι τους
στα παιχνίδια και πολλές φορές τα αποτελέσματα είναι
ανοιχτά.
Όλα όμως ξεκινούν από την
διάθεση που έχουν οι παίκτες
οι οποίοι θέλουν να δικαιώνουν όσους πιστεύουν στην
αξία τους.
Το φιλότιμο συνεπώς είχε
την τιμητική του και στην φετινή Α2 ΕΣΚΑΘ. Το γεγονός
δεν αποτέλεσε έκπληξη, αφού
οι γνώστες του είδους ξέρουν
ότι οι παίκτες είναι μαχητές
και παλεύουν μέχρι την τελευταία φάση.
Αρκετά παιχνίδια λοιπόν συζητήθηκαν επί μακρόν στα
στέκια.
Από την πλευρά τους τα
επιτελεία των ομάδων έσπευ-

Ο

Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε στον πρώτο
τελικό κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης και
ηττήθηκε με 75-72, έδειξε όμως ότι μπορεί
να διεκδικήσει το μεγάλο διπλό στον επόμενο
τελικό. Τάδε έφη basketblog.

Ο Παναθηναϊκός βρέθηκε να χάνει ακόμα και με 14
πόντους στις αρχές της γ' περιόδου και ενώ άπαντες περίμεναν ότι το μυαλό όλων θα πάει κατευθείαν στο δεύτερο
τελικό, οι παίκτες του Ρικ Πιτίνο όχι μόνο δεν τα παράτησαν,
αλλά παίζοντας εξαιρετικά σε άμυνα και επίθεση από τα
μέσα του δεκαλέπτου μέχρι και 2' λεπτά πριν το φινάλε, κατάφεραν να προηγηθούν ακόμα και με +6 (66-72), όμως
στο φινάλε οι κακές επιθετικές επιλογές έφεραν την ήττα, η
οποία όμως θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως... γλυκιά, με
δεδομένο ότι ο Παναθηναϊκός έδειξε ότι μπορεί να... δαμάσει
τη "βασίλισσα" και να πάρει το μεγάλο διπλό.
Το φινάλε του αγώνα είχε τα πάντα εκτός από... happy
end. Θα μπορούσε να πει κανείς πως ο Ρικ Πιτίνο είχε

σαν να διατηρήσουν τα δυνατά τους στοιχεία και να καταθέσουν και νέες προτάσεις
σε πρώτη ευκαιρία. Μην φανταστεί κανείς ότι κάτι τέτοιο
είναι και το πιο εύκολο πράγμα
στον κόσμο, αφού τα σωματεία έχουν διασταυρώσει τα
ξίφη τους άπειρες φορές και
κατά συνέπεια αθλητές και
προπονητές γνωρίζονται απ’
έξω και ανακατωτά.
Ωστόσο στο παρκέ πάντα
υπάρχουν περιθώρια για κάτι
διαφορετικό και αυτό έψαξαν
στην πράξη.
Σε κάθε περίπτωση και φέτος αποδείχτηκε ότι η σωστή
προσέγγιση και η αντοχή έπαιξαν τον ρόλο τους.
Γιατί στο τοπικό μπάσκετ
δεν θέλει και πολύ για να
στραβώσει η δουλειά ή για
να μην βρεθούν τα ποιοτικά
σωματεία στην μέρα τους,
οπότε ο χάρτης αλλάζει άρδην.
Δεν είναι τυχαίο άλλωστε
ότι και οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών μετά από εξαιρετικές εμφανίσεις ήταν μετρημένες.
Πολύ απλά προσπέρασαν
τις επιβλητικές εμφανίσεις βάζοντας πλώρη για τα επόμενα.
Χτίζοντας αγώνα τον αγώνα
έφτασαν εκεί που ήθελαν.
Επίσης εκφράστηκαν με σεβασμό για τους αντιπάλους.

Αλλωστε οι ομάδες είχαν
τα δυνατά τους χαρτιά, οπότε
στην μέρα τους ήταν σε θέση
να δημιουργήσουν πονοκεφάλους.
Οσο για τους φιλάθλους
κράτησαν συγκεκριμένα ματς
μακράς διαρκείας αν και οι
πιο απαιτητικοί ζήτησαν μεγαλύτερη ποιότητα.
Γενικά είναι σημαντικό σε
μια ομάδα να πιστεύουν οι
αθλητές της σ’ έναν στόχο.
Οι πρωταγωνιστές λοιπόν κατέθεσαν μεράκι, ενέργεια και
μελέτησαν σωστά τις καταστάσεις για να έχουν απαντήσεις.
Σε κάθε περίπτωση ήξεραν
να διατηρήσουν τα κεκτημένα
τους και να γλυκάνουν τους
φιλάθλους, που τίμησαν και
φέτος τα συγκροτήματα.

Ανάδειξη φιλοσοφίας
Πολύ σωστά τα Τρικαλινά
επιτελεία συγκεντρώθηκαν
από την πρώτη στιγμή στην
δική τους αποστολή θέλοντας
να αναδείξουν τα στοιχεία
που αποτέλεσαν την φιλοσοφία τους.
Ετσι είχαν αξιόλογα στατιστικά σε άμυνα και επίθεση,
ενώ δεν έκαναν επιλογές παιχνιδιών. Μακριά απ’αυτά λοιπόν η υποτίμηση των αντιπάλων.
Αλλωστε αρκετοί ανταγωνιστές παίζοντας χρόνια στον
όμιλο ήξεραν άριστα τα κατατόπια και ήταν σκληρά καρύδια. Η τοπική ποιότητα
ωστόσο έκανε την διαφορά.
Με ορθολογικό μπάσκετ και
αξιοποίηση του συνόλου των
παικτών όλα πήραν τον δρόμο
τους.
Βέβαια οι παραστάσεις των
έμπειρων αθλητών έβαλαν
στο πνεύμα και τους υπόλοιπους.
Πάντως η ανάλυση δείχνει
ότι στο μπάσκετ κερδίζουν η
ομαδικότητα και η συνέπεια.
Από την στιγμή λοιπόν που οι
ρόλοι μοιράστηκαν σωστά και
οι παίκτες τους αποδέχτηκαν
προέκυψε το επιθυμητό χει-

Γλυκιά δικαίωση βίωσαν τα στελέχη της ΑΕΤ
ροκρότημα.
Και φέτος τα παιχνίδια εκκίνησαν από μηδενική βάση
και το γεγονός αυτό αποτέλεσε την χαρά των φιλάθλων.
Διότι είναι διαφορετικό να
θεωρούνται κάποια πράγματα
δεδομένα και το μόνο που
μένει να μάθει ο κόσμος είναι
η διαφορά στην ψαλίδα.
Αντίθετα όταν το σύνολο
των ομάδων έχει κάτι να διεκδικεί αυτό σημαίνει ότι και
εξαιρετικές φάσεις θα βγουν
και οι παίκτες θα δουλέψουν
στα όρια για να βάλουν την
υπογραφή τους.
Γενικά από την διάθεση και
το πάθος των παικτών της Α2
κανείς δεν πρέπει να έχει παράπονο.
Οσο για τους προπονητές
θέλησαν να αξιοποιήσουν τα
συγκεκριμένα στοιχεία , ενώ
επιδίωξαν να ανεβάσουν
όλους τους παίκτες, αφού σε
ένα έργο με πολλά αγωνιστικά
επεισόδια χρειάστηκαν εκ των
πραγμάτων πολλά χέρια.
Διόλου τυχαία επίσης τα
επιτελεία επένδυσαν στο κλίμα των συγκροτημάτων. Από
την στιγμή λοιπόν που οι πρωταγωνιστές εμφανίστηκαν ένα
σώμα- μια ψυχή έφτασαν πιο
εύκολα στον στόχο.
Δεν είναι τυχαίο ότι ειδικά
στις κατηγορίες αυτές οι ομάδες ξεκίνησαν την διαδρομή
τους στο μπάσκετ ως μια πα-

ρέα. Από την στιγμή που τα
χνώτα ταίριαξαν και έβαλαν
το κοινό πάνω απ’όλα από
ένα διάστημα κι μετά άνοιξε
η κάνουλα.
Οσο για τις δύσκολες στιγμές οι αθλητές κατέθεσαν
αθλητικό εγωϊσμό και το στοιχείο αυτό αποτυπώθηκε στα
αποτελέσματα.
Φυσικά δεν χρειάζεται να
κάνουμε εκτενή ανάλυση για
τον χαρακτήρα όπως και για
την πειθαρχία.
Οπως γίνεται αντιληπτό και
στην Α2 ΕΣΚΑΘ υπάρχουν
αρκετά ψιλά γράμματα οι
οποίες κάνουν την διαφορά.
Γενικά τα σωματεία που
έχουν την κατάλληλη αγωνιστική πυξίδα δικαιώνονται
αργά ή γρήγορα.
Συμπερασματικά τα μπαρουτοκαπνισμένα στελέχη
φρόντισαν να ανταποκριθούν
όσο καλύτερα μπορούσαν στα
θέλω του κόσμου.
Παράλληλα συστήθηκαν και
νέα πρόσωπα τα οποία κάθε
άλλο παρά ψάρωσαν στην
πράξη αλλά βγήκαν με το
απαραίτητο αγωνιστικό θράσος μπροστά. Κατάφεραν λοιπόν και στην επίθεση να δώσουν ανάσες και στην άμυνα
λύσεις.
Επιπρόσθετα οργάνωσαν
καλά το παιχνίδι όταν χρειάστηκε και το μέλλον είναι
δικό τους.

Εχασε ευκαιρία
δώσει εντολή στον Καλάθη να είναι... κακός σε όλη τη
διάρκεια του αγώνα, να κοιμίσει τους αντιπάλους του και να
ξεσπάσει στο φινάλε.
Ο ηγέτης του Παναθηναϊκού είχε ένα εκπληκτικό 7λεπτο,
στο οποίο πήρε από το χέρι την ομάδα του και με δύο δικά
του τρίποντα αλλά και ένα του Τόμας με δική του ασίστ, οι
"πράσινοι"κατάφεραν να περάσουν για πρώτη φορά μπροστά
στο σκορ και να κάνουν όνειρα για μια μεγάλη νίκη που θα
σημάνει και το πρώτο break της σειράς των playoffs.
Η αφλογιστία του Παναθηναϊκού στα τελευταία δύο λεπτά,
σε συνδυασμό με τις σκληρές άμυνες της Ρεάλ και την ευστοχία τους στις βολές, έφερε την ανατροπή και τη νίκη για
τη Ρεάλ, με το "τριφύλλι" να πληρώνει τις κακές επιλογές
στην επίθεση με πολλά άστοχα τρίποντα στο φινάλε.

Με διόρθωση των λαθών οι πράσινοι θα προσπαθήσουν
να αλλάξουν τα δεδομένα.
Από την πλευρά του ο Δ. Γιαννακόπουλος σημείωσε ότι:
φαίνεται πως πρέπει να παίξουμε πολύ καλύτερα από την
Ρεάλ για να κερδίσουμε.
Τα δεκάλεπτα: 21-17, 43-35, 58-52, 75-72
Ρεάλ Μαδρίτης: Κοζέρ 12, Ράντολφ 3 (1), Φερνάντεθ 7
(2), Καμπάσο 8 (6 ασίστ), Ρέγες, Αγιόν 2, Κάρολ 8 (2),
Ταβάρες 8 (8 ριμπάουντ), Ντεκ 2, Πρέπελιτς 7 (1), Τόμπκινς
5 (1), Τέιλορ 13 (3).
Παναθηναϊκός: Τόμας 12 (2), Λάνγκφορντ 9, Παπαγιάννης
2, Παπαπέτρου 8 (2), Γκιστ 2, Βουγιούκας 10 (6 ριμπάουντ),
Λεκαβίτσιους 7 (1), Κιλπάτρικ 5 (1), Λοτζέσκι, Καλάθης 17
(3/10 τρίποντα), Αντετοκούνμπο.
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Ζεστή υπόθεση
Συνεχίζεται ο κύκλος δουλειάς
στο τοπικό μπάσκετ, όπου ξεχωρίζει
η προσπάθεια των Γόμφων στα πλέϊ οφ
Μεγάλες συγκινήσεις επιφυλάσσου οι μπασκετικοί
αγώνες το τελευταίο διάστημα και κάτι τέτοιο είναι
λογικό, αφού οι ομάδες θέλουν να πετύχουν τους
στόχους τους.
Φυσικά τα φώτα πέφτουν στην προσπάθεια των Γόμφων
αλλά σε τοπικό επίπεδο υπάρχουν και άλλες δραστηριότητες. Στις επάλξεις λοιπόν θα είναι και οι Μάγοι ,
ενώ την τιμητική τους θα έχουν μίνι και παμπαίδες.
Ξεκινούν λοιπόν τα πλέι οφ της Α1 ΕΣΚΑΘ για μια
θέση ανόδου στην Γ Εθνική.
Ο Γ Σ Γόμφων θα κάνει την προσπάθειά του κόντρα
στον Σπάρτακο Λάρισας για την πρόκριση στον τελικό
κόντρα στο νικητή του ζευγαριού Αναγ. Καρδίτσας-Αλμυρός.Οι ομάδες που θα κάνουν δύο νίκες επί των αντιπάλων θα παίξουν στον τελικό για την άνοδο.
Αγώνα δίνουν και οι Μάγοι με την Σπορτ Ακαδημία Λάρισας για τον τίτλο του υπερπρωταθλητή της Α2 ΕΣΚΑΘ
καθώς οι δύο ομάδες είναι πρωταθλητές των ομίλων
τους.
ΣΑΒΒΑΤΟ 20/04/2019
ΚΛ. ΠΑΛΑΜΑ : 17:30 ΜΑΓΟΙ– ΣΠ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΚΑΤΑΤΑΞΗ Α2)
Δ/ΤΕΣ: ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ-ΔΗΜΟΥΛΑΣ
ΚΛ. ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ:15:00 ΑΣ ΔΑΝΑΟΙ–ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ(ΜΙΝΙ)
Δ/ΤΕΣ: ΧΛΩΡΟΣ ΧΡ.
ΚΡΙΤΕΣ: ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ-ΜΠΟΥΡΛΙΑΚΑΣ
ΔΗΜ.ΚΛ.ΤΡΙΚ:15:00 ΑΙΟΛΟΣ 2 –ΑΕΤ(ΜΙΝΙ)
Δ/ΤΕΣ: ΤΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΡΙΤΕΣ:ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Β.-ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ
ΔΗΜ.ΚΛ.ΤΡΙΚ:16:30 ΑΙΟΛΟΣ -ΔΕΣΚΑΤΗ(ΠΑΜ)
Δ/ΤΕΣ: ΤΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ-ΓΚΟΤΑΣ
ΚΡΙΤΕΣ: ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Β.-ΠΙΣΠΑ
ΚΛ.ΚΑΛ/ΚΑΣ: ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ-ΦΟΥΝΤΑΣ (ΠΑΜ)
Δ/ΤΕΣ: ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ
ΚΡΙΤΕΣ: ΤΖΕΛΗΣ-ΠΟΥΛΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 21/04/2019
ΚΛ.ΑΓ.ΘΩΜΑ: 19:30 ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ-ΓΟΜΦΟΙ(ΤΕΛ.ΦΑΣΗ
Α1)
Δ/ΤΕΣ: ΤΖΑΦΛΕΡΗΣ-ΖΑΧΑΡΗΣ
ΚΛ.ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ: 17:00 ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚ – ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
(Γ’ΕΘΝ)
Δ/ΤΕΣ: ΤΖΙΟΠΑΝΟΣ Ν.- ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΓΡ.
ΚΡΙΤΕΣ: ΠΑΥΛΙΔΟΥ-ΛΙΛΗΣ-ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΤΑΜΟΥ
ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΣ: ΚΟΥΣΑΙΤΗΣ
17.00 ΜΕΛΙΚΗ- ΚΑΛΑΜΑΠΑΚΑ
Διαιτητές: Γαζέτας- Βασιλόπουλος.

Ξανά στις επάλξεις
Σε δυο μέτωπα θα παίξει η οικογένεια των Τρικάλων
την Κυριακή.
Οι γυναίκες έχουν δύσκολη έξοδο στην Τριανδρία
απέναντι στον άκρως ποιοτικό φέτος Αρη.
Η συνάντηση θα ξεκινήσει στις 16.30 και θα την διευθύνει ο Σερραίος κ. Στόλης.
Την ίδια μέρα στις 12.00 οι νέες των Τρικάλων παίζουν
στην έδρα του Μαγνησιακού ψάχνοντας μια ακόμη νίκη.
Σφυρίζει η κ. Δεληγιάννη από την Λάρισα.

Γαλάζιος επίλογος
Ένα άκρως χορταστικό και συναρπαστικό πρωτάθλημα
πραγματοποιήθηκε φέτος στην Α2 Εθνική γυναικών.
Ο Ασκληπιός φρόντισε να μιλήσει στην κατάλληλη
στιγμή, οπότε πέτυχε τον στόχο του.
Με νωπές τις εντυπώσεις από την απόδραση στην
Σταυρούπολη θα επιδιώξει να ολοκληρώσει την χρονιά
με μια ακόμη νίκη.
Τα κορίτσια του κ. Γεροβάϊου φιλοξενούν την Κυριακή
17.00(Δημοτικό) τα Γιάννενα. Την συνάντηση θα σφυρίξουν
οι κκ. Χλωρός- Αθανασόπουλος.
Την ίδια ώρα και ημέρα θα πραγματοποιηθούν και τα
υπόλοιπα παιχνίδια ήτοι: Πεύκα- Ναύαρχος. Β, ΕλπίςΣταυρούπολη, ΕΑΛ- Λαγκαδάς, Καβάλα- Ελασσόνα, Νίκη.
Αλ- Νέα Γενιά.
Σε άλλο θέμα ο Απ. Πετσιάς(Αμιλλας) μετέχει στις
προπονήσεις της Εθνικής Παμπαίδων στην Θεσσαλονίκη,
ενόψει των προκριματικών του Μαυροβουνίου.

Να πιάσουν ταβάνι
Εμφανίσεις βγαλμένες από τα καλύτερά τους καλούνται να κάνουν
οι τοπικές ομάδες της Γ’ Εθνικής προκειμένου να πάρουν ροζ φύλλα

Η Καλαμπάκα έχει κομβικό
παιχνίδι στην Μελίκη

Κ

άθε αγωνιστική
στην φετινή
μπασκετική Γ’
Εθνική είναι
αμφίρροπη. Ακόμη και αν
τα προγνωστικά είναι
ξεκάθαρα τα φαβορί
καλούνται να παίξουν το
μπάσκετ που ξέρουν και
κυρίως να μην δώσουν το
παραμικρό δικαίωμα.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Διότι όλες οι ομάδες θέλουν
να πετύχουν το καλύτερο σκηνικό. Αυτές που έχουν βλέψεις
κινούνται στα όρια για να εμφανιστούν τύπος και υπογραμμός. Ωστόσο ακόμη και τα
υπόλοιπα συγκροτήματα έχουν
τους λόγους τους να κρατήσουν ψηλά το γόητρο.
Πολλές φορές λοιπόν σωματεία από το κάτω ράφι βρέθηκαν στην μέρα τους και αποδίδοντας μεστό μπάσκετ και
στις δυο πλευρές του πέτυχαν
τον αντικειμενικό τους στόχο.
Είναι χαρακτηριστικό ότι κάποιες ποιοτικές ομάδες ακόμη
κουβαλούν ορισμένες άσχημες
ήττες, που πήγαν την υπόθεση
πιο πίσω.
Πέρα από την ποιότητα στην
εξίσωση μπαίνουν και το πάθος
με το φιλότιμο. Όταν τα στοιχεία αυτά δέσουν μεταξύ τους
τότε τα επιτελεία των ομάδων
μπορούν να κοιτάξουν στα μάτια ακόμη και τα περίφημα βαριά χαρτιά του χώρου. Πάντως
ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι
από την στιγμή που το πρωτάθλημα οδεύει προς το τέλος
του δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια για λάθη. Οσοι θέλουν
να κλειδώσουν στόχους οφείλουν να είναι τύπος και υπογραμμός ψάχνοντας υπερβάσεις και ανατροπές ακόμη και
σε δυνατές έδρες.
Βέβαια λίγο πολύ αυτά τα
θέματα ήταν γνωστά από το
ξεκίνημα του πρωταθλήματος.
Συγκεκριμένοι σύλλογοι σημάδεψαν κομβικά παιχνίδια και
μόχθησαν για τον καλύτερο
δυνατό απολογισμό. Από την
στιγμή που έλειψαν κρίκοι από
την αλυσίδα οι πρωταγωνιστές
κλήθηκαν να καλύψουν τις
απώλειες με μεγάλες νίκες,
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που δεν ήταν αρχικά στο πρόγραμμα.
Και φέτος λοιπόν η Γ’ Εθνική
παρουσιάζει άγρια ομορφιά.
Την μια αγωνιστική χαμογελούν συγκεκριμένα τμήματα
και την άλλη κάποια άλλα.
Πολύ σωστά τα επιτελεία
σπεύδουν να αναδείξουν το
σύνολο των αρετών τους. Αλλα
σωματεία έχουν έφεση στην
άμυνα. Λογικά οι προπονητές
εστιάζουν στο συγκεκριμένο
κομμάτι. Μέλημά τους είναι
μαζί με τους παίκτες να βγάλουν τους αντιπάλους από τον
συνηθισμένο τρόπο σκέψης
και να τους βραχυκυκλώσουν
μπασκετικά.
Προκύπτει λοιπόν το ερώτημα. Είναι εύκολη η αναχαίτιση χαρισματικών ομάδων ή
τμημάτων που κινούνται με
ανεβασμένη ψυχολογία;
Ρεαλιστικά οι πιθανότητες
δεν είναι πολλές αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στον αθλητισμό όλα γίνονται. Ως εκ τούτου οι σύλλογοι, που έχουν
βλέψεις οφείλουν να ενεργήσουν με τέτοιο τρόπο ώστε
να βρεθούν στην σωστή πλευρά της ιστορίας.
Επιπρόσθετα οι ευκαιρίες
δεν είναι ατέλειωτες και πρέπει
να πιάνονται από τα μαλλιά.
Για να συμπληρώσουμε το
σκηνικό να αναφέρουμε ότι
άλλα τμήματα διακρίνονται για
την εκτελεστική τους δεινότητα.
Οι παίκτες ξέρουν πώς να
κυκλοφορήσουν την μπάλα και
ψάχνουν τα σίγουρα χέρια συναθλητών τους. Από την στιγμή
που συμβεί αυτό αισθάνονται
μεγαλύτερη σιγουριά ότι η
μπάλα θα πέσει στο διχτάκι.
Βέβαια αν δεν δεις το σκηνικό αυτό στην πράξη δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για τίποτα. Πάντως οι μονοδιάστατες ομάδες έχουν πιο δύσκολη
αποστολή, οπότε η σωστή τακτική είναι αυτή μιας ισορροπημένης έκδοσης. Μιας μπασκετικής έκδοσης δηλαδή που
και σωστά θα αμύνονται οι
παίκτες της και με την ίδια λογική θα οργανώνουν και θα
εκτελούν.
Πλέον και μετά από έναν
μεγάλο κύκλο δουλειάς οι
πρωταγωνιστές των ομάδων
γνωρίζονται μεταξύ τους απ’

Το καλό τους πρόσωπο θέλουν να δείξουν
οι Ικαροι απέναντι στον ΠΑΣ
έξω και ανακατωτά.
Συνεπώς τα επιτελεία ξέρουν που να ρίξουν το βάρος
τους για να γείρουν την ζυγαριά στα μέτρα τους.
Εσχάτως πάντως πολλά παιχνίδια ισορροπούν σε τεντωμένο σχοινί και κάθε αγωνιστική προσφέρει πλούσιο υλικό για μελέτη. Είναι φανερό
ότι όσοι έχουν να διεκδικούν
στόχους οφείλουν να μένουν
μόνιμα στην πρίζα και να ετοιμάζονται ακόμη και για την
μια φάση, που μπορεί να κάνει
την διαφορά.
Κανείς δεν θέλει να πάνε
χαμένοι οι κόποι της δουλειάς
με τα Τρικαλινά συγκροτήματα
να βιώνουν έντονα συναισθήματα.

Στα κόκκινα
Σπουδαία παιχνίδια έχει η
Κυριακάτικη αγωνιστική και
στα επιτελεία των εκπροσώπων μας έχει σημάνει συναγερμός. Η Καλαμπάκα έχει
μπροστά της έναν τελικό, ενώ
οι Ικαροι αντιμετωπίζουν μια
ομάδα άκρως ποιοτική, που
πέραν όλων των άλλων διαθέτει έντονο και το Τρικαλινό
στοιχείο.
Με βάση την βαθμολογική
κρισιμότητα λοιπόν ο ΑΟΚ γνωρίζει ότι θα πρέπει να ζητήσει
το τέλειο ματς στην Μελίκη.
Και ο αντίπαλος έχει τον ίδιο
στόχο, ενώ μέσα στο σπίτι του
βρίσκει τον τρόπο για να σκοράρει.
Όμως οι κιτρινομπλέ δείχνουν ότι ζεστάθηκαν στην πιο
κρίσιμη στιγμή και μετά την
παρένθεση με τον ΑΓΣΙ θέλουν
να αναδείξουν το σύνολο των
αγωνιστικών προτερημάτων.
Οδηγό μπορεί να αποτελέσουν
οι μεγάλες επιτυχίες κόντρα
στα πρωτοπόρα Γρεβενά αλλά
και το διπλό στον Παλαμά.
Ειδικά οι αποδράσεις είναι
σημαντική υπόθεση και ο εκπρόσωπός μας επιθυμεί διακαώς να επιστρέψει στεγνός
από την Μελίκη. Στην περίπτωση αυτή θα έχει κάνει το
καθήκον του αποδεικνύοντας
ότι αξίζει να παίζει στην κατηγορία. Παίκτες και τεχνική ηγεσία δουλεύουν τα βασικά συστήματα αλλά και τις λεπτομέρειες, ενώ θέλουν να έχουν
και εναλλακτικές λύσεις.

Ασφαλώς μεγάλη βαρύτητα
δίνεται και στο ψυχολογικό
κομμάτι με τους παράγοντες
και τους φιλάθλους να σπεύδουν να ανεβάσουν το έμψυχο
δυναμικό.
Εννοείται ότι οι παίκτες συνειδητοποίησαν την κρισιμότητα της συνάντησης και θα
επιδιώξουν να δουλέψουν αυτοματοποιημένα για να περάσουν στην θέση του οδηγού.
Από την πλευρά τους οι Ικαροι φιλοξενούν τον ΠΑΣ Γιάννενα. Ο αντίπαλος επιβεβαιώνει τις συστάσεις, ενώ μετά
τα αποτελέσματα της προηγούμενης αγωνιστικής θρονιάστηκε και αυτός στην κορυφή. Το συγκρότημα της
Ηπείρου διαθέτει χαρισματικούς αθλητές σε άμυνα και
επίθεση. Φυσικά δεν χρειάζεται
να κάνουμε ξεχωριστή ανάλυση για την αξία των: ΠανάραΠάτρα.
Σίγουρα πάντως το κίνητρο
είναι υψηλό για τα τοπικά χρώματα αφού το φρενάρισμα του
πρωτοπόρου αποτελεί τίτλο
τιμής. Για να συμβεί όμως κάτι
τέτοιο οι Ικαροι πρέπει να
έχουν απαντήσεις στα πάντα
και επίσης να μην λείψει ούτε
ένας κρίκος από την αλυσίδα.
Αγχος φυσικά δεν υπάρχει,
αφού η ομάδα βελτίωσε την
βαθμολογική της θέση. Ωστόσο επιτυχίες επί των κορυφαίων ομάδων δίνουν άλλη διάσταση στην συνολική εικόνα
του σωματείου.
Παίζοντας συνεπώς με ωριμότητα αλλά και έξυπνα θα
προσπαθήσουν να βγάλουν
από τον τρόπο σκέψης τα έμπειρα στελέχη του αντιπάλου.
Αναντίλεκτα θα χρειαστούν
αρκετά μεγάλα καλάθια και
κυρίως διάρκεια στην απόδοση, αφού σε αντιπάλους αυτού
του επιπέδου χρειάζονται λίγα
λεπτά καλού μπάσκετ για να
ανοίξουν την ψαλίδα.
Συνεπώς οι Ικαροι(χωρίς
Ντούρβα) χρειάζεται να έχουν
πάντα έτοιμο αντίδοτο για να
προκύψει μεγάλο παιχνίδι, που
θα το χαρούν οι φίλαθλοι.
Εξάλλου σε παιχνίδι με το
οποίο άνοιξε η 24η αγωνιστική
τα Γρεβενά συνέτριψαν 83-43
τη Νικόπολη.
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Δεν κρατάει την τύχη στα χέρια του
Ο ΑΟ Τρίκαλα δυο αγωνιστικές πριν το τέλος του πρωταθλήματος θέλει συνδυασμό
αποτελεσμάτων για να μην βρεθεί στον… αφανισμό του ερασιτεχνικού

Ε

ίναι πραγματικά
να απορεί
κάποιος πως
κατάφερε ο ΑΟ
Τρίκαλα δυο
αγωνιστικές πριν το
φινάλε του
πρωταθλήματος να μην
κρατάει τη τύχη στα
χέρια του, όσο αφορά
την παρουσία του στο
επαγγελματικό
ποδόσφαιρο. Τα λάθη
τραγικά, αλλά
τουλάχιστον ας γίνει η
ύστατη προσπάθεια και
βλέπουμε…

ήττα μέσα στην Άρτα.
(*) Ισοπαλίες Ηρόδοτου με
Παναχαϊκή και Απόλλων Λάρισας ο ΑΟΤ θέλει ισοπαλία
ή νίκη μέσα στην Άρτα για να
σωθεί.
(**) Στους παραπάνω υπολογισμούς έχουν προστεθεί
στον ΑΟΤ οι τρεις βαθμοί που
θα πάρει στα χαρτιά με τον
Αήττητο Σπάτων την προτελευταία αγωνιστική.

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Βόλος ...........................57

Κέρδισαν τον ΑΟΤ
και κάνουν αποχή
οι παίκτες του Ηρακλή

Του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
xristoforospap@gmail.com

Μετά τα αποτελέσματα της
28ης αγωνιστικής ο Ηρόδοτος
προσπέρασε τον ΑΟΤ και έχει
πια 31 βαθμούς έναντι 29 των
«κυανέρθρων» στην μάχη για
την αποφυγή της 13ης θέσης
που οδηγεί δύο κατηγορίες
κάτω.
Την προτελευταία αγωνιστική ο ΑΟΤ θα πάρει το παιχνίδι
με τον Αήττητο Σπάτων στα
χαρτιά και θα φτάσει τους 32
βαθμούς την ίδια ώρα που ο
Ηρόδοτος θα αγωνίζεται στην
Πάτρα με την Παναχαϊκή. Το
καλό είναι ότι η Παναχαϊκή
δεν θα είναι αδιάφορη.
Θέλει νίκη γιατί τελευταία
αγωνιστική παίζει στην Κέρκυρα και με συνδυασμό αποτελεσμάτων μπορεί να βρεθεί
στην 11η θέση και να υποβιβαστεί στην Football League.
Αν φέρουν ισοπαλία ή κερδίσουν οι Κρητικοί τότε τα Τρίκαλα έχουν γερό πρόβλημα.
Την τελευταία αγωνιστική ο
Ηρόδοτος υποδέχεται τον
Απόλλωνα Λάρισας που δεν
θα είναι αδιάφορος εκτός και
αν χάσει το ντέρμπι την Κυριακή με τον Πλατανιά. Αν
δεν χάσει θα παίζει την
2η θέση οπότε θα πάει για
την νίκη.
Αδιάφορος όμως δεν θα είναι και ο Καραϊσκάκης στον
οποίο παίζει ο ΑΟΤ την τελευταία αγωνιστική καθώς θα
παλεύει για την αποφυγή της
11ης ή 12ης θέσης που οδηγεί
στην Football League.

2. Πλατανιάς ....................52
3. Απόλλων Λάρισας .......51
4. Απόλλων Πόντου .........46
5. Εργοτέλης ...................44
6. Κέρκυρα ......................44
7. Κισσαμικός ..................43
8. Παναχαϊκή ...................42
9. Δόξα Δράμας ...............39
10. Ηρακλής ....................39
11. Καραϊσκάκης .............39
12. Ηρόδοτος ..................31
13. Τρίκαλα ......................29
14. Αήττητος ....................22
15. Αιγινιακός ..................16
16. Σπάρτη .......................14

Ο ΑΟ Τρίκαλα έχει μπει σε σενάρια για να μην υποβιβαστεί στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο
Τα σενάρια όπως τα κατέγραψε το sportrikala:
(*) Νίκες Ηρόδοτου με Παναχαϊκή και Απόλλων Λάρισας,
ο ΑΟΤ υποβιβάζεται ανεξαρτήτου αποτελέσματος στην
Άρτα την τελευταία αγωνιστική.
(*) Νίκη Ηρόδοτου με Παναχαϊκή, ισοπαλία με Απόλλων
Λάρισας, ο ΑΟΤ σώζεται μόνο
με νίκη μέσα στην Άρτα καθώς
θα έχουμε ισοβαθμία στους
35 βαθμούς.

(*) Ισοπαλία Ηρόδοτου με
Παναχαϊκή, νίκη με Απόλλων
Λάρισας θέλει πάλι νίκη ο
ΑΟΤ μέσα στην Άρτα καθώς
έχουμε ξανά ισοβαθμία στους
35 βαθμούς.
(*) Ήττα Ηρόδοτου με Παναχαϊκή, νίκη με Απόλλων Λάρισας ο ΑΟΤ θέλει ξανά νίκη
μέσα στην Άρτα καθώς θα
συγκεντρώσει 35 βαθμούς
έναντι 34 του Ηρόδοτου.
(*) Ήττα Ηρόδοτου με Παναχαϊκή, ισοπαλία με Απόλλων

ΜΠΑΚΩΣΗΣ
EΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ

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

Ψητοπωλείο

Η ΛΑΚΑ
καθημερινά ανοιχτά
από 6μ.μ. εκτός Δευτέρας
Σάββατο-Κυριακή ανοιχτά
από το μεσημέρι
με ντόπιο τσίπουρο
και εκλεκτούς μεζέδες
Πλατεία Αγρότισσας • τηλ.: 24310 30112, 6986757918
CMYK

Λάρισας ο ΑΟΤ σώζεται ότι
και αν κάνει μέσα στην Άρτα
(*) Νίκη Ηρόδοτου με Παναχαϊκή, ήττα με Απόλλων Λάρισας πάλι ο ΑΟΤ θέλει νίκη
μέσα στην Άρτα.
(*) Ήττες Ηρόδοτου με Παναχαϊκή και Απόλλων Λάρισας
σώζεται ο ΑΟΤ ακόμη και με

Μια μέρα μετά τη νίκη επί των Τρικάλων οι ποδοσφαιριστές του Ηρακλή διεμήνυσαν πως κάνουν αποχή
λόγω οφειλών.
Οι ποδοσφαιριστές αρνήθηκαν να προπονηθούν διαμαρτυρόμενοι για το ότι δεν τους έχει καταβληθεί ο μισθός Μαρτίου, η δόση συμβολαίου που αφορά τον
ίδιο μήνα, ενώ δεν έχει τακτοποιηθεί και το ζήτημα των
ενοικίων των σπιτιών τους με αποτέλεσμα ορισμένοι
εξ αυτών να απειλούνται με εξώσεις.
Μάλιστα, οι «κυανόλευκοι» ποδοσφαιριστές αφήνουν
ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην προπονηθούν ούτε σήμερα Παρασκευή.
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Ετοιμη για την ποδοσφαιρική φιλοξενία
•Η Τρικαλινή ακαδημία ανακοίνωσε το πρόγραμμα του 13ου Πανελλήνιου τουρνουά παιδικών ομάδων
λα έτοιμα στις αθλητικές
εγκαταστάσεις της
Μπαλκούρας για να
συνεχιστεί και φέτος η…
παράδοση. Για 13η συνεχόμενη
χρονιά οι υπεύθυνοι της Δήμητρας
Απόλλων διοργανώνουν το
Πανελλήνιο ποδοσφαιρικό τουρνουά
παιδικών ομάδων, ενάντια στη
«μιζέρια» και στη δύσκολη εποχή που
ζούμε, δείχνοντας πως η θέληση για
προσφορά και η αγάπη για το
ποδόσφαιρο κερδίζουν…

Ό

Επιμέλεια: ΠANOΣ
ΓIΔOΠOYΛOΣ
gidopoulosp@yahoo.gr
Σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων
και του Δήμου Τρικκαίων και υπό της αιγίδας της ΕΠΣΤ αναμένεται και φέτος να γίνει ένα τεράστιο ποδοσφαιρικό αντάμωμα
με πολλές και θετικές προεκτάσεις για τον
τόπο μας.
Από χθες βρίσκεται στη διάθεση όλων το
πρόγραμμα των αγώνων έτσι ώστε να ξέρει
ο κάθε ενδιαφερόμενος που παίζει και τι…
Τα τρία γήπεδα στη Μπαλκούρα βρίσκονται στην καλύτερή τους κατάσταση,
όπως και το Λογγάκι αλλά και το στάδιο, χώροι στους οποίους θα γίνουν παιχνίδια.
Το τουρνουά ξεκινάει την Μ. Δευτέρα και
θα ολοκληρωθεί την Μ. Τετάρτη και έχει ως
εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ 16
(γεν. 2003-2004)
Η κατηγορία Κ 16 θα διεξαχθεί σε δύο
ομίλους των τεσσάρων ομάδων. Οι αγώνες
θα είναι διάρκειας 30 λεπτών, όπως και των
υπόλοιπων κατηγοριών εκτός από την Κ 10
και Κ 9 οι οποίοι θα έχουν διάρκεια 25 λεπτά το ημίχρονο.
Στον Α’ όμιλο θα συμμετάσχουν οι ομάδες: Αστέρας Τρίπολης, Δήμητρα, Εδεσσαϊκός και Ηφαιστος, ενώ στον Β’ Ομιλο οι
ομάδες: ΑΕΛ, Αγιαξ Χίου, ΑΟΤ και Καβάλα.
Το αγωνιστικό πρόγραμμα έχει ως εξής:

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ
Ωρα 3.30 μ.μ Γηπ. Λογγακίου: Δήμητρα
– Εδεσσαϊκός
Ωρα 6.30 μ.μ Γηπ. Στάδιο Τρικάλων:
Αστέρας Τρίπολης- Ηφαιστος

Μ. ΤΡΙΤΗ
ΠΡΩΙ
Ωρα 1.30 π.μ Στάδιο Τρικάλων: Δήμητρα
– Ηφαιστος
Ωρα 12 μ.μ Στάδιο Τρικάλων: Αστέρας
Τρ.-Εδεσσαϊκός

ΑΠΟΓΕΥΜΑ
Ωρα 6.30 μ.μ Γηπ.Λογγακίου: Εδεσσαϊκός- Ηφαιστος
Ωρα 12 μ.μ Γηπ. Μπαλκούρα 3: Αστέρας
Τρ. – Δήμητρα

Β’ ΟΜΙΛΟΣ
Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ
Ωρα 3.30 μ.μ Στάδιο Τρικάλων: ΑΕΛ –
ΑΟΤ
Ωρα 6.30 μ.μ Γηπ. Λογακίου: ΚαβάλαΑγιαξ Χίου

Μ. ΤΡΙΤΗ
ΠΡΩΙ
Ωρα 10.30 π.μ Γηπ. Λογγακίου: ΑΟΤ – Καβάλα
Ωρα 10.30 π.μ Γηπ. Μπαλκούρα 3: ΑΕΛ
– Αγιαξ Χίου

ΑΠΟΓΕΥΜΑ
Ωρα 3.30 μ.μ Στάδιο Τρικάλων: ΑΕΛ – Καβάλα
Ωρα 3.30 μ.μ Γηπ. Λογγακίου: ΑΟΤ –
Αγιαξ Χίου

Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ
ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΘΕΣΕΙΣ 7-8
Ωρα 9 π.μ Γηπ. Λογγακίου: 4ος Α’ Ομίλου- 4ος Β’ Ομίλου

ΘΕΣΕΙΣ 5-6
Ωρα 10.30 π.μ Γηπ. Λογγακίου: 3ος Α’

ΑΠΟΓΕΥΜΑ

Ομίλου – 3ος Β’ Ομίλου

ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ

Ωρα 5.30 μ.μ Γηπ. 1 Α: Αρης – Δήμητρα
Α

Ωρα 3.30 μ.μ Στάδιο Τρικάλων: 2ος Α’
Ομίλου- 2ος Β’ Ομίλου

Ωρα 7 μ.μ Γηπ. Β: Αγία Αννα- Μετέωρα

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

ΤΕΛΙΚΟΣ

Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ

Ωρα 1 μ.μ Γηπ. Μπαλκούρα 3: 1ος Α’ Ομίλου – 1ος Β’ Ομίλου

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ 14-13

Ωρα 5.30 μ.μ Γηπ. 1 Β: ΑΕΛ Α’ – ΠΑΟΔ
Ωρα 7 μ.μ Γηπ. 1 Δ: Δήμητρα Β’ – Σαράγια

(γεν. 2005-2006)

Μ. ΤΡΙΤΗ

Η κατηγορία Κ 14 θα διεξαχθεί σε τρεις
ομίλους των τεσσάρων ομάδων. Στον Α’ όμιλο ανήκουν οι ομάδες: Δήμητρα Α’, ΠΑΟΚ
Διάπλαση Α’, Αγιαξ Χίου και Αγία Αννα. Στον
Β’ όμιλο οι ομάδες: ΠΑΟΔ Α’, Μικρασιατικός, ΑΟΤ και Εδεσσαϊκός, ενώ στον Γ’ όμιλο οι ομάδες: Δήμητρα Β’, Αγία Αννα Β’,
ΠΑΟΚ Διάπλαση Β’ και ΠΑΟΔ Β’. Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ

ΠΡΩΙ
Ωρα 12.40 μ.μ Γηπ. 1 Γ: ΑΕΛ Α’ – Σαράγια
Ωρα 12.40 μ.μ Γηπ. 1 Α: Δήμητρα Α’ –
ΠΑΟΔ

ΑΠΟΓΕΥΜΑ
Ωρα 7 μ.μ Γηπ. 1 Α: ΑΕΛ Α’ – Δήμητρα Β’
Ωρα 7 μ.μ Γηπ. 1 Δ: ΠΑΟΔ – Σαράγια

Ωρα 3 μ.μ Γηπ. Μπαλκούρα 3: Δήμητρα
Α’ – Αγία Αννα
Ωρα 6.30 μ.μ Γηπ. Μπαλκούρα 3: ΠΑΟΚ
Διάπλαση Α’- Αγιαξ Χίου

Ωρα 11 π.μ Γηπ. Μπαλκούρα 3: 1ος Α’
Ομίλου – 1ος Β’ Ομίλου

Μ. ΤΡΙΤΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ 12

Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ

ΠΡΩΙ

(γεν. 2007)

Ωρα 3 μ.μ Γηπ. 2 Α: Δήμητρα Β’ –
Olympic
Ωρα 5.30 μ.μ Αρης – Αγιαξ Χίου

Ωρα 9 π.μ Στάδιο Τρικάλων: Δήμητρα Α’
– ΠΑΟΚ
Ωρα 9 μ.μ Γηπ. Μπαλκούρα 3: Αγία
Αννα- Αγιαξ Χίου

ΑΠΟΓΕΥΜΑ
Ωρα 3.30 μ.μ Γηπ. Μπαλκούρα 1: ΠΑΟΚ
Διάπλαση Α’ – Αγία Αννα
Ωρα 3.30 μ.μ Γηπ. Μπαλκούρα 3: Δήμητρα Α’ – Αγιαξ Χίου

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ
Ωρα 5 μ.μ Στάδιο Τρικάλων: ΠΑΟΔ Α’ –
ΑΟΤ
Ωρα 5 μ.μ Γηπ. Λογγακίου: Μικρασιατικός- Εδεσσαϊκός

Μ. ΤΡΙΤΗ
ΠΡΩΙ
Ωρα 9 π.μ Γηπ. Λογγακίου: ΑΟΤ- Μικρασιατικός
Ωρα 12 μ.μ Γηπ. Μπαλκούρα3: ΠΑΟΔ Α’
– Εδεσσαϊκός

ΑΠΟΓΕΥΜΑ
Ωρα 5 μ.μ Στάδιο Τρικάλων: ΠΑΟΔ Α’ –
Μικρασιατικός
Ωρα 5 μ.μ Γηπ. Λογγακίου: ΑΟΤ – Εδεσσαϊκός

Γ’ ΟΜΙΛΟΣ

Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ
Ωρα 3.30 μ.μ Γηπ. Μπαλκούρα1: Δήμητρα Β’ – Αγία Αννα
Ωρα 5 μ.μ Γηπ. Μπαλκούρα3: ΠΑΟΚ
Διάπλαση Β – ΠΑΟΔ Β’

Α’ ΤΕΛΙΚΟΣ

Στην κατηγορία Κ 12 στον Α’ όμιλο θα
συμμετάσχουν οι ομάδες: Δήμητρα Α’.
ΠΑΟΚ Διάπλαση, Εδεσσαϊκός και Αγιαξ Τρικάλων, ενώ στον Β’ όμιλο οι ομάδες: Αγία
Αννα, ΠΑΟΔ Α’, ΑΟΤ και ΑΣ Μετέωρα. Το
πρόγραμμα των αγώνων (θα γίνουν όλοι στη
Μπαλκούρα)έχει ως εξής:

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ
Ωρα 4.15 μ.μ Γηπ.2Β: ΠΑΟΚ Διάπλαση –
Αγιαξ Τρικάλων
Ωρα 5.30 μ.μ Γηπ. 2 Α: Δήμητρα Α’ –
Εδεσσαϊκός

Μ. ΤΡΙΤΗ
ΠΡΩΙ
Ωρα 11.30 π.μ Γηπ. 2 Α: ΠΑΟΚ Διάπλαση – Εδεσσαϊκός
Ωρα 12.45 μ.μ Γηπ. 2 Α: Δήμητρα Α’ –
Αγιαξ Τρικάλων

ΑΠΟΓΕΥΜΑ
Ωρα 4.15 μ.μ Γηπ. 2 Β: Εδεσσαϊκός- Αγιαξ
Τρικάλων
Ωρα 5.30 μ.μ Γηπ. 2 Α: Δήμητρα Α’ –
ΠΑΟΚ Διάπλαση

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ
Ωρα 7 μ.μ Γηπ. 2 Α: Αγία Αννα – ΠΑΟΔ
Ωρα 7 μ.μ Γηπ. 2 Β: ΑΟΤ – Μετέωρα

Μ. ΤΡΙΤΗ
ΠΡΩΙ

Μ. ΤΡΙΤΗ

Ωρα 9 μ.μ Γηπ. 2 Α: ΠΑΟΔ Α’ – ΑΟΤ
Ωρα 12.45 Γηπ. 2 Β: Αγία Αννα – Μετέωρα

ΠΡΩΙ

ΑΠΟΓΕΥΜΑ

Ωρα 9 μ.μ Γηπ. Μπαλκούρα 3: Δήμητρα
Β- ΠΑΟΔ Β’
Ωρα 12 μ.μ Γηπ. Λογγακίου: Δήμητρα Β’
– ΠΑΟΚ

Ωρα 5.30 μ.μ Γηπ. 2 Β: ΠΑΟΔ Α’ – Μετέωρα
Ωρα 7 μ.μ Γηπ. 2 Α: ΑΟΤ – Αγία Αννα

ΑΠΟΓΕΥΜΑ

Οι αγώνες θα γίνουν στην Μπαλκούρα.
Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Μ. ΤΡΙΤΗ
ΠΡΩΙ
Ωρα 9 π.μ Γηπ. 2 Β: Δήμητρα Β’ – Αγιαξ
Χίου
Ωρα 11.30 Γηπ. 2 Β: Αρης - Olympic

ΑΠΟΓΕΥΜΑ
Ωρα 4.15 Γηπ. 2 Α: Olympic – Αγιαξ Χίου
Ωρα 7 μ.μ Γηπ. 2 Β: Αρης – Δήμητρα Β’

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ

Μ. ΤΡΙΤΗ

Ωρα 3 μ.μ Γηπ. 2 Α: ΠΑΟΔ – Αμπελάκια
Ωρα 3 μ.μ Γηπ. 2 Β: ΑΕΛ – ΑΕΤ

Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ
ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Ωρα 9 π.μ Γηπ. 2 Β: 4ος Α’ Ομίλου – 4ος
Β’ Ομίλου

Θέσεις 3-4

Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ

ΠΡΩΙ
Ωρα 11.30 π.μ Γηπ. 1 Β: Αρης – Αμπελάκια
Ωρα 12.40 Γηπ. 1 Δ: Δήμητρα Α’ –
OLUMPIC Α’

ΑΠΟΓΕΥΜΑ
Ωρα 7 μ.μ Γηπ. 1 Γ: Δήμητρα Α’ – Αρης
Β
Ωρα 7.30 μ.μ OLYMPIC Α’ – Αμπελάκια

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ

Ωρα 11.30 π.μ Γηπ. 2Β: 2ος Α’ Ομίλου –
2ος Β’ Ομίλου

Ωρα 5.30 μ.μ Γηπ. 1 Γ: ΑΕΛ Β’ – ΑΟΤ
Ωρα 5.30 μ.μ Γηπ.1 Δ: OLYMPIC Β’ –
Αγιαξ Τρικάλων

ΤΕΛΙΚΟΣ

Μ. ΤΡΙΤΗ

Ωρα 1 μ.μ Γηπ. 2Β: 1ος Α’ Ομίλου – 1ος
Β’ Ομίλου

ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ 10

ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Ωρα 10. 15 π.μ Γηπ. 2 Α: 3ος Α’ Ομίλου
– 3ος Β’ Ομίλου

Ωρα 9.30 μ.μ Γηπ. Μπαλκούρα 3: 1ος Γ’
Ομίλου- Καλύτερος 3ος Α’+Β’ Ομίλων

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Ωρα 10.15 Γηπ. 2 Β: 3ος Α’ Ομίλου – 3ος
Β’ Ομίλου

ΘΕΣΕΙΣ 5-6

Β’ ΤΕΛΙΚΟΣ

Το ίδιο σκηνικό και στην κατηγορία Κ 9.
Δύο όμιλοι από τέσσερις ομάδες. Στον Α’
ανήκουν οι: Αρης Β., Δήμητρα, Αμπελάκια
και OLYMPIC Α’, ενώ στον Β’ όμιλο οι ομάδες: ΑΕΛ Β’, ΑΟΤ, Αγιαξ Τρικάλων και
OLYMPIC Β’. Το πρόγραμμα των αγώνων οι
οποίοι θα γίνουν στη Μπαλκούρα.

ΘΕΣΕΙΣ 5-6

Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ

Ωρα 9.30 π.μ Στάδιο Τρικάλων: 2ος Γ’
Ομίλου- Δεύτερος 3ος Α’+Β’ Ομίλων
Ωρα 10.30 π.μ Στάδιο Τρικάλων: 2ος Α’
Ομίλου – 2ος Β’ Ομίλου

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ 9 (γεν. 2010)

Θέσεις 7-8

(γεν. 2009)

Β’ ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ

ΤΕΛΙΚΟΣ
Ωρα 1 μ.μ Γηπ. 1 Α: 1ος Α’ Ομίλου – 1ος
Β’ Ομίλου

Μ. ΤΡΙΤΗ

Από δύο ομίλους απαρτίζεται και η Κ 10.
Στον Α’ όμιλο συμμετέχουν οι ομάδες
Αρης, Δήμητρα Α’, Αγία Αννα και Μετέωρα,
ενώ ο Β’ από τις ομάδες: ΑΕΛ Α’, Δήμητρα
Β’, ΠΑΟΔ και ΑΟ Σαραγίων. Το πρόγραμμα
των αγώνων οι οποίοι θα γίνουν στη Μπαλκούρα έχει ως εξής:

Ωρα 12 μ.μ Γηπ. Λογγακίου: 3ος Γ’ Ομίλου – Καλύτερος 4ος Α’+Β’ Ομίλων

Θέσεις 3-4
Ωρα 1 μ.μ Γηπ. 1 Β: 2ος Α’ Ομίλου – 2ος
Β’ Ομίλου

ΑΠΟΓΕΥΜΑ

ΠΡΩΙ

ΘΕΣΕΙΣ 7-8

ΘΕΣΕΙΣ 5-6

Θέσεις 5-6
Ωρα 1 μ.μ Γηπ. 1 Γ: 3ος Α’ Ομίλου – 3ος
Β’ Ομίλου

Ωρα 10.15 Γηπ. 2 Α: ΕΑΛ – Αμπελάκια
Ωρα 10.15 Γηπ. 2 Β: ΠΑΟΔ – ΑΕΤ

Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ

ΘΕΣΕΙΣ 3-4

Θέσεις 7-8
Ωρα 1 μ.μ Γηπ. 1 Δ: 4ος Α’ Ομίλου – 4ος
Β’ Ομίλου

Ωρα 7 μ.μ Γηπ. 1 Γ: Δήμητρα Α’ – Αμπελάκια
Ωρα 5.30 μ.μ Γηπ.1 Α: Αρης Β – OLYMPIC
Α’

Ωρα 9 π.μ Γηπ. 2 Α: 4ος Α’ Ομίλου – 4ος
Β’ Ομίλου

Ωρα 9 μ.μ Γηπ. Μπαλκούρα 1: 4ος Γ’ Ομίλου – Δεύτερος 4ος Α+Β Ομίλων

ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Ωρα 3 μ.μ Γηπ. 2 Β: ΑΕΤ – Αμπελάκια
Ωρα 4.25 μ.μ Γηπ. 2 Α: ΑΕΛ – ΠΑΟΔ

Ωρα 5 μ.μ Γηπ. Μπαλκούρα 3: Δήμητρα
Β’ – ΠΑΟΔ Β’
Ωρα 6.30 μ.μ Στάδιο Τρικάλων: Αγία
Αννα – ΠΑΟΚ Διάπλαση

ΘΕΣΕΙΣ 7-8

Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ

Οι τελευταίες λεπτομέρειες ρυθμίζονται ώστε να στεφθεί με απόλυτη επιτυχία
και αυτό το τουρνουά της Δήμητρας Απόλλων

ΠΡΩΙ
Ωρα 11.30 Γηπ. 1 Γ: ΑΕΛ Β’ – Αγιαξ Τρικάλων
Ωρα 11.30 π.μ Γηπ. 1 Δ: ΑΟΤ – OLYMPIC
Β

ΑΠΟΓΕΥΜΑ
Ωρα 5.30 μ.μ Γηπ. 1Γ: ΑΕΛ Β – OLYMPIC
Β’
Ωρα 5.30 Γηπ. 1Δ: ΑΟΤ – Αγιαξ Τρικάλων

Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ
ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Ωρα 11.30 π.μ Γηπ. 2 Α: 2ος Α’ Ομίλου –
2ος Β’ Ομίλου

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Θέσεις 7-8

ΤΕΛΙΚΟΣ

Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ

Ωρα 11.30 π.μ Γηπ. 1 Δ: 4ος Α’ Ομίλου –
4ος Β’ Ομίλου

Ωρα 1 μ.μ Γηπ. 2 Α: 1ος Α’ Ομίλου – 1ος
Β’ Ομίλου

Ωρα 7 μ.μ Γηπ. 1 Α: Δήμητρα Α’ – Μετέωρα
Ωρα 7 μ.μ Γηπ. 1 Β: Αρης – Αγία Αννα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ 11
(γεν. 2008)
Στην κατηγορία Κ 11 υπάρχουν δύο όμιλοι. Στον Α’ ανήκουν οι ομάδες: Δήμητρα Β’,
Αγιαξ Χίου, OLYMPIC, και Αρης Θεσσαλονίκης, ενώ στον Β’ οι ομάδες: ΠΑΟΔ, ΑΕΤ,
ΑΕΛ και Αμπελάκια.

Θέσεις 5-6
Ωρα 11.30 π.μ Γηπ. 1 Γ: 3ος Α’ Ομίλου –
3ος Β’ Ομίλου

Μ. ΤΡΙΤΗ

Θέσεις 3-4

ΠΡΩΙ

Ωρα 11.30 π.μ Γηπ. 1 Β: 2ος Α’ Ομίλου –
2ος Β’ Ομίλου

Ωρα 11.30 π.μ Γηπ. 1 Α: Δήμητρα Α’ –
Αγία Αννα
Ωρα 12.40 μ.μ Γηπ. 1 Β: Αρης – Μετέωρα

ΤΕΛΙΚΟΣ
Ωρα 11.30 π.μ Γηπ. 1 Α: 1ος Α’ Ομίλου –
1ος Β’ Ομίλου

ΤΟΠΙΚΑ
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Πρωτάθλημα Αστυνομίας

Στα Τρίκαλα το μεγάλο ραντεβού
•Από 10 έως 16 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά εξ’ ολοκλήρου η διοργάνωση σε έναν νομό
ο δεύτερο
10ήμερο του
Ιουνίου, λίγο πριν
το Αγιο Πνεύμα, η
καρδιά των Τρικάλων θα
χτυπήσει…
ποδοσφαιρικά. Ένα
ακόμα μαζικό γεγονός θα
τραβήξει τα βλέμματα
των ντόπιων -και όχι
μόνο- φιλάθλων και θα
προστεθεί στο πλούσιο
αθλητικό καλεντάρι του
νομού συμβάλλοντας
ποικιλοτρόπως στη
τοπική κοινωνία.

Τ

Από 10 έως 16 Ιουνίου ο νομός μας θα φιλοξενήσει το
19o Πανελλήνιο πρωτάθλημα
ποδοσφαίρου Αστυνομίας, το
οποίο θα διεξαχθεί για πρώτη
φορά εξ’ ολοκλήρου σε μια περιοχή, καθώς στο παρελθόν η
διοργάνωση χωριζόταν σε πόλεις και φάσεις. Αυτό αποτελεί
ένα ξεχωριστό μαζικό γεγονός
για τον τόπο μας μιας και θα είναι ο πρώτος επαρχιακός νομός
που θα διεξαχθεί η παραπάνω
διοργάνωση μ’ αυτή τη μορφή.
Τι σημαίνει αυτό; Αρκετοί επισκέπτες (πέρα από τους 200 και
πλέον συμμετέχοντες), τουριστική και οικονομική τόνωση
σε χαλεπούς καιρούς, αλλά και
μια διαφορετική προσέγγιση
των αστυνομικών οι οποίοι θα
αφήσουν για λίγο το καθήκον
και θα δείξουν πόσο και πως κατέχουν το άθλημα, περνώντας
διάφορα κοινωνικά μηνύματα
μιας και πέρα από το σοβαρό

Στιγμιότυπα από την επίσκεψη στον Αντιπεριφερειάρχη κ. Μιχαλάκη, τον Δήμαρχο Τρικκαίων κ. Παπαστεργίου και φυσικά στην Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων και στον Διευθυντή κ. Σπηλιόπουλο

λειτούργημά τους έχουν να δείξουν και άλλες πτυχές του ανθρώπινου χαρακτήρα τους.
Η προεργασία για την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης διοργάνωσης έχει ξεκινήσει,
με τα πρώτα μηνύματα να εκφράζουν αισιοδοξία. Πρόσφατα
βρέθηκαν στα Τρίκαλα εκπρόσωποι της Αθλητικής Ενωσης
Αστυνομικού Παραρτήματος

Βορείου Ελλάδος και συγκεκριμένα ο πρόεδρος κ. Γιώργος
Ζάχαρης και ο Αντιπρόεδρος κ.
Ηλίας Κυριαζής οι οποίοι συναντήθηκαν με τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Χρ. Μιχαλάκη, αλλά
και με τον Δήμαρχο Τρικκαίων
κ. Παπαστεργίου, προκειμένου
να συζητήσουν τις λεπτομέρειες της διοργάνωσης και να ζητήσουν την κατανόησή τους

και τη βοήθειά τους, εισπράττοντας υποσχέσεις στήριξης.
Οι κ. Ζάχαρης και Κυριαζής
είχαν συνάντηση και με τα μέλη
της τοπικής Επιτροπής Τρικάλων η οποία απαρτίζεται από
τους κ. Καλαμαρά Κ., Καραλή
Β., Κακούσιο Ν., Ευαγγέλου
Σπ. και Καραλή Ε. οι οποίοι συνεργάζονται άψογα ώστε να
συμβάλλουν τα μέγιστα προ-

Κατά την επίσκεψη των κ. Ζάχαρη και Κυριαζή στα Τρίκαλα
δόθηκε στο ξενοδοχείο «Ντίνας» συνέντευξη τύπου,
εκεί όπου… ανακρίθηκαν οι αστυνομικοί
κειμένου να στεφθεί με επιτυχία
η διοργάνωση.
Τις επόμενες μέρες θα γίνουν γνωστές οι λεπτομέρειες

του πρωταθλήματος όπως οι
ομάδες που θα συμμετέχουν, τα
γήπεδα διεξαγωγής των αγώνων κλπ.

Β’ Ερασιτεχνική
α περιθώρια
απώλειας
βαθμών έχουν
στενέψει,
οπότε η Λυγαριά δεν
θέλει να παίξει άλλο με
τη… φωτιά και
αποφάσισε να βγάλει
όλη την αγωνιστική
της σοβαρότητα στο
γήπεδο, έτσι ώστε να
μην δώσει δικαιώματα.

Τ

Σαν… καταιγίδα
•Πέρασε η Λυγαριά από τον Βυτουμά κερδίζοντας 4-0
στο 63’ και πάλι ο Χρ. Λιάκος
«χτύπησε» πετυχαίνοντας το
0-3 με κοντινό πλασέ.
Το τελικό 0-4 διαμόρφωσε
ο ίδιος παίκτης στο 74’ μετά
από σέντρα του Αντωνίου,
ενώ η Λυγαριά είχε και δοκάρι στο 65’ με φάουλ του
Χρ. Λιάκου.
Ετσι παρέμεινε στην δεύτερη θέση ακολουθώντας
την Ενωση Δ.Μ η οποία κέρδισε 3-0 το Δενδροχώρι
αλλά νιώθοντας την «καυτή»
ανάσα της Θεόπετρας.

ΕπιμέλειαΑ: ΠANOΣ
ΓIΔOΠOYΛOΣ
gidopoulosp@yahoo.gr

Αυτό ακριβώς έκανε χθες
στο γήπεδο του Βυτουμά
κερδίζοντας την τοπική ομάδα με 4-0, αφού είχαν την κυριαρχία σε όλη τη διάρκεια
του αγώνα, αλλά κυρίως την
ουσία στην προσπάθειά
τους.
Μάλιστα είχαν ως κύριο
πρωταγωνιστή τον Χρήστο
Λιάκο ο οποίος πέτυχε τρία
γκολ ανοίγοντας νωρίς το
σκορ, αφού μόλις στο 7’ πέτυχε το 0-1 δείχνοντας τον
δρόμο για τη νίκη.
Για να πετύχει το επόμενο
γκολ η ομάδα του Ηλία Πατσιάνη σπατάλησε αρκετές
ενέργειες και χρόνο. Στο 61’
όμως ο Κράβαρης από θέση
τετ-α-τετ πέτυχε το 0-2 και

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
Ο Χρ. Λιάκος πέτυχε χθες τρία γκολ

ΒΥΤΟΥΜΑΣ: Κόκκας, Γεωργαλής (46’ Ζυγουλάνη),
Μανώλης (46’ Ζάρας), Γκάρδας, Κυρίτσης, Κοντοτόλης,
Βουλτσίδης, Ντούλας, Τάτσιος, Παπανίκος, Ούγγρος.
ΛΥΓΑΡΙΑ:
Ντανίκας,
Τζιωρτζιώτης, Τζαναβάς,
Περδικάρης, Αντωνίου, Λιάκος Φ., Λιάκος Χ., Βαμπούλας, Τζαναβάς Ι., Κράβαρης, Τσιώκος (68’ Αθνασίου).

Στιγμιότυπο από
το παιχνίδι στον Βυτουμά

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Βαλτινό- Παλ/ρο .................................................................0-1
Πιαλεία – Φιλύρα ...........................................................3-0α.α
Θεόπετρα- Κεφ/κός ......................................................3-0α.α
Τζούρτζια- Φωτεινό ............................................................4-3
Βυτουμάς- Λυγαριά ............................................................0-4
Χρυσομηλιά- Γόμφοι ..........................................................5-6
Ενωση Δ.Μ – Δενδροχώρι ..................................................3-0
Ροπωτό- Ασπρόβαλτος ......................................................1-2
Ρεπό: Πρίνος

Η ΒΑθΜoΛoΓΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ

Β

Ν

Ι Η

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

67
60
59
55
53
49
48
45
39
30
30
29
27
19
19
0
0

22
19
19
18
17
14
15
14
12
10
10
9
8
6
6
0
0

1
3
2
1
2
7
3
3
3
0
0
2
3
1
1
1
1

Ενωση Δ.Μ
Λυγαριά
Θεόπετρα
Ασπρόβαλτος
Πιαλεία
Παλ/ρο
Πρίνος
Βαλτινό
Βυτουμάς
Τζούρτζια
Γόμφοι
Δενδροχώρι
Ροπωτό
Χρυσομηλιά
Φωτεινό
Κεφ/κός
Φιλύρα

2
3
4
6
7
4
7
9
10
16
16
14
14
19
19
24
25

ΤΕΡΜ.
87-21
82-22
74-28
64-26
66-31
47-20
57-31
59-39
58-56
41-55
40-77
40-72
34-49
46-79
34-76
0-72
0-75

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Πιαλεία.....................................- ....................................Βαλτινό
Παλ/ρο .....................................- ................................Θεόπετρα
Φιλύρα .....................................-.................................Τζούρτζια
Κεφ/κός....................................- ................................Βυτουμάς
Φωτεινό....................................-.............................Χρυσομηλιά
Λυγαριά ...................................- ..............................Ενωση Δ.Μ
Δενδροχώρι .............................- ..........................Ασπρόβαλτος
Πρίνος......................................- ....................................Ροπωτό
Ρεπό: Γόμφοι

CMYK
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Πάντα στην καρδιά τους
•Αφιερωμένο εξαιρετικά στην μνήμη του Β. Ευσταθίου το 4ο Meteora MTB

Μ

ια εκδήλωση
καρδιάς, που
μπήκε για τα
καλά στο
αθλητικό ημερολόγιο θα
αναπτυχθεί σ’έναν
ευλογημένο τόπο.

Φυσικά οι φίλοι δεν ξεχνούν
τον συνοδοιπόρο τους και θα
τρέξουν και γι’αυτόν.
Το δελτίο τύπου αναφέρει:
Στην αγκαλιά των Ιερών
Βράχων μια μεγάλη ποδηλατική διοργάνωση!
Την Κυριακή 21 Απριλίου
2019 η «Cycling Hellas», ο
ΠΑΣ ΠΗΝΕΙΟΣ, η Περιφέρεια
Θεσσαλίας και ο Δήμος Μετεώρων συνδιοργανώνουν για
4η συνεχή χρονιά τον Ποδηλατικό αγώνα MTB με Πανελλήνια συμμετοχή με την επωνυμία “ 4th Meteora MTB race
2018- Βασίλης Ευσταθίου”
στην γραφική περιοχή των
Μετεώρων. Ο αγώνας είναι
αφιερωμένος στην μνήμη του
Αθλητή και Φίλου Βασίλη Ευσταθίου ως ελάχιστο φόρο
τιμής στον Βασίλη και την οικογένεια του.
Σκοπός της διοργάνωσης
είναι αφενός η ανάδειξη του
αισθητικού κάλλους της περιοχής των Μετεώρων, αφετέρου η ενίσχυση της ποδηλατικής κουλτούρας, η ανάδειξη του ποδηλάτου και η
προώθηση του αθλήματος
της ορεινής ποδηλασίας.
Την Κυριακή 21 Απριλίου:
Η εκκίνηση δίνεται από την
Κεντρική Πλατεία Καστρακίου
και οι ποδηλάτες ακολουθούν
2 διαδρομές την Short race –
μικρή διαδρομή 17 χιλ και Full
race – την μεγάλη διαδρομή
32 χιλιομέτρων. Μετά από συ-

Σημαντικά μηνύματα θα περάσει και το φετινό Meteora mtb race
νεχή πέρασμα μονοπατιών
γύρω από τα Ιερά βράχια των
Μετεώρων η διαδρομή ολοκληρώνεται στο αρχικό σημείο. Ο αγώνας σε ποσοστό
μεγαλύτερο από 80% διεξάγεται σε τεχνικά μονοπάτια,
αλλά περιλαμβάνει χωμάτινο
και οδοστρωμένο τεραίν. Στον
αγώνα συμμετέχουν ΟΡΕΝ
αθλητές σε πολλές κατηγορίες από 15 ετών και άνω καθώς και ηλεκτρικά ποδήλατα.
Οι διοργανωτές έχουν ολοκληρώσει έγκαιρα όλες τις
προετοιμασίες του αγώνα,
προκειμένου να πετύχουν μια
άψογη ποδηλατική εκδήλωση,
ακόμα καλύτερη από τις προηγούμενες που άφησε όλους
με τις καλύτερες εντυπώσεις.
Το αγώνα θα τιμήσουν με την
παρουσία τους 450 αθλητές
και φίλοι της ορεινής ποδη-

λασίας από όλη την Ελλάδα.
Αθλήτές,συνοδοί, παράγοντες
φίλοι του αθλήματος αναμένεται να κατακλύσουν την περιοχή.
Οι εμπνευστές, εργατικοί,
εθελοντές, φίλοι του αθλήματος και κάτοικοι της Καλαμπάκας ο Λαγούδης Παναγιώτης και ο Μπαταλογιάννης
Χρήστος που έχουν επιμεληθεί τις διαδρομές και τα τεχνικά θέματα της διοργάνωσης δηλώνουν επίσης ότι από
την πλευρά τους όλα είναι
πανέτοιμα για την υποδοχή
των αθλητών!
Η Καλαμπάκα, το Καστράκι,
η Περιφέρεια Θεσσαλίας ενότητα Τρικάλων, η Μητρόπολη
και ο Δήμος Μετεώρων βρίσκονται στο προσκήνιο της
υποδοχής και της φιλοξενίας
των αθλητών! Ευχαριστούμε
θερμά τους Τοπικούς άρχον-

τες και φορείς για την πολύτιμη υποστήριξη και άψογη
συνεργασία!
Με μεγάλη χαρά σας υποδεχόμαστε όλους που θα παραβρεθούν και επιθυμούμε
να προσφέρουμε σε όλους
αθλητές, παράγοντες, φίλους
της ορεινής ποδηλασίας, μια
ευχάριστη ποδηλατική εμπειρία και αξέχαστες στιγμές
στον ιερό τόπο των Μετεώρων!
Η διοργάνωση των αγώνων
εμπνεύστηκε και στηρίζεται
από έμπειρους αθλητές και
διοργανωτές του χώρου που
έχουν άμεση σχέση με τον
αθλητισμό και τη φύση.
Η “Cyclinghellas.gr” – Οργάνωση και παραγωγή αθλητικών event και εκδρομώνέχει αναλάβει την υποστήριξη
και το συντονισμό όλης της
αθλητικής εκδήλωσης.

Aγώνας διαφήμιση
•Οι ενήλικες του Ασκληπιού τα έδωσαν όλα αλλά λύγισαν στις λεπτομέρειες

Α

πολαμβάνουν
αυτό που
κάνουν και δεν
αλλάζουν
συνήθειες.

Πολύ απλά δίνουν το 100%
των δυνατοτήτων τους στον
αγωνιστικό χώρο, οπότε οι
αναμετρήσεις αποκτούν
άγρια ομορφιά.
Με την λογική αυτή προκύπτει διαφήμιση του βόλεϊ.
Το δελτίο τύπου αναφέρει:
Συγκλονιστικός ήταν ο
αγώνας των ενηλίκων του
Ασκληπιού με αντίπαλο την
ομάδα του Φοίβου Γιάννουλης για το αντίστοιχο πρωτάθλημα. Οι δυο ομάδες έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό
και χάρισαν στους φιλάθλους
που βρέθηκαν στο ΔΑΚ, μοναδικές στιγμές.
Οι δυο ομάδες κυνήγησαν
με πάθος τη νίκη και το προβάδισμα άλλαζε συνεχώς χέ-

Οι ενήλικες του Ασκληπιού πρωταγωνίστησαν σε γεμάτο παιχνίδι
ρια.
Στο 1ο σετ η ομάδα του
Φοίβου ήταν πιο συγκεντρω-

μένη και πιο ψύχραιμη, επέβαλε το ρυθμό της και το
κέρδισε με 17-25.
CMYK

Στο 2ο και 3ο σετ οι κοπέλες του Ασκληπιού αντέδρασαν, πήραν τον έλεγχο και
πιο ψύχραιμες στους τελευταίους πόντους πήραν τα σετ
με το ίδιο σκορ 25-22.
Στο 4ο σετ η φιλοξενούμενη ομάδα αντεπιτέθηκε, κέρδισε όλες τις μάχες στο φιλέ
και πήρε άνετα το σετ με 1225 και να οδηγηθούμε στη
ρώσικη ρουλέτα του 5ου σετ.
Πιο έμπειρες και πιο ψύχραιμες στα καθοριστικά σημεία οι φιλοξενούμενες πήραν το σετ με 12-15 και το
παιχνίδι με 2-3.
Ασκληπιός (Ραντόμσκα):
Μαυρίκου, Θεοδώρου, Σκέμπη, Αγαπίου, Μαυρογεώργου, Κορομπλή, Χελιδώνη,
Καραπαπάζογλου, Τσαβταρίδου.
Φοίβος Γ. (Μπατσίλα): Τσιριβάβα, Κρανιά, Κολοβού,
Κατσαμάκα, Γιώτη, Καραβέλη, Βλαχούλη, Νικολάου.

* Αμα στραβώσει πάρα πολύ η δουλειά στον αθλητισμό
τότε είναι δύσκολο να γίνει ανάταξη της κατάστασης.
Για να συμβεί κάτι τέτοιο επιβάλλεται διπλάσια προσπάθεια και τέλεια στόχευση. Μόνο έτσι θα αλλάξει
το κλίμα και το σκηνικό. Και όλα αυτά γνωρίζοντας ότι
οι δικές μας ομάδες δεν παίζουν μόνες τους.
* Στην προκειμένη περίπτωση ο ΑΟΤ έκανε σπουδαία
εμφάνιση στην έδρα του Ηρακλή δείχνοντας φανερά
μεταμορφωμένος σε σύγκριση με την συνάντηση στον
Απόλλωνα Λάρισας. Ωστόσο και πάλι τα μέλη της
ομάδας έμειναν με το αχ, αφού δεν μπήκε τίποτα στο
βαθμολογικό σακούλι.
* Ασφαλώς η πεμπτουσία του ποδοσφαίρου είναι το
γκολ. Οι κυανέρυθροι έφτασαν πολλές φορές στην
βρύση αλλά δεν ήπιαν νερό και έτσι οι αντίπαλοι που
έμειναν ζωντανοί τους τιμώρησαν με σκληρό τρόπο.
* Κοινώς οι γηπεδούχοι έπεσαν από τον Λευκό Πύργο
και βρήκαν πορτοφόλι σε παιχνίδι με άγρια ομορφιά,
όπου επιβεβαιώθηκε ο άγραφος νόμος του ποδοσφαίρου. Όπως και να ’χει ο «Γηραιός» από την μισή φάση
βρήκε δίχτυα και βύθισε τους κυανέρυθρους περισσότερο στην πίεση και στην μελαγχολία.
* Φυσικά στην τελευταία κρίσιμη φάση του αγώνα οι
κυανέρυθροι έπρεπε να δαγκώνουν και όπως λέγεται
στην ποδοσφαιρική διάλεκτο ήταν αδήριτη ανάγκη να
πετάξουν την μπάλα στο ποτάμι για να τελειώνει η
υπόθεση. Για να είμαστε πιο ακριβείς γεωγραφικά
έπρεπε να πετάξουν την μπάλα στον Θερμαϊκό.
* Σε κάθε περίπτωση η ιστορία του συγκεκριμένου παιχνιδιού γράφτηκε με σκληρό τρόπο. Πλέον ο εκπρόσωπός μας βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο, αφού
και οι ανταγωνιστές που είχαν συνηθίσει να βλέπουν
μπροστά τους κυανέρυθρες φανέλες πλέον διαθέτουν
διαφορετική ψυχολογία.
* Η αγωνία πλέον είναι στα ύψη και μένει να δούμε τον
επίλογο μιας χρονιάς που ξεκίνησε με όνειρα χίλια
αλλά στην πορεία η υπόθεση στράβωσε απίστευτα με
την βαθμολογική κάνουλα να κλείνει ερμητικά ακόμη
και σε βατές συναντήσεις.
* Μελετώντας κανείς τα εθνικά ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα διαπιστώνει ότι εξασφάλισαν την προαγωγή
από την Γ’ Εθνική ιστορικά συγκροτήματα. Προς τιμήν
τους δεν έμειναν στην βαριά φανέλα αλλά δούλεψαν
με συνέπεια και δικαιώθηκαν. Μέλημά τους είναι να
μην βιώσουν ανάλογες περιπέτειες στο μέλλον.
* Ισχύει όμως και το αντίθετο. Σωματεία που το κοινό
τα είχε συνηθίσει κυρίως στην Β’ Εθνική στέρεψαν
από εμπνεύσεις και είτε έπεσαν στο νήμα, είτε παραδόθηκαν αμαχητί. Η εμπειρία δείχνει ότι σε τέτοιες περιπτώσεις είναι δύσκολο να ζωντανέψει η δόξα του
παρελθόντος.
* Στην εξίσωση βέβαια προστέθηκαν και ορισμένες φρέσκες ομάδες, που αποτέλεσαν ευχάριστες εκπλήξεις.
Πολύ σωστά θα συνεχίσουν να υπηρετούν τον χώρο
οργανωμένα και με συστηματική προσπάθεια θα επιδιώξουν να μείνουν στο προσκήνιο πολλά χρόνια.
* Στις μαχητικές τέχνες στελέχη Τρικαλινών συλλόγων
μοιράζουν τεχνογνωσία, όπως συνέβη στην Ιρλανδία
με τον ΣΟΧΤ. Οσο για τον Στέφανο Μπαγλατσάκο θα
σπεύσει να επιβεβαιώσει την κλάση του στην Ιαπωνία.
Ο χαρισματικός αθλητής μόνο κέρδη θα έχει από την
συμμετοχή του στην κοιτίδα του είδους.
* Μεγάλη κινητοποίηση των φίλων του μότο κρος και η
πίστα του Πρίνους θα γνωρίσει μεγάλες πιένες.

02.00: FOX Sports
Stanley Cup Playoffs
NHL
05:30 COSMOTE SPORT
4 HD
Los Angeles Clippers Golden State Warriors,
ΝΒΑ
11:00 FOX Sports
Roosters - Storm
NRL
12:30 ΕΡΤ Sports HD
Βουλιαγμένη - Ολυμπιακός, EuroLeague Γυναικών
13:00 Eurosport 1
Tour of Turkey
National Tours
14:15 ΕΡΤ Sports HD
Πάντοβα - Σαμπαντέλ
EuroLeague Γυναικών

14:30 Novasports 1HD
Σέφιλντ Γιουνάιτεντ Νότιγχαμ Φόρεστ
Championship
17:00 Novasports 2HD
Μπέρμιγχαμ - Ντέρμπι
Championship
18:00 ΕΡΤ Sports HD
Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ
Volley League
20:00 COSMOTE SPORT
9 HD
Μπουντούτσνοστ - Ερυθρός Αστέρας
Αδριατική Λίγκα
20:00 COSMOTE SPORT
7 HD
Νασιονάλ Μαδέιρα Σπόρτινγκ Λισσαβώνας
Liga NOS

20:15 Novasports 2HD
Ανταντόλου Εφές Μπαρτσελόνα
EuroLeague
20:30 ΕΡΤ Sports HD
Φοίνικας Σύρου - Ηρακλής, Volley League
21:45 Novasports 3HD
Λυών - Ανζέ, Ligue 1
21:45 Novasports 4HD
Νόριτς - Σέφιλντ
Γουένσντεϊ
Championship
22:00 COSMOTE SPORT
2 HD
Αλαβές - Βαγιαδολίδ
Primera Division
22:15 Novasports 1HD
Ρεάλ Μαδρίτης - Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ

τοπικά

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΜΕ ΤΟ ΑΡΜΑ ΤΟΥ ΘΕΣΠΙΔΟΣ

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ «ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ»
Όταν η ανθρώπινη νοημοσύνη παγιδεύεται
από τους χρησμούς του μαντείου
Μέρος Α’
Η υπόθεση της τραγωδίας
αντλείται από τον μύθο του
θηβαϊκού κύκλου. Ο Λάιος,
βασιλιάς των Θηβών, τρομαγμένος από έναν χρησμό
του μαντείου των Δελφών,
σύμφωνα με τον οποίο το παιδί που περίμενε να γεννηθεί
θα σκοτώσει τον πατέρα του
και θα νυμφευθεί τη μητέρα
του, δίνει το νεογέννητο σε
έναν πιστό δούλο του με την
εντολή να το εγκαταλείψει σε
μια ερημική θέση στον Κιθαιρώνα.
Ο δούλος όμως λυπήθηκε
το βρέφος και καθώς στον Κιθαιρώνα συνάντησε έναν βοσκό του βασιλιά της Κορίνθου,
το δίνει σ’ αυτόν και αυτός το
παραδίδει στον άτεκνο βασιλιά του Πόλυβο. Το παιδί υιοθετείται από τον Πόλυβο με το
όνομα Οιδίπους, από το οίδημα (πρήξιμο) των ποδιών
του, που είχε προξενηθεί, καθώς μεταφερόταν στον ώμο
με τα πόδια δεμένα.
Ο Οιδίπους μεγάλωσε στην
Κόρινθο ως βασιλόπουλο. Κάποτε όμως κάποιος της παρέας τον αποκάλεσε νόθο.
Ενοχλημένος ο Οιδίπους από
τον χαρακτηρισμό αυτό, πηγαίνει στο μαντείο των Δελφών να ρωτήσει για τους γονείς του. Και ο χρησμός της
Πυθίας έλεγε: Να μην ξαναπάς πίσω στην πατρίδα σου,
γιατί θα φονεύσεις τον πατέρα σου και θα παντρευτείς τη
μητέρα σου. Έτσι, ο Οιδίπους, για να αποφύγει την
πραγματοποίηση του χρησμού, στην επιστροφή του
αλλάζει κατεύθυνση. Δεν πηγαίνει στην Κόρινθο, που νόμιζε για πατρίδα του και παίρνει τον δρόμο προς τη Θήβα.

Την ίδια μέρα, κατά σύμπτωση, πήγαινε από τη Θήβα
στους Δελφούς και ο Λάιος, ο
πραγματικός του πατέρας,
τον οποίο ήταν φυσικό να
αγνοεί. Σε μια στενωπό του
δρόμου συναντώνται και διαπληκτίζονται για το ποιός θα
περάσει πρώτος. Ακολουθεί
συμπλοκή κατά την οποία ο
Οιδίπους εξοντώνει όχι μόνο
τον πατέρα του Λάιο αλλά
και τους συνοδούς του. Γλίτωσε μόνο ένας, ο οποίος γυρίζοντας πίσω ανήγγειλε
στους Θηβαίους ότι στο δρόμο τους χτύπησαν ληστές.
Η παραποίηση της αλήθειας είναι σκηνοθετικό εύρημα
του Σοφοκλή, που εξυπηρετεί
την οικονομία του έργου. Χαρακτηρίζει όμως και τη δουλοφροσύνη του συνοδού, που
με πονηρία δικαιολογεί την
ανικανότητα της βασιλικής
φρουράς να αντιμετωπίσει
ένα άτομο. Μετά από αυτά,
στη Θήβα βασιλιάς ανακηρύσσεται ο Κρέων, αδελφός
της συζύγου του Λάιου, Ιοκάστης.
Ένα άλλο γεγονός τώρα
αναστατώνει τους Θηβαίους.
Η Σφίγγα εγκατεστημένη σε
ένα απόκρημνο βράχο του
δρόμου, κατασπάραζε τους
διερχομένους, που δεν μπορούσαν να λύσουν το αίνιγμά
της: Ποιο είναι το ον εκείνο,
που το πρωί περπατάει με τα
τέσσερα πόδια, το μεσημέρι
με τα δύο και το βράδυ με τα
τρία. Μπροστά σ’ αυτό το φοβερό φαινόμενο ο Κρέων με
προκήρυξή του δηλώνει ότι
όποιος λύσει το αίνιγμα θα
ανακηρυχθεί βασιλιάς και θα
πάρει γυναίκα του τη χήρα βασίλισσα Ιοκάστη – ο γάμος με
τη βασίλισσα υπαγορευόταν
από τον θεσμό της κληρονο-

μικής διαδοχής του θρόνου.
Ο Οιδίπους, στο μεταξύ,
συνεχίζοντας τον δρόμο για τη
Θήβα, συναντάει κι αυτός τη
Σφίγγα. Λύνει όμως το αίνιγμά
της: Είναι ο άνθρωπος, είπε,
που στη βρεφική ηλικία μπουσουλάει, ενώ στη γεροντική
χρειάζεται βακτηρία. Τότε η
Σφίγγα πέφτει στη χαράδρα
και σκοτώνεται. Και όπως είπε
ο Σεφέρης στην ομιλία του
κατά την απονομή του βραβείου Νόμπελ, «τούτη η απλή
λέξη Άνθρωπος κατέστρεψε
το τέρας».
Ο Οιδίπους φθάνει στη
Θήβα, ανακηρύσσεται βασιλιάς και παίρνει γυναίκα τη βασίλισσα Ιοκάστη, που ήταν η
μάνα του – από το γεγονός
αυτό δημιουργήθηκε ο όρος
οιδιπόδειο σύμπλεγμα. Με τον
γάμο όμως αυτό διασαλεύτηκε η παγκόσμια ηθική τάξη και
η θεία τιμωρία ήταν αναπόφευκτη. Στην πόλη ενέσκηψε
φοβερός λοιμός (είδος πανούκλας).
Οι κάτοικοι των Θηβών –
από εδώ αρχίζει η τραγωδία –
με επί κεφαλής τον ιερέα του
Δία παρουσιάζονται γονατιστοί με κλάδους ικεσίας στα
χέρια τους, γύρω από τους
βωμούς των ανακτόρων. Ο
ιερέας περιγράφει με τα μελανότερα χρώματα τη συμφορά, την οποία προξένησε
στην πόλη ο λοιμός. Η περιγραφή κρατάει τους Αθηναίους θεατές με κομμένη την
ανάσα. Είχαν περάσει και αυτοί τα ίδια στο δεύτερο έτος
του πελοποννησιακού πολέμου, που ενέσκηψε λοιμός
(από τον οποίο πέθανε και ο
Περικλής). Ο ιερέας τώρα ζητάει τη βοήθεια του Οιδίποδα.
Όπως, όταν πρωτοήρθε στη
Θήβα, τους έσωσε από τη

Σφίγγα μόνος του, χωρίς καμιά συνδρομή από κανέναν,
παρά μόνο με το μυαλό του,
έτσι και τώρα να κάνει πάλι το
ίδιο.
Ο Οιδίπους τους απαντάει
ότι είναι γνώστης των πραγμάτων και ότι η ψυχή του βασανίζεται περισσότερο από
όλους. Ήδη έχει στείλει στους
Δελφούς τον Κρέοντα να ρωτήσει το μαντείο πώς θα απαλλαγούν από τον λοιμό. Και να
που εκείνη τη στιγμή επιστρέφει ο Κρέων με το χρησμό, που έλεγε ότι, για να
απαλλαγούν από τον λοιμό,
πρέπει να διώξουν από την
πόλη τον φονιά του Λαΐου.
Ποιος όμως ήταν ο φονιάς;
Από το σημείο αυτό αρχίζει
μια σειρά με τραγικές ειρωνείες. Ο Οιδίπους αγνοεί την
αλήθεια και εξαγγέλλει τις
πιο βαριές ποινές για τον δράστη. Οι θεατές όμως που ξέρουν την αλήθεια αγωνιούν
για τις συνέπειες της πλάνης
του ήρωα.
Ο Κρέων, για να βοηθήσει
το έργο της ανακάλυψης του
δράστη, θέτει υπόψη του Οιδίποδα τη μαρτυρία του διασωθέντος δούλου, ότι τον
Λάιο είχαν σκοτώσει ληστές.
Αυτό απομακρύνει από το
μυαλό του Οιδίποδα κάθε
υπόνοια να ταυτίσει τον Λάιο
με τον γέρο εκείνο που είχε
σκοτώσει στον δρόμο. Τον
Λάιο χτύπησαν ληστές, σκέφτηκε. Οι ληστές είναι πολλοί
και όχι ένας. Έτσι, η ανεύρεση του φονιά ήταν δύσκολο
εγχείρημα. Ο Κρέων όμως είναι αισιόδοξος: Ό,τι κανείς
ψάχνει το βρίσκει, ξεφεύγει
μόνο αν το παραμελήσει. «Τὸ
δὲ ζητούμενον ἁλωτόν, ἐκφεύγει δὲ τἀμελούμενον». (στ.
110).

Ο ΓΟΛΓΟΘΑΣ: (μιας 99χρονης)
Ήταν τ’ Απρίλη δεκαεπτά παραμονή Λαζάρου
με ματωμένη την καρδιά, σέρνει τα βήματά της
το δάκρυ κόμπος γίνεται, το σπίτι πούχε φάρο,
γίνεται πάλι απ την αρχή, ο νέος Γολγοθάς της.
*****
Όξω εσύ παλιόγρια, που ζεις έναν αιώνα,
απ το σπιτάκι το μικρό που έκτισες με αίμα,
αξία πια δεν δίνομαι στον τίμιό σου αγώνα.
Εδώ! περνά η παλιανθρωπιά, η σήψη και το ψέμα.
*****
Που να φορτώσει τ’ όνειρο και πώς να το πιστέψει
πως τον ιδρώτα που έχυσε να γίνει το χαρμάνι
πρέπει παραμονή της Πασχαλιάς όλα να τα μαζέψει
και μέχρι το απόγευμα να φύγει μάνι, μάνι.
*****
Ένας κλητήρας έφτασε, η απόφαση είχε βούλα
απ τους σοφούς τους δικαστές, να βγεις από το σπίτι,
αυτά ήταν του άνδρα σου, εσένα σ’ είχε δούλα,
φύγε και γίνε μπούρμπουνας, γίνε φτωχό σπουργίτι.
*****
Ρίχνει και μια στερνή ματιά στον κήπο που ‘χει φτιάξει,
και τώρα είν ολάνθιστος έτοιμος να καρπίσει.
τριγύρω οι κοτούλες της, μα πώς να τις κοιτάξει

ακόμα και τον σκύλο της πως ν’ αποχαιρετήσει.
*****
Βαριά είναι τα γερατειά, κι είναι πολλά τα χρόνια
που κουβαλά στην πλάτη της, μα που να βρει κουράγιο
οι αρχές που εμπιστεύτηκε, της δήξαν καταφρόνια
μόνη χωρίς απάνεμο, αστρέχα και μουράγιο…
*****
Αυτή που σ’ όλη την ζωή, ακούραστα δουλεύει
Βάρος ποτέ δεν έγινε και πάντα βοηθούσε.
μόνη με τα παιδάκια της, που όμως τα παλεύει,
στις τελευταίες της στιγμές αφόρητα πονούσε.
******
Λέω πώς να το φανταστεί, ο νους πώς να το βάλει
σ’ αυτούς που έδωσε, ψυχή, αγάπη και συμπόνια,
ψωμί όταν πεινούσαν (κι εδώ δεν υπερβάλει)
αυτοί και την προδώσανε στα τελευταία χρόνια.
*****
Το αχ! φορτίο ασήκωτο, το δάκρυ έχει στεγνώσει.
Σε λίγους μήνες έφυγε, με μόνη της παρέα
την πίκρα και το άδικο, πως νάχει τέτοια γνώση.
αυτές που πάντα φρόντιζε, την πρόδωσαν μοιραία.
Μίμη Οικονόμου
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Στις γλυκές μας Λαζαρίνες
Σαν Σειρήνες τραγουδούν
-ένα χάρμα οφθαλμώνκαι τον Λάζαρο υμνούν,
που ανέστη εκ νεκρών.
```
Από όλους παινεμένες
-Λαζαρίνες λατρεμένεςτο καμάρι της μητέρας,
ήταν θέμα της ημέρας.
```
Σαν προάγγελοι δηλώνουν
αναστάσεως γιορτή
και στο άκουσμα μελώνουν
όλοι οι Χριστιανοί.
```
Η χαρά ζωγραφισμένη
στη ματιά τη λαμπερή,
δείχνει ότι περιμένει
κι ο Χριστός ν' αναστηθεί.
```
Γέμισε η πόλη νιάτα
που κατέκλυσαν τη στράτα,
φιγουρίνια διαλεχτά
σαν λουλούδια μυριστά.
```
Ομορφύνανε οι στράτες
με ξανθές, με μαυρομάτες,
σαν ωραία αγγελούδια
και μας γέμισαν τραγούδια.
```
Σαν αιθέριες οπτασίες
κατακλύσαν τον ντουνιά

με ωραίες μελωδίες,
που ευφραίνουν την καρδιά.
```
Με το σχετικό τραγούδι
-για μωρό ή μαθητούδιαλλά και ξενιτεμένο,
συγκινούνε “πονεμένο”.
```
Καμαρώνουν σιωπηλά
οι μανάδες “αηδονιών”
και βιώνουν νοερά
το δικό τους παρελθόν.
```
Όταν γύριζαν κι εκείνες
-σαν γαλιάντρες, καρδερίνεςστα σοκάκια, στις αυλές,
όμορφες και δροσερές.
```
Τα καλάθια τους γεμίζαν
ζαχαράτα και αυγά
και τον δρόμο συνεχίζαν
σ' άλλη πόρτα, με χαρά.
```
Πίνακα ζωγραφικής
-και εκ πάγλου καλλονήςχαίρεσαι σαν θεατής,
όταν τύχει να τις δεις...
```
Με τα ωραιότερα αισθήματα
για τις μικρές μας Μούσες
Κική

Παρουσίαση βιβλίου
Το βιβλιοπωλείο Τσιοπελάκος, οι εκδόσεις ΠΕΔΙΟ και
η συλλογικότητα «Από Κοινού» σάς προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Φοίβου Ζαφειρίδη

Για τις αιτίες και τη θεραπεία
των εξαρτήσεων
την Κυριακή 21 Απριλίου και ώρα 20:00
στην αίθουσα εκδηλώσεων στο Κέντρο Έρευνας –
Μουσείο Τσιτσάνη (Βενιζέλου & Καρδίτσης 1,
Τρίκαλα, τηλ. 24310-77977).
Για το βιβλίο θα μιλήσουν:
• Γιώργος Σταματόπουλος, δημοσιογράφος
• Ηλίας Σιαφάκας, μέλος της συλλογικότητας «Από
Κοινού»
• O συγγραφέας του βιβλίου Φοίβος Ζαφειρίδης, ψυχίατρος, επιστημονικός υπεύθυνος του Προγράμματος
Προαγωγής Αυτοβοήθειας ΑΠΘ.

Ο Ναός του Απόλλωνα
στη Νάξο «μπήκε»
στο Google Arts & Culture
Ναός του Απόλλωνα στη Νάξο
περιλαμβάνεται στα νέα ψηφιακά έργα από
όλο τον κόσμο, που προστέθηκαν στην
πλατφόρμα Google Arts & Culture.

Ο

Πέρυσι, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Πολιτιστικής
Κληρονομιάς, η Google είχε εγκαινιάσει την πύλη Open
Heritage στο Google Arts & Culture, προκειμένου να αναδείξει την τεχνολογία που χρησιμοποιείται για τη διατήρηση της πολιτισμικής κληρονομιάς σε όλο τον κόσμο.
Φέτος, όπως η εταιρεία ανακοίνωσε, επέκτεινε περαιτέρω το πρόγραμμα αυτό, με στόχο όχι μόνο μνημεία που
απειλούνται, να διατηρούνται ψηφιακά, αλλά επίσης η
ιστορία τους και τα δεδομένα που έχουμε συλλεχθεί γι’
αυτά, να καταστούν διαθέσιμα στις μελλοντικές γενιές
ερευνητών, εκπαιδευτικών και σπουδαστών.
Έτσι, σήμερα προστέθηκαν στην πλατφόρμα Google
Arts & Culture 30 ακόμη απειλούμενα μνημεία της παγκόσμιας κληρονομιάς, όπως ο Ναός του Απόλλωνα, το
Thomas Jefferson Memorial στις ΗΠΑ, ο Τάφος του Tu Duc
στο Βιετνάμ, μνημεία στη Συρία κ.α.
Μπορεί κανείς να δει περισσότερα στο g.co/openheritage, να «κατεβάσει» τη σχετική εφαρμογή για κινητά Android ή iOS, ή να επισκεφτεί το Google Arts & Culture.

30 σελίδα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
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πίθεση στην κυβέρνηση
εξαπέλυσε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης από το Οικονομικό Φόρουμ της Λευκωσίας,
λέγοντας πως «επαναλαμβάνει
τα λάθη του παρελθόντος» και
επανέλαβε τη δέσμευσή του να
επαναδιαπραγματευτεί τα πρωτογενή πλεονάσματα, αφού πρώτα κερδίσει την αξιοπιστία της
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Μητσοτάκης από Λευκωσία:
«Θα επαναδιαπραγματευθώ
τα πρωτογενή πλεονάσματα»

χώρας.
Πιο αναλυτικά, ο πρόεδρος της
ΝΔ σημείωσε πως «τα πράγματα
δεν πάνε προς την σωστή κατεύθυνση. Αυτή η κυβέρνηση επαναλαμβάνει τα ίδια λάθη του παρελθόντος "φουσκώνοντας" το δημόσιο και ενισχύοντας την επιδοματική πολιτική. Η πολιτική της συγκεκριμένης κυβέρνησης απέτυχε.
Φτωχοποίησε την μεσαία τάξη»
και πρόσθεσε: «Ο σκοπός μου
είναι να επαναδιαπραγματευθώ
τα πρωτογενή πλεονάσματα, όχι
άμεσα γιατί πρώτα θέλω να κερδίσω την αξιοπιστία της χώρας.
Αρα για τον επόμενο προϋπολογισμό θα σεβαστούμε τις συμφωνίες, όμως στην συνέχεια θα επιμείνουμε στην μείωση».
«Η Ελλάδα πέρασε τρία επίσημα
προγράμματα και ακόμα είμαστε
σε επιτήρηση», είπε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι
«οι λάθος πολιτικές μετά το 2015
μας έφεραν πολύ πίσω». «Οι πολιτικές της απερχόμενης κυβέρνησης έφεραν αχρείαστα αποτελέσματα, γιατί για παράδειγμα η
Ελλάδα έβγαλε αχρειάστα μεγάλα
πρωτογενή πλεονάσματα. Ο τραπεζικός τομέας ακόμα δεν έχει
πλήρως επανέλθει», ανέφερε και
τόνισε πως το όραμά του είναι
«να πετύχουμε τουλάχιστον 4%
ανάπτυξη βραχυπρόθεσμα και να
ανεβάσουμε τις επενδύσεις. Η
ανάπτυξη πρέπει να έρθει μέσα
από ιδιωτικές επενδύσεις αλλιώς
θα ανακυκλώνουμε την ίδια κατάσταση».
Σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη
«καταλύτης για την προσέλκυση
επενδύσεων είναι η νίκη της ΝΔ
στις επόμενες εκλογές, με μια καθαρή εντολή θα φτιάξουμε το περιβάλλον για να έρθουν επενδύσεις». «Σκοπεύουμε να μειώσουμε
το φόρο στις επειχειρήσεις, τον
ΕΝΦΙΑ και θα μειώσουμε το ΦΠΑ

«Καταλύτης για την προσέλκυση επενδύσεων
η νίκη της ΝΔ στις εκλογές», τόνισε ο πρόεδρος της ΝΔ,
μιλώντας στο 9ο Οικονομικό Φόρουμ της Λευκωσίας
στην εστίαση. Θέλουμε να γίνει η
Ελλάδα προορισμός τουριστών
για όλο τον χρόνο. Φυσικά θέλουμε
να ξεμπλοκάρουμε επενδύσεις
που έχουν κολλήσει στην γραφειοκρατία. Για παράδειγμα, το Ελληνικό το οποίο θα δημιουργήσει
πολλές θέσεις εργασίες. Επίσης,
η επένδυση της Cosco στον Πειραιά, όπου η κυβέρνηση συνεχώς
αλλάζει τους όρους του διαγωνισμού», τόνισε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Ερωτηθείς για την Κύπρο, ανέφερε ότι «προφανώς και βλέπαμε
με προσοχή τα όσα γίνονταν στην
Κύπρο τα τελευταία έξι χρόνια.
Το κυρίαρχο μάθημα που πρέπει
να μάθουμε είναι ότι υπήρξε δημοσιονομική εξυγίανση στην Κύπρο σε συνδυασμό με μεγάλους
ρυθμούς ανάπτυξης, είπε ο κ. Μητσοτάκης, επισημαίνοντας ότι «η
σύγκριση μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας τα τελευταία τέσσερα χρόνια δεν είναι δυστυχώς κολακευ-

τική για την Ελλάδα».
Παράλληλα, υπενθύμισε ότι
«υπήρξε μία γενική συμφωνία και
συνεννόηση από όλα τα κόμματα
υπό την καθοδήγηση του προέδρου Αναστασιάδη και έγιναν οι
μεταρρυθμίσεις στην Κύπρο», υπογραμμίζοντας ότι «η Κύπρος λοιπόν έμεινε μακριά από τον ακραίο
λαϊκισμό».
Δήλωσε ακόμα ότι ο ίδιος θα
επιδιώξει συναινέσεις όταν εκλεγεί,
επισημαίνοντας ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή
την στιγμή είναι από την άλλη
πλευρά του φράχτη, δεν υπάρχει
χώρος για συζήτηση και συνεννόηση». Τέλος, σε ερώτηση για
τη σταδιοδρομία του, ανέφερε
πως «πέρασα 10 χρόνια στον ιδιωτικό τομέα, πάντα βοηθάει όταν
έχεις προϋπηρεσία στο βιογραφικό
σου όταν ασχολείσαι με την πολιτική. Οι πολιτικοί πρέπει να είναι
πολιτικοί με την παραδοσιακή έννοια δίνοντας όραμα, αλλά πρέπει
να έχουν τεχνοκρατικά στοιχεία».

Βουλή: Στην Ολομέλεια σήμερα οι αιτήσεις
άρσης ασυλίας για Λοβέρδο-Σαλμά
Τρεις αιτήσεις άρσης της βουλευτικής ασυλίας εισάγονται σήμερα
στην Ολομέλεια, με εισήγηση της
Επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής.
Η αίτηση άρσης βουλευτικής ασυλίας του Ανδρέα Λοβέρδου για την
υπόθεση Novartis, η αίτηση άρσης
της βουλευτικής ασυλίας του Μάριου
Σαλμά για την υπόθεση των αρθροσκοπήσεων και η αίτηση άρσης της
βουλευτικής ασυλίας του Αριστείδη
Φωκά για ιδιωτική υπόθεση (έγκληση
από πολίτη).
Η πλειοψηφία της Επιτροπής Δεοντολογίας εισηγείται να μην κινηθεί
η διαδικασία άρσης της βουλευτικής ασυλίας
για τον Παύλο Πολάκη, σε βάρος του οποίου
είχε καταθέσει μήνυση ο αντιπρόεδρος της Ν.Δ.,
Άδωνις Γεωργιάδης, για συκοφαντική δυσφήμιση.
Ομοίως, η πλειοψηφία της Επιτροπής Δεοντολογίας εισηγείται να μην κινηθεί η διαδικασία άρσης
της βουλευτικής ασυλίας για τον Πάνο Καμμένο,
σε βάρος του οποίου είχε καταθέσει μήνυση ο
εκδότης Γιάννης Κουρτάκης. Η πλειοψηφία της
Επιτροπής Δεοντολογίας δηλώνει ότι οι δύο
αυτές υποθέσεις αφορούν την περίοδο που
ασκούσαν υπουργικά καθήκοντα και άρα πρέπει
να κινηθούν οι διαδικασίες του άρθρου 86 του
Συντάγματος περί ευθύνης υπουργών. Αυτό σημαίνει ότι για να προχωρήσουν οι υποθέσεις Πολάκη και Καμμένου, πρέπει να συγκεντρωθούν
υπογραφές για τη συγκρότηση ειδικής επιτροπής
Προκαταρκτικής Εξέτασης. Συνεπώς, οι δύο
αυτές υποθέσεις δεν εισάγονται αύριο στην Ολομέλεια.
Μετά το τέλος της συνεδρίασης της Επιτροπής
Δεοντολογίας, ο βουλευτής της Ν.Δ. Γιώργος
Γεωργαντάς είπε ότι κατά τη διάρκεια της ακρόασής του ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας,
Παύλος Πολάκης, ανέφερε ότι βρίσκεται σε μια
πολιτική αντιπαράθεση με τον Άδωνι Γεωργιάδη
και πως ο αντιπρόεδρος της Ν.Δ. κάνει αυτές τις
μηνύσεις για αντιπερισπασμό. Ο κ. Γεωργαντάς
είπε εξάλλου ότι ο Παύλος Πολάκης ενώπιον
της Επιτροπής Δεοντολογίας προανήγγειλε ότι
το επόμενο διάστημα «θα ακολουθήσει και για
τον κ. Γεωργιάδη αυτό που γίνεται για τον Ανδρέα
Λοβέρδο».
«Σήμερα αυτοεξευτελιζόμαστε ως επιτροπή»
σχολίασε για την απόφαση που έλαβε η Επιτροπή

Δεοντολογίας, αναφορικά με Παύλο Πολάκη και
Πάνο Καμμένο, ο κ. Γεωργαντάς και προσέθεσε:
«Δηλαδή, ο κάθε υπουργός μπορεί να κάνει οτιδήποτε, να βρίζει οποιονδήποτε και στη συνέχεια
να λέμε "ήταν υπουργός και άρα πρέπει να πάμε
με το άρθρο 86 του Συντάγματος". Έβριζε "λαμόγια κι ανθρωπάκια" ο κ. Πολάκης και εμείς
λέμε έγινε κατά την άσκηση των υπουργικών
του καθηκόντων και άρα να μην αρθεί η ασυλία
του».
Ο βουλευτής του ΚΙΝΑΛ Θεόδωρος Παπαθεοδώρου, σχολιάζοντας, επίσης, όσα είπε ο Παύλος
Πολάκης, έκανε λόγο για «αναγγελία ποινικής
δίωξης». Ο κ. Παπαθεοδώρου ζήτησε να λάβει
γνώση του καταλόγου των δικογραφιών που
έχουν αποσταλεί στη Βουλή, διότι υπάρχουν
υπόνοιες ότι καθυστερεί, κατ' επιλογή, η εισαγωγή
δικογραφιών σε συζήτηση. Όπως είπε, γίνεται
προεπιλογή δικογραφιών, διότι δικογραφίες όπως
η υπόθεση Κοτζιά-Καμμένου και η υπόθεση Μπακογιάννη-Καμμένου έχουν έρθει στη Βουλή και
δεν έχουν ακόμη συζητηθεί. «Σήμερα δοκιμάστηκε
σκληρά η αξιοπιστία της επιτροπής Δεοντολογίας,
με βάση την πρόταση της πλειοψηφίας. Λειτουργείτε με πολιτική σκοπιμότητα» είπε ο βουλευτής
του ΚΙΝΑΛ.
Νωρίτερα, ο Ανδρέας Λοβέρδος, για τον οποίο
έχει ζητηθεί η άρση ασυλίας του για την υπόθεση
Novartis, δήλωσε στην Επιτροπή Δεοντολογίας
ότι επιθυμεί την άρση της ασυλίας του, για να
αποδείξει τη σκευωρία σε βάρος του. Την άρση
ασυλίας του δήλωσε ότι επιθυμεί και ο Μάριος
Σαλμάς, για την υπόθεση των αρθροσκοπήσεων
για να αποδειχθεί «η σκευωρία η οποία στήθηκε
από τον αναπληρωτή υπουργό Υγείας Παύλο
Πολάκη».

ΞΕΚΙΝΗΣΑΜΕ

“ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ”
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ • ΨΗΣΤΑΡΙΑ

Τηλ.: 24310 30268

CMYK

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€

εσωτερικά
μείς όταν λέμε
νίκη, εννοούμε
νίκη» δήλωσε ο
υπουργός Εσωτερικών Αλέξης Χαρίτσης αναφερόμενος
στις επικείμενες εκλογές. «Για
τον ΣΥΡΙΖΑ ο στόχος στις αυτοδιοικητικές εκλογές της
26ης Μαΐου και τις ευρωεκλογές είναι να επιβεβαιώσει
αυτό το οποίο επιβεβαίωσε και
στις εκλογές του Ιανουαρίου
και του Σεπτεμβρίου του 2015,
ότι είναι και παραμένει η πρώτη πολιτική δύναμη στη χώρα.
Αυτός είναι ο στόχος και δεν
υπάρχουν δεύτερες ή τρίτες
σκέψεις» τόνισε στον τηλεοπτικό σταθμό «Open Beyond
TV».
Για τις εθνικές εκλογές, ο κ.
Χαρίτσης σημείωσε ότι στρατηγικός σχεδιασμός της κυβέρνησης είναι να εξαντληθεί

«Ε

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

19

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

σελίδα 31

Χαρίτσης: Στόχος του ΣΥΡΙΖΑ να επιβεβαιώσει
ότι είναι πρώτη πολιτική δύναμη στη χώρα
• «Στρατηγικός σχεδιασμός της κυβέρνησης
είναι να εξαντληθεί η τετραετία»
η τετραετία, «γιατί υπάρχουν
πάρα πολλά πράγματα ακόμα,
τα οποία πρέπει να γίνουν το
επόμενο διάστημα μέχρι να
οδηγηθούμε στις εθνικές κάλπες».
Υπογράμμισε ακόμα ότι η
κυβέρνηση συνεχίζει την προσπάθεια για ελαφρύνσεις με
νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη και την προστασία των
εργαζομένων, ενώ προανήγγειλε ότι σε λίγες ημέρες ο
πρωθυπουργός θα ανακοινώσει πακέτο μέτρων για τις

τη διαβεβαίωση ότι «οι 2500 προσλήψεις ιατρονοσηλευτικού προσωπικού, (εκ των οποίων) 1000 γιατροί και
1500 νοσηλευτές, που έχουν προγραμματιστεί για το
2019, προχωρούν κανονικά, γεγονός που θα ανακουφίσει σημαντικά τη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) και
ειδικότερα των περιφερειακών νοσοκομείων της χώρας» προχώρησε ο υπουργός Υγείας, Ανδρέας Ξανθός, κατά τη διάρκεια
της επίσκεψής του στο νοσοκομείο της Καστοριάς. Ενώπιον της
διοίκησης του νοσοκομείου, γιατρών, νοσηλευτών και εκπροσώπων των εργαζόμενων, ο υπουργός Υγείας εξήγησε ότι από
το 2019 και μετά θα υπάρχει μεγαλύτερη δυνατότητα αντικατάστασης προσωπικού όταν συνταξιοδοτείται από οποιαδήποτε θέση του ΕΣΥ, σε σχέση αποχώρησης- πρόσληψης ένα προς
ένα.
Ο Ανδρέας Ξανθός χαρακτήρισε «ως πραγματική απειλή για
την ομαλή λειτουργία του ΕΣΥ την έλλειψη ειδικευομένων γιατρών» όχι μόνο στο νοσοκομείο Καστοριάς αλλά και σε πολλές
δευτεροβάθμιες μονάδες υγείας της χώρας.
Επεσήμανε ότι θα πρέπει στο άμεσο μέλλον «να αντιστρέψουμε
το φαινόμενο της ιατρικής μετανάστευσης των Ελλήνων γιατρών,
που αυτή την στιγμή αγγίζουν τα 18.000 άτομα», τα οποία εργάζονται στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη, τόνισε ότι θα χρειαστεί «να προσφέρουμε κίνητρα για την εκπαίδευσή τους, βελτιώνοντας κάπως το μισθολογικό τους κλιμάκιο», πλην όμως εξήγησε ότι «δεν υπάρχει δυνατότητα η χώρα να μπορεί να πληρώσει
τις αμοιβές που ισχύουν στις χώρες όπου εργάζονται».
Αναγνώρισε ότι παρόλες τις μισθολογικές περικοπές των εργαζομένων και τα προβλήματα που προέκυψαν στα νοσοκομεία
με αφορμή την οικονομική κρίση, το ανθρώπινο δυναμικό κράτησε ψηλά τη σημαία τής λειτουργίας του ΕΣΥ. Εξήρε τον ρόλο

Σ

σχολικές καθαρίστριες.
Σχετικά με την υπόθεση Novartis, ο κ. Χαρίτσης είπε ότι είναι πάνδημο αίτημα των πολιτών να δοθούν απαντήσεις
και να αποδοθούν ευθύνες
για ένα «σκάνδαλο παγκοσμίων διαστάσεων, που στοίχισε στο ελληνικό Δημόσιο
δισεκατομμύρια ευρώ τα προηγούμενα χρόνια».
Για την κατάσταση στα
Εξάρχεια, ο υπουργός Εσωτερικών πρότεινε να διεξαχθεί
διάλογος για τα ζητήματα της

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΩΤ. Ι. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ
Με συνέπεια εκεί
που μας χρειάζεστε

Ο υπουργός Εσωτερικών Αλέξης Χαρίτσης
ωφέλεια της χώρας μας και
πώς αποτρέπει άλλες χώρες,
όπως η Τουρκία», ενώ πρόσθεσε ότι «οι δημοκρατικοί
Έλληνες πολίτες που είχαν τις

ενστάσεις τους για το Μακεδονικό αντιλαμβάνονται σιγά
σιγά γιατί ήταν σημαντικό να
προχωρήσει αυτή η συμφωνία».

Ξανθός: Προχωρούν οι 2.500 προσλήψεις στην Υγεία

«Οι 1000 γιατρών και 1500 νοσηλευτών που έχουν προγραμματιστεί
για το 2019, προχωρούν κανονικά» διαβεβαίωσε ο υπουργός Υγείας
των περιφερειακών νοσοκομείων όπως της Καστοριάς που εφημερεύουν όλο το 24ωρο, χωρίς να υπάρχει η εναλλακτική επιλογή των ιδιωτικών μονάδων υγείας και παρόλα αυτά καλύπτουν
ασθενείς με μια ευρεία γκάμα περιστατικών.
Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του Κέντρου Αποκατάστασης στο
Άργος Ορεστικό Καστοριάς ανακοίνωσε ότι το επόμενο διάστημα
«θα λειτουργήσει μονάδα κλειστής νοσηλείας με 16 κρεβάτια»,
ενώ έχουν γίνει οι προσλήψεις του επιστημονικού και νοσηλευτικού προσωπικού.

ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

ΓOPΓOΓYPI - TPIKAΛA
THΛ.: 24310 53555

ασφάλειας, «χωρίς ακρότητες και χωρίς κραυγές, χωρίς
προσπάθεια μικροκομματικής
εκμετάλλευσης, αλλά μια συζήτηση η οποία θα συνδέει την
ασφάλεια με την ποιότητα
ζωής των ανθρώπων, με τις
ελευθερίες των ανθρώπων και
βεβαίως με την κοινωνική συνοχή».
Τέλος, για τη Συμφωνία των
Πρεσπών σημείωσε ότι «δημιουργεί έναν παράγοντα σταθερότητας και ειρήνης στην
περιοχή μας που είναι επ'

Έγκριτο μέλος συνδέσμου
ταπητοκαθαριστηρίων

“ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ”
CMYK

Όπως εξήγησε «υπάρχει απόφαση τόσο στη διοίκηση της 3ης
Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ), που χειρίζεται το θέμα, όσο
και στο υπουργείο, να δοθεί έμφαση στην αποκατάσταση, όπου
η παρουσία του κοινωνικού κράτους είναι μηδαμινή».
Πρόσθεσε ότι τρέχει ήδη η πρόσληψη 30 Φυσιάτρων που θα
στελεχώσουν τόσο το κέντρο αποκατάστασης στο Άργος Ορεστικό, του Αμυνταίου, όσο και σε άλλες μονάδες που ήδη ξεκίνησαν την λειτουργία τους.
Σχετικά με τα αιτήματα των εργαζομένων και των φορέων του
νοσοκομείου, ανακοίνωσε ότι μέχρι το καλοκαίρι θα έχει ολοκληρωθεί και σε θεσμικό επίπεδο η δημιουργία νέου πλαισίου
που θα αφορά τους οργανισμούς, στους οποίους βασίζεται η λειτουργία των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, καθότι το ήδη υπάρχον
πλαίσιο είναι από το 1986 και θεωρείται απαρχαιωμένο.
Ο υπουργός Υγείας περιηγήθηκε στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις της Μαιευτικής Κλινικής, είδε από κοντά τα οκτώ μηχανήματα αιμοκάθαρσης, που δώρισε πρόσφατα το ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στην μονάδα Τεχνητού νεφρού, ενώ επισκεπτόμενος
την πτέρυγα της Παθολογικής Κλινικής υποσχέθηκε ότι θα εξετάσει άμεσα το θέμα της οικονομικής ενίσχυσης για τη ριζική ανακαίνισή της, προϋπολογισμού 400.000 ευρώ.
Ο υπουργός Υγείας θα εγκαινιάσει την μονάδα ΤΟΜΥ στην Κοζάνη και αργότερα θα συμμετάσχει σε εκδήλωση στο Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας, προς τιμήν του διευθυντή της
Νεφρολογικής κλινικής, Χρηστού Κατσίνα, που έφυγε πρόωρα
από τη ζωή.
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Οδοιπορικό στα Θεία Πάθη και την Ανάσταση του Χριστού
Ω
ς γνωστόν η
εβδομάδα πριν
την Ανάσταση
του Χριστού
διαφοροποιείται των
άλλων εβδομάδων και
χαρακτηρίζεται ως
μεγάλη, για τον λόγο ότι
τα γεγονότα που
συνέβησαν κατ' αυτή, με
κέντρο την Θεανδρική
προσωπικότητα του
Ιησού, είναι Παμμέγιστα,
Λυτρωτικά και Σωτήρια.

Μας καλεί η Εκκλησία μας,
να απορρίψομε το βάρος του
εγωισμού μας και να ενδυθούμε τη ταπεινοφροσύνη την
οποία εμπράκτως δίδαξε ο
Κύριός μας από τη Γέννησή
του μέχρι τον Σταυρικό του
και την ένδοξη Ανάστασή του.
Η Μεγ. Εβδομάδα είναι μια
νέα ευκαιρία πάντοτε για μας,
όχι για να γινόμαστε απλώς
θεατές, αλλά για να ακολουθήσουμε σαν συνοδοιπόροι
το Θείο Δράμα να κάνουμε
πορεία προς το Θείο Πάθος,
προς τον Γολγοθά για να λυτρωθούμε αληθινά και αιώνια.
Οι Σταυροαναστάσιμες ημέρες της Μεγ. Εβδομάδος και
του Πάσχα είναι μια όαση και
ευκαιρία ανάτασης μέσα στην
εποχή της τεχνολογίας και
της σύγχρονης ασφυκτικής
και αγχώδους ζωής. Μακριά
από την πηγή της Ζωής και
της Αλήθειας που είναι ο
Σταυρωθείς και Αναστάς Ιησούς, στα χαμένα προσπαθεί
ο σύγχρονος άνθρωπος να
δώσει κάποιο νόημα στη ζωή
του. Ως συνοδοιπόρος στο
θείο πάθος ας θυμηθούμε τα
κυριώτερα πρόσωπα που
έπαιξαν θετικό ρόλο ή αρνητικό, όπως ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, ο οποίος φέρει ακεραία την ευθύνη και την ενοχή
για την προδοσία του Χριστού.
Οι προφητείες που μιλούν για
τον Ιούδα δεν εγράφησαν για
να γίνει προδότης, αλλά διότι
θα εγένετο γι' αυτό και εγράφησαν. Ας μεταφερθούμε στη
συνέχεια στον δρόμο προς
τον Γολγοθά. Ενώ ο Ιησούς
έχει υποστεί τα πάνδεινα έχων

πολλές πληγές και φέρων το
ακάνθινο στεφάνι και το βαρύ
φορτίο του Σταυρού του, κάποια στιγμή οι δυνάμεις του
ατονούν και δεν αντέχει για
τη συνέχιση της οδυνηράςπορείας. (Σημειωτέον ότι έπασχε
ως άνθρωπος). Την ώρα εκείνη πρόβαλε εις αντιθέτου κατευθύνσεως βαδίζων προς την
πόλη ένας γεωργοκτηματίας
ο Σίμων ο Κυρηναίος, τον
οποίο οι στρατιώτες με την
συγκατάθεση του εκατοντάρχου, υποχρέωσαν να άρει τον
Σταυρό του Ιησού, προσφέροντας έτσι χείρα βοηθείας
προς τον Λυτρωτή. Πολλοί
από τους πιστούς εις έκφραση τιμής προς τον Σίμωνα φιλοτιμούνται την εσπέρα εκάστης Μεγ. Πέμπτης να άρουν
Σταυρό κατά την εκ του Ι.Ν.
Της Αναστάσεως αναπαράσταση του Τιμίου Πάθους. Το
όνομά του καθίσταται γνωστό
σε όλες τις γενεές των Χριστιανών. Ο Ιησούς σταυρώθηκε εν μέσω Δύο ληστών
επαληθεύοντας έτσι την προφητεία: “μετά ανόμων ελογίσθη”. Και ενώ από την αρχή
της Σταυρώσεως οι Δύο ληστές μετά του όχλου εξύβριζαν τον Κύριο, κάποια στιγμή
ο εκ δεξιών ληστής μετανόησε
ειλικρινά. Με συναίσθηση της
αμαρτωλότητός του, βαθειά
πίστη και μετάνοια ικετεύει
τον Θεάνθρωπο: “Μνήσθητι
μου Κύριε όταν έλθεις εν τη
Βασιλεία σου”.
Ως καρδιογνώστης και παντογνώστης ο Κύριος είδε ότι
η μετάνοια του ληστή ήταν
ειλικρινής και του απήντησε:
“Αμήν λέγω σοι, ότι σήμερον
μετ' εμού έση εν τω Παραδείσω”. Βέβαια είναι σωστό
ότι πολλές ελπίδες και μεγάλη
ανακούφιση μας φέρνει η σωτηρία του ληστού την υστάτη
στιγμή. Αλλά ας μη ξεχνάμε
την απώλεια του άλλου ληστή,
η οποία μας στέλνει αυστηρές
προειδοποιήσεις και αφήνει
να εννοηθεί, ότι θα πρέπει να
φροντίζουμε συνεχώς για την
μετάνοιά μας. Είναι ασφαλέστερο για τον άνθρωπο, να
εκμεταλλευθεί στο συντομό-

Γράφει ο Παρασκευάς Μπαούρδας, Συντ/χος Δημοσίου

τερο χρόνο το έλεος του
Θεού που οδηγεί στη μετάνοια, γιατί δεν γνωρίζει πότε
ο θάνατος θα κτυπήσει την
πόρτα της ψυχής του. Δεν είναι λογικό λοιπόν ο Χριστιανός
να διακινδυνεύσει τη σωτηρία
του επειδή δεν θέλει να χάσει
τις ψευτοχαρές που δίνει αυτός ο κόσμος. Σε όλα τα πάθη
του Κυρίου μας Ιησού Χριστού
παρευρίσκεται η πονεμένη
μορφή της Μητέρας του. Ο
πόνος της Υπεραγίας Θεοτόκου, κορυφώνεται αβάσταχτα
μπροστά στη Σταύρωση του
Υιού της. Σε όλα τα βασανιστήρια του Κυρίου ως και
στον Γολγοθά παρευρίσκεται
με τις άλλες μαθήτριές του,
την Μαρία του Κλωπά και την
Μαρία την Μαγδαληνή. Αναδεικνύεται βασίλισσα του πόνου καθώς μετέχει στο πάθος
του υιού της. Αργότερα ξέσπασε σε θρήνο ακούγοντας
τον αγαπημένο υιό της να
αφήνει την τελευταία του πνοή
πάνω στο Σταυρό λέγοντας
“τετέλεσται”. Μια λέξη βαρυσήμαντος. Δι' αυτής δεν σκοπείται να δηλωθεί απλώς το
τέρμα της επιγείου ζωής του
Χριστού, αλλά περικλείει ολόκληρη την οικονομία του σχεδίου της λυτρώσεως του ανθρωπίνου γένους. Ότι συνετελέσθη παν ό,τι η ανθρωπότητα προσδοκούσε και περί
του οποίου είχαν προείπει οι
προφήτες. Η Σταυρική θυσία

του Ιησού, υπήρξε το αποκορύφωμα της αγάπης προς
τον αμαρτωλό άνθρωπο. Θαυμαστά γεγονότα επηκολούθησαν ευθύς μετά τον θάνατο
του Κυρίου. Ο ήλιος εσκοτίσθη, έγινε μεγάλος σεισμός,
οι πέτρες εσχίσθησαν, άνοιξαν
μνημεία και πολλά σώματα
κοιμηθέντων Αγίων Ανεστήθησαν (μετά την Ανάσταση
του Ιησού). Εισήλθαν στην
Αγία Πόλη και εμφανίσθηκαν
σε πολλούς. Το πολύτιμο καταπέτασμα του Ναού διερράγη σε όλο το ύψος του. Τότε
ο Ρωμαίος Εκατόνταρχος πλησίασε με ευλάβεια το σώμα
του Κυρίου ενώ ευρίσκετο
ακόμη στο Σταυρό. Αισθάνθηκε την ψυχή του να πλημμυρίζει με σεβασμό προς Εκείνον. Ιστάμενος απέναντι του
Σταυρού με τα βλέμματα προσηλωμένα προς τον Μέγα νεκρόν βροντοφώναξε: “αληθώς
υιός Θεού ην ούτος”. Η εκκλησία μας τον τιμά ως Άγιο
Λογγίνο και του έχει αφιερώσει παρεκκλήσι εις τον πάνσεπτον Ναόν της Αναστάσεως. Η επίγεια ζωή του Κυρίου
έχει κλείσει. Ενώ το πανάγιο
σώμα του Κυρίου βρίσκεται
ακόμη επί του Σταυρού, σαν
προχώρησε το δειλινό. Δύο
ευσεβείς πλούσιοι Ιουδαίοι,
μέλη του Μεγάλου Συνεδρίου,
αλλά κρυφοί μαθητές του Ιησού, ενδιαφέρθηκαν χωριστά
ο καθένας για την ταφή του

Σ

την Κυριακή της
Ορθοδοξίας και κατά τη
λιτανεία των ιερών εικόνων,
μνημονεύουμε αυτούς που
στερέωσαν την Ορθόδοξη πίστη
όχι μόνο με τις διδασκαλίες τους,
αλλά και με τους μέχρι θανάτου
άθλους τους. Η Εκκλησία επιλέγει
ως ανάγνωσμα μία περικοπή από
το 11 το κεφάλαιο της προς
Ρωμαίους επιστολής του απ.
Παύλου, που σωστά έχει
χαρακτηρισθεί “Εικονοστάσι της
Πίστης”.

-Αληθινός πλούτος ή διακόσμηση.
Δεσπόζουσα θέση σ' αυτό το εικονοστάσι έχει ο προφήτης Μωϋσής. Πελώριο ήταν το τίμημα της πίστης του
Αγίου, αφού αρνήθηκε να θεωρείται
γιος μιας αλλόθρησκης πριγκίπισσας
μ' όλες τις ανέσεις κι απολαύσεις,
προτίμησε να υποφέρει με τους υπόδουλους συμπατριώτες του. Τη δύναμη
για μια τέτοια σωτήρια ανατροπή στη
ζωή του τη βρήκε ατενίζοντας σταθερά
τον αγωνοθέτη Θεό κι αποβλέποντας
σε “μεγαλύτερο πλούτο”. Ποιον πλούτο; Θαυμάζει και ο Χρυσορρήμων μαζί
με τον Απόστολο, αναγνωρίζοντας ότι,
για τον προφήτη Μωϋσή, αυτός ο “μείζων πλούτος” δεν ήταν ο ουρανός και
τα εν τοις ουρανοίς, αλλά το να πάσχει
μέχρι εσχάτης του αναπνοής για την
υπακοή στο θέλημα του Θεού και να
χλευάζεται ακόμη και από αυτούς που
ευεργετούσε. Μετά απ' αυτά μάς ρωτάει ο αγ. Ιωάννης “Εσείς για ποιον
πάσχετε; Μήπως μόνο για τον εαυτό
σας; Ο Μωϋσής όμως έπασχε και για
τη σωτηρία του λαού του Θεού”. Η
αλήθεια βέβαια είναι ότι συχνά δεν
πάσχουμε ούτε για τη σωτηρία του
εαυτού μας και καταντάμε την πίστη,
“μάχαιραν του Πνεύματος”, δηλαδή

Σώματος του Λυτρωτή. Αυτοί
ήταν: Ο Ιωσήφ από την Αριμαθαία, ευσχήμων Βουλευτής,
αγαθός, ενάρετος, δίκαιος και
ο Νικόδημος άρχων των Ιουδαίων και διδάσκαλος του Ισραήλ φιλομαθής και αναζητητής της αληθείας. Πρώτος
ο Ιωσήφ αφού έλαβε την
άδεια από τον Πιλάτο, βοηθούμενος από τον Νικόδημο
επιμελήθηκε τα της ταφής και
τύλιξε το πανάχραντο σώμα
του Κυρίου με καθαρό καινούργιο σινδόνι. Τοποθέτησε
το Σώμα σε καινούργιο μνημείο που είχε κατασκευάσει
μέσα σε βράχο και το οποίο
προοριζόταν για οικογενειακό
τάφο του ιδίου του Ιωσήφ.
Έκλεισε στη συνέχεια την
θύρα του μνημείου με μεγάλο
λίθο, αποδώσας με τις ενέργειες αυτές τιμής και σεβασμό
προς τον Υψηλό Νεκρό. Ο
Σταυρικός θάνατος του Χριστού, είναι η υπερτάτη εκδήλωση της αγάπης του Θεού,
για τον καθένα μας προσωπικά. Πεθαίνει βέβαια ο Χριστός,
αλλά αναδεικνύεται ο θριαμβευτής των αιώνων. Μετά τα
δεινά που υπέστη ο Κύριός
μας ανέτειλε η ημέρα του
θριάμβου και της δόξης. Το
επονείδιστο και σκληρό πάθος
διεδέχθη η λαμπροφόρος
Ανάσταση η οποία διέρρηξε
τις πύλες του Άδη κατήργησε
τον θάνατο και άνοιξε τον
κλειστό ένεκα της αμαρτίας

μας Ουρανό. Ο Χριστός Ανέστη και έζησε, ίνα νεκρών και
ζώντων κυριεύσει. Ανέστη, παρέχων βέβαια την ελπίδα της
δικής μας Αναστάσεως. Αυτός
“απαρχή των κεκοιμημένων
εγένετο”. Αλλά για να προσδοκούμε την δική μας Ανάσταση, πρέπει να γίνουμε κοινωνοί και του θανάτου του.
Δηλαδή να καθηλώσουμε στο
Σταυρό, τον παλαιό άνθρωπο,
το σώμα της αμαρτίας. Ανέστη ο Χριστός και τα ουράνια
πληρούνται χαράς. Οι Άγγελοι
δοξολογούν, οι Μυροφόρες
εκπλήσσονται τα δάκρυα λύπης της Θεοτόκου μεταβάλλονται σε δάκρυα χαράς. Η
πρώτη λέξη που προφέρει ο
Αναστάς Κύριος είναι “Χαίρεται”. Είναι όντως η χαρά πανανθρώπινο δικαίωμα, το
οποίο πηγάζει από τον χώρο
της Βασιλείας του Θεού. Στην
πρώτη εμφάνιση ο Κύριος
μετά των μαθητών του φέρνει
και το άλλο μεγάλο μήνυμα
της Ειρήνης, λέγοντάς τους
“Ειρήνη υμίν”. Είναι και αυτή
διακαής πόθος όλων των ανθρώπων. Παγκόσμιο αίτημα
προβαλλόμενο εντόνως στην
ταραγμένη εποχή μας κατά
την οποία πολλοί αγνοούν ότι
την πραγματική ειρήνη μόνο
ο Χριστός δύναται να χαρίσει.
Το Ανέσπερον Φως του Αναστάντος Κυρίου μας, ας ευχηθούμε να λάμψει στις καρδιές μας και να πληρώσει αυτές με πνευματική ευφροσύνη.

Μάρτυρες της Πίστεως
•(Εβρ. 1α’ 24)
“διακοσμητικό του σαλονιού, δίχως
ενέργεια και ικανότητα κοπής”. Στη
δίστομο μάχαιρα η μία άκρη βλέπει
τον αντίπαλο, η άλλη τον χρήστη. Καλείσαι να κόψεις, μόνο αν είσαι έτοιμος
να κοπείς. Η πίστη δεν έχει νεκρική
ασφάλεια ενός διακοσμητικού, ζητάει
κόπο και ετοιμότητα για διόρθωση,
πρώτα δική μας. Η Ορθόδοξη πίστη
που έκανε θρίαμβο κατά της πλάνης
είναι όντως ένα “δίκοπο μαχαίρι”. Πρωτίστως έχει σκοπό εμάς να “χειρουργήσει”, καθαρίζοντας όχι μόνο τις επιφανειακές μας πληγές, αλλά φτάνοντας “άχρις αρμών τε και μυελών” (Εβρ.
4), μέχρι το μεδούλι των οστών μας,
για να ξεχωρίσει το σάπιο, το ψεύτικο
από το αληθινό και υγιές.
-Οι δύο ζυγαριές. Ο Παύλος παρουσιάζει μία σειρά αγωνιστών της
πίστης, αναφέροντας πρώτα τέσσερις
εκ των Κριτών και έπειτα τους προφήτες Δαβίδ και Σαμουήλ. Όλοι αγωνίσθηκαν με ειλικρίνεια και φιλότιμο.
Μετά θα αναφερθεί στους πρωταθλητές της πίστης, μαρτύρων κι ασκητών,
οι οποίοι υπέφεραν τα πάνδεινα κι
απαρνήθηκαν όλα τα φθαρτά και επίγεια εξαιτίας της αταλάντευτης πίστης
και της φλογερής αγάπης τους για
τον Θεό. Αυτά είναι θαύματα της πίστης, να κατορθώνουν μεγάλα κι ας
πάσχουν πολλά. Οι άγιοι υπέμειναν
με καρτερία τόσες θλίψεις, διότι είχαν
βαθιά μέσα τους πιστέψει ότι “δεν θα
ωφελήσει τίποτα τον άνθρωπο, αν κερδίσει όλο τον κόσμο και ζημιωθεί η
ψυχή του”. Γι' αυτούς η ζυγαριά, που
από τη μια είχε τον κόσμο κι από την

άλλη την ψυχή τους, πάντα έγερνε
προς το μέρος της φροντίδας για την
ψυχή τους. Έτσι η άλλη ζυγαριά, που
στη μια έχει όλο τον κόσμο με τα
δήθεν σπουδαία του και τους δήθεν
σπουδαίους του και στην άλλη τους
αγίους, γέρνει πάντα από τη μεριά
των αγίων, αφού αυτών “ουκ ην άξιος
ο κόσμος”.
-Ο αληθινός ποιμένας απ. Παύλος
μάς τονώνει υγιώς την αυτοπεποίθησή
μας, ότι ο Αρχιποιμήν Χριστός “κάτι
μεγαλύτερο προέβλεψε για εμάς”, όχι
ότι απολαμβάνουμε “κρείτονα σωτηρίαν”, αλλά αξιωθήκαμε να ζούμε σε
χρόνους που έχει συντελεσθεί η δια
του Χριστού απολύτρωση και η περίοδος αναμονής για την τελική δόξα
είναι για μας συντομότερη. Έτσι χωρίς
να αδικήσει εκείνους τους κορυφαίους
αγωνιστές της πίστης, τίμησε κι εμάς.
Ο αγ. Ιωάννης λέει: “Τα προκομμένα
παιδιά, πριν αρχίσουν να τρώνε, πρέπει
να περιμένουν να έρθουν και τα αδέλφια τους. Έτσι θα λάβουν τα στεφάνια
κι εκείνοι που έχουν αθλήσει πριν από
πολλά χρόνια. Κι αυτοί γεμάτοι αγάπη
για εμάς με χαρά το περιμένουν, ώστε
όλοι μαζί να χαρούμε”. Μετά από αυτά
ποιος θα δικαιολογείται να μην τα “δώσει όλα”, για να μην χάσει το στεφάνι
της πίστης;
Υ.Σ. Να καταστέλλεις τους λογισμούς
που εξεγείρονται κατά της πίστης του
Χριστού, να πολεμάς τον ασεβή και
πονηρό λογισμό με ευσεβείς λογικές
σκέψεις και επιχειρήματα. (Μ. Βασίλειος).Γεώργιος Δ. Κατσικάς

τοπικά

Γυμναστές προς φυσικοθεραπευτές:
λίγη ψυχραιμία συνάδελφοι
ντιδρώντας σε
νομοσχέδια του
Υπουργείου
Παιδείας, το Διοικητικό
Συμβούλιο (ΔΣ) του
Πανελληνίου Συλλόγου
Φυσικοθεραπευτών έχει
επιδοθεί σε σειρά
επιθέσεων κατά την
πολυπληθούς οικογένειας
των Ελλήνων Γυμναστών.

Α

Μάλιστα, με την από 8-4-2019
επιστολή τους προς Υπουργούς, Πολιτικά Κόμματα και κοινοποίηση στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, τους χαρακτηρίζουν
ως ανήκοντες σε «μη συγγενή
με τους Φυσικοθεραπευτές επιστημονικό κλάδο» και ότι τυχόν
συνύπαρξη πανεπιστημιακών
τμημάτων Φυσικοθεραπείας και
Φυσικής Αγωγής (ΤΕΦΑΑ) στην
ίδια Σχολή θα έχει «σοβαρότατες συνέπειες στη δημόσια
υγεία»!
Δεν γνωρίζω τα επιστημονικά
δεδομένα στα οποία στηρίχτηκαν τα μέλη του ΔΣ του συμπαθούς Συλλόγου προκειμένου
να προβούν στις παραπάνω δηλώσεις. Γνωρίζω όμως ότι τα
συντεχνιακά συμφέροντα έχουν
διαχρονικά βλάψει όχι μόνο την
δημόσια υγεία, αλλά και την
αξιοπρέπεια των περισσοτέρων
Ελλήνων.
Η Φυσική Αγωγή εξετάζει την
ανθρώπινη κίνηση-άσκηση σε
όλες τις εκφάνσεις της (αγωγή,
αθλητισμός, πολιτισμός, υγεία),
απευθύνεται προς όλες τις πλη-

θυσμιακές ομάδες (παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τρίτη ηλικία)
και είναι παρούσα από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Με
πρωτεργάτη τον «πατέρα της
Σουηδικής Γυμναστικής» P.H.
Ling, η Φυσικοθεραπεία, πρωτοεμφανίστηκε μόλις στις αρχές
του 19ου αιώνα και επικεντρώνεται στη διατήρηση, ενίσχυση
και αποκατάσταση της ανθρώπινης κίνησης και φυσικής λειτουργίας που έχουν τρωθεί ή
πρόκειται να περιοριστούν από
ασθένεια, τραυματισμό ή ανικανότητα. Συνεπώς, οι δύο κλάδοι έχουν σαφή, και ταυτόχρονα διακριτή, συγγένεια. Δεν είναι τυχαίο ότι ένα πλήθος αποφοίτων Φυσικοθεραπείας επέλεξαν τα ΤΕΦΑΑ για μεταπτυχιακές σπουδές ή για την απόκτηση Διδακτορικού διπλώματος. Μέχρι και 40% φθάνει το
ποσοστό των κοινών μαθημάτων στα προγράμματα σπουδών
Φυσικοθεραπείας και ΤΕΦΑΑ.
Για τους τελευταίους, το υπόλοιπο περίπου 60% αφιερώνεται
στην άσκηση. Άσκηση για αγωγή, αθλητισμό, πολιτισμό, και,
κυρίως, υγεία.
Είναι πλέον εγκύρως διαπιστωμένο ότι η άσκηση προστατεύει-προάγει την υγεία και συγχρόνως θεραπεύει πολλές νοσηρές καταστάσεις. Το παγκόσμιο κίνημα «Εxercise is Μedicine» ήδη έφθασε και στην Ελλάδα. Ερευνητικά δε αποτελέσματα των ΤΕΦΑΑ της χώρας
στον τομέα της άσκησης και

υγείας έχουν υιοθετηθεί από κορυφαίους οργανισμούς όπως ο
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, τα Υπουργεία Υγείας ΗΠΑ
και Αυστραλίας, και την Ευρωπαϊκή Ένωση Ρευματολογίας,
ενώ μέλη των συμβουλεύουν
κυβερνήσεις άλλων χωρών για
θέματα περιβάλλοντος και υγείας, και εκτελούν χρέη εξεταστών σε μεταπτυχιακά προγράμματα Ιατρικών Σχολών του
εξωτερικού. Τέλος, απόφοιτοι
των ελληνικών ΤΕΦΑΑ έχουν
επανδρώσει, μεταξύ άλλων, το
μεγαλύτερο κέντρο αποκατάστασης καρδιοαγγειακών νοσημάτων της Ευρώπης που
εδρεύει στη Μ. Βρετανία. Τι
παραπάνω υπάρχει στον επιστημονικό χώρο της φυσικοθεραπείας ώστε να ζητείται ο αποκλεισμός των Γυμναστών από
το φυσικό τους αντικείμενο; Γίνονται και στο εξωτερικό αυτά;
Σε κάθε περίπτωση, η επιμονή των συνδικαλιστών-Φυσικοθεραπευτών να εμπλέκονται σε
ακαδημαϊκά θέματα είναι άκρως
προβληματική και οδηγεί σε
ρήξεις αντί για εποικοδομητικές
συνέργειες. Η άσκηση είναι κοινωνικό αγαθό και δεν μονοπωλείται. Τους καλώ λοιπόν να
επιδείξουν ψυχραιμία και να
επιδιώξουν τον διάλογο. Με
χαρά θα τους ακολουθήσουμε.

Γιάννης Κουτεντάκης,
Καθηγητής Εργοφυσιολογίας
Πρόεδρος ΤΕΦΑΑ,
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
18-4-2019

Αντιτρομοκρατική:

Σύλληψη Αλέξανδρου Λυκουρέζου
για τη «μαφία των φυλακών»
υνελήφθη o γνωστός
ποινικολόγος και
δικηγόρος
Αλέξανδρος Λυκουρέζος,
ύστερα από ένταλμα
σύλληψης του ειδικού
ανακριτή που διερευνά την
υπόθεση της
αποκαλούμενης «μαφίας
των φυλακών».

Σ

Ο κ. Λυκουρέζος βρέθηκε σήμερα το μεσημέρι ενώπιον του
ανακριτή στην Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, με αφορμή την πολύκροτη υπόθεση, και μετά τα
όσα κατέθεσε, αποφασίστηκε
η σύλληψή του.
Αυτή την ώρα, ο γνωστός ποινικολόγος βρίσκεται στο γραφείο της Αντιτρομοκρατικής
στον 12ο όροφο της ΓΑΔΑ.
Σημειώνεται πως είναι ο δεύτερος δικηγόρος, μετά τον Γιώργο Αντωνόπουλο, που συλλαμβάνεται για την υπόθεση της
«μαφίας των φυλακών», που χειρίζεται ο ειδικός ανακριτής της
Αντιτρομοκρατικής.

Καταθέσεις-«φωτιά»
για τον ρόλο
του Αλ. Λυκουρέζου στη
«μαφία των φυλακών»
Υπενθυμίζεται ότι προ ημερών, ο ποινικολόγος – καθηγητής Ηλίας Αναγνωστόπουλος
και ο δικηγόρος Θέμης Σοφός
στη δίκη για τη δολοφονία του
δικηγόρου Μιχάλη Ζαφειρόπουλου είχαν καταθέσει συγκλονιστικά στοιχεία τόσο για τη
δράση της «μαφίας των φυλα-

κών» όσο και για τον ρόλο του
Αλέξανδρου Λυκουρέζου.
«Στις 30 Αυγούστου 2017 με
ειδοποίησε ο Μιχαλης Ζαφειρόπουλος ότι θα συναντούσε
τον Αλ. Λυκουρέζο και τον Γ. Αντωνόπουλο για να συζητήσουν
την υπόθεση. Είπα ότι δεν θα
πάω γιατί είμαι καινούργιος στην
υπόθεση αλλά και γιατί δεν καταλαβαίνω το νόημα της συνάντησης», είχε καταθέσει ο καθηγητής Ποινικού Δικαίου του
ΕΚΠΑ – ποινικολόγος Ηλίας Αναγνωστόπουλος, που μαζί με τον
Μιχάλη Ζαφειρόπουλο ήταν νομικοί παραστάτες του Αριστείδη
Φλώρου.
Ο κ. Αναγνωστόπουλος υποστήριξε, στη συνέχεια ότι «δεν
ήταν τροχαίο να τα βρουν. Εμοιαζε αφύσικο. Το ραντεβού ήταν
για τις 18.30 και θα με ενημέρωνε μετά. Με πήρε την επόμενη ημέρα και μου είπε ότι κάναμε μια συζήτηση που δεν έβγαλε πουθενά. Μου είπε ότι τα χρήματα που ζητούνται είναι παράλογα. Του λέω 200-300 χιλιάδες;
Μου λέει μιλάμε για πολλά! Του

λέω 1 εκατομμύριο; Και μου
λέει βάλε. Του λέω 2; Μου λέει
καλά είσαι! Μου είπε ότι τα ζήτησε ο Λυκουρέζος παρουσία
του Θ. Παναγόπουλου ο οποίος
δεν μίλησε».
Ερωτηθείς για τη συγκεκριμένη διαπραγμάτευση, ο Ηλίας
Αναγνωστόπουλος είπε ότι το εν
λόγω ποσό δεν μπορεί να ανταποκρίνεται σε αμοιβή.
Επιπλέον, ανέφερε ότι ο Ζαφειρόπουλος θεωρούσε πως
ήταν εκτός λογικής να ζητούνται
αυτά τα χρήματα και πως ήταν
αρνητικός.
«Ολα αυτά δεν ταιριάζουν με
υπόθεση ανθρωποκτονίας. Πώς
διαπραγματεύεσαι με τον παρ’
ολίγον δολοφόνο σου; Ούτε στο
σινεμά δεν το έχουμε δει» προσέθεσε ο κ. Αναγνωστόπουλος.
Στη συνέχεια, τόνισε ότι πριν
τη δικάσιμο για την απόπειρα ανθρωποκτονίας του δικηγόρου η οποία είχε οριστεί στις 4 Σεπτεμβρίου του 2017- είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αλέξανδρο Λυκουρέζο:
«Του είπα ότι είμαι κι εγώ
στην υπόθεση. Του είπα ότι τη
Δευτέρα θα ζητήσουμε μια αναβολή επειδή δεν είμαι έτοιμος
και ρώτησα αν θα είχε πρόβλημα να συμφωνήσει. Μου είπε
"δεν φταις εσύ που τα πράγματα δεν έχουν προχωρήσει μέχρι
σήμερα. Αν δεν υπάρξει κίνηση
καλής θελήσεως και δεν αλλάξει κάτι μέσα στο Σαββατοκύριακο, εμείς θα αντιλέξουμε στο
αίτημα αναβολής"».

Στοχεύοντας
την
επικαιρότητα
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Η εξουσία
ως διακονία...

...Εκλογές, εκλογές, εκλογές... Και να που έρχονται οι εκλογές... Οι ευρωεκλογές, ταυτόχρονα δε και οι αυτοδιοικητικές και οι περιφερειακές εκλογές. Στο τέλος του άλλου μήνα... Και στο βάθος του ορίζοντα οι εθνικές εκλογές... Που, εκ
του Συντάγματος, δεν μπορεί να πάνε πέραν του προσεχούς φθινοπώρου... Διάφορα, βέβαια, είναι τα σενάρια που κυκλοφορούν περί του χρόνου διεξαγωγής
των εθνικών εκλογών... Μόνο που και το μαχαίρι και το πεπόνι τα κρατάει ο Πρωθυπουργός... Που επιμένει ότι οι εθνικές εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας... Οψόμεθα... Ούτως ή άλλως, πάντως, τα κόμματα έχουν, προ καιρού,
τεθεί σε προεκλογικό συναγερμό... Και οι υποψήφιοι... Που είναι και πολλοί... Οι
οποίοι και προσπαθούν να βάλουν στο παιχνίδι των προεκλογικών κινητοποιήσεων
τους Έλληνες πολίτες... Μόνο που αυτοί, οι πολίτες, δεν δείχνουν να διακατέχονται από ιδιαίτερο οίστρο και διάθεση για συμμετοχή στις προεκλογικές διαδικασίες δημιουργίας εντυπώσεων, προς επηρεασμό της ψήφου των πολλών, των
μαζών. Ζητούμενο κι αυτό... Η μαζοποίηση του ανθρωπίνου προσώπου και δια
της συμμετοχής του, καθ' οιονδήποτε τρόπο, στη στήριξη κομμάτων και υποψηφίων...
Ευρισκόμεθα ήδη σε προεκλογική περίοδο
και η πλειοψηφία του κόσμου πόρρω απέχει
από το να ασχολείται με τις εκλογές... Που
φαίνεται να μην αγγίζουν τους πολλούς... Να
μην τους ενδιαφέρουν... Να μην τους συγκινούν... Σχεδόν πλήρης αδιαφορία... Συντελεί
προς τούτο σαφώς και η πασχαλινή εορταστική περίοδος που διερχόμεθα... Αλλά και η
κυριαρχούσα αντίληψη ότι όλοι ίδιοι είναι...
Κυρίως σε θέματα που άπτονται της οικονομικής πολιτικής. Γιατί, ας μην έχουμε αυταπάτες, αυτά είναι που απασχολούν τους
πολλούς... Που παλεύουν για να είναι σε θέση
να ανταποκρίνονται στις καθημερινές ανάγκες... Που έχουν πλέον πεισθεί ότι τον δρόμο των μνημονίων επέλεξαν και οι μεν και οι
δε... Συμμορφούμενοι άπαντες προς τας
έξωθεν υποδείξεις... Ενώ κυρίαρχες είναι οι
υποψίες στο εκλογικό σώμα για ανάμιξη
όλων των την εξουσία, κατά καιρούς, ασκούντων, στη διαπλοκή και σε σκάνδαλα που σχετίζονται μ' αυτήν... Κοντά δε σ' όλα αυτά, εμφανής η επικρατούσα εντύπωση ότι, στα χρόνια μας, βιώνουμε την κατάλυση των ιδεολογιών... Ώστε, εν τη πράξει, όλοι, και εξ αριστερών και εκ δεξιών, να συντείνουν σε μία
ιδεολογία... Σ' αυτήν της ελεύθερης οικονομίας, του φιλελευθερισμού, με τάσεις μάλιστα προς τον νεοφιλελευθερισμό... Τι κεντροαριστερά, εν άλλοις λόγοις, τι κεντροδεξιά... Τι προοδευτικοί, τι συντηρητικοί... Τι σοσιαλισμός, τι καπιταλισμός... Απλώς ταμπέλες
άνευ ουδεμίας ουσιαστικής σημασίας και
αξίας... Έτσι, για να βρισκόμαστε σε κουβέντα... Και για να νομίζουμε, συνάμα, πως
έτσι, δια της καλλιέργειας μάλιστα τεχνητών
αντιπαλοτήτων, αντιπαραθέσεων, και φανατισμού, κυρίως σε προεκλογικές περιόδους,
λειτουργεί και προάγεται η Δημοκρατία...
Πολύ δε περισσότερο είναι οι νέοι αυτοί που
είναι λίαν μακράν τόσο της πολιτικής όσο, κυρίως, των πολιτικών... Απεχθάνονται τους πάντες και τα πάντα... Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα... Τις υποσχέσεις που δεν εκπληρώνονται... Τα άνευ ουσιαστικού αντικρίσματος
προεκλογικά προγράμματα... Γιατί είναι οι νέοι
αυτοί που μαστίζονται από την ανεργία... Το
πρώτο ζητούμενο γι' αυτούς είναι μια θέση
στον ήλιο της εργασίας... Που δυσκολεύονται ή και αδυνατούν να βρουν στην Ελλάδα...
Αναγκάζονται έτσι να μεταναστεύσουν σε τόπους ξένους, μακρινούς, αφιλόξενους, αναζητώντας εκεί μια άλλη, καλύτερη τύχη... Μακριά από την Πατρίδα... Που αδειάζει απ' τα
δικά της παιδιά... Για να γεμίζει από πρόσφυγες, μετανάστες και λαθρομετανάστες...
Όχι ότι αυτούς πρέπει να τους ρίξουμε στη
θάλασσα... Δεν μπορεί όμως κανείς να αγνοήσει την αλλοίωση που υφίστανται η φυσιογνωμία, η ιδιαιτερότητα, η σύνθεση του φθίνοντος ελληνικού πληθυσμού... Που, για να
αυξηθεί, πρέπει, λένε, σ' αυτόν να ενσωματωθούν και οι μετανάστες... Να μία επιδιωκόμενη λύση του οξύτατου δημογραφικού
προβλήματος, που μαστίζει τη χώρα μας,
όπως και σύνολη την Ευρώπη... Πρωτεύων κι
αυτός στόχος της Νέας Τάξης πραγμάτων...
Είναι, πάση θυσία, ανάγκη να διαρραγεί η
ομοιογένεια των γηγενών πληθυσμών... Το
όμαιμον, το ομόθρησκον, το ομόγλωσσον, το

ομότροπον...
Τώρα λοιπόν, που τελειώνει η Σαρακοστή
και εισερχόμαστε στη Μεγάλη Εβδομάδα, μας
δίδεται, πάλιν και πολλάκις, η ευκαιρία να συνειδητοποιήσουμε και σε όλους να καταδείξουμε, ότι τους Έλληνες, πέραν της κοινής
καταγωγής, του όμαιμου τουτέστιν, πολύ περισσότερο μας ενώνει το ομόθρησκον, η κοινή πίστη, το ομόγλωσσον, η κοινή γλώσσα,
της οποίας τον πλούτο θα θαυμάσουμε κατά
τις ακολουθίες της Μεγ. Εβδομάδας, όπως,
βεβαίως, και το ομότροπον, ο κοινός τρόπος
τόσο του εορτασμού του Πάσχα όσο και ο
κοινός τρόπος κατά τον οποίον ζούμε και
υπάρχουμε αιώνες τώρα σ' αυτόν τον ευλογημένο τόπο των Πατέρων μας, ομοτρόπως
επί τα ίχνη τους βαδίζοντες... Αλλά η Μεγάλη Εβδομάδα είναι αποστολέας πολλών και
βαρυσήμαντων μηνυμάτων. Απευθύνονται
σε όλους τους κοινούς θνητούς... Αλλά απευθύνονται και προς τους πολιτικούς μας,
προς τους την εξουσία ασκούντες όπως και
προς όλους εκείνους που προσβλέπουν στην
κατάκτησή της... Σ' αυτούς που ξανά τώρα περιφέρονται από πόλη σε πόλη, από χωριό σε
χωριό, από καφενείο σε καφενείο, από εκδήλωση σε εκδήλωση και, μέρες που είναι,
από Εκκλησία σε Εκκλησία, διεκδικούντες έτσι
την αλίευση ψήφων προς αναρρίχησή τους
στους αξιοζήλευτους θώκους της εξουσίας...
Αυτοί όλοι, όπως βεβαίως και όλοι μας, οι καθ'
οιονδήποτε τρόπον ασκούντες οποιαδήποτε
μορφής εξουσία, θα 'πρεπε να ακούσουμε και
να λάβουμε υπ' όψιν τους βαρυσήμαντους λόγους του, προς το εκούσιον Πάθος πορευόμενου, Θεανθρώπου Χριστού. Που, απευθυνόμενος στους Μαθητές Του, οι οποίοι ζητούν
πρωτοκαθεδρίες, τους καλεί και τους προτρέπει “μη ομοιούσθαι τοις ένθεσιν εις το κατάρχειν των ελαχιστοτέρων...” Να μη μοιάσουν, δηλαδή, τους “δοκούντας άρχειν των
εθνών”, αυτούς που θεωρούν εαυτούς άρχοντες και αφεντικά των εθνών και των
λαών... “Ουχ ούτω δε έσται εν υμίν”, υπογραμμίζει ο Χριστός. “Αλλ' ος εάν θέλη γενέσθαι μέγας εν υμίν, έσται υμών διάκονος.
Και ος εάν θέλη υμών γενέσθαι πρώτος, έσται
πάντων δούλος...”.
Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος, προοδευτικότερος και ανθρωπινότερος τρόπος συμπεριφοράς και άσκησης της εξουσίας από αυτόν... Για να 'ναι κάποιος πρώτος ας είναι πάντων δούλος και πάντων διάκονος... Άλλωστε,
“ο υιός του ανθρώπου ουκ ήλθε διακονηθήναι αλλά διακονήσαι και δούναι την ψυχήν αυτού λύτρον αντί πολλών”... ΚΑΛΗ ΜΕΓΑΛΗ
ΕΒΔΟΜΑΔΑ...
ΖΑΧ. Γ. ΖΑΧΟΣ

Γενική Συνέλευση
του Συλλόγου Ηπειρωτών
Ο Σύλλογος Ηπειρωτών Νομού Τρικάλων θα πραγματοποιήσει το Σάββατο 20
Απριλίου 2019 και ώρα 19.00, την Γενική
Συνέλευση στα γραφεία του Συλλόγου,
επί της οδού Αριστοτέλους 28 - Τρίκαλα.
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

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
Ο Κύριος Τέρνερ

07:40 Μάγια η Μέλισσα E12
08:00 Αναζητώντας τη Χαμένη Εικόνα
(Ε)
08:30 Μαρτυρίες
09:30 Η Ιστορία των Χρόνων μου (Ε)
10:30 Η Αρχή και το Τέλος του Κόσμου
E2
11:30 Grand Tours of Scotland Κ3 (Ε)
12:00 Grand Tours of Scotland Κ3 (Ε)
12:30 Grand Tours of Scotland Κ3 (Ε)
13:00 ΕΡΤ Report (Ε)
14:00 Μάγια η Μέλισσα E9 (Ε)
14:15 Μάγια η Μέλισσα (Ε)
14:30 1.000 Χρώματα του Χρήστου E10
15:00 'Eξι Αδελφές Κ5 Ε53 (Ε)
16:00 'Eξι Αδελφές Κ5 Ε54 (Ε)
17:00 Θα Κάνω Πέτρα την Καρδιά μου
18:30 Ο Παράδεισος των Κυριών Κ2 Ε48
19:30 Ο Παράδεισος των Κυριών Κ2 Ε49
20:30 Ο Δρόμος προς το Σχολείο: 199
Μικροί Ήρωες
21:00 Οι Δύο Φίλοι και ο Ασβούλης (Two
Buddies and a Badger)
22:30 Τζέιμς Μποντ, Πράκτωρ 007:
Επιχείρηση Χρυσά Μάτια (Golden
Eye)
23:30 Η Ζωή Είναι Στιγμές Κ2
00:30 Ο Παράδεισος των Κυριών Κ2 Ε46
(Ε)
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21:45
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00:40

Οι Απίθανες E72 (Ε)
Απίθανα Ταξίδια με Τρένο E1 (Ε)
ΕπιΚοινωνία
Οι Καλύτερες Αγορές της Γης E1
(Ε)
Ειδήσεις
Απίθανα Ταξίδια με Τρένο E1 (Ε)
Ο Τόπος της Καρδιάς μας Κ5 Ε3
Οι Καλύτερες Αγορές της Γης E1
(Ε)
Με το Τρία
Δελτίο Καιρού
Ο Κόσμος των Σπορ
Πολιτικό Τραπέζι (Ζ)
Τουταγχαμών-'Oλη η Αλήθεια
Πράσινος Οδηγός για Ταξιδιώτες
E5 (Ε)
Δελτίο Καιρού
Ειδήσεις
Πριν Εξαφανιστώ
Εικαστικές Ξεναγήσεις E1 (Ε)
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τηλεόραση

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

17:30
18:30
19:30
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Καλημέρα Ελλάδα
Το Πρωινό
ANT1 News
Κωνσταντίνου και Ελένης Κ1 Ε30
(Ε)
Ρουκ Ζουκ
Κάτι Ψήνεται
ΑΝΤ1 News - Δελτίο στη
Νοηματική Γλώσσα
Still Standing
Γυναίκα Χωρίς 'Oνομα E143
ANT1 News
Η Επιστροφή E122
Τρώει Story, 30 Χρόνια Τώρα!
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Shopping Star (Ε)
Στη Φωλιά των Κου Κου
Αλήθειες με τη Ζήνα
Ντετέκτιβ Μονκ Κ1 Ε4
Star News
Keep Running
Shopping Star
Elif Κ2 Ε319
Ειδήσεις στη Νοηματική Γλώσσα
Τροχός της Τύχης
Star News
MasterChef 3
Φωτιά Πάνω από την Πομπηία

15:00
16:00
17:15

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

23:20

Happy Day στον Alpha
Alpha Ρεπορτάζ
Ειδήσεις
Ελένη
Δεσποινίς Διευθυντής
Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική
Γλώσσα
Το Σόι σου Κ3 Ε59 (Ε)
Deal
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
'Eλα στη Θέση μου Κ3 Ε140
Τα Μυαλά που Κουβαλάς (Inside
Out)
Φως στο Τούνελ
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Σήμερα
Αταίριαστοι
Μαζί Σου
Οι Ειδήσεις του ΣΚΑΪ
Power of Love
Δελτίο στη Νοηματική
Μαύρη Θάλασσα E30
Τα Νέα του ΣΚΑΪ
After Dark
Power of Love Gala

17:10
18:00
19:00
20:00
21:20

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

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

ΔIANYKTEPEYONTA ΦAPMAKEIA
8 πρωί – 2 μεσημέρι και 5 απόγευμα
έως 8 πρωί επομένης
ΝΙΤΣΑ ΠΕΝΥ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΣΠΟΤΙΚΟΥ, 2431020333
08:00 π.μ. – 23:00 μ.μ.
ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΟΝΔΥΛΗ 28, 2431037855

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

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

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

07.45 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
08.20 «Καλημέρα Θεσσαλία»
09.30 Τελεμάρκετινγκ
10.30 Παιδικό προγραμμα «To φάντασμα
του Κάντερβιλ», «Ο σερίφης του
διαστήματος»
12.00 «Μη μου πεις»
13.00 ΤΕΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
14.00 Ντοκυμαντέρ «Η ζωή στους
πάγους»
14.40 Το Μαγκαζίνο της Θεσσαλίας
16.00 Τελεμάρκετινγκ
17.00 Παιδικό πρόγραμμα « Η Αννα και ο
βασιλιάς»
18.00 Γεγονότα- Δελτίο Ειδήσεων
18.40 Τελεμάρκετινγκ19.00 «Καρέ- καρέ μαθήματα σκίτσου»
(Ε)
19.30 Δεξιά και αριστερά
21.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
21.45 «Πολιτικοί Διάλογοι»
23.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
23.40 «Καλημέρα Θεσσαλία»

07.00
08.00
09.00
17.00
18.00
20.00
23.00
01.30

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

08.00 – 09.00 Χρώματα Ελλάδας
09.00 – 10.00 Όλο Υγεία
10.00 – 12.00 Τηλεπωλήσεις
12.00 – 13.00 Δρόμοι της Παράδοσης
13.00 – 15.00 Τηλεπωλήσεις
15.00 – 16.00 Ορθά – Κοφτά
16.00 – 18.00 Τηλεπωλήσεις
18.00 – 18.30 Δελτίο Ειδήσεων
18.30 – 19.30 Κόντρα και Ρήξη
19.30 – 20.00 Κοινωνική σειρά
20.00 – 20.30 Δελτίο Ειδήσεων
20.30 – 21.30 Πάμε Διακοπές
21.30 – 22.00 Ζούμε όμορφα, ζούμε
Ελλάδα
22.00 – 23.00 Ανατρεπτικό Δελτίο
23.00 – 00.00 Κόντρα και Ρήξη

07:00
09:45
13:00
14:00
15:00
16:45
17:00
18:55
20:00
21:00
22:45
00:30

Ώρα Ελλάδος 07:00
Ευτυχείτε!
Μεσημεριάτικα
Open News - Μεσημεριανό Δελτίο
Για την Παρέα
Open News στη Νοηματική
Θα σε Κάνω Βασίλισσα
Open News
MacGyver Κ1 Ε13
Αλεξίσφαιροι Ντετέκτιβ 3
Με το Κεφάλι Ψηλά
Criminal Minds Κ12 Ε13

ΚΡΙΟΣ: Ναι, μπορεί τα γεγονότα να έρθουν με τον
αέρα του ξαφνικού, όμως αν βάλεις κάτω τα δεδομένα θα δεις ότι απλώς επέλεγες να παραβλέπεις κάποια θέματα, είτε επειδή δεν είχες τη
διάθεση να ασχοληθείς μαζί τους, είτε επειδή δεν
έβρισκες το λόγω, αφού δεν ήταν η ώρα τους.
ΤΑΥΡΟΣ: Η Πανσέληνος που πραγματοποιείται αύριο στο Ζυγό επηρεάζει ποικιλοτρόπως εσάς, αφού
ειδικά οι γεννημένοι τις πρώτες ημέρες του ζωδίου θα πρέπει να είστε προετοιμασμένοι για ανατροπές και μεγάλες αλλαγές στις σχέσεις και το
γάμο.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Μπορεί να χρειαστεί να βρεις νέα σημεία ισορροπίας στις σχέσεις σου με τα παιδιά σου
ή να σε απασχολήσει το θέμα της απόκτησης ενός
απογόνου. Από την άλλη είναι σημαντικό για σένα
το να καταφέρεις να μη χαθείς μέσα σε καταστάσεις που έχουν απλά και μόνο ευθύνες.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Άλλη μια σημαντική Πανσέληνος για
εσένα η αυριανή, αφού γίνεται πάνω στο δίπολο
καριέρα-οικογένεια. Έτσι σου δημιουργεί ένα δίλημμα ανάμεσα στις επαγγελματικές επιλογές που
έχεις και τις ανάγκες και τους περιορισμούς της
οικογενειακής ασφάλειας που θα πρέπει να συνυπολογίσεις στις όποιες αποφάσεις λάβεις.
ΛΕΩΝ: Η Πανσέληνος που πραγματοποιείται αύριο στο Ζυγό μπορεί να σε φέρει αντιμέτωπο με
κάποια νέα δεδομένα που δεν είχες υπολογίσει
σχετικά με κάποιο νομικό ζήτημα, κάποιο ταξίδι
που είτε έχεις προγραμματίσει, είτε τώρα σου προκύπτει, αλλά και με θέματα που μπορεί να αφορούν την επικοινωνία σου γενικότερα ή με τα αδέρφια και άλλους συγγενείς σου ειδικότερα.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Μπορεί να νιώθεις ότι ο κλοιός σφίγγει ασφυχτικά, ωστόσο με τον Ουρανό να συμμετέχει στο σχήμα κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος για τις εκπλήξεις που μπορεί να προκύ-

Αυτή τη βδομάδα προβάλλονται

ΑΙΘΟΥΣΑ 1:
Σε απογευματινές
προβολές

“ΠΩΣ ΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΤΕ
ΤΟ ΔΡΑΚΟ ΣΑΣ”
στα ελληνικά
Σε κανονικές προβολές
από τους παραγωγούς
των ταινιών
ΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ, το θρίλερ

“Η ΚΑΤΑΡΑ ΤΗΣ ΓΙΟΡΟΝΑ”
ΑΙΘΟΥΣΑ 2:
Προβάλλεται
η ταινία βασισμένη
στο παγκόσμιο μπεστ
σελερ

“AFTER - ΜΕΤΑ”
Για τις ώρες στο 78775

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
CINE –ΜΥΛΟΣ
Τηλ. 24310 20090

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Γίνεται από φρούτα.
2. Διάκριση σχολικών
εκδρομών.
3. Δύο... υγρά -Συνηθισμένο φύραμα.
4. Μεταφέρουν και...
μεταφέρονται - Αγγλικό
σύμφωνο.
5. Οπτικά... δοκάρια Δωρικό5 τύπο5 άρθρου
(αντιστρ.).
6. Συνηθισμένη στους
αθηναϊκούς δρόμους.
7. Το «Θεέ μου» σε γνωστή φράση του Ιησού Αρχαίο επιφώνημα νικητών.
8. Κατά μία έννοια δυσάρεστο
(αντιστρ.) -Μέλη ενός «βασιλείου».
9. Με γενικότητες διατυπωμένος -Προηγούνται... εστεμμένων.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Ανακούφιζα, αλλά επικίνδυνα.
2. Πρόσθετο, σύμφωνα με μία
έννοια - Στάσιμα τα νερά του.
3. Από τα πρώτα το... δεύτερο
-. Γνωστή ελληνική οπερέτα.
4. Τραγωδία του Ευριπίδου Μουσική νότα (αντιστρ.).
5. Αγγλικό σύμφωνο - Ενας
από τους πιο γνωστούς πίνακες
του Γύζη.
6. Σε μία φωτογραφία αναφέρεται.

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”.

ΛΥΣΗ (18-4-2019)
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ 2.
ΚΙΡΙΜΠΑΤΙ 3. ΟΔ - Ο ΠΩΛΟΣ 4.
ΡΑΝ - ΟΡΑΝ 5. ΕΡΙΝΥΕΣ 6. ΣΙ ΑΡΙΣΤΑ 7. ΤΣΕ - ΖΑΪΡ 8. ΒΙΝΣΕΝΤ 9. ΣΜΙΤ - ΑΣΕ
ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΑΚΟΡΕΣΤΕΣ 2. ΚΙΔΑΡΙΣ 3. ΟΡ - ΝΙ - ΕΤΙ 4. ΛΙΟ - ΝΑ
- ΝΤ 5. Ο ΜΠΟΥΡΖΕ 6. ΥΠΩΡΕΙΑΣ 7. ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ 8. ΙΤΟΝΤΡΙΣ 9.
ΑΙΣ -ΝΑ - ΒΕ

Πώς παίζεται

1

2

4

8

7

2

8

6
9

3

4

3

5
1

6

H λύση του προηγούμενου
4

4

7

2

9

8

5

5

2

7

9

8

6

1

4

3

4

9

8

5

3

1

7

6

2

7

1

5

6

3

9

8

2

7

4

5

2

4

3

7

6

5

8

9

1

7

8

3

2

1

4

5

3

6

6

1

4

8

5

9

3

2

7

9

9

3

2

1

4

7

6

5

8

8

8

7

5

6

2

3

4

1

9

3

2
7

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

3

5
4

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

9

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

7. Δεν είναι πυκνά πλεγμένο Του Τούρκου συγγραφέα Νεσίν
το μικρό όνομα.
8. Μπορεί να αποτελείται και
από κλαδιά - Φωνήεντα από τα...
σύμφωνα.
9. Βιβλική παλαιστινιακή πόλη Πρώτο5 στο είδος του.

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.

ψουν. Πρόσεξε μόνο μη λειτουργήσει πάνω σου
«επαναστατικά» και αρχίσεις τα αλόγιστα έξοδα.
ΖΥΓΟΣ: Η δεύτερη συνεχόμενη Πανσέληνος
που πραγματοποιείται στο ζώδιο σου δε μοιάζει
με την προηγούμενη, αφού μπορεί να έχει να κάνει και πάλι με εσένα και τις σχέσεις σου με τους
άλλους, όμως αυτή τη φορά στο σχήμα παίζει κι
ο Ουρανός.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Η Πανσέληνος μπορεί να σε φέρει αντιμέτωπο με το κλείσιμο ενός κύκλου που αν ήταν
στην διακριτική σου ευχέρεια δε θα το επέλεγες
αλλά πρέπει να συμφιλιωθείς γιατί έρχεται να σε
ξεκολλήσει από μία εμμονή που δεν είχε να σου
προσφέρει κάτι περισσότερο.
ΤΟΞΟΤΗΣ: Είτε μιλάμε για φίλους, είτε μιλάμε για
συλλογικότητες, είτε ακόμα και για την ίδια την
επιστήμη κάποιος έρχεται και βάζει το χεράκι του
για να μπορέσεις να πραγματοποιήσεις κάποιο
όνειρο σου.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Η Πανσέληνος που πραγματοποιείται
αύριο στο Ζυγό δεν είναι μια ιδιαίτερα απλή υπόθεση αφού από τη μία φέρνει γεγονότα μέσα στην
οικογένεια εκεί που δεν τα περιμένεις κι από την
άλλη οι απαιτήσεις της δουλειάς είναι τέτοιες που
δεν έχεις «που την κεφαλή κλίνη».
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Νέες γνωριμίες και συζητήσεις
που δεν περιμένατε ότι θα υπήρχαν στο σενάριο
της ζωής σας έρχονται για να σας ξεμπλοκάρουν
και να σας ανοίξουν νέες προοπτικές για τη ζωή
σας.
ΙΧΘΕΙΣ: Η δεύτερη διαδοχική Πανσέληνος που
πραγματοποιείται στο Ζυγό αύριο για σένα έχει
θέμα τη σχέση σου με τον χρήμα και την εγκράτεια και την ψυχραιμία που μπορείς να επιδείξεις
όταν βρεθείς μπροστά σε μια πρόκληση που φαντάζει πολύ δελεαστική.
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Με άνοδο 0,64% έκλεισε
το Χρηματιστήριο
Σε ανοδική τροχιά επανήλθε η χρηματιστηριακή αγορά στη χθεσινή συνεδρίαση, κλείνοντας στα υψηλότερα επίπεδα από τα μέσα του περασμένου Ιουνίου. Στο
επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρέθηκαν οι
τραπεζικές μετοχές.
Η αγορά θα παραμείνει κλειστή σήμερα και τη Δευτέρα λόγω του Πάσχα των Καθολικών.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 778,42 μονάδες,
σημειώνοντας άνοδο 0,64%. Είναι το υψηλότερο κλείσιμο από τη συνεδρίαση της 14ης Ιουνίου 2018.
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 58,149
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
εκατ. ευρώ, ενώ διακινή. 778,42
θηκαν 24.409.980 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης
σημείωσε
0,64%
άνοδο σε ποσοστό 0,60%,
ενώ ο δείκτης της μεσαίας
κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,27%.
ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
Από τις μετοχές της
υψηλής κεφαλαιοποίησης,
τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές Πειραιώς (+5,20%), της Grivalia
Properties (+2,45%), της Motor Oil (+2,44%) και της Alpha Bank (+1,52%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Μυτιληναίος (-0,81%), της ΕΧΑΕ (-0,66%) και
της Jumbo (-0,56%).
Από τους επιμέρους δείκτες τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι δείκτες της Ακίνητης Περιουσίας (+1,76%)
και των Τραπεζών (+1,67%), ενώ τις μεγαλύτερες
απώλειες σημείωσε ο δείκτης του Εμπορίου (-1,80%).
Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Εθνική διακινώντας 6.743.566 και 3.757.271,
αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν ο ΟΤΕ
με 7,704 εκατ. Και η Εθνική με 7,283 εκατ.
Ανοδικά κινήθηκαν 52 μετοχές, 53 πτωτικά και 32 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές:
Sato+19,35% και Audiovisual +10,00%.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Επίλεκτος-18,52% και Βιοτέρ -10,00%.

Ê

Γ.Δ

120 δόσεις: Δεν θα περιλαμβάνεται
στο νομοσχέδιο για τα Ταμεία η ρύθμιση
Έ
τοιμο να καταθέσει το
νομοσχέδιο για τα
ασφαλιστικά Ταμεία είναι
το υπουργείο Εργασίας, σύμφωνα
με την Έφη Αχτσιόγλου και η
κατάθεσή του εξαρτάται
αποκλειστικά από τον
προγραμματισμό της Βουλής.

Σε συνομιλία που είχε με κοινοβουλευτικούς συντάκτες διευκρίνισε ότι
σε αυτό το νομοσχέδιο δεν θα περιλαμβάνονται οι ρυθμίσεις των 120 δόσεων για την εφορία.
«Το καινοτόμο στοιχείο της ρύθμισης

είναι ότι, πέραν από το κούρεμα των
προσαυξήσεων» είχε πει η κ. Αχτσιόγλου σε συνέντευξή της στο OPEN
«προβλέπει και κούρεμα της βασικής
οφειλής.
Συγκεκριμένα, θα γίνεται κούρεμα
βασικής οφειλής, μέσω επανυπολογισμού με βάση τη χαμηλότερη εισφορά
του ν. 4387/2016 για τα έτη 2002 έως
2016, εν συνεχεία θα γίνεται κούρεμα
προσαυξήσεων κατά 85% και η νέα
οφειλή, με μείωση της τάξης του 65%
μεσοσταθμικά, θα αποπληρώνεται σε
έως 120 δόσεις, με ελάχιστο ποσό δόσης τα 50 ευρώ».

Σε λειτουργία μετά το Πάσχα η ηλεκτρονική τήρηση βιβλίων
ετά το Πάσχα θα μπει
σε λειτουργία η ηλεκτρονική τήρηση βιβλίων και θα υπάρξει ιεράρχηση μεγαλοοφειλετών από 1,5
εκ. και άνω. Αυτό ανέφερε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής στο 15o Athens
Tax Forum που διοργάνωσε
πρόσφατα
το
ΕλληνοAμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο με τίτλο: «Ευφυής Φορολογική Πολιτική: Ισχυρός
Πυλώνας στη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την Ανταγωνιστικότητα».
Όπως αναφέρει ανακοίνωση
του επιμελητηρίου, στην ομιλία
του ο πρόεδρος του ΕλληνοΑμερικανικού Επιμελητηρίου
Σίμος Αναστασόπουλος δήλωσε: «Απαραίτητη η εκλογίκευση
των φορολογικών. Σε λειτουργία μετά το Πάσχα η ηλεκτρονική τήρηση βιβλίων

Μ

Kαι ιεράρχηση
μεγαλοοφειλετών
από 1,5 εκ. και άνω
Μετά το Πάσχα θα μπει σε
λειτουργία η ηλεκτρονική τήρηση βιβλίων και θα υπάρξει ιε-

ράρχηση μεγαλοοφειλετών
από 1,5 εκ. και άνω. Αυτό ανέφερε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής στο 15o
Athens Tax Forum που διοργάνωσε πρόσφατα το ΕλληνοAμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο με τίτλο: «Ευφυής Φορολογική Πολιτική: Ισχυρός
Πυλώνας στη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την Ανταγωνιστικότητα».
Όπως αναφέρει ανακοίνωση
του επιμελητηρίου, στην ομιλία
του ο πρόεδρος του ΕλληνοΑμερικανικού Επιμελητηρίου
Σίμος Αναστασόπουλος δήλωσε: «Απαραίτητη η εκλογίκευση
των φορολογικών συντελεστών
με διεύρυνση της φορολογικής
βάσης και περιορισμό της παραοικονομίας παράλληλα με
τον περιορισμό των μη παραγωγικών δαπανών του δημοσίου τομέα. Η συνεχιζόμενη συσσώρευση ληξιπρόθεσμων οφειλών των φορολογουμένων και
η ανάπτυξη του 2018 που περιορίστηκε στο 1,9% δημιουργεί επιφυλάξεις για την φετινή
ανάπτυξη όπου δεν αναμένον-

ται και εξαιρετικές επιδόσεις
στις τουριστικές εισπράξεις.
Η μικρή αύξηση της κατανάλωσης λόγω των αυξημένων
παροχών και της αύξησης του
κατώτατου μισθού δεν δημιουργεί σταθερή προοπτική
ανάπτυξης και σίγουρα δεν δικαιολογεί τις αρνητικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη και
προσέλκυση επενδύσεων.
Η ανάκτηση της εμπιστοσύνης και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας
είναι οι αναγκαίες συνθήκες
για την δημιουργία φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος
που θα δημιουργήσει νέο πλούτο και θέσεις εργασίας για την
χώρα».
ν συντελεστών με διεύρυνση
της φορολογικής βάσης και περιορισμό της παραοικονομίας
παράλληλα με τον περιορισμό
των μη παραγωγικών δαπανών του δημοσίου τομέα. Η

συνεχιζόμενη συσσώρευση ληξιπρόθεσμων οφειλών των φορολογουμένων και η ανάπτυξη
του 2018 που περιορίστηκε
στο 1,9% δημιουργεί επιφυλάξεις για την φετινή ανάπτυξη
όπου δεν αναμένονται και εξαιρετικές επιδόσεις στις τουριστικές εισπράξεις. Η μικρή αύξηση της κατανάλωσης λόγω
των αυξημένων παροχών και
της αύξησης του κατώτατου μισθού δεν δημιουργεί σταθερή
προοπτική ανάπτυξης και σίγουρα δεν δικαιολογεί τις αρνητικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη και προσέλκυση επενδύσεων. Η ανάκτηση της εμπιστοσύνης και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας είναι οι αναγκαίες
συνθήκες για την δημιουργία
φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος που θα δημιουργήσει νέο πλούτο και θέσεις εργασίας για την χώρα».

Σε προσιτές τιμές

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

ΤΗΛ:

24310-29072
697-6670157
TPIKΑΛA

ANAΛAMBANOYME ΣYNTHPHΣEIΣ
ΠOΛYKATOIKIΩN

36 σελίδα
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ΑΝ ΗΞΕΡΕΣ ΘΑ ΠΡΟΣΕΧΕΣ
σο και αν ο
σημερινός
άνθρωπος
προσέχει τον εαυτό του
περισσότερο από παλιά,
όσο και αν προσέχει τη
διατροφή του, το
περιβάλλον του και τον
προσωπικό του χρόνο,
χάνει το σημαντικότερο
κομμάτι για την φροντίδα
του εαυτού του όταν δεν
γνωρίζει πως να ελέγξει
και να διαχειριστεί το
στρες του.

Ό

Ο σύγχρονος άνθρωπος
έχει πολλές και καλά ενημερωμένες πηγές για να μάθει
πώς να διατρέφεται σωστά,
πώς να αθλείται πώς να περιποιείται τον εαυτό του, αλλά
γνωρίζει πολύ ελάχιστα για
τον βασικό παράγοντα που
κρύβεται πίσω από κάθε φθορά και βλάβη του οργανισμού
του που δεν είναι άλλο από το
στρες. Το στρες κρύβεται
κάτω από το 90% των δυσλειτουργιών του οργανισμού
που στη συνέχεια εξελίσσονται σε ασθένειες.
Το κακό είναι ότι το στρες
δεν το αντιλαμβάνεσαι και
πολύ περισσότερο έχεις παρασυρθεί στο να δικαιολογείς την ύπαρξη του και συνήθισες να συμβιώνεις μαζί
του σαν μια αναπηρία που
δεν μπορείς να την αποχωριστείς. Η κατάσταση επιδεινώνεται όταν σου λένε εκείνο
το ανεκδιήγητο «διώξε το
στρες» κι εσύ ψάχνεις απεγνωσμένα να το βρεις για να
το διώξεις, με ποιο τρόπο
άραγε. Όχι μην επιδεινώνεις
τη κατάσταση σου γιατί το να
προσπαθείς να διώξεις το
στρες είναι άλλος ένας στρεσογόνος παράγοντας και μάλιστα γνωστικού τύπου, δηλαδή από τους πιο επικίνδυνους. Το στρες έτσι και αλλιώς
θα μας εγκαταλείψει μια και
καλή όταν θα πάψουμε να εί-

μαστε ζωντανοί γιατί μόνο
τότε δεν θα αντιδρούμε στα
εσωτερικά και εξωτερικά-ερεθίσματα. Το στρες είναι συνυφασμένο με τη ζωή και ο
μόνος τρόπος να τα πάμε
καλά μαζί του είναι να το ελέγξουμε και όχι να το διώξουμε
γιατί βρισκόμαστε σε δια βίου
συνύπαρξη μαζί του.
Μέσα μας λειτουργεί η
τραμπάλα του αυτόνομου νευρικού συστήματος. Από τη
μια μεριά της τραμπάλας είναι
το συμπαθητικό και από την
άλλη το παρασυμπαθητικό.
Όταν ανεβαίνει δηλαδή διεγείρεται το συμπαθητικό τότε
κατεβαίνει δηλαδή συμπιέζεται το παρασυμπαθητικό. Δεν
μπορεί να είναι και τα δύο επάνω. Όταν το ένα ανεβαίνει
τότε το άλλο κατεβαίνει. Το
συμπαθητικό είναι το γκάζι
που διεγείρει τις σωματικές
λειτουργίες για να μπορέσεις
να αντιδράσεις παλεύοντας
ή βάζοντας το στα πόδια κάθε
φορά που αντιμετωπίζεις την
απειλή ενός στρεσογόνου παράγοντα. Ξέρεις πόσους χιλιάδες στρεσογόνους παράγοντες αντιμετωπίζεις κάθε
μέρα; Το παρασυμπαθητικό είναι το φρένο που θα ηρεμήσει και θα κατεβάσει τις στροφές μετά τη διέγερση από
τον στρεσογόνο παράγοντα.
Εσύ έχεις μάθει να χρησιμοποιείς το φρένο;
Ξέρεις αν η τραμπάλα του
αυτόνομου νευρικού σου συστήματος ισορρόπησε μετά το
στρες; Νιώθεις, αντιλαμβάνεσαι αυτή την αναζωογονητική
ανακούφιση από την μετακίνηση της τραμπάλας προς τη
μεριά του ελέγχου, της ηρεμίας της ικανοποίησης; Η παραμένεις σχεδόν μόνιμα στη
μεριά του άγχους, του φόβου,
της ανικανοποίητης και της
ψυχικής μιζέριας; Αφού δεν
έχεις κάνει ειδική εκπαίδευση
στον έλεγχο του στρες σίγουρα σου συμβαίνει το δεύ-

Toυ

Βασιλείου Τσιούτσια,
φαρμακοποιού

τερο.
Το στρες προκαλεί αύξηση
του σακχάρου και της χοληστερίνης στο α\^α, αύξηση
της πίεσης του αίματος, ταχυκαρδία, αρρυθμίες και πολλές καρδιακές παθήσεις, αύξηση της πηκτικότητας του αίματος, σπασμό του διαφράγματος με συνέπεια δεκάδες
παθήσεις του αναπνευστικού,
μυϊκούς σπασμούς και χρόνιους πόνους, κεφαλαλγίες ημικρανίες, δυσπεψία, γαστρίτιδα έλκος, δυσκοιλιότητα, παγωμένα άκρα, έμφραγμα, εγκεφαλικό.....δηλαδή όλη τη
παθολογία. Παιδιά του στρες
είναι ακόμη το άγχος, ο φόβος
και ότι προκύπτει από αυτά,
δηλαδή όλη η ψυχιατρική.
Τελικά είναι εύλογο να φτάσεις να αναρωτιέσαι «που πας
ξυπόλητος στα αγκάθια» όταν
δεν έχεις ασχοληθεί ακόμη
με τον έλεγχο του στρες. Θα
μου πεις αφού εγώ κάνω χαλάρωση, γιόγκα, ριλάξ, σπα,
μασάζ και ακούω χαλαρωτική
μουσική είμαι καλυμμένος....
αλλά δεν είναι έτσι. Όλα αυτά
είναι πολύ ευχάριστα και ανακουφιστικά αλλά δεν είναι
έλεγχος του στρες. Είναι αντιμετώπιση των συνεπειών του
στρες δηλαδή το συνεργείο

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

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ•πΛΗΡΟφΟΡiΕΣ - ΚΡΑτhΣΕΙΣ: 24310 73130•www.ktel-trikala.gr
τΡΙΚΑΛΑ - ΑΘΗΝΑ

τΡΙΚΑΛΑ – ΒΟΛΟΣ

7.00, 10.00, 13.00, 15.30, 18.30,

7.00, 11.30, 15.00, 19.00

01.00 νυχτερινό (εκτός Σαβ. προς Κυρ.)

ΒΟΛΟΣ – τΡΙΚΑΛΑ

ΑΘΗΝΑ - τΡΙΚΑΛΑ

6.30, 11.00, 15.00, 19.00

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

7.00, 10.30, 13.30, 15.30, 18.00, 21.00

τΡΙΚΑΛΑ – ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΛΑΜπΑΚΑ – ΜΕτΕΩΡΑ

extra Παρασκευή & Κυριακή: 17.00

Καθημερινά: 9.00, 12.00, 15.00

6.30, 10.30, 13.30, 16.00, 20.00

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

ΘΕΣΣ/ΚΗ - τΡΙΚΑΛΑ

ΛΑΡΙΣΑ – τΡΙΚΑΛΑ

8.30, 12.00, 15.15, 17.30, 21.00

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

τΡΙΚΑΛΑ - ΘΕΣΣ/ΚΗ

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

τΡΙΚΑΛΑ – ΚΑΡΔΙτΣΑ

καθημερινά: 8.45, 15.30

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

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

ΚΑΡΔΙτΣΑ-τΡΙΚΑΛΑ

14.30 Δευτ., Τετ., Παρ., Κυρ.

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

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

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

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

πΑτΡΑ - τΡΙΚΑΛΑ

ΚΑΛΑΜπΑΚΑ – τΡΙΚΑΛΑ

Δευτέρα, Παρασκευή, Κυριακή: 15.15

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

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

αφού σε πατήσει το τραίνο.
Έλεγχος του στρες είναι
να αποφεύγεις τη σύγκρουση
με το τραίνο.
Ο έλεγχος του στρες είναι
γρήγορη, ευχάριστη και εύκολη διαδικασία. Γρήγορη και
εύκολη γιατί δεν έχεις να μάθεις καινούρια και δύσκολα
πράγματα αλλά να ξαναθυμηθείς και να βάλεις σε λειτουργία αυτά που είναι έμφυτα μέσα σου σαν αμυντικοί μηχανισμοί που τους ξέχασες και
τους παραμέλησες. Είναι και
ευχάριστη διαδικασία γιατί
για πρώτη φορά ανακαλύπτεις ότι μπορείς να έχεις
έλεγχο της τραμπάλας του
συμπαθητικού-παρασυμπαθητικού με αποτέλεσμα αυτή
την ανακουφιστική αίσθηση
του ανθρώπου που νοιώθει
ότι έχει έλεγχο της φυσιολογίας του και του εαυτού του.
Απαραίτητα για τον σύγχρονο
Οδυσσέα που παλεύει με τα
κύματα της οικονομικής κρίσης και της κοινωνικής αστάθειας.

Επικίνδυνος
ιός στους
υπολογιστές
Την προσοχή των χρηστών
του διαδικτύου για κακόβουλο λογισμικό που μπορεί να
εισβάλει στους υπολογιστές
και να μπλοκάρει τα αρχεία,
εφιστά η Δίωξη Ηλεκτρονικού
Εγκλήματος, με ανακοίνωση
που εξέδωσε και ενημερώνει
για τους κινδύνους.
Ειδικότερα, η ενημέρωση
προς τους πολίτες αφορά
στην εμφάνιση - σε διεθνές
επίπεδο - μιας νέας έκδοσης
κακόβουλου λυτρισμικού λογισμικού «Ransomware–Cryptoware» υπό την ονομασία
«JNEC», που παρουσιάζει αυξημένο ενδιαφέρον, αφενός
ως προς τη μέθοδο παραπλάνησης των χρηστών του
ίντερνετ και αφετέρου ως
προς τον τρόπο λήψης του
κλειδιού αποκρυπτογράφησης.
Το συγκεκριμένο κακόβουλο λογισμικό JNEC εκμεταλλεύεται κενό ασφάλειας
στα αρχεία των υπολογιστών
και μολύνει πληροφοριακά
συστήματα με την αποστολή
μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που εμπεριέχουν
κακόβουλα επισυναπτόμενα
αρχεία, κυρίως «παραποιημένες – αλλοιωμένες» φωτογραφίες γυναικών.
Μετά την εγκατάστασή του
λυτρισμικού λογισμικού στο
πληροφοριακό σύστημα, κρυπτογραφούνται τα αρχεία καιΤο συγκεκριμένο κακόβουλο
λογισμικό JNEC εκμεταλλεύεται κενό ασφάλειας στα
αρχεία των υπολογιστών και
μολύνει πληροφοριακά συστήματα με την αποστολή
μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που εμπεριέχουν
κακόβουλα επισυναπτόμενα
αρχεία, κυρίως «παραποιημένες – αλλοιωμένες» φωτογραφίες γυναικών.
Μετά την εγκατάστασή του
λυτρισμικού λογισμικού στο
πληροφοριακό σύστημα, κρυπτογραφούνται τα αρχεία και
οι δράστες ζητούν «λύτρα»
για να δώσουν το κλειδί της
αποκρυπτογράφισης.

Προσωρινή διακοπή
κυκλοφορίας οχημάτων
Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων
αποφασίζει:
- Την προσωρινή διακοπή
κυκλοφορίας οχημάτων τη Μ.
Δευτέρα 22/04/2019 κατά τις
ώρες 08:30’- 14:30’ στην οδό
Πυργετού και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Χαιρεφώντα και Σμύρνης.
- Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από παρακαμπτήριες
οδούς, σύμφωνα με τις υποδείξεις των τροχονόμων ή την
προς τούτο υπάρχουσα σήμανση.
- Με μέριμνα και ευθύνη
των εκτελούντων τις εργασίες, σε συνεννόηση με το
Τμήμα Τροχαίας Τρικάλων,
να τοποθετηθούν κατά περίπτωση οι ανάλογες πινακίδες
σήμανσης, αναγγελίας κινδύνου κ.λπ.
- Η παρούσα απόφαση είναι
προσωρινή και ισχύει μόνο,

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

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΙΕΡΟΣ 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.

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.α

εκδρομές

19

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Διήμερη εκδρομή

(A.M. EOT 0727661-005461)

Ταξίδια εκδρομές Εσωτερικού & Εξωτερικού / Private Group / Συλλόγων-Σωματεία
Κρατήσεις Ξενοδοχείων με σύστημα οn line / Transfer airport
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΧΡΥΣΙΝΟΥ στα ΑΜΠΕΛΙΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

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

Τηλ. 24310 23564-23646
Τσιτσάνη 21 - Τρίκαλα

AM.EOT 0727E60000012200

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Το γραφείο μας διαθέτει σύστημα POS για όλες τις συναλλαγές σας με κάρτα

KOYRENTAS TOYRS MAΣ ΤΑΞΙΔΕΥΕI!

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

Απογευματινή εκδρομή το Σάββατο 20 Απριλίου 2019

ΡΟΥΜΑΝΙΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

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

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

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

ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ -Ι. ΜΟΝΗ ΙΛΑΡΙΩΝΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

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

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

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

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
ΕΚΔΡΟΜΗ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

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.)

για κάθε προορισμό...

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

ΕΛΛΑΔΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΑΡΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΡΟΔΙΑ ΚΑΙ
ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΟΡΩΝΗΣΙΑΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΜΑΪΟΥ 2019.

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

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

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

ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΜΥΤΗΛΗΝΗ
(ΑΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ, ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛΜΑΝΤΑΜΑΔΟ, ΠΕΤΡΑ ΜΟΛΥΒΟΣ, ΑΓΙΑΣΟΣ )
14 - 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 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 !!!

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

Το γραφείο Γενικού Τουρισμού ΛΙΠΑΣ TRAVEL διοργανώνει τις
παρακάτω οδικές εκδρομές:

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

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

«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

Αριθμος μητρωου
ΕΟΤ 0727E60000037201

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.

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

ΚΩΤΟΥΛΑΣ TOURS

TΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Travel

«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.

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
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ΨΗΓΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ
«Ενώ δε επορεύετο, υπέστρωνοντον ιμάτια αυτών εις
την οδόν» (Λουκ.19:36)
Τί ήταν τα ιμάτια και τι συμβόλιζαν; Δεν ήταν αυτό που λέμε σήμερα ιματισμό και περιλαμβάνει
όλο τον ρουχισμό μας. Τα ιμάτια
ήταν τετράγωνα, ή παραλληλόγραμμα υφάσματα χωρίς καμιά
ραφή. Το ιμάτιο ριχνόταν πάνω
από τον χιτώνα, ή ακόμα σκέπαζε κεφάλι και ώμους και είχε γίνει
και μέσο επίδειξης. Οι εύπορες
κυρίες έκαναν ειδικές παραγγελίες ιματίων σε υφαντές. Αυτά

τοπικά

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

ήταν τα ιμάτια που έστρωσαν
στον δρόμο οι Ιουδαίοι για να περάσει από πάνω τους ο Κύριος.
Δείγμα ταπεινοφροσύνης και εθελούσιας υπακοής στον Βασιλιά
τους. Σε ένδειξη πένθους οι Ιουδαίοι διέσχιζαν τα ιμάτια τους,
τώρα σε ένδειξη ταπεινοφροσύνης έριχναν τα ιμάτια τους στον
δρόμο για να περάσει ο Ιησούς.
Και ο συμβολισμός, ο Ιησούς με
την ανάσταση Του νίκησε το πένθος και ο λαός Του ταπεινώθηκε
οικειοθελώς για να περάσει πάνω
από τον εγωισμό του ο Κύριος της
δόξας.

Αγρυπνία στον Ι.Ν. Αγίου
Στεφάνου Τρικάλων
Σήμερα το βράδυ από 21.00 ως 12.30 θα τελεστεί στον Ιερό
Προσκυνηματικό Ναό του Αγίου Στεφάνου Τρικάλων Ιερά Αγρυπνία για την εορτή του Αγίου Λαζάρου, ιεροργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσοστόμου.
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Διάθεση πέστροφας
Αύριο 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

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

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

ΔΕΥΤΕΡΑ 22-04-2019
ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
Από ώρα 08:00-10:30 στους συνοικισμούς: Αμπελάκια (Δεξιά και
αριστερά της οδού Πύλης από το ύψος του Μουσείου Κατσικογιάννη
έναντι LIDL έως τη γέφυρα Καραβόπορου).
Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν
από το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι' αυτό
το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ θα
πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι, για λόγους
ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει
κίνδυνος ατυχήματος. Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες
πρέπει μετά τη διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως
πριν.
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΕΔΔΗΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Η κίνηση στην Ιερά Μητρόπολη Η κίνηση στην Ιερά Μητρόπολη
Σταγών και Μετεώρων
Τρίκκης και Σταγών
Πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου
Μεγάλης Εβδομάδας
και Διακαινησίμου
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σταγών και Μετεώρων κ. Θεόκλητος την Κυριακή των Βαϊων το
πρωϊ θα χοροστατήσει κατά τον
Όρθρον, θα λειτουργήσει και θα
ομιλήσει στον Ι. Ναό Κοιμ. Θεοτόκου Οξυνείας.
Το Βράδυ και ώρα 7:30 θα χοροστατήσει κατά τη ακολουθία
του Νυμφίου στον Ενοριακό Ι.
Ναό Αγ. Τριάδος Ασπροκκλησιάς.
Την Μεγ. Δευτέρα το πρωΐ θα
τελέσει την λειτουργία των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων στην Ι.
Μονή Βαρλαάμ.
Την Μεγ. Δευτέρα το βράδυ και
ώρα 7:00 μ.μ. θα χοροστατήσει
κατά την ακολουθία του Νυμφίου
στον Ενοριακό Ιερό Ναό Γεννήσεως Θεοτόκου Παναγίας.
Την Μεγ. Τρίτη το πρωΐ θα τελέσει την λειτουργία των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων στην Ι.
Μονή Ρουσάνου.
Την Μεγ. Τρίτη το βράδυ και
ώρα 7:00 μ.μ. θα χοροστατήσει
κατά την ακολουθία του Νυμφίου
στον ενοριακό Ι. Ναό Αγ. Νικολάου Κακοπλευρίου.
Την Μεγ. Τετάρτη το πρωΐ θα
τελέσει την λειτουργία των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων στην Ι.
Μονή Αγ. Στεφάνου.
Την Μεγ. Τετάρτη και ώρα 4:00
μ.μ. θα τελέσει το Μυστήριο του
Ιερού Ευχελαίου στην Ιερά Μονή
Κοιμ. Θεοτόκου Βυτουμά.
Την Μεγ. Τετάρτη το βράδυ
και ώρα 7:30 μ.μ. θα χοροστατήσει κατά την ακολουθία του Νιπτήρος στον ενοριακό Ι. Ναό Αγ.
Νικολάου Βασιλικής.
Την Μεγ. Πέμπτη το πρωϊ θα
λειτουργήσει στον Ενοριακό Ιερό
Ναό Αγ. Γεωργίου Αγναντιάς.
Την Μεγ. Πέμπτη το βράδυ και
ώρα 7:00 μ.μ. θα χοροστατήσει
κατά την ακολουθία των Αχράντων
Παθών του Κυρίου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγ. Βησσαρίωνος.
Την Μεγ. Παρασκευή το πρωϊ
και ώρα 8:00 π.μ. θα χοροστατήσει κατά την ακολουθία των Με-

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ
ΣΤΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
Τελειώνοντας την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και
αρχίζοντας την Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα, σήμερα 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

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

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

• πένες με νηστίσιμη σάλτσα λαχανικών
• χταπόδι με κοφτό μακαρονάκι
• νηστίσιμο σπετζοφάι με μανιτάρια
• μπούτι κοτόπουλο με μέλι και σουσάμι
• χοιρινό ριγανάτο

γάλων ωρών και του Εσπερινού
της Αποκαθηλώσεως στον Ιερό
Μητροπολιτικό Ναό Αγ. Βησσαρίωνος.
Την Μεγ. Παρασκευή το βράδυ
και ώρα 7:00 μ.μ. θα χοροστατήσει κατά την ακολουθία του Επιταφίου στον Ιερό Μητροπολιτικό
Ναό Αγ. Βησσαρίωνος και στη
συνέχεια θα προστεί της περιφοράς του Επιταφίου.
Το Μεγ. Σάββατο το πρωϊ θα τελέσει την πρώτη Ανάσταση στον
Ενοριακό Ιερό Ναό Αγ. Παρασκευής Κλεινοβού.
Το βράδυ του Σαββάτου και
ώρα 11:00 μ.μ. θα χοροστατήσει
κατά την ακολουθία της Αναστάσεως και θα λειτουργήσει στον
Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγ. Βησσαρίωνος.
Την Κυριακή του Πάσχα το απόγευμα και ώρα 6:30 θα χοροστατήσει κατά τον Εσπερινό της Αγάπης στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό
Αγ. Βησσαρίωνος, όπου η ένδυσις
του Αρχιερέως παρουσία των Αρχών του τόπου μας, θα γίνει στην
αίθουσα των Γραφείων της Ιεράς
Μητροπόλεως και κατόπιν θα κατευθυνθούν, Κλήρος και Λαός,
προς τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό
του Αγ. Βησσαρίωνος, όπου θα τελεστεί ο Εσπερινός της Αγάπης
και θα αναγνωσθεί το Ιερόν Ευαγγέλιον στα Ελληνικά, Λατινικά,
Αγγλικά, Ρουμανικά, Ιταλικά, Γερμανικά, Ισπανικά και Αραβικά.
Μετά το πέρας του Εσπερινού ο
Σεβασμιώτατος θα διανείμει τα
Πασχάλια αυγά εις τους πιστούς.
Την Δευτέρα της Διακαινησίμου, εορτή του Αγ. Γεωργίου, θα
χοροστατήσει κατά τον Όρθρον
και θα λειτουργήσει στον Πανηγυρίζοντα Ενοριακό Ι. Ναό Αγ. Γεωργίου Χρυσομηλιάς.
Το απόγευμα της Πέμπτης 2
Μαΐου και ώρα 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει κατά τον πανηγυρικό
εσπερινό στο Ιερό Μετόχι της
Ιερά Μονής Μεγάλου Μετεώρου
Παναγίας της Δούπιανης.
Την Παρασκευή 3 Μαΐου θα
χοροστατήσει κατά τον Όρθρον
και θα λειτουργήσει στην Ιερά
Μονή Κοιμ. Θεοτόκου Βυτουμά.

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

Τηλ.: 24310 78278
CMYK

KΥΠΡΙΑΝΟΣ
ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ.
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ σήμερα Παρασκευή 19 Απριλίου το μεσημέρι, ευγενώς προσκληθείς, θα μεταβεί στη Σιάτιστα
όπου θα συμμετάσχει στην
τελετή ενθρονίσεως του νέου
Σεβασμιωτάτου Μητροπολί-

του Σισανίου και Σιατίστης κ.
Αθανασίου.
Το βράδυ θα τελέσει Ιερά
Αγρυπνία στον Ιερό Προσκυνηματικό Ναό Αγίου Στεφάνου
Τρικάλων επί τη εορτή εγέρσεως του Αγίου και δικαίου φίλου του Χριστού Λαζάρου του
τετραημέρου.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

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

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

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

νηΣτιΣιΜα φαγητα ΣαραΚοΣτηΣ
Καλαμάρι γεμιστό - γαριδομακαρονάδα ....................................6,50 €
ντολμαδακια γιαλαντζί - λαχανοντολμάδες νηστίσιμοι .............5,00 €
ρεβυθάδα φούρνου ή μελιτζάνες φούρνου...............................5,00 €
Κολοκυθοκεφτέδες - λαχανοκεφτέδες ....................................4,50 €
Καλαμαράκια τηγανητά με πατάτες...........................................6,50 €

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

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

Κρεατικά της ώρας, θαλασσινά και ψάρια καθημερινά

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

•Δέχεται καθημερινά
με ραντεβού
•Επισκέψεις
φυσιοθεραπείας
κατ’ οίκον

Δεκτά ΕΟΠΥΥ
και λοιπά ταμεία

Bύρωνoς 9
Tηλ.: 24310 30335
Kιν.: 6932166067

•Μάρμαρα •γρανίτες
•πέτρες•σχιστόλιθοι

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

κοινωνικά
† ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα,
παππού και θείο

ΔΗΜΗΤΡΙΟ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΥΡΙΑΖΗ
Ετών 95
Θανόντα κηδεύουμε αύριο Σάββατο
20 Απριλίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ. εκ
του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου
Ελάτης Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν
και συνοδεύσουν την εκφορά του.
Ελάτη Τρικάλων 19-4-2019
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Στυλιανή. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ιωάννης Κυριαζής,
Κωνσταντίνος και Δανάη Κυριαζή. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Δημήτριος,
Αριστογείτων. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Σημ.: 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως
Θεοτόκου Ελάτης αύριο Σάββατο 20/4/2019 και ώρα 10:45 το
πρωί.
2) Ο καφές θα δοθεί στην ταβέρνα του κ. Β. Λαγού.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ»

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

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

Τελετές

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΤΗΛ.: 6932 403 990
1) ΚαραΪΣΚαΚη 54 .........................................ΤΗΛ.: 24310 26258
2) ΒαΣ. τΣιτΣανη 10.......................................ΤΗΛ.: 24310 27800
3) 4ο Χλμ. τριΚαΛΩν-ΚαρΔιτΣαΣ ...................ΤΗΛ.: 24310 38990
4) ΒαΛτινο ΤΡΙΚΑΛΩΝ.....................................ΤΗΛ.: 24310 25207
5) ριΖΩΜα ΤΡΙΚΑΛΩΝ ......................................ΤΗΛ.: 24310 96200
e-mail: panagiotoumix@yahoo.gr

† MNHMOΣΥΝA
Τελούμε αύριο Σάββατο 20 Απριλίου
2019 στον Ιερό Ναό Νικολάου Λεπτοκαρυάς Τρικάλων, 40ήμερο μνημόσυνο για
την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου
μας συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού
και θείου.

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΘ.
ΤΣΙΛΙΛΗ
Παρακαλούμε όσους τιμούν την μνήμη
του να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας για την ανάπαυση της ψυχής του.
Λεπτοκαρυά Τρικάλων 19-4-2019
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ιωάννα Τσιλιλή. ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Ελένη και Ιωάννης
Πούλιος, Ευθύμιος και Αικατερίνη Τσιλιλή, Κωνσταντίνος και
Κωνσταντίνα Τσιλιλή. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Γεωργία, Βασίλης και Ματίνα, Ιωάννα, Γεώργιος, Γεώργιος, Έκτορας. Ο ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΣ:
Παναγιώτης. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Σημείωση: Ο καφές θα δοθεί στην ταβέρνα το “ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ”
στην Λεπτοκαρυά Τρικάλων.

Τελούμε αύριο Σάββατο 20 Απριλίου
2019, στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου
Πυργετού Τρικάλων, 40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού,
γιού, αδελφού και θείου
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ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ “Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Δ.Σ. του Φιλανθρωπικού Σωματείου Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ τη Μεγάλη Τετάρτη 24 Απριλίου 2019 και ώρα 4 μ.μ.
θα τελέσει το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου στον προσκυνηματικό Ναό του Αγίου Στεφάνου.
Παρακαλούνται τα μέλη και οι φίλοι να παραβρεθούν στο
Μυστήριο.
Το Δ.Σ.

Πασχαλινό bazaar
Το Δ.Σ. της Θ.Ε.Ψ.Υ.Π.Α., οι εργαζόμενοι και οι ασθενείς του Οικοτροφείου «Ασκληπιός», σας
προσκαλούν στο πασχαλινό
bazaar που θα πραγματοποιηθεί
την Μ. Δευτέρα, 22 Απριλίου
2019 και ώρα 09:00π.μ. ως
14:00μ.μ. στον πεζόδρομο της
Ασκληπιού, στα Τρίκαλα, σε συνεργασία με τον Δήμο Τρικκαίων.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΘ. ΠΑΖΑΡΑ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ Ε.Α.
Παρακαλούμε όσους τιμούν την μνήμη του να παρευρεθούν
και να προσευχηθούν μαζί μας για την ανάπαυση της ψυχής
του.
Πυργετός Τρικάλων 19-4-2019
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Γιούλα Παζαρά. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Αθανάσιος και Βασιλική Παζαρά, Βάνα Παζαρά. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Κωνσταντίνος, Λυδία, Μάριος. H ΜΗΤΕΡΑ: Μαριάνθη Παζαρά. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ. ΤΑ
ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

ΔΩΡΕΑ
Το Σωματείο Μικροπωλητών Τρικάλων και το Σωματείο Παραγωγών Δ. Τρικκαίων προσέφεραν στον Ερυθρό Σταυρό 12 αρνιά,
προκειμένου να διανεμηθούν σε ωφελούμενους του Τμήματος.
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Στον Πρόεδρο της Βουλής η Ετήσια Εκθεση
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για το 2018
τερα απ’ ό,τι εισπράττουν,
έχουμε δηλαδή θετική πιστωτική επέκταση για πρώτη φορά
μετά το ξέσπασμα της κρίσης».
Ο κ. Γκότσης τόνισε πως
«το Χρηματιστήριο, ειδικά το

ελληνική κεφαλαιαγορά έχει
μπει στη φάση
της ανάπτυξης ξεπερνώντας
τα διαρθρωτικά προβλήματα
της προηγούμενης περιόδου
και συμβάλλοντας στην παραγωγική ανασυγκρότηση της
χώρας», τόνισε ο Πρόεδρος
της Βουλής, κ. Νικόλαος Βούτσης, παραλαμβάνοντας την
Ετήσια Έκθεση για το 2018
που του επέδωσε ο Πρόεδρος
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κ. Χαράλαμπος Γκότσης.
Ο κ. Γκότσης επισήμανε και
αυτός από την πλευρά του

«Η

πως «οι αγορές δείχνουν το τελευταίο διάστημα ότι έχει επιστρέψει η εμπιστοσύνη στην
ελληνική οικονομία αλλά και
στην κεφαλαιαγορά, Αυτό δείχνουν όλα τα στοιχεία τα οποία
είναι πλέον διαθέσιμα».
Όπως ανέφερε, «από τη μία,
τα επιτόκια τόσο των κρατικών
όσο και των εταιρικών ομολόγων μειώνονται συνεχώς, κάτι
που επιδρά και στο κόστος
δανεισμού των επιχειρήσεων,
από την άλλη υπάρχει μια κινητικότητα το τελευταίο χρονικό διάστημα, διότι οι τράπεζες πλέον δανείζουν περισσό-

πρώτο τρίμηνο, έδειξε ότι πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Είχαμε
αύξηση του δείκτη κατά 20%,
τη μεγαλύτερη στην Ευρώπη,
και έχουμε επίσης μία αύξηση
του τραπεζικού δείκτη, που
έχει πολύ μεγάλη σημασία,

κατά 40%, κάτι που δείχνει ότι
και για τις τράπεζες υπάρχει
μια εμπιστοσύνη πως, τελικά,
τα όποια προβλήματα έχουν,
υπάρχει αισιοδοξία ότι θα τα
αντιμετωπίσουν στην πορεία.
Συνεπώς, αυτό που μπορεί κα-

νείς να πει, δεδομένου ότι οι
αγορές λειτουργούν συνήθως
ως ο προάγγελος των οικονομικών εξελίξεων, είναι ότι η
οικονομία έχει καλές προοπτικές και η χώρα προχωρά μπροστά».
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