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Ο υποψήφιος Δήμαρχος Μετεώρων κ. Θοδωρής Αλέκος τόνισε:

Ενωτικός και με περιεκτικό λόγο στη χθεσινή ομιλία του κατά τα εγκαίνια του εκλογικού κέντρου
ΚΑΛΕΣΜΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
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.
Σήμερα 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.

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.).
Απαραίτητο δικαιολογητικό:
Κωδικός Εξουσιοδότησης που παράγεται
από τους κωδικούς taxisnet.
•Ξεκίνησε η διαδικασία Μεταβίβασης Δικαιωμάτων 2019.
•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
6ο χλμ Τρικάλων - Μεγαλοχωρίου

ΣΕΛ.
6

Αγοραστός: Δεκαπέντε νέα έργα στα Τρίκαλα
ΣΕΛ. 5

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 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

CMYK

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ «ΑΓΡΟΓΑΛ»

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΣΔΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 2019

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

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

24320 78007-24320 22507-24320 22426

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

Διάθεση δεξαμενών υγραερίου με
το φθηνότερο συμβόλαιο της αγοράς

Τηλ. επικ.: 24310

88138
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Για τον Ερντογάν και τον Ακάρ
της Τουρκίας που βάναυσα
διαστρεβλώνουν την άρρηκτη
και άφθαρτη Ελληνική Ιστορία

ΟΥ
ΑΠΡΙΛΙ

Σαν Σήμερα
1930: Ο Άρης νικάει τον
Πανιώνιο με 64-27 στο γήπεδο της ΧΑΝΘ, ανακηρύσσεται πρωταθλητής και
ταυτόχρονα κατακτά τον
πρώτο τίτλο του στο μπάσκετ.
1941: Τα βουλγαρικά
στρατεύματα καταλαμβάνουν την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, έπειτα
από έγκριση των Γερμανών.
1967: Στρατιωτικό πραξικόπημα εκδηλώνεται στην
Ελλάδα, υπό τον συνταγματάρχη Γεώργιο Παπαδόπουλο. Οι πραξικοπηματίες
ορίζουν ως πρωθυπουργό
τον Αρεοπαγίτη Κωνσταντίνο Κόλλια.
1990: Ο Πολ Μακάρτνεϊ
παίζει ενώπιον 184.000
θαυμαστών στο «Μαρακανά» του Ρίο, δημιουργώντας
νέο παγκόσμιο συναυλιακό
ρεκόρ.
1996: Η κεντροαριστερή
Συμμαχία της «Ελιάς» κερδίζει τις εκλογές στην Ιταλία, εκθρονίζοντας τον Σίλβιο Μπερλουσκόνι. Νέος
πρωθυπουργός, ο Ρομάνο
Πρόντι.

Από τον
Γιώργο Ηλ. Ζιάκα
Κάθε λίγο και λιγάκι τόσο
ο Πρόεδρος της Τουρκίας,
Ταγίπ Ερντογάν, όσο και ο
υπουργός Άμυνας Ακάρ δεν
παύουν να αναφέρονται ανερυθρίαστα, διαστρεβλωτικά
ότι πέραν των συνόρων του
κράτους των υπάρχουν και
άλλα εδάφη “που τους ανήκουν”. Είναι δυνατόν να είναι
τόσο αφηνιασμένοι, τόσο
αδιάλλακτοι, τόσο άκαμπτοι,
τόσο οπισθοδρομικοί; Γιατί
άραγε να διακατέχονται από
μανία, από παραφορά, από
μίσος, από οιστρηλασία; Δεν
αντιλαμβάνονται ότι καθημερινά αυτογελοιοποιούνται και
γίνονται καταγέλαστοι διεθνώς; Ας δούμε όμως ποια
εδάφη, ποιοι χώροι, ποιες πολιτείες, ποια λιμάνια, ποια νησιά, ποιες κλειστές θάλασσες
και ποιες ανοικτές ανήκουν
από τα πανάρχαια χρόνια μέχρι σήμερα στους Έλληνες,
στον ελληνισμό ευρύτερα.
1) Μας ανήκουν όλα τα παράλια της Μικράς Ασίας από
το 900 π.Χ. μέχρι τη γενοκτονία 1922. Όπως η Ιωνική
Δωδεκάπολη, η Αιολική Δωδεκάπολη, η Δωρική Εξάπολη,
δημιουργήματα των ελληνικών φύλων: Αιολέων, Ιώνων,
Δωριέων, Αχαιών με τα καταπληκτικά πολιτιστικά επιτεύγματα και που συνδέονταν

με το όμαιμον, το ομόγλωσσον, το ομότροπον και το
ομόθρησκον. Περιοχή Τρωάδας, Κύμη, Φώκαια, Κολοφών,
Ερυθραί, Σμύρνη, Έφεσος,
Μίλητος, Πέργαμος, Αλικαρνασσός, Πέργη, Φάσηλις,
Σίδη, Σόλοι και άλλες, που
ειρηνικά ήρθαν, κατοίκησαν
και δημιούργησαν εκεί εμπορικούς σταθμούς, κατασκεύασαν λιμάνια, δημιούργησαν
σχολές, κυριάρχησαν και
πρωτοτύπησαν στα Γράμματα, στις Τέχνες, στον Πολιτισμό, στις Επιστήμες, στη Φιλοσοφία. Ανέπτυξαν ισχυρό
ναυτικό και αυλάκωναν τις
θάλασσες της Μεσογείου και
του Ευξείνου Πόντου. Και εκεί
δεν πήγαν με πόλεμο, αλλά
με ειρηνική διείσδυση κάλυψαν όλα αυτά τα μέρη και
άλλα πολλά ευρύτερα. Αντίθετα εσείς πήγατε με λεηλασίες, σφαγές, καταστροφές.
Κανένα επιστημονικό επίτευγμα. Μόνο βαρβαρότητα και
πρωτογονισμός.
2) Μας ανήκει ο Ελλήσποντος, η Προποντίδα, ο Βόσπορος από το 700 π.Χ. και κάτω
με τις πολιτείες: Βυζάντιον
(όπου κτίστηκε αργότερα η
Κωνσταντινούπολη, πρωτεύουσα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας που διαφέντευε
Βορρά, Νότο, Ανατολή και
Δύση). Σηλυβρία, Πέρινθος,
Βισάνθη, Καλχηδών, Αστακός,
Κίος Κύζικος, Αρτάκη, Πάριου, Άβυδος, Σίγειον, Σηστός,
Λάμψακος κά.

3) Μας ανήκει ο Εύξεινος
Πόντος και ο Κιμμέριος Βόσπορος από το 700 π.Χ. μέχρι
1922, με τις πολιτείες: Απολλωνία, Αγχίαλος, Σωζόπολη,
Μεσημβρία, Οδησσός, Πύργος, Κρουνοί, Κάλλατις, Τόμοι, Τύρας, Αγαθούπολη, Νικάνιον από τη Δυτική Πλευρά.
Η Ολβία, η Καρκίνη, το Παντικάπαιον, το Νυμφαίον, η
Θεοδοσία από τη Βόρεια
πλευρά. Η Φαναγύρια, η Ερμώνασα, η Πιτυούς, η Διοσκουριάς, η Φάσις από την
Ανατολική πλευρά. Η Τραπεζούντα, η Κερμώνασα, η Κερασούντα, η Σίβη, η Αμισός,
η Σινώπη, η Σάντα, η Παινεμένη κοντά στην Παναγία
Σουμελά, η Νίκαια, η Κρώμνα,
η Σήσαμος, το Τίειον, η Κύτωρος, η Ηράκλεια η Ποντιακή κ.ά. από τη Νότια πλευρά.
4) Μας ανήκει η Ανατολική
και η Δυτική Θράκη και ευρύτερα: “Θρηίσκων δε έθνος
μέγιστον εστί...” Ηρόδοτος ν,
3,1. “Θρηίκες απείρονα γαίαν
έχοντες” = απέραντη ήταν η
γη της Θράκης (Διονύσιος
Περιηγητής σ. 323 κ.ε.)”. Αλλά
ήρθαν δύστυχοι καιροί και
χρόνια οργισμένα.
5) Μας ανήκει ολόκληρο
το Αιγαίο Πέλαγος με όλα τα
πανέμορφα νησιά και τις γραφικές βραχονησίδες με τους
πανάρχαιους πολιτισμούς των
Κυκλάδων, της Θήρας, της
Κω, της Ρόδου, της Λέσβου,
της Σάμου, των Θεσσαλικών

Σποράδων, της Σαμοθράκης,
της Λήμνου, της Ίμβρου και
Τενέδου, από την 6η χιλιετία
π.Χ. και κυρίως από την 4η
και 3η χιλιετία π.Χ. μέχρι σήμερα.
6) Μας ανήκει η Κύπρος η
περήφανη με τον πανάρχαιο
πολιτισμό και την αιώνια ελληνικότητα. “Πολλούς αφέντες άλλαξες, Κύπρο μου, δεν
άλλαξες καρδιά”, κατά τον
Εθνικό μας βάρδο Κωστή Παλαμά.
7) Μας ανήκει η Κρήτη με
τον πρώτο παγκόσμιο οργανωμένο πολιτισμό με τριώροφα και διώροφα παλάτια
από την 4η χιλιετία π.Χ. μέχρι
σήμερα, και με έναν πρωτόφαντο, έναν μοναδικό Μινωικό
πολιτισμό, που τα πλοία τους
αυλάκωναν το Αιγαίο Πέλαγος και τη Μεσόγειο θάλασσα.
8) Μας ανήκει ολόκληρη η
Ελλάδα με τον πρώτο-Ελλαδικό και Μυκηναϊκό πολιτισμό
από την 4η χιλιετία π.Χ. και
κάτω μέχρι σήμερα.
9) Παλαιότερα ήταν δική
μας η Μέση Ανατολή, η Αίγυπτος, η Βόρεια Αφρική, η
Κάτω Ιταλία και Σικελία
(Magna Graecia), μέρος της
Γαλλίας, της Ισπανίας, τα Κανάρια νησιά. Είχαμε και τα
Βαλκάνια μέχρι το Δούναβη
και πέραν αυτού.
Όταν καταλάβατε τα εδάφη της Μ. Ασίας, του Πόντου,
της Θράκης (Άλωση Κων/λης
1453), της Ελλάδος πριν και
μετά το 1453 από λάθη δικά
μας και της ύπουλης Ευρώπης, κυριάρχησε η βαρβαρότητα και ο σκοταδισμός. Το
1919-1922 μόνοι μας σας φτάσαμε στο Σαγγάριο. Αντίθετα
εσείς με τη λύσσα των γκρίζων λύκων της Ανατολίας του
Κεμάλ και τη βοήθεια Γάλλων,
Ιταλών και Ρώσων καταστρέψατε τα πάντα με τις γενοκτονίες. Αϊ σιχτίρ λοιπόν.

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ Α.Ε.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

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

Θεμιστοκλέους 34 • Τρίκαλα 42100
Τηλ. (24310) 24.230, 23.727
• FAX: (24310) 24953
Ε- mail:plogos@otenet.gr
ΑΦΜ. 999472292• ΔΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
AP.M.A.E. 54546/33/B/03/07

Το Άγγελμα
ΤΑ ΝΕΑ:
```
«Η ζωή μας στο σφυρί»
```
(Όλα μας έρχονται…
κατακέφαλα!)

Προκόπης
Παυλόπουλος
Πρόεδρος
της Ελληνικής
Δημοκρατίας

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

Χρέος μας η υπεράσπιση

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

της δημοκρατίας

Κωστής Χρήστος
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)

Μέχρι την τελευταία σου
αναπνοή να αγωνίζεσαι
για την αλήθεια και ο Κύριος
ο Θεός θα πολεμήσει μετά
σού και υπέρ σού.

```

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

της ημέρας

Σ. Σειρ. δ’ 28

(Καθημερινά και με… πράξεις!)

Το ανέκδοτο της ημέρας
Μια μέρα, η οικογένεια του Τοτού, αποφάσισε
να επισκεφθεί μια φιλική τους οικογένεια. Ο γιος
τους όμως, είχε μια ιδιαιτερότητα. Δεν είχε αυτιά.
Οπότε, οι γονείς του Τοτού, τον συμβούλεψαν
να μην κάνει καμία ερώτηση για τα αφτιά του
παιδιού και τους φέρει σε δύσκολη θέση. Καθώς
ο Τοτός συζητούσε με τον πατέρα του παιδιού
λέει:

- "Ο γιος σας βλέπει καλά;"
- "Ναι, πολύ καλά."
- "Σε 20 χρόνια; Θα βλέπει καλά;"
- "Πιστεύω πως θα βλέπει καλά."
- "Σε 40 χρόνια; Θα βλέπει;"
- "Ε, σε 40 χρόνια, μάλλον θα χρειαστεί
γυαλιά."
- "Και που θα τα στηρίζει;"

Γενική πρόγνωση για σήμερα

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Σ Η Μ Ε Ρ Α

Κυριακή 21/4/2019
Αραιές νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες
στα βόρεια και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και στα υπόλοιπα με τοπικούς όμβρους στα ορεινά. Βαθμιαία βελτίωση από το
βράδυ.
ΑΝΕΜΟΙ: Στα βόρεια μεταβλητοί και από το
απόγευμα ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4
μποφόρ. Στα νότια βόρειοι βορειοανατολικοί 3
με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: Από 07 έως 20 βαθμούς
Κελσίου.
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Ξανά χαμένοι
στη μετάφραση
Οπως πολλοί, παραξενεύτηκα
κι εγώ όταν έγινε γνωστό ότι ο
Κώστας Γαβράς θα κινηματογραφήσει την ελληνική κρίση. Οτι θα
αναπαραστήσει μια εκδοχή της
τέλος πάντων, μια ανάγνωσή της,
με το σενάριο βασισμένο στο βιβλίο του κ. Γιάνη Βαρουφάκη
«Ενήλικοι στο δωμάτιο». Σίγουρα,
ένας γερός μάστορας μπορεί να
στύψει και την πέτρα. Αλλά τον
ογκολιθικό εγωισμό του πρώην
υπουργού πώς τον διαχειρίζεται
κάποιος ώστε να δει και να δείξει
και στους άλλους κάτι περισσότερο, κάτι διαφορετικό από όσα
αυτοδικαιωτικά και αυτομυθοπλαστικά υπαγορεύει και υποδεικνύει
ο ναρκισσισμός του, με πολλά
σίγμα αυτός;
Τίποτε στο βιβλίο του κ. Βαρουφάκη δεν βεβαιώνει ότι έστω
εκ των υστέρων κατανόησε πόσο
σοβαρή υπόθεση είναι η όντως
ενήλικη ευθύνη που απαιτείται
όταν στα χέρια σου κρατάς όχι
τα του οίκου σου -αυτά είναι αποκλειστικά δικός σου λογαριασμόςαλλά τα του δήμου. Αδιάβροχος
πέρασε μέσα από τα προβλήματα
που προκάλεσε ο ίδιος, αποδεικνύοντας έτσι ότι το αισχυλικό
«το πάθος, μάθος» δεν ισχύει για
όλους. Και σίγουρα δεν ισχύει
όταν τα παθήματα είναι των άλλων
κι εσένα δεν σε αγγίζουν. Με θεωρίες παιγνίων και ευφυολογήματα τα βγάζεις πέρα –ίσως και
θριαμβευτικά– σε συνεντεύξεις
που μπορείς να τις μανιπουλάρεις.
Οχι όμως στη διακυβέρνηση. Οχι
σε διαπραγματεύσεις με τους εξπέρ του είδους, που έχουν ούτως
ή άλλως το πάνω χέρι.
Αυτά θα μας απασχολήσουν
και πάλι όταν ολοκληρωθούν τα
γυρίσματα και η ταινία πάρει τον
δρόμο της προς τις αίθουσες
προβολής. Προς το παρόν, μας
απασχολεί ένα σκάνδαλο που δεν
είναι σκάνδαλο, όπως δα έχει
συμβεί πάμπολλες φορές, και στη
Μυθολογική Εποχή της Ελλάδας
και στην Ιστορική. Και αυτό επειδή
τη λέξη «σπουδή» συνηθίσαμε να
τη μεταφράζουμε μόνο με τη σημασία της βιασύνης. Η έννοια της
κοπιώδους και μεθοδικής μελέτης
μάς αφήνει αδιάφορους.
Βιάστηκαν, λοιπόν, οι φανατικοί
της αντιπολίτευσης για την αντιπολίτευση, οι ερωτευμένοι με τον
αρνητισμό, να καταγγείλουν την
κυβέρνηση ότι χρηματοδότησε,
λέει, τον Κώστα Γαβρά για να κινηματογραφήσει τα πάθη μας.
Ορεξη που είχε ο κ. Τσίπρας να
δει ταινία το βιβλίο του κ. Βαρουφάκη. Οτι μπορεί να υπάρχει νόμος που προβλέπει την αυτόματη
ενίσχυση ταινιών που γυρίζονται
εδώ δεν τους πέρασε από τον
νου, γιατί δεν ήθελαν να τους περάσει. Και βάφτισαν διαπλεκόμενο
τον Γαβρά, προσβάλλοντάς τον
βαρύτατα. Θα ισχύσει μήπως στην
περίπτωσή τους ο νόμος «το πάθος, μάθος»; Είναι πιθανό. Οσο
πιθανό είναι να ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ
ο κ. Βαρουφάκης.

Του Παντελή Μπουκαλά
από την «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»

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

ΚΥΡΙΑΚΗ

Ο Μαν. Κεφαλογιάννης
και η Μαρ. Σπυράκη στα Τρίκαλα

Δύο σημαντικά και προβεβλημένα στελέχη της ΝΔ φέρνει η
ΝΟΔΕ (Νομαρχιακή Διοικούσα Επιτροπή) Τρικάλων στον Νομό
μας, ενόψει της προεκλογικής εκστρατείας για το Ευρωκοινοβούλιο, αλλά και έμμεσα για τις εκλογές στην τοπική αυτοδιοίκηση. Σήμερα Κυριακή των Βαΐων έρχεται στα Τρίκαλα η ευρωβουλευτής και εκ νέου υποψήφια Μαρία Σπυράκη, η οποία
το πρωί θα παραστεί σε Θεία Λειτουργία σε Ιερό Ναό της πόλης μας, ενδεχομένως στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου.
Στην συνέχεια η κ. Σπυράκη θα “ξεναγηθεί” από τα στελέχη
της ΝΟΔΕ στην οδό Ασκληπιού και στους εμπορικούς δρόμους
της πόλης, καθώς τα καταστήματα είναι ανοικτά σήμερα.
Αύριο Μεγάλη Δευτέρα, ο επίσης ευρωβουλευτής και εκ νέου
υποψήφιος Μανώλης Κεφαλογιάννης έρχεται στον ν. Τρικάλων.
Στις 9πμ θα επισκεφθεί την Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων και
θα έχει συνεργασία με τον αντιπεριφερειάρχη Χρήστο Μιχαλάκη
και στην συνέχεια θα ακολουθήσει και πάλι “ξενάγηση” από τα
στελέχη της τοπικής ΝΔ στην αγορά.
Μετά απ’ αυτό σειρά για επίσκεψη θα έχει ο δήμαρχος Τρικκαίων Δημήτρης Παπαστεργίου στο Δημαρχείο, ενώ ενδέχεται
να υπάρξει συνάντηση και με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη
Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσόστομο.
Ο κ. Κεφαλογιάννης το μεσημέρι σχεδιάζεται να μεταβεί στην
Καλαμπάκα για επαφές με τους τοπικούς παράγοντες και τον
κόσμο της περιοχής και τέλος, θα υπάρξει σύσκεψη στα γραφεία της ΝΟΔΕ στα Τρίκαλα με στελέχη του κόμματος στις 5μμ.
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Έγινε και αυτό
στα Τρίκαλα:
Καταδίκη για…
κλεμμένες λίρες!

Μόνο για λίγους, από πρώτη Μάη

“…Ήρθε ο Λάζαρος
(αναστηθείς), ήρθαν τα
βάγια… (της υποδοχής
του Χριστού)”.
Οι μικρές Λαζαρίνες,
οι εγγονές του δικού
μας κ. Νίκου Μπίχτα
επισκέφθηκαν χθες τον
«Πρωινό Λόγο», κρατώντας τα καλαθάκια
τους για να πούνε τα
λαζαριάτικα κάλαντα,
δημιουργώντας μια
γιορτινή ατμόσφαιρα.

Μέσα στην εποχή της κρίσης
κάποιοι παίζουν με… λίρες, που
ενίοτε φέρνουν και καταδίκη!
Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή στην αίθουσα του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων
Λάρισας η εκδίκαση της υπόθεσης που έχει απασχολήσει το πανελλήνιο το τελευταίο διάστημα
και αφορά στην κλοπή 4.600 λιρών από χωριό των Τρικάλων.
Όπως ανέφερε η «Ελευθερία»
από τους 7 κατηγορούμενους τελικά την «πλήρωσε» η πρωταγωνίστρια του σπάνιου αυτού
περιστατικού, αφού καταδικάστηκε σε 13 χρόνια κάθειρξη
και 100.000 ευρώ πρόστιμο,
όμως θα παραμείνει εκτός φυλακής αφού δόθηκε αναστέλλουσα δύναμη στην έφεση.

∫Ε.Κ.

∫χρ.παπ.

Ήρθε
ο Λάζαρος…

∫ Μ.α.Μπ.

Λογιστικά - Φοροτεχνικά

ΖΟΥΡΜΠΑΣ Ν. - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ν. Ο.Ε.
CMYK

4 σελίδα

ΚΥΡΙΑΚΗ
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Από το Υπουργείο Ανάπτυξης έχουν ζητηθεί επιπρόσθετ
στοιχεία, δηλαδή επιδεικνύεται ενδιαφέρον

Εξελίξεις για το Ανοικτό
Κέντρο Εμπορίου (Open Mall)
σως το επόμενο
δίμηνο να έχουμε
αποτελέσματα για το
Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου
(Open Mall) στα Τρίκαλα,
στο οποίο εμπλέκονται ο
Δήμος Τρικκαίων και ο
Εμπορικός Σύλλογος
Τρικάλων.

Ί

Σύμφωνα με πληροφορίες,
από το Υπουργείο Ανάπτυξης
έχουν ζητηθεί επιπρόσθετα
στοιχεία, δηλαδή επιδεικνύεται
ενδιαφέρον, για τον φάκελό
της πόλης μας, γεγονός που
εκτιμάται ως εξέλιξη στο ζήτημα αυτό, το οποίο αναμένεται να
δώσει νέα πνοή στην τοπική
αγορά και άρα στην οικονομία
του τόπου μας.

Το έργο
Υπενθυμίζονται τα βασικά
στοιχεία του έργου, τα οποία είναι τα εξής:
- Κόστος: 1,9 εκ. ευρώ, ως
εξής: 1,5 εκ. για τον Δήμο Τρικκαίων και 400.000 ευρώ για τον
Εμπορικό Σύλλογο (μέγιστα
ποσά)
- Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικοί πόροι
- Πρόγραμμα: Δράση «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» του ΕΠΑνΕΚ
- Περιοχή παρέμβασης: Το
παραλληλόγραμμο που περικλείεται από τις οδούς Β. Τσιτσάνη – Κολοκοτρώνη – Α. Διάκου – Νικοτσάρα – Στρ. Σαράφη.
- Αριθμός επιχειρήσεων στις
οποίες απευθύνεται το πρόγραμμα: 215
- Αριθμός ελάχιστων απαιτουμένων επιχειρήσεων: 150
- Επιβάρυνση επιχειρήσεων
για τις αλλαγές: Μηδενική
- Είδη παρέμβασης
Α. Δήμος Τρικκαίων
1 . Αναβάθμιση Δημόσιου Χώρου

ε έντονο ενδιαφέρον αλλά και αγωνία
περιμένει ο εμπορικός κόσμος την ρύθμιση των
120 δόσεων σε εφορία και
ΕΦΚΑ, που μάλλον έρχεται
την Μεγάλη Εβδομάδα.
Όπως σημειώνουν συνδικαλιστές του κλάδου, «αν τελικά το μέτρο είναι “όπως
πρέπει” θα σωθούν πολλοί
συνάδελφοι, ειδικά αυτοί που
είναι πλησίον της σύνταξης,
καθώς λόγω οφειλών στον
ΕΦΚΑ, δεν έχουν την δυνατότητα να συνταξιοδοτηθούν
και ας έχουν εργαστεί 30 και
πλέον έτη».
Το «παρακλάδι» της ρύθμισης των 120 δόσεων θα αφορά επαγγελματίες και ΜμΕ
με χρέη μόνο σε Εφορία και
Ταμεία, όχι όμως σε τράπεζες
επισημαίνουν συνδικαλιστές,
σημειώνοντας πως για χρέη
έως 3.000 ευρώ θα μπορεί να
γίνει ρύθμιση έως 36 δόσεις,
με ελάχιστο ποσό τα 50 ευρώ,
αλλά σε καμία περίπτωση δεν
θα γίνει «κούρεμα» προσαυξήσεων.

Μ

Αναβάθμιση/κατασκευή πεζοδρόμων, χώρων ανάπαυσης,
φυτεύσεις πρασίνου & δενδροστοιχιών, παρεμβάσεις σκίασης,
παρεμβάσεις για την προσβασιμότητα ΑΜΕΑ
μπρούτζινα αγάλματα 3 σπουδαίων Τρικαλινών Δημιουργών,
συντήρηση τοιχογραφίας στα
Μανάβικα,
ειδικοί χώροι για αφισοκόλληση/ γκράφιτι,
μετατροπή 25ης Μαρτίου σε
δρόμο ήπιας κυκλοφορίας,
συνολική αναβάθμιση οδοφωτισμού στην περιοχή παρέμβασης
2 . Προμήθεια & Εγκατάσταση Συστημάτων Έξυπνης Πόλης
free wifi για της πελάτες /
επισκέπτες,
συστήματα έξυπνου οδοφωτισμού & στάθμευσης,
εγκατάσταση συστημάτων
βυθιζόμενων κάδων απορριμμάτων
προμήθεια συστημάτων έξυ-

πνης διαχείρισης απορριμμάτων
Συστήματα διαχείρισης της
κυκλοφορίας,
συστήματα ελεγχόμενης
στάθμευσης,
συστήματα ελέγχου πρόσβασης σε πεζοδρόμους και
σταθμοί και σύστημα έξυπνης διαχείρισης κοινόχρηστων
ποδηλάτων
Β. Εμπορικός Σύλλογος
Ανάδειξη εξωτερικών όψεων,
προμήθεια και εγκατάσταση
ομοιόμορφων στεγάστρων,
προμήθεια και εγκατάσταση
ομοιόμορφων επιγραφών
προμήθεια και εγκατάσταση
ειδικού φωτισμού εξωτερικών
όψεων
Συστήματα / πλατφόρμες ενίσχυσης τοπικής επιχειρηματικότητας μέσω υπηρεσιών αλληλεπίδρασης, ενίσχυσης πιστότητας και επιβράβευσης επισκεπτών,
διοργάνωση εκδηλώσεων για
την προβολή της εμπορικής περιοχής,

προμήθεια κοινού εξοπλισμού
διακόσμησης εξωτερικού χώρου
δημιουργία ψηφιακού λογότυπου και προβολή σε ψηφιακά
μέσα.
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
για την Υποστήριξη της Πράξης
Έκδοση Οικοδομικών Αδειών
Δαπάνες του Συνδικαιούχου
για την έκδοση αδειών μικρής
κλίμακας
Το αποτέλεσμα της πρότασης
οδηγεί στα παρακάτω:
- Αναβάθμιση δημόσιου χώρου
- Φωτισμός, αναβάθμιση φωτισμού πρόσοψης
- Βελτίωση μικροκλίματος
μέσω υψηλής σκίασης & σύστημα καταιονισμού σταγονιδίων νερού.
- Αισθητική αναβάθμιση
- Ομοιόμορφο στέγαστρο,
ομοιόμορφες επιγραφές
Ματθαίος Μπίνας

Από εμπόρους για την ρύθμιση των 120 δόσεων σε εφορία και ΕΦΚΑ

Έντονο ενδιαφέρον και αγωνία

Η ρύθμιση αυτή όπως έχει
γίνει γνωστό, θα είναι «ανοιχτή» σε όλους χωρίς εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια και θα αφορά στις οφειλές στα ταμεία μέχρι και το τέλος του 2018 ώστε να μπορούν να ενταχθούν όσο το
δυνατό περισσότεροι ασφαλισμένοι αφού μπορούν και
όσοι ακολουθούν κάποια ρύθμιση να ενταχθούν στην νέα.

Μάλιστα, στην κατεύθυνση
αυτή, καταργούνται όλες οι
υπόλοιπες ενεργές ρυθμίσεις
που «τρέχουν» αυτή τη στιγμή
στο κέντρο είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών ( ΚΕΑΟ)
και τα εναπομείναντα χρέη
ρυθμίζονται με βάση τη νέα
αυτή ρύθμιση Δικαίωμα για αίτηση υπαγωγής θα έχουν
ασφαλισμένοι ακόμη κι αν εκκρεμεί διαδικασία υπαγωγής

οφειλών προς τα Ταμεία στον
νόμο του εξωδικαστικού ή
των υπερχρεωμένων, τότε ο
οφειλέτης μπορεί να ενταχθεί
στη νέα, ευνοϊκότερη ρύθμιση
εφόσον παραιτηθεί από την
παλαιότερη ρύθμιση Από το
νέο σχήμα εξαιρούνται μόνο
όσοι έχουν τελεσίδικα ενταχθεί στον εξωδικαστικό και
στον νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά (νόμος Κατσέλη - ν. 3869/2010).
Η ένταξη στην ρύθμιση εντός από την αυτόματη αναστολή των αναγκαστικών μέτρων προσφέρει διαγραφή
μέχρι και 100% προσαυξήσεων και προστίμων αλλά και περικοπή μέχρι και 65% της βασικής οφειλής και μια άνετη
ρύθμιση του υπολοίπου της
οφειλής σε 120 δόσεις οι οποίες όμως θα έχουν προσαύξηση 5%.
Ματθαίος Μπίνας

Θετικές εξελίξεις
για τις Συντάξεις Χηρείας
Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης που έρχεται τις
επόμενες ημέρες προς ψήφιση
στη Βουλή, περιλαμβάνει εκτός
από την πολυπόθητη ρύθμιση
των 120 δόσεων για χρέη προς
τα ασφαλιστικά ταμεία και τις
ρυθμίσεις προστασίας των εργαζόμενων διανομέων (αρθρογραφία 14/4), ένα σύνολο
από εμβληματικές διατάξεις
για τον κόσμο τα εργασίας και
την κοινωνική πλειοψηφία. Με
Σιμορέλης
τη ψήφιση αυτού του νομοθεΧρήστος
τήματος όλες οι δεσμεύσεις
που ανέλαβε και τα μέτρα που
Βουλευτής Τρικάλων
εξήγγειλε ο πρωθυπουργός
με το ΣΥ.ΡΙΖ.Α
στη Διεθνή Έκθεση ΘεσσαλοΠρόεδρος της Επιτροπής
νίκης (ΔΕΘ), για τη στήριξη
Παρακολούθησης
των εργαζομένων, την ελάτου Συστήματος
φρυνση των λαϊκών στρωμάΚοινωνικής
Ασφάλισης
των και των ελευθέρων επαγγελματιών, γίνονται πράξη.
Στο νομοσχέδιο περιέχονται μια σειρά σημαντικές, θετικές διατάξεις για τις συντάξεις χηρείας. Καμία σύνταξη
χηρείας δε θα περισκοπεί λόγω ηλικιακού ορίου καθώς έχει
δοθεί εντολή να γίνουν, όπως πάντα, οι πληρωμές των συντάξεων του μηνός Μαΐου. Από την έναρξη του νέου νόμου
καταργούνται τα ηλικιακά όρια και θα αυξηθεί το ποσό της
αναπλήρωσης από 50% σε 70% της αρχικής σύνταξης που
λάμβανε ο αποθανών. Επιπλέον θεσπίζεται ελάχιστο όριο
έγγαμης συμβίωσης στα τρία χρόνια αντί για πέντε που
ήταν μέχρι τώρα. Ακόμη προβλέπεται η καταβολή σύνταξης χηρείας στα τέκνα μέχρι την ηλικία των 24 ετών, ανεξαρτήτως αν σπουδάζουν σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή
και εφόσον δεν εργαστούν μέχρι τα 35, πλήρης ιατροφαρμακευτική «κάλυψη». Αυτό δεν υπήρχε, επεκτείνουμε
λοιπόν την προστασία σε επίπεδα που δεν υπήρχαν ποτέ
πριν στην Ελλάδα.
Παράλληλα το νομοσχέδιο περιλαμβάνει μια ρύθμισητομή για τα εργασιακά στη χώρα καθώς προβλέπει ότι οι
απολύσεις στο εξής πρέπει να είναι αιτιολογημένες. Αυτό
σημαίνει, ότι μετά την ψήφιση του νόμου κανείς δε θα απολύεται αν δεν υπάρχει βάσιμος λόγος, που θα πρέπει να
αποδεικνύεται. Έτσι αν ένας εργαζόμενος προσφύγει στα
δικαστήρια, θεωρώντας ότι δεν υπάρχει βάσιμος λόγος
απόλυσης, θα πρέπει ο εργοδότης να αποδείξει ότι είχε
σοβαρό λόγο, για να τον απολύσει. Εάν δεν μπορεί να το
αποδείξει ο εργοδότης, τότε ο εργαζόμενος δικαιούται επαναπρόσληψη, μισθούς για όλο αυτό το διάστημα και
αποζημίωση. Πρόκειται για μια πολύ μεγάλη τομή που θα
γίνει αντιληπτή στην καθημερινότητα των εργαζομένων. Το
ευρωπαϊκό κεκτημένο στην εργατική προστασία, με τη ρύθμιση αυτή, γίνεται πράξη στη χώρα μας (άρθρο 24 του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη). Ταυτόχρονα, θεσπίζεται το δικαίωμα πρόσβασης των εργαζομένων
στα έντυπα που υποβάλλουν οι εργοδότες τους στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη και καθίσταται άκυρη η μετατροπή των συμβάσεων από πλήρους σε εκ περιτροπής
εργασίας χωρίς την έγγραφη συμφωνία του εργαζόμενου.
Επιπρόσθετα στο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται διάταξη
η οποία επεκτείνει το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο θα
πρέπει ο εργαζόμενος να έχει ένσημα στα Βαρέα και Ανθυγιεινά, για να θεμελιώσει το δικαίωμα συνταξιοδότησης.
Αυτή τη στιγμή προβλέπεται ότι ο εργαζόμενος θα πρέπει
να έχει 1.000 ένσημα στα Βαρέα και Ανθυγιεινά τα τελευταία 13 χρόνια της εργασίας του και με τη διάταξη επεκτείνεται αυτό το χρονικό διάστημα στα τελευταία 17 χρόνια. Επομένως καλύπτονται ασφαλισμένοι με μεγάλες περιόδους ανεργίας, ώστε να μπορούν σε αυτό το ευνοϊκότερο πλαίσιο να θεμελιώσουν ευκολότερα δικαίωμα συνταξιοδότησης. Η ρύθμιση αυτή θα δώσει ανάσα σε δεκάδες χιλιάδες ασφαλισμένους που την περιμένουν.
Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε τη διαπραγματευτική
δύναμη των εργαζόμενων, να θωρακίσουμε θεσμικά τον
κόσμο της εργασίας και να ανακουφίσουμε τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία από τις πολιτικές λιτότητας που υπέστη την περίοδο της κρίσης.
Η ΝΔ έχει συγκεκριμένο σχέδιο για τα εργασιακά, λέει
ότι το οκτάωρο είναι ξεπερασμένο (στηρίζει τις ανακοινώσεις του Κούρτς), ισχυρίζεται ότι οι συλλογικές διαπραγματεύσεις είναι εμμονές της αριστεράς και ότι οι ευέλικτες μορφές εργασίας αποτελούν το μόνο δρόμο.
Υπάρχουν και συγκρούονται, δυο πλήρως ανταγωνιστικά
μεταξύ τους σχέδια για την εργασία, την κοινωνική ασφάλιση και την οικονομία.
Για το πώς θα διαμορφωθούν οι συνθήκες εργασίας και
το κοινωνικό κράτος, πώς θα πάρουμε ως χώρα την αναγκαία στροφή προς μια βιώσιμη ανάπτυξη, με σεβασμό στο
περιβάλλον και μέριμνα για τους αδύναμους. Είναι η μάχη
για την Ελλάδα των πολλών.

τοπικά

Δ

εκαπέντε νέα
έργα συνολικού
προϋπολογισμού
1.084.800 ευρώ εντάσσει
στο Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων
της Θεσσαλίας η
Περιφέρεια Θεσσαλίας
στην Π.Ε. Τρικάλων μετά
την έγκριση που έδωσε
το Περιφερειακό
Συμβούλιο στην εισήγηση
του Περιφερειάρχη
Κώστα Αγοραστού.

Συγκεκριμένα τα έργα
έχουν ως εξής:
•«Προμήθεια και εγκατάσταση σταθμού μέτρησης για
την κλιματική ρύπανση Περτουλίου», συνολικού προϋπολογισμού 120.000 ευρώ
•«Συντήρηση Οδού Διαλεχτό – Πρινός», συνολικού προϋπολογισμού 200.000 ευρώ
•«Συντήρηση Οδού Μουριά
– Λυγαριά», συνολικού προϋπολογισμού 150.000 ευρώ
•«Συντήρηση Οδού Παλαιοχώρι Γαρδικίου προς Αγία
Μαρίνα», συνολικού προϋπολογισμού 80.000 ευρώ
•«Συντήρηση γέφυρας Νεοχωρίτη Οδού προς σφαγεία
Οιχαλίας», συνολικού προϋπολογισμού 100.000 ευρώ
•«Αναβάθμιση φράγματος
Λογγά», συνολικού προϋπο-
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Δεκαπέντε νέα έργα συνολικού
προϋπολογισμού 1,1 εκατ. ευρώ
•Εντάσσει στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
για την Π.Ε. Τρικάλων η Περιφέρεια Θεσσαλίας
λογισμού 100.000 ευρώ
•«Συντήρηση γέφυρας Ξηρόκαμπου Καλάμπάκας», συνολικού προϋπολογισμού
50.000 ευρώ
•«Περιφερειακή Οδό Καλονερίου», συνολικού προϋπολογισμού 60.000 ευρώ
•«Πλακοσκεπής οχετός
Θέση Μπουτοκού Αγίας Παρασκευής Καλαμπάκας», συνολικού προϋπολογισμού
40.000 ευρώ
•«Συντήρηση περιφερειακής Οδού Πεύκη προς Εθνική Οδό Τρικάλων – Ιωαννίνων», συνολικού προϋπολογισμού 40.000 ευρώ
•«Συντήρηση περιφερειακής Οδού Ροπωτού προς
συνοικισμό Δημητράκαινα»,
συνολικού προϋπολογισμού
60.000 ευρώ
•«Προμήθεια υλικών για
την αποκατάσταση δικτύου

O Δήμαρχος Μετεώρων Χρήστος Σινάνης
ευχαριστεί τον Δασολόγο κ. Πουλιανίδη Παναγιώτη

Η περιοχή του Ασπροποτάμου αποτελεί μέρος του ορεινού όγκου του Δήμου Μετεώρων. Μία περιοχή απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς και ζωντανής
πολιτιστικής κληρονομιάς. Η ανάδειξη
και αξιοποίησή της θα συμβάλλει αφενός στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου
του παραδασόβιου πληθυσμού και αφετέρου στην ανάπτυξη της περιοχής ως
έναν ακόμη τουριστικό προορισμό εναλλακτικού τουρισμού του Δήμου Μετεώρων.

Κέντρο Τουριστικής Προβολής στο Δήμο Πύλης

όσο και από την πλευρά του Ν.
Καρδίτσας.
Επίσης, σύμφωνα με τους
όρους της διακήρυξης πρέπει
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άρδευσης ΤΟΕΒ Ελευθεροχωρίου», συνολικού προϋπολογισμού 10.000 ευρώ
•«Συντήρηση Οδού Στουρναρέικα προς οικισμός Παλαιοχώρι Ισιώματα Λόγγος»,
συνολικού προϋπολογισμού
100.000 ευρώ
•«Αποκατάσταση λειτουργίας – ανόρυξη αρδευτικής
γεώτρησης περιοχή σταδίου
Οιχαλίας», συνολικού προϋπολογισμού 24.800 ευρώ
•«Περιφερειακή Οδό Αγρελιάς», συνολικού προϋπολογισμού 50.000 ευρώ
«Σε συνεργασία με τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Τρικάλων Χρήστο Μιχαλάκη, τους
Περιφερειακούς Συμβούλους
και τις υπηρεσίες μας, εντάσσουμε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Θεσσαλίας δεκαπέντε νέα έργα
συνολικού προϋπολογισμού
περίπου 1, 1 εκατ ευρώ. Με
σχέδιο, προγραμματισμό, συνέπεια, υπευθυνότητα και
αξιοπιστία προχωράμε σε
έργα ουσίας που συντηρούν
γέφυρες και δρόμους συμβάλλοντας στην ασφαλή μετακίνηση των ανθρώπινων κοινοτήτων. Ακόμη υλοποιούμε
αρδευτικά έργα που ενισχύουν την παραγωγική διαδικασία και μειώνουν το κόστος παραγωγής».

Στο πλευρό του Κώστα
Αγοραστού στα Τρίκαλα η

Ειρήνη Καρρά

Ο

Δήμαρχος Μετεώρων κ.
Χρήστος Σινάνης
ευχαριστεί δημόσια τον
δασολόγο κ. Παναγιώτη
Πουλιανίδη, συντάκτη της μελέτης
«Διαμόρφωση - Σήμανση
μονοπατιών Δασικού
Συμπλέγματος Ασπροποτάμου»,
για την απόφαση του να
χορηγήσει στον Δήμο Μετεώρων
αντίγραφο της μελέτης προς
μελλοντική αξιοποίησής της από
τον Δήμο Μετεώρων στο
εγχείρημά του για ανάδειξη και
αξιοποίηση της περιοχής του
Ασπροποτάμου.

O Δήμος Πύλης διακήρυξε
δημοπρασία μειοδοτική, φανερή
και προφορική για τη μίσθωση
ακινήτου στο οποίο θα στεγαστεί το Κέντρο Τουριστικής Προβολής του Δήμου Πύλης Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή
στη διαδικασία θα πρέπει να
εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους
μέχρι και την 6η Μαΐου.
Το ακίνητο θα πρέπει μεταξύ
άλλων να βρίσκεται σε κεντρικό
σημείο της Τοπικής Κοινότητας
Πύλη και να είναι σε απόσταση
από το Δημαρχείο μέχρι 200
μέτρα, καθώς αποτελεί τον κύριο κόμβο εισόδου των επισκεπτών προς τον ορεινό όγκο
υποδοχής της συντριπτικής
πλειοψηφίας επισκεπτών τόσο
από την πλευρά των Τρικάλων

ΚΥΡΙΑΚΗ

να είναι οπτικά εντοπίσιμο άμεσα και από απόσταση, ώστε να
μπορεί προσελκύσει τον επισκέπτη κατά την διέλευσή του

ακόμη και μέσα από το όχημά
του και αν δεν γνωρίζει την
ύπαρξη του Κέντρου, να κινεί
το ενδιαφέρον του.
Όπως αναφέρεται σχετικά
θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι
ένας μεγάλος αριθμός επισκεπτών είναι αυτόνομες οικογένειες ή μικρές παρέες 4-5 ατόμων με ιδιωτικά μέσα μετακίνησης, γεγονός που ενισχύει
την ανάγκη για συνδυασμό οπτικής επαφής από απόσταση-δυνατότητας άμεσης στάσης.
Επιπλέον πρέπει να διευκολύνει την ασφαλή στάση περισσοτέρων του ενός οχημάτων.

Υποψήφια με το συνδυασμό «Συμμαχία υπέρ των πολιτών» του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού,
είναι στις αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου στη ΠΕ
Τρικάλων η Ειρήνη Καρρά.
Η Ειρήνη Καρρά γεννήθηκε στη Γερμανία και ζει στο
Μεγαλοχώρι Τρικάλων. Είναι πτυχιούχος επισκέπτρια
υγείας του ΑΤΕΙ Αθήνας και εργάστηκε ως υπεύθυνη
πωλήσεων και υπεύθυνη εκπαίδευσης σε μεγάλες φαρμακευτικές εταιρίες με έδρα την Αθήνα. Εργάστηκε
επίσης ως επισκέπτρια υγείας στη Διεύθυνση Υγείας
Π.Ε. Κοζάνης και σήμερα στην Διεύθυνση Δημόσιας
Υγείας Π.Ε. Τρικάλων. Mιλά αγγλικά και γερμανικά. Είναι
μέλος του Π.Σ.Ε.Υ (Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών
Υγείας) και αιρετό μέλος της Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε. (Ομοσπονδία
Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδος).

6 σελίδα

ΚΥΡΙΑΚΗ
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Ο υποψήφιος Δήμαρχος Μετεώρων κ. Θοδωρής Αλέκος τόνισε:

Θέλουμε δήμο πρότυπο
•Ενωτικός και με περιεκτικό λόγο στη χθεσινή ομιλία του
κατά τα εγκαίνια του εκλογικού κέντρου

Μ

εστός
σύντομος,
ενωτικός αλλά
και αποφασισμένος να
κερδίσει τον Δήμο
Μετεώρων,
εμφανίστηκε στην
ομιλία του, κατά την
διάρκεια των εγκαινίων
του εκλογικού του
κέντρου στην
Καλαμπάκα, ο
υποψήφιος Δήμαρχος
Δήμου Μετεώρων, κ.
Θοδωρής Αλέκος το
βράδυ του Σαββάτου.

Του

Γιώργου Χρ. Σιαμουρέλη

✉ grgsiamourelis@gmail.com
Ο κ. Θοδωρής Αλέκος
απευθυνόμενος προς όλους
τους δημότες του Δήμου Μετεώρων, τους κάλεσε σε
διαρκή δράση και σε δυναμικό αγώνα για νίκη του συνδυασμού «Νέο Ξεκίνημα –
Ανεξάρτητος Δήμος», με
απώτερο στόχο τη δημιουργία ενός καινούργιου Δήμου
Μετεώρων, ανεξάρτητο από
κομματικές πεποιθήσεις.
«Ένα Δήμο πρότυπο σε όλη
την Ελλάδα», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.

Η ομιλία του
κ. Θοδωρή Αλέκου
«Αγαπητές φίλες συμπολίτισσες και φίλοι συμπολίτες,
κυρίες και κύριοι.
Θέτω την υποψηφιότητα
μου ως Δημάρχου στο Δήμο
Μετεώρων και ζητώ τη στήριξή σας καθώς πιστεύω στην
προοπτική αυτού του τόπου.
Σας καλώ όλοι μαζί να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, τις
απόψεις μας, τις γνώσεις μας
και τα όνειρά μας για να φτιάξουμε ένα καινούργιο και ανεξάρτητο από κομματικές πεποιθήσεις Δήμο Μετεώρων.
Ένα Δήμο πρότυπο σε όλη
την Ελλάδα, στην οποία και
είναι πασίγνωστος.
Ελάτε να δημιουργήσουμε
ένα Δήμο όπου οι ανάγκες
των πολιτών έρχονται πάντα
πρώτες, διότι ένας Δήμος
πρέπει να ανήκει σε όλους.
Στις εκλογές της 26ης Μαΐου
προσδοκώ από όλους σας
να συνταχθείτε μαζί μου και
να με τιμήσετε με την ψήφο
σας, ώστε να σας εκπροσωπήσω επάξια για ένα καλύτερο μέλλον. Μαζί μπορούμε
να βελτιώσουμε το Δήμο μας
όσον αφορά τον Τουρισμό,
την εξυπηρέτηση του πολίτη
και τη λειτουργία του, την
ποιότητα ζωής, το πράσινο
και τη καθαριότητα, τον πρωτογενή Τομέα, την επιχειρηματικότητα, την ανάπτυξη,
την απασχόληση, την Κοινωνική Μέριμνα, τον εθελοντισμό, την αειφόρο Ανάπτυξη,
το περιβάλλον, τον πολιτισμό,
τον αθλητισμό και την παιδεία.
Ονειρευόμαστε και έχουμε

ως προτεραιότητα την κατασκευή και λειτουργία Δημοτικού κολυμβητηρίου στην
πόλη της Καλαμπάκας, την
ανάδειξη και προώθηση του
όρους Τριγγία ως ιδανικού
προορισμού για ορειβατικό
σκι και σκι αντοχής. Tην κα-

τασκευή και λειτουργία αθλητικού και προπονητικού κέντρου στον Ασπροπόταμο.
Στο πρόγραμμά μας είναι
η ανάπλαση και η αξιοποίηση
του λόφου του Προφήτη Ηλία
ως χώρου αναψυχής. Σκοπεύουμε να αναδείξουμε την
CMYK

παλιά πόλη της Καλαμπάκας
όπως επίσης να προστατεύσουμε το νέο σχέδιο πόλεως
με αντιπλημμυρικά έργα. Είμαστε κοντά στους αγρότες,
για αυτό και θα κατασκευάσουμε μικροφράγματα, λιμνοδεξαμενές άρδευσης και

έργα υποδομής για τις κτηνοτροφικές μονάδες.
Ξεχωριστό και πρωταγωνιστικό ρόλο ασφαλώς θα
έχει για μας το Μνημείο μας,
τα Μετέωρα. Που ενώ έχουμε
την ευλογία να ζούμε σε αυτό
το μοναδικό τόπο, με την
αστείρευτη φυσική και πολιτισμική του κληρονομιά, είμαι
πλέον πεπεισμένος ότι δεν
έχουμε συμβάλλει ως δήμος
μέχρι τώρα στην ολοκληρωμένη προστασία του και ανάδειξή του. Είναι επιτακτική
ανάγκη να μάθουμε από τα
λάθη του παρελθόντος και
να αλλάξουμε σελίδα, μία σελίδα που θα μείνει στην Ιστορία. Αυτά είναι μόνο ένα δείγμα από τα όσα πρόκειται να
κάνουμε για την πόλη της
Καλαμπάκας και τα χωριά
μας. Στόχος είναι να αναδείξουμε όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του τόπου μας
και να τον πάμε μπροστά.
Είμαι ανεξάρτητος υποψήφιος και θα παραμείνω ανεξάρτητος και ως Δήμαρχος.
Αυτό σηματοδοτεί και το λογότυπο μας, που αποτελείται
από όλα τα χρώματα και τον
ήλιο που ανατέλλει από τα
Μετέωρα, δηλαδή ένα νέο
ξεκίνημα. Όσο αφορά τους
υποψηφίους του συνδυασμού μου, μας ενδιαφέρει
μόνον η διάθεση να εργαστούν για τον τόπο, το ήθος
και η αξιοσύνη τους και όχι
η κομματική ταυτότητα. Δηλώνω ότι, όταν εκλεγώ Δήμαρχος, δεν θα αντιμετωπίσω
με διαφορετικό μάτι τους
συνδημότες μου, λόγω της
πολιτικής ή ιδεολογικής τους
προτίμησης. Δηλώνω ότι δεν
απευθύνθηκα σε κανένα κόμμα, για να εξασφαλίσω το
«κομματικό χρίσμα», διαδικασία άλλωστε απόλυτα ξεπερασμένη. Κάθε στήριξη,
από οποιονδήποτε πολιτικό
χώρο κι αν προέρχεται φυσικά και θα γίνεται αποδεκτή.

Πιστεύω ότι τα κόμματα
έχουν ρόλο στην κεντρική
πολιτική σκηνή και θα πρέπει
να ασχοληθούν με τα μεγάλα
προβλήματα που έχει η χώρα
μας (Οικονομία, Ασφαλιστικό,
Εργασιακές σχέσεις, Ανεργία,
Εθνικά θέματα) και εκεί θα
κριθούν. Δεν πρέπει τα κόμματα να παρεμβαίνουν για
τη συγκρότηση των συνδυασμών ή να υποδεικνύουν ποιος θα είναι Δήμαρχος Μετεώρων ή Δημοτικός ή τοπικός
σύμβουλος.
Είναι ευθύνη και των υποψηφίων, αλλά και των πολιτών να λειτουργήσουμε με
κριτήρια την ικανότητα, την
εντιμότητα, την εμπειρία, τη
γνώση και όχι με δήθεν κομματικό πατριωτισμό.
Σας δηλώνω ότι οι υποψήφιοι Δημοτικοί και Τοπικοί
Σύμβουλοι και εκπρόσωποι
του συνδυασμού, είναι άνθρωποι από όλα τα κόμματα.
Δεν ζήτησα από κανέναν να
αποποιηθεί την ιδεολογία
του. Ζήτησα όμως και ζητώ
να συνεργαστούμε πέρα και
πάνω από τις κομματικές μας
προτιμήσεις βάζοντας ως
πρώτη προτεραιότητα αυτό
που μας ενώνει περισσότερο,
την προκοπή και την ανάδειξη
του τόπου μας.
Όλοι μαζί αποτελούμε ένα
ανθρώπινο σύνολο με τα απαραίτητα συστατικά της επιτυχίας, παλιό και νέο, μια συνύπαρξη με κοινούς στόχους,
με αγάπη για το Δήμο των
ονείρων μας, το Δήμο της
καρδιάς μας.
Με πίστη στις αρχές της
αξιοκρατίας και της διαφάνειας, με αδιαπραγμάτευτη
αρχή τη λειτουργία των θεσμών και των κανόνων, στο
πλαίσιο ενός σύγχρονου Δήμου, σας καλώ όλους να επιστρέψουμε το Δήμο εκεί που
ανήκει, κοντά στον πολίτη.
Ώρα για δράση!!! Πάμε για
τη νίκη».

τοπικά

Εγκύκλιο εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας

Οδηγίες ενόψει πανελλαδικών
•Οι οδηγίες αφορούν στα εξεταστικά κέντρα, τους επιτηρητές,
τα βαθμολογικά κέντρα και τις επιτροπές
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Ανοίγουν την αγκαλιά τους
Σε καθημερινή βάση 70 και πλέον συμπολίτες μας
σιτίζονται από την «Τράπεζα Αγάπης» στον Ιερό Ναό
της Παναγίας Φανερωμένης, ενώ η συμπαράσταση
επιχειρήσεων και πολιτών συνεχίζεται

γκύκλιο, με οδηγίες
ενόψει των
Πανελλαδικών
Εξετάσεων που αφορούν
στα εξεταστικά κέντρα,
τους επιτηρητές, τα
βαθμολογικά κέντρα, τις
επιτροπές και τη
βαθμολόγηση εξέδωσε το
Υπουργείο Παιδείας

Ε

Σύμφωνα με την εγκύκλιο οι
πανελλαδικές εξετάσεις των
ΓΕΛ θα διεξαχθούν σε εξεταστικά κέντρα (Ε.Κ.) ανά Δ/νση
Δ.Ε. Όπου κρίνεται αντικειμενικά αναγκαίο για την διεξαγωγή τους, μπορεί να ορίζονται ως Εξεταστικά Κέντρα,
σχολικά συγκροτήματα ή άλλες εκπαιδευτικές δομές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα
εξεταστικά κέντρα ορίζονται
με απόφαση του Υπουργού
Παιδείας, έρευνας και Θρησκευμάτων, κατόπιν εισήγησης του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Μετά
την έκδοση της ανωτέρω
Υπουργικής Απόφασης, ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης καθορίζει την κατανομή των υποψηφίων στα

εξεταστικά κέντρα για την
οποία λαμβάνονται υπόψη οι
ιδιαίτερες συγκοινωνιακές
συνθήκες κάθε περιοχής καθώς και τυχόν άλλες αντικειμενικές ανάγκες.»
Εξεταστικά Κέντρα θα χρησιμοποιηθούν κατά περίπτωση: συγκεκριμένα σχολικά
συγκροτήματα στα οποία στεγάζονται ημερήσια Γενικά Λύκεια δημόσια, ιδιωτικά, εκκλησιαστικά και διαπολιτισμικά
που έχουν μαθητές στη Γ’
τάξη και ημερήσιες Λυκειακές Τάξεις που έχουν μαθητές

στην τελευταία τάξη και θα
συμπεριλαμβάνονται στις προτάσεις των κ. Περιφερειακών
Διευθυντών Εκπαίδευσης.
Οι εισηγήσεις των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης θα αποσταλούν μέχρι τις 25 Απριλίου στη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων – Τμήμα Α’. Κατόπιν
των εισηγήσεων θα ακολουθήσει ο ορισμός των Ε.Κ. με
Υπουργική Απόφαση.
Οι υποψήφιοι των ημερήσιων ή εσπερινών ΓΕΛ θα εξεταστούν στα ημερήσια ΓΕΛ

όπως θα οριστεί με την ανωτέρω απόφαση κατανομής του
οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπ/σης, η οποία κοινοποιείται στο Διευθυντή του
ΓΕΛ που έχει οριστεί ως Ε.Κ.
Οι υποψήφιοι εσπερινών ΓΕΛ
εξετάζονται στα ανωτέρω Ε.Κ.
(των ημερήσιων ΓΕΛ) σε κοινή
ώρα εξέτασης αλλά σε ξεχωριστή αίθουσα, αν είναι δυνατόν. Επισημαίνεται ότι στο ίδιο
Ε.Κ. μπορεί να εξετάζονται
υποψήφιοι από περισσότερα
του ενός εσπερινού ΓΕΛ.
Ευαγγελία Κάκια

Πραγματοποιούν τη Μ. Δευτέρα οι Τρικαλινοί εκπαιδευτικοί

Κινητοποίηση ενάντια στο πολυνομοσχέδιο
•Η διαμαρτυρία θα γίνει στις 7.30 το απόγευμα στην πλατεία
Ρήγα Φεραίου από την Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών
ε κυριότερο
αίτημα την
απόσυρση του
πολυνομοσχεδίου για το
Νέο Λύκειο οι Τρικαλινοί
καθηγητές προχωρούν
αύριο Μεγάλη Δευτέρα
σε κινητοποίηση,
καλώντας τους γονείς και
τους μαθητές να δώσουν
το παρόν.

Μ

Η κινητοποίηση διοργανώνεται από την Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών στις
7.30 μ.μ. στην πλατεία Ρήγα
Φεραίου.
«Ακόμα αντιλαϊκό νομοσχέδιο. Στα «μουλωχτά» φέρνει τη
Μεγάλη Δευτέρα για ψήφιση
τις αλλαγές στη Γ’ Λυκείου και
το νέο σύστημα εισαγωγής
στα ΑΕΙ – ΤΕΙ με κλειστά τα
σχολεία και τα Πανεπιστήμια.
Η μεθόδευση αυτή της κυβέρνησης δεν είναι τυχαία.
Θέλει να περάσει στα κρυφά
και εσπευσμένα ένα ακόμα
αντιδραστικό νομοσχέδιο μακριά από τις «ενοχλητικές αντιδράσεις», μαθητών, φοιτητών, εκπαιδευτικών και γονιών. Δεν είναι άλλωστε η
πρώτη φορά που επιχειρεί η
κυβέρνηση κάτι τέτοιο. Το 3ο

μνημόνιο το ψήφισε κατακαλόκαιρο του 2015, το νόμο –
λαιμητόμο του Κατρούγκαλου για το ασφαλιστικό μέσα
στο Πάσχαtoy 2016, το «νέο
σύστημα απολύσεων» των
αναπληρωτώντoέφερε τα Χριστούγεννα και ο κατάλογος
δεν έχει τελειωμό» τονίζουν με
έμφαση.
Όπως σημειώνουν «η κυβέρνηση και το Υπουργείο
Παιδείας φτιάχνει ένα Λύκειο

πιο ταξικό, ένα Λύκειο εξεταστικό κέντρο, αποστεωμένο
από κάθε έννοια Γενικής Παιδείας και με μαθητές και εκπαιδευτικούς σε ένα συνεχή
αγώνα δρόμου για την κάλυψη της ύλης. Αυξάνει την
ανάγκη των μαθητών μας για
φροντιστήρια, ακυρώνοντας
και με τη βούλα μια ολόκληρη
τάξη και μετατρέποντας την
σε προπαρασκευαστικό έτος
για την εισαγωγή στα Πανε-

πιστήμια. Δεν έχουμε άλλο
δρόμο παρά τον δρόμο του
αγώνα. Γνωρίζουμε τι περιμένει τους εκπαιδευτικούς, τους
μαθητές ένα Λύκειο ακόμα
πιο σκληρό και ανταγωνιστικό
και μια πολιτική που κοιτά
ακόμα περισσότερο τους μαθητές και τους γονείς τους
στην τσέπη».
Μεταξύ των άλλων διεκδικούν να μην ψηφιστούν οι αντιδραστικές αλλαγές στην
Παιδεία, την απεριόριστη δυνατότητα πολλαπλών επιλογών προτίμησης, με δικαίωμα
επανάληψης της διαδικασίας
όσες φορές επιθυμούν οι υποψήφιοι και κατοχύρωση βαθμολογίας μαθημάτων και για
τις επόμενες χρονιές, όχι στις
αντιεπιστημονικές αλλαγές
στο αναλυτικό πρόγραμμα και
τα προγράμματα σπουδών,
20 μαθητές στα τμήματα Γυμνασίου και Γενικής Παιδείας
του Λυκείου - 15 μαθητές
στους προσανατολισμούς- 10
μαθητές στα εργαστήρια και
Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη
και Ενισχυτική Διδασκαλία
από την έναρξη της σχολικής χρονιάς με όλο το απαραίτητο προσωπικό.
Ευαγγελία Κάκια

ο Πάσχα πλησιάζει και όλοι οι τρικαλινοί θα
πρέπει να ανοίξουν την αγκαλιά τους για το
πολύτιμο έργο που γίνεται με το συσσίτιο από
την πλευρά της Εκκλησίας.

Τ

Είναι γνωστό ότι στα
χρόνια της κρίσης, στον
Ιερό Ναό της Παναγίας
Φανερωμένης δίνεται
ένας μεγάλος αγώνας
αγάπης! Πρωταγωνιστής
ο προϊστάμενος του
Ναού Πρωτοπρεσβύτερος Εφραίμ (Στέργιος)
Γιαννάκος και στο πλάι
του ο Οικονόμος Σταυροφόρος Αναστάσιος Γκαβοτζήμας.
Έτσι έχει αυξηθεί τον τελευταίο έτος ο αριθμός των συμπολιτών που σιτίζονται καθημερινά στον Ι.Ν. Παναγίας Φανερωμένης στους 70 και πλέον! Ένας πραγματικά μεγάλος αριθμός, όπου με πολύ κόπο και αγωνία οι εφημέριοι –πάντα με την ευλογία και παρότρυνση του Μητροπολίτη Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσοστόμου – προσπαθούν
να φέρουν εις πέρας. Και δεν είναι μόνο το φαγητό, αλλά
και ο λόγος παρηγοριάς σε πολλούς από αυτούς.
Ενώ όπως μας εξήγησε ο π. Εφραίμ όλα αυτά υλοποιούνται με την αγάπη και τον καθημερινό κόπο 18 εθελοντριών κυριών της ενορίας, που σε καθημερινή βάση και
ανά ομάδες προσφέρουν την εθελοντική τους βοήθεια.
«Η αλήθεια είναι ότι τόσο επιχειρηματίες, όσο και ιδιώτες στηρίζουν την προσπάθεια μας, αλλά σίγουρα οι ανάγκες είναι μεγάλες και δεν υπάρχει η δυνατότητα να πούμε ότι δεν θέλουμε συνεχώς βοήθεια. Ιδιαίτερα τώρα στις
άγιες μέρες των Χριστουγέννων όπου και εμείς θέλουμε
να δώσουμε στους ανθρώπους αυτούς το κάτι παραπάνω η στήριξη των συμπολιτών μας δίνει δύναμη για να συνεχίσουμε το έργο μας».
Έτσι καθημερινά στην Παναγία Φανερωμένη όσοι θέλουν
να βοηθήσουν και να στηρίξουν την προσπάθεια αυτή θα
τους περιμένουν με αγάπη και χαμόγελο οι πατέρες της
Ενορίας και οι κυρίες που με τόσο ζήλο προσφέρουν επί
της ουσίας αγάπη!
Χριστόφορος Παπαθανασίου

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Διευθυντή του Νοσοκομείου Τρικάλων κ. Δημήτρη Παρθένη για όσα έκανε για την υγεία μου.
Καθώς επίσης και την Διευθύντρια της Βραχείας Νοσηλείας κ. Δέσποινα Τριγώνη, που μου συμπαραστάθηκε στο πρόβλημά μου.
Βασίλειος Σταυρέκας
Ποιητής Λαογράφος

8 σελίδα
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Σ

ε κατάσταση
αναμονής βρίσκονται
αρκετοί αγρότες για
το πρόγραμμα επιδότησης
εγκατάστασης
φωτοβολταϊκών.
Το εν λόγω πρόγραμμα έχει
“τρέξει” παλαιότερα και σχεδιάζεται να προκηρυχθεί προσεχώς,
στο πλαίσιο της παροχής κινήτρων για την παραγωγή “πράσινης” ενέργειας, αλλά και για να
είναι ανεξάρτητοι από ενεργειακής άποψης.
Στα σχέδια προβλέπεται η δυνατότητα δημιουργίας φωτοβολταϊκών από όλους τους κατ’ επάγγελμα αγρότες, ισχύος έως και
500 ΚW (από 100 KW που είναι
σήμερα).
Η τιμή ανά κιλοβατώρα θα
είναι συν 10% σε σχέση με το
μέσο όρο και τα συμβόλαια θα
είναι εικοσαετίας.
Οι αγρότες θα μπορούν να
συγκροτήσουν ενεργειακές κοινότητες για να εξοικονομήσουν

Σ

υνεδριάζει τη Μεγάλη
Τρίτη στις 14:00 το μεσημέρι το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μετεώρων με 46
θέματα στην Ημερήσια Διάταξη,
ενώ θα συνεδριάσουν η Οικονομική Επιτροπή και η Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής.

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

τοπικά

Αναμένεται από αγρότες
το πρόγραμμα για τα φωτοβολταϊκά
Προσβλέπουν σε ενίσχυση των εισοδημάτων τους
έτσι ενέργεια και για τις οποίες
θα υπάρξει πρόγραμμα του ΕΣΠΑ,
προϋπολογισμού 25 εκ. ευρώ, το
οποίο θα χρηματοδοτεί το 40%
της επένδυσης, ενώ κάτι ανάλογο
θα γίνει και με τους κατ’ επάγγελμα αγρότες.
Υπενθυμίζεται πως έχουν “τρέξει” προγράμματα επιδότησης
εγκατάστασης φωτοβολταϊκών
σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις στο
παρελθόν, από το Πρόγραμμα ς
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 20142020.
Μάλιστα, σε περίπτωση μη
ύπαρξης διασύνδεσης με το δί-

λευσης.
Η μοριοδότηση ανέβαινε επίσης με την αύξηση των ετήσιων
ενεργειακών αναγκών ανά στρέμμα. Δικαιούχοι ήταν φυσικά πρόσωπα που είχαν την ιδιότητα του
ενεργού αγρότη, νομικά πρόσωπα
του εμπορικού δικαίου που είχαν
την ιδιότητα του ενεργού αγρότη,
συλλογικά σχήματα του αγροτικού συνεταιριστικού δικαίου,
όπως ομάδες παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών, αγροτικοί
συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών
και ΚΟΙΝΣΕΠ
Ματθαίος Μπίνας

Τη Μεγάλη Τρίτη το μεσημέρι συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μετεώρων (14:00)

Τα θέματα
1.-Κατάρτιση μεσοπρόθεσμου
προγράμματος δημοσιονομικής
στρατηγικής 2020-2023.
2.-Έγκριση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας παιδικών
σταθμών του Δήμου Μετεώρων.
3.-Αίτηση Εταιρείας Χατζηγάκης Τεχνική Α.Ε. «Χορήγηση
παράτασης περαίωσης των υποέργων 1 και 2 του έργου: «Αντικατάσταση και επέκταση δικτύου ύδρευσης Καλαμπάκας»».
4.-Αίτηση Εκπολιτιστικού Επιμορφωτικού Συλλόγου Κλεινού
(παραχώρηση πρώην κοινοτικού
καταστήματος
Κλεινού).απόφαση τοπικού
5.-Αίτηση
Βαϊτσόπουλου
Κων/νου (Παραχώρηση έκτασης
στην Τ.Κ. Ασπροκκλήσιάς).
6.-Αίτηση εκπροσώπου Τ.Κ.
Πεύκης.
7.-Έγκριση τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 73
της Τ.Κ. Καστρακίου του Δήμου
Μετεώρων.
8.-Αίτηση Ποδηλατικού Αθλητικού Συλλόγου «ΠΗΝΕΙΟΣ».
9.-Αίτηση Παπανίκου Κων/νου
(κατασκευή υπόγειου αγωγού
στην Τ.Κ. Καλoμοίρας).
10.-Αίτηση Πανάρα Ευαγγελίας (λύση σύμβασης μίσθωσης
δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ.
Διάβας).
11.-Αίτηση Πανάρα Ευαγγελίας & Χριστίνας (παραχώρηση
δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ.
Διάβας).
12.-Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019
13.-Έγκριση της υπ’ αριθ.
2/2019 μελέτης του έργου: «Διαπλάτυνση οδού και ασφαλτόστρωση αυτής κατά μήκος της
οδού των Ο.Τ. 119-95α στη Δ.Κ.
Καλαμπάκας».
14.-Απόφαση της Τοπικής

κτυο ή όταν αυτή κρίνεται αντιοικονομική λόγω απόστασης από
το δίκτυο το αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα μπορούσε να εγκατασταθεί σύμφωνα με τη δράση
για να ηλεκτροδοτήσει : θερμοκήπια, κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και γεωτρήσεις Σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής
των αιτήσεων στήριξης η εγκατάσταση αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος μοριοδοτούνταν με αυξημένη βαθμολογία καθώς θα επιτύγχανε 100% ποσοστό κάλυψης των ετήσιων ενεργειακών αναγκών της εκμετάλ-

Κοινότητας Ασπροκκλησιάς (εκμίσθωση αγροκτήματος στον
Οικισμό Κερασούλα).
15.-Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Καστρακίου Ο.Τ.
81-82 (αίτηση Χούτου Νικολάου).
16.-Διάθεση θέσεων μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. στο «Μεταλυκειακό έτος –τάξη Μαθητείας» για το σχ. Έτος 20192020 και λήψη απόφασης του
Δ.Σ.».
17.-Αίτηση Μόκα Ευσταθίου
(παραχώρηση έκτασης στην
Τ.Κ. Ασπροκκλησιάς).
18.-Έκφραση απόψεων για
την απαγόρευση βοσκής στο
Διακατεχόμενο Δάσους «ΒΥΤΟΥΜΑΣ».
19.-Αίτηση λέσχης 4Χ4 Χρυσομηλιάς.
20.-Αίτηση Δανάης Αλτάνη
για παραίτηση της μίσθωσης
του Δημοτικού καταστήματος
της Τ.Κ. Αμαράντου.
21.-Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες
ανταποδοτικού χαρακτήρα.
22.-Αίτηση του Μορφωτικού
Συλλόγου Αύρας (παραχώρηση
Κοινοτικού Γραφείου της Τ.Κ.
Αύρας).
23.-Αίτηση της εταιρείας «ΑΛΦΑΕΡΓΚΟΣΠΟΡ Α.Ε.» (παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του
έργου: «κατασκευή ταρτάν στο
Δημοτικό Στάδιο Καλαμπάκας»)
24.-Έγκριση και παραλαβή
παραδοτέων Β Φάσης του ερευνητικού έργου: «Πολυκριτηριακή
ανάλυση για την εκτίμηση του

πλημμυρικού κινδύνου και την
εύρεση βέλτιστων θέσεων για
την κατασκευή αντιπλημμυρικών
έργων στην περιοχή Ν. Τρικάλων
25.-Μελέτη περιβαλλοντικών
επιπτώσεων του έργου «Μικρός
Υδροηλεκτρικός Σταθμός ισχύος
0,90 της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΣΑΡΚΝΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣΤΟΛΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο.Ε» με
το διακριτικό τίτλο «ΤΤΤΕ» που
προτείνεται να κατασκευαστεί
στο ρέμα « Σκληνασιώτικο» στην
Τ.Κ. Στεφανίου , του Δήμου Μετεώρων.
26.-Αίτηση Βελαέτη Κων/νου
(παραχώρηση θέσης στάθμευσης).
27.-Αίτηση Παπαευθυμίου Ευθυμίας (για ανταλλαγή οικοπέδου με Δημοτική έκταση στην
Τ.Κ. Ασπροκκλησιάς).
28.-Παράταση συμβάσεων
προμήθειας τροφίμων.
29.-Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών πυροπροστασίας με ίδια
μέσα και προσωπικό του Δήμου
30. Χρηματοδότηση του Δήμου Μετεώρων του Ν.Τρικάλων
για την πρόσληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες. Αποδοχή και εξειδίκευση
πίστωσης
ποσού
220.000,00€.
31.-Έγκριση πρωτοκόλλων
παραλαβής εργασιών του Δήμου.
32.-Έγκριση της υπ.αριθμ.
3/2019 μελέτης του έργου: «Διάνοιξη και κατασκευή οδού στο
Ο.Τ. 3Κ Καλαμπάκας».

33.-Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης υλοποίησης προϋπολογισμού Α΄ Τριμήνου 2019
34.-Αίτηση Πράσινης Κιβωτού
(για τη συμμετοχή του Δήμου
στη διοργάνωση ημερίδας).
35.-Αίτηση COSMOTE Α.Ε.
36.-Αίτηση Τ.Κ. Φλαμπουρεσίου (Εκμίσθωση παλαιού τυροκομείου).
37.-Διοικητική αποβολή.
38.-Αποδοχή πίστωσης ποσού
383.900,00€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.
39.-Έγκριση δαπανών για τις
εκδηλώσεις (Ολοκαύτωμα της
Κουτσούφλιανης , Βλαχαβείων
, Αντάμωμα Χασιωτών) και των
Εορτών του Πάσχα.
40.-Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και
1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου:
«Αντικατάσταση και επέκταση
εσωτερικού δικτύου ύδρευσης
Καλαμπάκας».
41.-Αποδοχή πίστωσης ποσού
10.000,00€ από την ΠΕΔ.
42.-Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την
ίδρυση τμήματος ένταξης στο
2ο Δημοτικό Σχολείο.
43.-Αίτηση της εταιρείας «Στυλιανός & Κων/νος Τσιλίκης Ο.Ε.»
για εκχώρηση του αντικειμένου
της σύμβασης (αποκομιδή
απορριμμάτων της Δ.Ε.-Χασίων
του Δήμου Μετεώρων).
44.-Αίτηση της εταιρείας «Στυλιανός & Κων/νος Τσιλίκης Ο.Ε.»
για εκχώρηση του αντικειμένου
της σύμβασης (αποκομιδή
απορριμμάτων της Δ.Ε. Βασιλικής του Δήμου Μετεώρων).
45.- Αποδοχή και κατανομή
πίστωσης για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων.
46. Συμμετοχή του Δήμου Μετεώρων στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, του Υπουργείου Εσωτερικών, στον Άξονα προτεραιότητας “Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων” με τίτλο
“Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστά-

σεων των Δήμων”.
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
ΧΑΛΑΤΣΑΚΗΣ ΠΟΛΥΖΩΗΣ
Οικονομική Επιτροπή ώρα
συνεδρίασης 13:30
1.-Επικύρωση της υπ’ αριθ.
148/2019 απόφασης Δημάρχου
περί Ορισμού Δικηγόρου υπόθεση Δημητρίου Αδάμου κ.λ.π.
2.-Επικύρωση της υπ’ αριθ.
149/2019 απόφασης Δημάρχου
περί Ορισμού Δικηγόρου υπόθεση Χρήστου Ρίζου
3.-Επικύρωση της υπ’ αριθ.
150/2019 απόφασης Δημάρχου
περί Ορισμού Δικηγόρου υπόθεση Κων/νος Ντόβας Α.Ε.
4.-Επικύρωση της υπ’ αριθ.
153/2019 απόφασης Δημάρχου
περί Ορισμού Δικηγόρου υπόθεση Δημητρίου Ζαρκάδα
5.-Επικύρωση της υπ’ αριθ.
126/2019 απόφασης Δημάρχου
περί Ορισμού Δικηγόρου υπόθεση Κωνστάντιος Σχολή
6.-Ορισμός Δικηγόρου για την
υπόθεση Μπριάζα κ.λ.π.
7.-Έγκριση Πρακτικού ΙI του
διαγωνισμού: «Προμήθειας μηχανημάτων έργου, οχημάτων
και συνοδευτικού εξοπλισμού
του Δήμου Μετεώρων»
8.-Έγκριση Πρακτικού ΙI Δημοπρασίας του έργου: «Αντιμετώπιση προβλημάτων Λειψυδρίας του Δήμου Μετεώρων»
9.-Έγκριση Πρακτικού ΙI Δημοπρασίας του έργου: «Αναβάθμιση παιδότοπων στο Δήμο
Καλαμπάκας»
10.-Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης υλοποίησης προϋπολογισμού Α’ Τριμήνου 2019
11.-Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019
12.-Έγκριση δαπανών αποχιονισμού

13.-Ορισμός δικηγόρου για
την σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας της Μουσικής Σχολής
του Δήμου Μετεώρων.
Ο Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής
Χρήστος Παπαγεωργίου
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
ώρα 13:45
1.-Παραχώρηση Δημοτικών
εκτάσεων
2.-Έγκριση τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 73
της Τ.Κ. Καστρακίου του Δήμου
Μετεώρων.
3.-Απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Ασπροκκλησιάς (εκμίσθωση αγροκτήματος στον Οικισμό Κερασούλα).
4.-Τροποποίηση ρυμοτομικού
σχεδίου Καστρακίου Ο.Τ. 8182 (αίτηση Χούτου Νικολάου).
5.-Μελέτη περιβαλλοντικών
επιπτώσεων του έργου «Μικρός
Υδροηλεκτρικός Σταθμός ισχύος
0,90 της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΣΑΡΚΝΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣΤΟΛΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο.Ε» με
το διακριτικό τίτλο «ΤΤΤΕ» που
προτείνεται να κατασκευαστεί
στο ρέμα « Σκληνασιώτικο» στην
Τ.Κ. Στεφανίου , του Δήμου Μετεώρων.
6.-Αίτηση Βελαέτη Κων/νου
(παραχώρηση θέσης στάθμευσης).
7.-Αίτηση Παπαευθυμίου Ευθυμίας (για ανταλλαγή οικοπέδου με Δημοτική έκταση στην
Τ.Κ. Ασπροκκλησιάς).
8.-Αίτηση COSMOTE Α.Ε.
9.-Αίτηση Τ.Κ. Φλαμπουρεσίου (Εκμίσθωση παλαιού τυροκομείου).
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής
Βουρλίτσης Δημήτριος

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΠΝΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Απλήρωτη η σοδειά του 2016
Έρχεται η Μεγάλη Εβδομάδα, Εβδομάδα των Παθών
για 64 Οικογένειες Καπνοπαραγωγών όπου το ύψος οφειλής από την εταιρεία Μιχαηλήδης ανέρχεται στις 900.000€
Μια υπόθεση από το 2016 όπου παραδώσαμε την σοδιά
μας – καπνό και δεν πληρωθήκαμε ακόμη.
Παρότι τις πολιτικές υποσχέσεις που είχαμε από την
Κεντρική Εξουσία εδώ και μια τριετία ΔΥΣΤΥΧΩΣ… ¨?
Δεν Αποδώσαν.
Εμείς οι Καπνοπαραγωγοί τραβώντας τον δικό μας
Γολγοθά πιεζόμαστε και ανταπεξερχόμαστε σε όλες τις
Υποχρεώσεις μας, προς το ευρύτερο δημόσιο τομέα,
ήτοι ΕΦΟΡΙΑ, ΕΦΚΑ, ΤΟΕΒ, ΔΕΗ, ΔΗΜΟ.
Ζητάμε την ειλικρινή και στοχευμένη παρέμβαση της
τοπικής πολιτικής εξουσίας.
Το μοναδικό μας όπλο είναι τα Χέρια μας και η Ψήφο
μας…
Ελπίζοντας στην δικά μας Ανάσταση !!!

τοπικά

Ο Δήμος Τρικκαίων θα συμμετάσχει στο συγκεκριμένο πρόγραμμα

Εφαρμογή έργων
εξοικονόμησης ενέργειας

ΚΥΡΙΑΚΗ

21

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

σελίδα 9

Θα ακριβύνει ή όχι το σουβλάκι;
•«Δεν είναι βέβαιη» η αύξηση τιμής στο
σουβλάκι δηλώνει το υπουργείο Οικονομίας

•Το πρόγραμμα αφορά την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας
με αντίστοιχους δήμους και περιφέρειες από όλη την Ευρώπη
συμμετοχή του Δήμου
Τρικκαίων στο ευρωπαϊκό
έργο « PROSPECT- Peer
Powered Cities and Regions» για
χρηματοδότηση και εφαρμογή
έργων εξοικονόμησης ενέργειας
και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
θα τεθεί προς έγκριση στην
ερχόμενη συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου τη Μεγάλη
Τρίτη στις 2 το μεσημέρι.

Η

Το πρόγραμμα αφορά την ανάπτυξη
σχέσεων συνεργασίας με αντίστοιχους
δήμους και περιφέρειες από όλη την Ευρώπη για την αναζήτηση καινοτόμων
λύσεων σε θέματα χρηματοδότησης
επενδυτικών δράσεων για την ενέργεια
και το κλίμα.
Είναι πρόγραμμα εκμάθησης με στόχο
την ανάδειξη των δυνατοτήτων ανάπτυξης και χρηματοδότησης έργων εξοικονόμησης ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας τόσο σε τοπικό όσο και σε
εθνικό επίπεδο. Στο πρόγραμμα θα συμμετέχουν ένας διοργανωτής από την
Ενεργειακή υπηρεσία της Αυστρίας (facilitator), η επικεφαλής (mentor) από την
Περιφέρεια της Girona και οι μαθητευόμενοι (mentees) από Δήμους της Ελλάδας και της Ισπανίας.
Στόχοι του προγράμματος είναι η κατανόηση των συμβάσεων ενεργειακής
απόδοσης, η αναγνώριση διαφορετικών
σταδίων του πως οι συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης μπορούν να αναπτυχθούν σε ένα έργο, η εξέταση συγκεκριμένων παραδειγμάτων αναδεικνύοντας τα
εμπόδια και τις προκλήσεις, εφαρμό-

είδηση ότι το σουβλάκι (για να το πούμε
τρικαλινά, ο… γύρος πίτα) θα αγγίξει τα
τρία ευρώ από την Πρωτομαγιά σίγουρα
στοίχισε πολύ περισσότερο από ότι πολλές άλλες
αυξήσεις που κατά καιρούς έχουμε δει στον
διάστημα της κρίσης ή και τώρα, στην
μετάμνημονιακή εποχή.

Η

ζοντας πρακτικά εργαλεία σχετικά με το
θέμα, όπως μελέτες σκοπιμότητας και
ενεργειακός έλεγχος και απόκτηση τεχνογνωσίας σχετικά με χρηματοδότηση
επενδυτικών δράσεων.
Το πρόγραμμα θα είναι στα αγγλικά,
δωρεάν, θα πραγματοποιηθούν 2-3 online
meetings, και θα καλυφθούν τα έξοδα ταξιδιού για ένα άτομο σε μια πόλη της Ευρώπης . Θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις εργασίας από τον επικεφαλή
(mentor) με σκοπό την μετάδοση της εμπειρίας σε σχέση με τα ενεργειακά προγράμματα που έχουν υλοποιηθεί σχετικά
με ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτι-

ρίων. Θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη σε
δημοτικό σχολείο που έχει συμμετάσχει
σε πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης
καθώς και σε δημοτικό κτίριο και θα παρουσιαστούν οι τρόποι χρηματοδοτήσεις αυτών μέσω επενδυτικών σχεδίων.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο 10, Αρίθμ.
Πρωτ, 11992/6-4-2015 του Υπουργείου
Εσωτερικών για τη συμβατότητα όλων
των ευρωπαϊκών και διεθνών δράσεων
των δήμων με τις εθνικές πολιτικές, την
εθνική και κοινοτική νομοθεσία, απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη της επιτροπής
του άρθρου 4 παρ. 2β του Ν. 3345/2005.
Ε.Κ.

Εξαρθρώθηκαν εγκληματικές
ομάδες στα Τρίκαλα!
ξαρθρώθηκαν, μετά
από πολύμηνη έρευνα
του Τμήματος
Ασφάλειας της Αστυνομικής
Διεύθυνσης Τρικάλων, 2
εγκληματικές οργανώσεις,
τα Μέλη των οποίων
δραστηριοποιούνταν στην
διακίνηση ναρκωτικών
ουσιών σε περιοχές της
πόλης των Τρικάλων.

Ε

Συνελήφθησαν δώδεκα (12)
άτομα – μέλη των οργανώσεων,
ηλικίας από 18 έως 42 ετών, δύο
από τα οποία αρχηγικά, έπειτα
από οργανωμένη επιχείρηση που
πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της προαναφερόμενης
Υπηρεσίας προχθές το απόγευμα
στην πόλη και την ευρύτερη περιοχή των Τρικάλων.
Στο πλαίσιο της αστυνομικής
έρευνας ταυτοποιήθηκαν ακόμη
επτά άτομα, ηλικίας από 22 έως 51
ετών, ως μέλη των οργανώσεων.
Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για τα – κατά περίπτωση – αδικήματα της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης και της
παράβασης του νόμου περί ναρκωτικών, η οποία περιλαμβάνει
επίσης δύο άγνωστους, μέχρι
στιγμής, συνεργούς τους.
Επιπλέον, σχηματίστηκε δικο-

•Μετά από πολύμηνη έρευνα της Αστυνομίας
Τρικάλων συνελήφθηκαν συνολικά 12 άτομα

γραφία για παράβαση του νόμου
περί ναρκωτικών, σε βάρος σαράντα οκτώ (48) ατόμων, τα οποία
δεν αποτελούν μέλη των εγκληματικών οργανώσεων.
Ειδικότερα, όπως εξακριβώθηκε οι δύο εγκληματικές οργανώσεις, έχοντας συγκεκριμένη δομή
και διαρκή δράση, δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών στην
πόλη των Τρικάλων τουλάχιστον
από τα μέσα Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους.

Πιο συγκεκριμένα, διακριβώθηκε ότι καθοδηγητικό ρόλο στην
πρώτη οργάνωση είχε ένας 25χρονος, στη δεύτερη οργάνωση είχε
ένας 29χρονος, ενώ τα υπόλοιπα
μέλη των οργανώσεων αναλάμβαναν την εισαγωγή, τη μεταφορά
και τη διακίνηση ποσοτήτων κάνναβης και κοκαΐνης ή ήταν επιφορτισμένα με διάφορους άλλους περιφερειακούς ρόλους.
Επιπρόσθετα, προέκυψε ότι
σαράντα οκτώ (48) άτομα, χωρίς
να αποτελούν μέλη των οργανώ-

σεων, αγόραζαν ή προμηθεύονταν
ποσότητες ναρκωτικών.
Σε νομότυπες έρευνες που διενεργήθηκαν στις οικίες των συλληφθέντων, βρέθηκαν με τη συνδρομή αστυνομικών σκύλων και
κατασχέθηκαν:
(219,5) γραμμάρια κάνναβης,
(41) ναρκωτικά δισκία,
(4) δενδρύλλια κάνναβης,
(2) ζυγαριές,
(2) Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα, ως
μέσα μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών,
(12) κινητά τηλέφωνα,
(1) κάρτα sim, καθώς και
το χρηματικό ποσό των (2.265)
ευρώ.
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Τρικάλων, ενώ το
προανακριτικό έργο συνεχίζεται
από το Τμήμα Ασφάλειας Τρικάλων προκειμένου να διακριβωθεί
όλο το εύρος της παράνομης
δραστηριότητας των εγκληματικών οργανώσεων και η ενδεχόμενη διασύνδεσή τους με άλλες
ομοειδής εγκληματικές ομάδες.
ΧΡ. ΠΑΠ.

Ωστόσο είναι τόση η αύξηση της τιμής του κρέατος
που μια τέτοια αύξηση είναι αναπόφευκτη; Το υπουργείο
Οικονομίας και Ανάπτυξης απαντά «όχι», καθώς, όπως
υποστηρίζει, οι τιμές του εισαγόμενου χοιρινού κρέατος
είναι σταθερές. Αντίθετα, καταγράφεται ελαφριά αύξηση
στην τιμή λιανικής της τάξης του 1-2% σύμφωνα με τα
στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών.
Πιο συγκεκριμένα, το υπουργείο με ειδικά ανακοίνωση του κάνει λόγο πως, σε παγκόσμιο επίπεδο οι διεθνείς
τιμές χοιρινού κρέατος έχουν πρόσκαιρα αυξηθεί εξαιτίας ενός ιού που αποδεκατίζει τη βιομηχανία γουρουνιών της Κίνας.
Οι μεταποιητές κρέατος σε όλο τον κόσμο πωλούν περισσότερο χοιρινό κρέας στην Κίνα για να καλύψουν τις
ελλείψεις που προκαλούνται από την εκδήλωση αφρικανικής πανώλης των χοίρων. Η συνέπεια είναι οι αυστηρότερες προμήθειες στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη, που
ωθεί τις τιμές. Η τάση είναι πιθανό να συνεχιστεί καθώς
η ασθένεια εξαπλώνεται γρήγορα σε όλη την Κίνα, τον
μεγαλύτερο παραγωγό και καταναλωτή.
Όσον αφορά την εγχώρια κατανάλωση, οι ανωτέρω αυξομειώσεις δεν φαίνεται να επηρεάζουν την αγορά χοιρινού. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας
Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης,
οι τιμές χοιρινού κρέατος εισαγωγής είναι μάλλον σταθερές. Κατά την περίοδο από τον Ιαν. 2018 έως και τον
Απρ. 2019, στις μέσες μηνιαίες τιμές χοιρινού λιανικής
το ελάχιστο παρατηρήθηκε τον Νοέμβριο 2018 (4,29
€/kgr) και το μέγιστο το Μάιο 2018 (4,48 €/kgr) με μέσο
όρο περιόδου στα 4,40 €/kgr
Τον τελευταίο μήνα παρατηρείται μία ελαφρά αύξηση στις τιμές λιανικής χοιρινού της τάξης του 1-2%, στοιχεία του οποίου δημοσιεύει μηνιαία η ΕΛΣΤΑΤ.
«Δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για
το εάν η αυξητική τάση στις διεθνείς τιμές χοιρινού μεταφερθεί στις τιμές καταναλωτή, όμως τα στοιχεία τιμών
λιανικής δεν δείχνουν μεγάλο βαθμό συσχέτισης» αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομίας
και Ανάπτυξης.
«Οι επόμενες ημέρες θα καταδείξουν το πότε και το
πόσο θα αυξηθούν οι τιμές στον καταναλωτή» καταλήγει η ανακοίνωση.Σε επίπεδο χονδρικής τις τελευταίες
τρεις ημέρες έχει καταγραφεί άνοδος κατά μέσο όρο
ύψους 6%, η οποία αντιστοιχεί σε 0,15 € ή 0,19 € αν συμπεριλάβουμε το ΦΠΑ.
ΧΡ. ΠΑΠ.
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Στο απόλυτο η πληρότητα για το Άγιο Πάσχα!
• Η ευρύτερη περιοχή της Καλαμπάκας φιλοξένει ήδη, πολλούς τουρίστες
και αναμένει και χιλιάδες επισκέπτες και ετεροδημότες τη Μεγάλη Εβδομάδα

Τ

ο γεγονός ότι οι τάσεις, σε ότι αφορά τον
τουρισμό στην περιοχή της Καλαμπάκας και
των Μετεώρων είναι αυξητικές, αυτό είναι
«γνωστόν τοις πάσι», όπως γνωστό και
αδιαμφισβήτητο πλέον είναι, ότι ο Δήμος
Μετεώρων, αποτελεί δημοφιλέστατο Πασχαλινό
προορισμό!

Του

Γιώργου Χρ. Σιαμουρέλη

✉ grgsiamourelis@gmail.com
Τα τελευταία χρόνια οι αριθμοί μαρτυρούν την αύξηση
των επισκεπτών και φυσικά τα χαμόγελα όλων των επαγγελματικών κλάδων είναι πολλά! Υπάρχει πληρότητα στα
καταλύματα και το 2019 είναι και θα συνεχίσει να είναι
ακόμη μια εξαιρετική σαιζόν για τον τουρισμό στην περιοχή,
αλλά και στη χώρα.
Αποτελεί προορισμό και για τους εγχώριους επισκέπτες,
αφού τα μεγαλύτερα ειδησεογραφικά και ταξιδιωτικά site
, τηλεοπτικά κανάλια και περιοδικά της χώρας μας, αλλά
και του εξωτερικού, τη συμπεριλαμβάνουν ως έναν από
τους καλύτερους προορισμούς και για το φετινό Πάσχα.
Το φυσικό τοπίο, η απαράμιλλη θρησκευτικότητα του
χώρου, με τα υπέροχα και μοναδικά Μοναστήρια σε συνδυασμό με το κλίμα κατάνυξης που νιώθουν όσοι τα επισκέπτονται, τις Άγιες ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας
τόσο κατά τη Θεία Λειτουργία όσο και το βράδυ της Αναστάσεως, συμβάλουν σημαντικά στην αύξηση των επισκέψεων.
Σε συνδυασμό με πολλούς ακόμη παράγοντες (εστίαση,

διαμονή, διασκέδαση, ξενάγηση, ορεινός όγκος κτλ) βρίσκεται ψηλά στην επιλογή των επισκεπτών, είτε μεμονωμένων, είτε οργανωμένων σε γκρουπ.
Σημειώνουμε επίσης ότι η «αγκαλιά» της Καλαμπάκας
και των τοπικών κοινοτήτων, καρτερά τούτες τις Άγιες
ημέρες και τα τέκνα της, τα οποία διαμένουν σε άλλες περιοχές της Ελλάδος, αλλά και στο εξωτερικό! Χιλιάδες,
εργαζόμενοι φοιτητές με καταγωγή από την περιοχή, επι-

στρέφουν στις πατρογονικές εστίες, για να περάσουν οικογενειακά το Πάσχα.

Ανοιχτή η τοπική αγορά
Τέλος, να υπενθυμίσουμε προς όλους, ντόπιους και μη
ότι η αγορά της Καλαμπάκας, με επάρκεια αγαθών, θα
είναι ανοιχτή σήμερα Κυριακή των Βαΐων, καθώς και όλη
την Μεγάλη Εβδομάδα με διευρυμένο εορταστικό ωράριο.

ΤΩΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ 5

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΕΝΣΗΜΩΝ
ΤΗΛ. ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ 24310 77050, 24310 31616
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Και τρίτη «γλυκιά» γωνιά

Α

Ενας νέος χώρος που
φιλοξενεί τα μοναδικά
γλυκίσματα που δημιουργεί ο κ. Τριζώνης με
αγάπη και μεράκι.
Μετά λοιπόν το κεντρικό κατάστημα επί της
Αγίου Κωνσταντίνου και
της οδού Γαριβάλδη,
τώρα οι Τρικαλινοί έχουν
και τρίτο σημείο να απολαύσουν τα αγαπημένα
τους γλυκίσματα!

ΞΕΚΙΝΗΣΑΜΕ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

“ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ”

Γεώργιος Σ. Σακκάς
Διπλ. Πολιτικός μηχανικός ΔΠΘ, Msc

ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ • ΨΗΣΤΑΡΙΑ

Τηλ.: 24310 30268

Αναλαμβάνονται:

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€

Aρχιτεκτονικές - στατικές μελέτες
Έκδοση οικομικών αδειών
Νομιμοποιήσεις τοκτοποιήσεις αυθαιρέτων
Ανακαινίσεις καταστημάτων
Τοπογραφικές εργασίες
Δηλώσεις - Διορθώσεις
εθνικού κτηματολογίου

ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ

κόμα μια
«γλυκιά»
γωνιά
απέκτησαν εδώ
και λίγες ημέρες οι
Τρικαλινοί, καθώς
ο γνωστός
ζαχαροπλάστης
Βασίλης Τριζώνης
επεκτάθηκε σε
ακόμα ένα σημείο
της πόλης, επί της
οδού Καλαμπάκας.

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

Περαιβού 18, Τρίκαλα
Τηλ.: 24310 23748 • Fax: 24310 79710

Καποδιστρίου 21•Τρίκαλα•Τηλ. & fax: 24310 76699•κιν.: 6980522711

Κιν.: 6977299508 • e-mail: georg.sakkas@gmail.com

www.xoutos-interior.gr

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
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Μέσα από δημοσιεύματα των παλιών τοπικών εφημερίδων

Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΙΑΣ
Μία επιλογή από δρώμενα και σχόλια απ’ τον ΘΥΜΙΟ ΓΡ. ΛΩΛΗ
Αν και η σημερινή ημεροχρονολογία, θυμίζει μία αποφράδα για την χώρα μας περίοδο της πρόσφατης ιστορίας μας
και συγκεκριμένα εκείνη της κήρυξης της δικτατορίας των
Συνταγματαρχών της 21ης Απριλίου του 1967 και την επτάχρονη παραμονή της Δημοκρατίας στον «γύψο» της αναστολής των Συνταγματικών δικαιωμάτων των πολιτών, με τις
γνωστές παρεπόμενες οδυνηρές συνέπειες, η ετεροχρονισμένη επικαιρότητα, επιβάλλει την αποδελτιοποίηση της εεφημερίδας «Θάρρος», της Κυριακής 21ης Άπριλίου του 1919.

Πάντως ο συγκεκριμένος συμπολίτης,
υπήρξε σπουδαίος Τρικαλινός παράγοντας, με μεγάλη συμμετοχή στα τοπικά δρώμενα, ως επιστήμονας Πρώτος
Πολίτης της πόλης και άνθρωπος.

ΚΑΙ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ
Αυτή ήταν κι’ η σπουδαιότερη είδηση
της ημέρας, χωρίς να λείπουν και άλλες
ενδιαφέρουσες, όπως τα πορίσματα
ενός Συνεδρίου των δασκάλων στα
Τρίκαλα, το οποίο ασχολήθηκε με την
γλώσσα μας και τα αναγνωστικά, κατέληξε δε στο συμπέρασμα ότι, η μητρική είναι η καλύτερη.

ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ

ΟΙ ΠΛΑΝΟΔΙΟΙ ΓΑΛΑΤΑΔΕΣ

Η οποία μάλιστα, ίδρυσε και νυκτερινό
ιατρείο αφροδισίων νοσημάτων.

Εορτή των Βαΐων σήμερα, που η εκκλησία μας γιορτάζει
την επί πώλον όνου θριαμβευτική είσοδο του Χριστού στα Ιεροσόλυμα, πρίν τα Πάθη, τη Σταύρωση και την Ανάστασή του,
μετά την τριήμερη ταφή του. Συμπτωματικά όμως, η εφημερίδα «Θάρρρος», στο φύλλο της Κυριακής 21 Απριλίου
1919-δηλαδή εκατό χρόνια πρίν σαν σήμερα-σε πρωτοσέλιδο δημοσίευμά της, αναφέρεται στην θερμή υποδοχή που
ετοίμαζαν οι γεωργοί κολλίγοι στον τότε υπουργό Γεωργίαςκαι μετέπειτα πρωθυπουργό της χώρας μας-Γεώργιο Καφαντάρη, που στο πρόσωπό του, οι ξωμάχοι της γής, έβλεπαν ένα νέο σωτήρα τους, γιατί και μετά την εξέγερση του
Κιλελέρ και το νόμο απαλλοτρίωσης και διανομής των τσιφλικιών στους ακτήμονες καλλιργητές του Βενιζέλου, αυτά
παρέμειναν, σε μεγάλο αριθμό στα χέρια τους.

Την εποχή που άφθονο γάλα παράγονταν στο Νομό μας, καθώς υπήρχε
τότε μεγάλη κτηνο- κτηνο- τροφία, εκδόθηκε και μία αστυνομική διάταξη, που
απαγόρευε την πώλησή του, από πλανόδιους γαλατάδες.

Έτσι μπήκε τέλος ή περιορίστηκε, το
θέαμα των γαλατάδων, οι οποίοι κάθε
πρωΐ άφιναν τα κατοσταράκια ή τα μεγαλύτερα δοχεία τους μαστραπάδες, με
πρόβειο ή αγελαδινό φρεσκοαρμεγμένο γάλα, στα παράθυρα ή τις εξώπορτες των πελατών τους.

Ενώ κι’ ο τότε Επιθεωρητής των Δημοτικών Σχολείων της πόλεως-που το
επίθετό του παραπέμπει στον Γενάρχη
του Ιουδαϊκού έθνους-επρόκειτο ν’ αναχωρήσει στην Αθήνα, προκειμένου να
πάρει μέρος σε γενικό Συνέδριο Επιθεωρητών γιά να συζητήσουν την νέα
εκπαιδευτική μεταρρύθμιση στα Σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,
αφού από τότε, ο κάθε υπουργός Παιδείας, έκανε και τον δικό του νόμο-όπως
συνηθίζεται και στις ημέρες μας.

Πρέπει να σημειωθεί ότι, ο Γεώργιος Καφαντάρης, ήταν Ευρυτάνας πολιτικός των Φιλελευθέρων, βουλευτής, υπουργός
Γεωργίας και πρωθυπουργός της Ελλάδος, μετά τον Ελευθέριο Βενιζέλο.
Ο Γεώργιος Καφαντάρης, υπουργός
Γεωργίας, που αναμένονταν να έλθει
στα Τρίκαλα, τον Απρίλιο του 1919,
για το θέμα της διανομής των
τσιφλικιών. Γεννήθηκε στο χωριό
Ανατολική Φρασκίστα της Ευρυτανίας
στις 13 Οκτωβρίου 1864 και πέθανε
στην Αθήνα στις 28 Σεπτεμβρίου 1936,
σε ηλκία 72 χρονών. Διετέλεσε και
πρωθυπουργός απ’ τις 6 Φεβρουαρίου
1924 μέχρι 12 Μαρτίου του ίδιου
έτους, μετά τον Ελευθέριο Βενιζέλο και
τον διαδέχθηκε ο Αλέξανδρος
Παπαναστασίου

Για να συναντηθεί και συνεργασθεί
με τον υπουργό, είχε αφιχθεί και ο εκ
Νεοχωρίου βουλευτής των Φιλελευθέρων Θεόδωρος Φίλιος.
Ο εκ Νεοχωρίου Βουλευτής των Φιλελευθέρων
Θεόδωρος Φίλιος, ο οποίος θα συζητούσε το
θέμα της διανομής των τσιφλικιών με τον
υπουργό Γεωργίας Γεώργιο Καφαντάρη, που
αφίχθηκε γι’ αυτόν τον λόγο στα Τρίκαλα, τον
Απρίλιο του 1919

Η ΜΕΓΑΛΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
Όμως πολύ ενδιαφέρουσα, είναι και
η ανακοίνωση, για την λειτουργία μίας
από τις πρώτες στην πόλη μας οργανωμένης πολυκλινικής, αυτής του Φιλίππου Χριστοδήμου.

Ο Φίλιππος
Χριστοδήμος,
γιατρός κλινικάρχης
και Δήμαρχος
Τρικάλων, με
πολυσχιδή
δραστηριότητα

Ήταν η εποχή που ο Φλέμινγκ, ανακάλυψε και διέθεσε σε χρήση, την σωτήρια πενικιλλίνη του, χάρη στην οποία
χιλιάδες άνθρωποι θεραπεύονται από
πολλές αρρώστειες και διαφεύγουν
τον θάνατο. Όταν η πενικιλλίνη, έφθασε και στην πόλη μας, τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια, η διάθεσή της γίνονταν με φειδωλότητα, απ’ τον Νομίατρο
και Δήμαρχο τότε Χριστοδήμο και προσωπικά, έχω μία πικρή ανάμνηση, καθώς-όπως έλεγαν οι δικοί μου, όταν ζήτησαν μία ένεση πενικιλλίνης για τον άρρωστο πατέρα μας, που έτσι θα γίνονταν καλά ή θα παράτεινε την έλευση του
τέλους, ο Χριστοδήμος αρνήθηκε την
χορήγησή της. Κι’ ο πατέρας πέθανε το
χειμώνα του 1944, υποκύπτοντας στην
αρρώστεια που τον ταλαιπωρούσε απ’
την εποχή της αιχμαλωσίας του, στην
γνωστή αποτυχημένη μάχη του Σαγκαρίου, στην Μικρά Ασία.

Ο Γρηγόρης Λώλης, που ως επίστρατος, πήρε
μέρος στην εκστρατεία στην Μικρά Ασία,
πολέμησε στον Σαγκάριο και έζησε
αφάνταστες δοκιμασίες, επί δύο χρόνια
αιχμάλωτος των Τούρκων, ενώ οι δικοί του στα
Τρίκαλα τον θεωρούσαν νεκρό και
δυσκολεύθηκαν να τον γνωρίσουν, όταν γύρισε

Πλανόδιοι
γαλατάδες, ενώ
διανέμουν
το γάλα με
μεγάλα τσίγκινα
γκούμια και
ποδήλατο στους
πελάτες τους

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ
ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
Καθώς και τότε πλησίαζε το Πάσχα,
ξεκίνησε ένας έρανος γιά την συγκέντρωση και χορήγηση βοηθημάτων σε οικογένειες πεσόντων στην μάχη του
Σκρά, οι οποίες και καταγράφηκαν κατόπιν εντολής του πρωθυπουργού.

ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ
Τέλος, το «Θάρρος», δημοσιεύει τηλεγράφημα απ’ την Λάρισα, που αναγγέλλει την εκεί άφιξη σιδηροδρομικώς
εκεί του Βασιλιά Αλεξάνδρου Α’, ο
οποίος. όπως είναι γνωστό, βρήκε πρόωρο και απροσδόκητο θάνατο, από
δάγκωμα στο πόδι, πιθήκου, που κυκλοφορούσε στον βασιλικό κήπο του
Τατοΐου, γεγονός πού συγκλόνισε τότε.

CMYK
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ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΜΠΑΣΚΕΤ

ΜΑΤΙΕΣ ΑΛΛΟΥ

ΒΡΟΧΗ ΣΥΝΑΞΕΩΝ

ΣΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ

Στον ΑΟΤ παρακολουθούν με κομμένη
ανάσα τα αποτελέσματα ορισμένων
κομβικών αναμετρήσεων (σελ 5)

Σήμερα το πρόγραμμα έχει Πανελλήνιο
μότο- κρος και ΜΤΒ, ενώ θα τρέξει
το τουρνουά της Δήμητρας (σελ 7,8)

Ο ΑΟΚ θα τα δώσει όλα για νίκη-χρυσάφι
στην Μελίκη, ενώ οι Ικαροι παίζουν
με τον ποιοτικό ΠΑΣ Γιάννενα (σελ 3)

4 Ο Διγενής Νεοχωρίου εξασφάλισε και μαθηματικά
την άνοδο κερδίζοντας στο Μικρό Κεφαλόβρυσο με 0-1
(σελ. 4,6,7)
CMYK
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Σε δεινή θέση
Ο Παναθηναϊκός εμφανίστηκε σε κακή
βραδιά και η Ρεάλ Μαδρίτης άνοιξε
την ψαλίδα κάνοντας το 2-0
Καμία σχέση ο δεύτερος αγώνας με τον πρώτο.
Ο Παναθηναϊκός δεν εμφανίστηκε ποτέ στο παρκέ σύμφωνα με το basketblog, ο Καλάθης ήταν εντελώς άστοχος
(0/9 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 1/2 βολές) ) και η Ρεάλ
Μαδρίτης που επέβαλλε τον ρυθμό της από το πρώτο λεπτό, επικράτησε με 78-63 και έκανε το 2-0 στη σειρά. Ο
Φακούντο Καμπάτσο έκανε φοβερό παιχνίδι για τους γηπεδούχους με 13 πόντους, 9 ασίστ και τους οδήγησε στη
νίκη.
Η Ρεάλ Μαδρίτης έδειξε με την έναρξη του παιχνιδιού
τις προθέσεις της. Έπαιξε γρήγορο μπάσκετ, έτρεξεστο
παρκέ, εκμεταλλεύτηκε τα πέντε λάθη του Παναθηναϊκού
και κράτησε το τριφύλλι στους οχτώ πόντους σε ολόκληρη
την πρώτη περίοδο.
Η διαφορά ξέφυγε σχετικά νωρίς στο ματς και ο Πρέπελιτς αφού δέχτηκε την έξτρα πάσα του Ράντολφ, ευστόχησε από την περιφέρεια, κάνοντας το +15 για την
ομάδα του (21-6, 9’).
Στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Παναθηναϊκός προσπάθησε
να ρίξει τη διαφορά. Η είσοδος του Αντετοκούνμποπροσέδωσε δύναμη στη ρακέτα των “πρασίνων” και ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού έβγαλε μερικές συνεχόμενες
άμυνες με αποκορύφωμα το εντυπωσιακό μπλοκ στον
Αγιόν.
Επιθετικά παρόλο που ο Καλάθηςήταν αρκετά άστοχος,
ο Παναθηναϊκός βρήκε κάποιες λύσεις και έπειτα από το
τρίποντο του Τόμας σε δευτερεύοντα αιφνιδιασμό, κατέβασε τη διαφορά κάτω από τους δέκα μετά από αρκετά
λεπτά (33-24, 17’).
Στην τρίτη περίοδο ο Παναθηναϊκός κατόρθωσε να κατεβάσει τη διαφορά στους επτά (38-31) έπειτα από το
καλάθι στον αιφνιδιασμό του Κίλπατρικ. Ωστόσο, στη συνέχεια η Ρεάλ επέβαλλε τον ρυθμό της και ο Παναθηναϊκός
κατέρρευσε.
Οι γηπεδούχοι που βρήκαν λύσεις και από την περιφέρεια, έκαναν επιμέρους σκορ 21-7, ενώ ο Καμπάτσο
πέτυχε πέντε συνεχόμενους πόντους και αφού ευστόχησε
για τρεις μετά από ντρίπλα, έφτασε τη διαφορά στη
μέγιστη τιμή της (59-38, 29’).
Το τέταρτο δεκάλεπτο αποτέλεσε τυπικό διάστημα για
την έκβαση του αγώνα. Η Ρεάλ είχε αποκτήσει ήδη ένα
προβάδισμα που κυμαινόταν στους 15-20 πόντους.
Ο Καμπάτσο ήταν καταπληκτικός και ήταν αυτός που
οδήγησε την ομάδα του στη νίκη..
Πέτυχε 13 πόντους, μοίρασε εννιά ασίστ, μάζεψε επτά
ριμπάουντ και έκανε όσα χρειάζονταν για τη δεύτερη
νίκη της Ρεάλ στη σειρά με 78-63.
Τα δεκάλεπτα: 21-8, 35-26, 61-41, 78-63
Ρεάλ Μαδρίτης: (Πάμπλο Λάσο) Κοζέρ 3, Ράντολφ 10,
Φερνάντεθ 3, Καμπάτσο 13, Αγιόν 10, Κάρολ 3, Ταβάρες
6, Ντεκ 2, Πρέπελιτς 9, Τόμπκινς 8, Τέιλορ 11
Παναθηναϊκός: (Ρικ Πιτίνο) Τόμας 13, Λάνγκφορντ 4,
Παπαγιάννης 2, Παπαπέτρου 9, Γκιστ 7, Βουγιούκας 4,
Λεκαβίτσιους 6, Κιλπάτρικ 10, Λοτζέσκι 7, Καλάθης 1, Αντετοκούνμπο, Μήτογλου
Από την πλευρά του ο κόουτς Πιτίνο παραδέχτηκε την
Ισπανική ανωτερότητα αλλά πρόσθεσε ότι «μπορούμε να
αλλάξουμε προσωπικότητα»

Σαν… σιδηρόδρομος
Πολλοί θεωρούν ότι τα Ελληνικά επίθετα είναι δύσκολα
στην προφορά.
Τι να πει όμως κανείς για μια περίπτωση από άλλη
χώρα.
Το basketa έγραψε χαρακτηριστικά:
Το επώνυμο ενός διεθνή παίκτης της Ρουάντας αποτέλεσε τον απόλυτο γρίφο στα προκριματικά του Παγκοσμίου
Κυπέλλου 2019 και προκάλεσε έντονο πονοκέφαλο σε
όσους επιχείρησαν να το προφέρουν, ακόμα και να το
γράψουν.
Θα μπορούσε να αποδοθεί στα ελληνικά ως Ζαν-Ζακ
ΟυίλσονΕνσομποζουαμπιοσενουμπουκίζα ή Νσομποζουαμπιοσενουμουκίζα.
Το πιθανότερο είναι πως καμία από τις δύο δεν είναι η
σωστή προφορά του, αφού ο 20άχρονος γκαρντ έχει
επώνυμο-γλωσσοδέτη, που ελάχιστοι μπορούν να το πουν
ή να το γράψουν σωστά.
Ο ίδιος πάντως προσπαθεί απλώς να κάνει καλά την
δουλειά του.

Χρήσιμη εμπειρία
Ο Παναγιώτης Καραγιώργος πλούτισε τις παραστάσεις
μέσα από την συμμετοχή του στην Α1 ΕΣΑΚΕ και τα Τρίκαλα

Ο

ι φίλαθλοι δεν
κρύβουν την
αδυναμία τους
για το Ελληνικό

στοιχείό.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Ωστόσο κρίνοντας κανείς
ρεαλιστικά τα πράγματα γνωρίζει ότι οι περισσότερες ομάδες της Α1 ΕΣΑΚΕ βασίζονται
σε μεγάλο βαθμό στους ξένους παίκτες.
Εκεί η αγορά είναι μεγάλη
και μέσω των μάνατζερ εντοπίζουν αξιόλογες περιπτώσεις,
που κάνουν την διαφορά.
Δεν λείπουν όμως και οι
άτυχες επιλογές όπως συνέβη
στην τελευταία θητεία των
Τρικάλων στα σαλόνια.
Εκ των πραγμάτων πάντως
χρειάζονται και φρέσκα πρόσωπα που να βοηθούν κυρίως
στην προπόνηση και να τα δίνουν όλα στα λεπτά που θα
παίξουν.
Ακόμη και μια- δυο φάσεις
είναι αρκετές για να γυρίσουν
την ροή ενός παιχνιδιού.
Φτάνοντας προς την ολοκλήρωση των αφιερωμάτων
στον εκπρόσωπό μας να μην
ξεχάσουμε και την παρουσία
του νεαρού Παναγιώτη Καραγιώργου.
Ο ίδιος ήρθε αθόρυβα στην
ομάδα μαζί με άλλους δυο
παίκτες και από την πρώτη
μέρα έσπευσε να βοηθήσει
όσο μπορούσε.
Τον θυμόμαστε να ρουφάει
κάθε στιγμή από την προπονητική δουλειά ξέροντας ότι
σε βάθος χρόνου θα έβγαινε
κερδισμένος.
Διότι όπως λένε και οι ειδικοί όσα διδάσκεται κανείς σε
μια χρονιά στην Α1 ισοδυναμεί
με πολύ περισσότερα έτη σε
άλλα πρωταθλήματα.
Τούτο είναι λογικό, αφού
οι πιτσιρικάδες συνεργάζονται
με βαριά ονόματα, οπότε συλλέγουν ιδέες μέσα από την
καθημερινή δράση.
Από την άλλη όταν διασταυρώνουν ξίφη με καταξιωμένους παίκτες βλέπουν από
μέσα τα ιδιαίτερα στοιχεία
τους και το πώς κινούνται στο
παρκέ.
Ετσι προβαίνουν ανάλογα
σε διορθωτικές κινήσεις.
Πάντως ο Καραγιώργος
προσαρμόστηκε γρήγορα στα
Τρίκαλα και μετείχε σε όλες
τις εκδηλώσεις της ομάδας
εντός και εκτός γραμμών.
Πλέον συνεχίζει στην Ελευθερούπολη μαζί με τον παλιό
παίκτη του ΑΣΤ Τάσο Χαρισμίδη.
Τα Τρίκαλα τον σύστησαν
στο κοινό τον Αύγουστο του
17 με τον κάτωθι τρόπο.
Ο Παναγιώτης Καραγιώργος (1999, 1.96) που είναι ένα
εξαιρετικό ταλέντο αναδείχτηκε πρωταθλητής Θεσσαλονίκης με την εφηβική ομάδα

Ο Π. Καραγιώργος αγωνίστηκε αθόρυβα στην τελευταία
χρονιά των Τρικάλων στα σαλόνια
του ΠΑΟΚ και αγωνίζεται στην
θέση του guard".
Ο νεαρός παίκτης βρέθηκε
στο στοιχείο του τον Οκτώβρη
του 17,
Aries την Δευτέρα στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Μέρας
Σχολικού Αθλητισμού.
Συγκεκριμένα οι Κένταν Φέϊσι, Παναγιώτης Καραγιώργος
και ο Team Manager Κώστας
Κωτούλας επισκέφτηκαν το
1ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμπάκας, οι Μιχάλης Λούντζης,
Σάνον Χέϊλ, Φίλιππος Καλογιαννίδης το 35ο Δημοτικό
Σχολείο Τρικάλων ενώ οι Διαμαντής Σλαφτσάκης, Στέλιος
Σκουλούδης, Διονύσης Τάταρης και Σοντρε Τζόουνς βρέθηκαν στο 8ο Λύκειο Τρικάλων.
Οι παίκτες συνομίλησαν με
τα παιδιά, έπαιξαν μπάσκετ
μαζί τους, υπέγραψαν αυτόγραφα και φωτογραφήθηκαν
μαζί τους.
Πλούσιο υλικό άντλησε τον
Μάρτη του 18 απέναντι σε
βαρύ χαρτί.
Ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός διεύρυνε σε 20-0 το εφετινό αήττητο του στην Α1 Ανδρών, μετά το άνετο πέρασμα
του με 96-66 από την έδρα
των Τρικάλων, έχοντας μεγάλους πρωταγωνιστές τους
Θανάση Αντεοκούνμπο (25π.,
ρεκόρ πόντων με τη φανέλα
του Παναθηναϊκού) και Κωνσταντίνο Μήτογλου (20π., ρεκόρ πόντων με τη φανέλα του
Παναθηναϊκού).
Στον αντίποδα, η ουραγός
ομάδα του Φώτη Τακιανού, η
οποία αγωνίστηκε με μόλις
επτά παίκτες, υποχώρησε σε
3-17, ενώ ο Τζον Φιλντς πάλευε σχεδόν μόνος στην επίθεση, σκοράροντας περίπου
τους μισούς πόντους των Τρικάλων (32π.).
Η απόλυτη κυριαρχία στα
ριμπάουντ (50 έναντι 35), η
έφεση στη δημιουργία (29
ασίστ έναντι μόλις 9), τα υψηλά ποσοστά ευστοχίας και η...
διαφορά δυναμικότητας συνέβαλαν ώστε το «τριφύλλι»
να περάσει ένα ήσυχο απόγευμα στα Τρίκαλα και να

μην... αγχωθεί από τις απουσίες των Μάρκους Ντένμον
(τραυματίας), Κέι Σι Ρίβερς
(τραυματίας), Ματ Λοτζέσκι,
Μάικ Τζέιμς και Έιντριαν Πέιν,
που δεν είχαν δικαίωμα συμμετοχής.
Τα δεκάλεπτα: 15-20, 3341, 49-66, 66-96
Ο Παναθηναϊκός «τιμώρησε» από την περιφέρεια την
άμυνα ζώνης των γηπεδούχων
στο πρώτο δεκάλεπτο, ξεφεύγοντας στο 6’ με 3-13. Ωστόσο, η έλλειψη διάρκειας στην
«πράσινη» άμυνα ήταν αυτή
που άνοιξε το... δρόμο στον
Φιλντς, ο οποίος στο 12’ μείωσε τη διαφορά στο -3 (1922).
Η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ, όμως, με τον Καταλανό τεχνικό να ρίχνει στο
παρκέ και τον Καλαϊτζάκη και
να προχωρά σε... αλχημείες
στο σχήμα λόγω των απουσιών, βρήκε και πάλι το μακρινό σουτ και πήρε το δρόμο
προς τα αποδυτήρια στο +8
(33-41).
Με τους «πράσινους» να
ενεργοποιούν την άμυνα στην
επανάληψη και τον Θανάση
Αντετοκούνμπο σε... κέφια
στην επίθεση, η διαφορά εκτοξεύτηκε σε μη αναστρέψιμα
επίπεδα (+23, 51-74 στο 33’),
με τα Τρίκαλα να μένουν από
δυνάμεις και να μην μπορούν
να φανούν ανταγωνιστικοί,
περιμένοντας καρτερικά τη
λήξη, που βρήκε τους «πράσινους» στο +30 (66-96).
Απέναντι στους πράσινους
ο Καραγιώργος είχε 2 πόντους.

Μεστή εμφάνιση
Την καλύτερή του εμφάνιση
ο συγκεκριμένος αθλητής την
πραγματοποίησε σε ματς με
μεγάλο άνοιγμα ψαλίδας.
Πιο εύκολο απόγευμα δεν
θα μπορούσε να περάσει το
Ρέθυμνο..
Η ομάδα του Νίκου Βετούλα
βρήκε απέναντι του τα αποδεκατισμένα Τρίκαλα και δεν
δυσκολεύτηκε να φτάσει στη
νίκη με το εμφατικό 103-67,
σπάζοντας ένα σερί τριών ηττών. Παράλληλα, το Ρέθυμνο

εκμεταλλεύτηκε και την εντός
έδρας ήττα του Κολοσσού
και “έπιασε” την ομάδα της
Ρόδου στη βαθμολογία, ανεβαίνοντας μάλιστα τότε στην
8η θέση.
Το ματς δεν αντέχει σε κριτική. Τα Τρίκαλα πήγαν στην
Κρήτη με μόνο δύο ξένους
(Τέγιτς και Μόρις) και οκτώ
διαθέσιμους παίκτες, εκ των
οποίων έπαιξαν οι επτά, χάνοντας φυσιολογικά για 11η
συνεχόμενη αγωνιστική και
για 12η φορά σε ισάριθμους
εκτός έδρας αγώνες. Οι Θεσσαλοί άντεξαν όσο... άντεξε
η άμυνα ζώνης που χρησιμοποίησε κατά κόρον ο Φώτης
Τακιανός. Δηλαδή περίπου 11
λεπτά.
Σε εκείνο το χρονικό σημείο
οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν ένα
επιμέρους 22-4 και μέσα σε
λιγότερο από πέντε λεπτά μετέτρεψαν το 24-22 σε 46-26.
Το Ρέθυμνο δεν χρειάστηκε
να φορτσάρει για να ανεβάσει
τη διαφορά μέχρι τους 40
πόντους στην τέταρτη περίοδο (99-59 στο 36’), με τον Βετούλα να μοιράζει παράλληλα
το χρόνο συμμετοχής σε
όλους τους παίκτες, καθώς
κανείς δεν έπαιξε πάνω από
24’32’’ (Μούντι).
Δύο ρεκόρ ομάδας για τη
συγκεκριμένη σεζόν σημείωσε
το Ρέθυμνο στο παιχνίδι. Η
διαφορά με την οποία νίκησε
τα Τρίκαλα είναι η μεγαλύτερη
φετινή του στο πρωτάθλημα
(η προηγούμενη ήταν το +28
επί του Κολοσσού), ενώ οι
103 πόντοι που σημείωσε αποτελούν επίσης την κορυφαία
φετινή επιθετική του επίδοση,
πάνω από τους 97 που είχε
βάλει στην Αμαλιάδα.
Την καλύτερή του εμφάνιση
με τη φανέλα του Ρεθύμνου
έκανε ο Άντονι Λι.
Μέχρι τότε ο 27χρονος Αμερικανός φόργουορντ δεν είχε
βάλει σε κανένα παιχνίδι πάνω
από 10 πόντους, κόντρα στα
Τρίκαλα όμως πέτυχε 23 με
8/11 δίποντα και 7/10 βολές,
κάνοντας επίσης ατομικό ρεκόρ και σε ριμπάουντ (17).
Το Ρέθυμνο είχε τόσο καλή
κυκλοφορία της μπάλας στο
παιχνίδι, που μοίρασε 33 ασίστ
και έβαλε συνολικά 39 καλάθια, μία εκπληκτική αναλογία
για οποιαδήποτε ομάδα! Μάλιστα, καλύτερος όλων στον
τομέα των ασίστ ήταν ο Χίκι
(8), ο μόνος από τους 12 παίκτες του Ρεθύμνου που δεν
σκόραρε...
Η διαφορά μεταξύ των δύο
ομάδων κάτω από τα δύο καλάθια ήταν χαώδης. Το Ρέθυμνο μάζεψε 28 ριμπάουντ
παραπάνω (47 έναντι 19 των
Τρικάλων), πέτυχε 18 πόντους
από τα 17 επιθετικά και είχε
συνολικά 54 πόντους μέσα
από τη ρακέτα.
Στο συγκεκριμένο ματς ο
Καραγιώργος ήταν αξιοπρεπέστατος σημειώνοντας 12
πόντους.

τΟΠιΚΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

Να βγουν μπροστά
Π

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Η αλυσίδα δεν σπάζει και φέτος με αρκετές ομάδες να μοχθούν για το καλύτερο τόσο στην
κορυφή, όσο και στην ουρά. Η
σημερινή αγωνιστική πάντως
θα είναι καθοριστική για αρκετό
κόσμο.
Ασφαλώς τα στελέχη των τοπικών ομάδων κοιτάζουν την
δική τους δουλειά και μέλημά
τους είναι να δώσουν ότι έχουν
και δεν έχουν περιορίζοντας τα
λάθη στο ελάχιστο.
Από βαθμολογικής σκοπιάς
τα φώτα πέφτουν στον αγώνα
της Καλαμπάκας, που καλείται
να επιστρέψει στεγνή σήμερα(17.00) από την Μελίκη.
Την ίδια ώρα οι Ικαροι φιλοξενούν τον σπουδαίο και ανεβασμένο ΠΑΣ Γιάννενα, οπότε
είναι φανερό πως στο κλειστό
της Μπάρας οι εμπνεύσεις δεν
θα λείψουν.
Εν αρχή λοιπόν ο ΑΟΚ, που
καλείται να βρει το κουμπί της
Μελίκη. Η αναμέτρηση είναι
ντέρμπι με τα όλα της, αφού
και οι γηπεδούχοι κυνηγούν τον
ίδιο στόχο και θέλουν να αξιοποιήσουν την έδρα τους.
Οι κιτρινομπλέ έσπευσαν να
προετοιμαστούν όσο καλύτερα
μπορούσαν για τις ανάγκες της
συνάντησης, ενώ μέλημά τους
είναι να παρουσιάσουν αυτά
που πραγματικά μπορούν.
Σε συγκεκριμένα ματς έδειξαν
ότι μπορούν να κλειδώσουν
αποτελέσματα. Για να γίνει αυτό
επιβάλλεται η περιφέρεια να
κάνει υποδειγματική δουλειά
σε οργάνωση και εκτέλεση δίνοντας τον ρυθμό.
Οσο για τους ψηλούς θα
σπεύσουν να σημαδέψουν σωστά από το ζωγραφιστό. Τέτοια
ματς θέλουν αποδεδειγμένα μεγάλο πάθος και ολύμπια ψυχραιμία. Κάθε μπάλα είναι πολύτιμη, οπότε τα Καλαμπακιώ-

Παιχνίδια με ειδικό βάρος έχει σήμερα το τοπικό δίδυμο
που καλείται να δουλέψει στις υψηλές στροφές
τικα χέρια πρέπει να πάνε πρώτα στην πορτοκαλί μπάλα.
Ο εκπρόσωπός μας προετοιμάστηκε και ψυχολογικά με τον
κ. Κωνσταντινίδη να ζητάει συγκεκριμένα πράγματα. Σίγουρα
τα βαριά χαρτιά της Μελίκης
είναι: Μαυρίδης και Λιόλιος
αλλά όλοι θέλουν προσοχή.
Επίσης αναμένεται προσέλευση κόσμου, οπότε τα παιδιά
του ΑΟΚ καλούνται να διαχειριστούν σωστά και την πίεση
φτάνοντας στο τέλος του δρόμου με ψηλά το κεφάλι. Από
την πλευρά τους οι Ικαροι έχουν
μπροστά τους έναν άκρως ποιοτικό αγώνα. Ο αντίπαλος ΠΑΣ
Γιάννενα έδειξε από την αρχή
τις φιλοδοξίες τους και πρωταγωνίστησε σε γεμάτες συναντήσεις.
Δικαίως μονιμοποιήθηκε στα
ψηλά του πίνακα και θέλει να
πετύχει τον καλύτερο δυνατό
επίλογο.
Οι κιτρινόμαυροι όμως έχουν
μπασκετικό εγωϊσμό και θα προσπαθήσουν να ξεδιπλώσουν το
σύνολο των αρετών τους, αφού
με συμβατικές εμφανίσεις δεν
κερδίζονται τέτοιοι αγώνες.
Ασφαλώς όλες οι ομάδες που
μπαίνουν στο παρκέ θέλουν να
κερδίζουν και ο εκπρόσωπός
μας θα επιδιώξει να βγάλει τον
αντίπαλο από τον συνηθισμένο
τρόπο σκέψης του οδηγώντας
τον στα δικά του κυβικά.
Βέβαια οι προπονήσεις δεν
είχαν την επιθυμητή πληρότητα,
ενώ θα απουσιάσει ο Ντούρβας.

Ωστόσο παιχνίδια αυτού του
είδους θέλουν μεγάλη καρδιά
και οι πρωταγωνιστές θα σπεύσουν να εξαντλήσουν τις πιθανότητες.
Τα στελέχη της ομάδας σημειώνουν ότι θα παίξουν για
την υστεροφημία και την αξιοπρέπεια , ενώ αναγνωρίζουν
την ποιότητα του ΠΑΣ σημειώνοντας ότι διαθέτει λύσεις σε
όλες τις γραμμές.
Αξίζει πάντως να βιώσει κανείς από μέσα τις συγκινήσεις
ενός χορταστικού όπως αναμένεται αγώνα.
Στο πλαίσιο αυτό οι Ικαροι
καλούν όλους τους φίλους του
μπάσκετ και όχι μόνο να ενισχύσουν την ομάδα στον δύσκολο αγώνα με αντίπαλο την
ομάδα του ΠΑΣ Γιάννενα η
οποία διεκδικεί το πρωτάθλημα
. Ο αγώνας έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και από το γεγονός
ότι αγωνίζονται στην ομάδα των
Ιωαννίνων δυο Τρικαλινοί αθλητές ο Ντόρης Πανάρας και ο
Βασίλης Πάτρας.
Να υπενθυμίσουμε ότι ο ΠΑΣ
προέρχεται από την επιτυχία
κόντρα στον Ολυμπιακό Βόλου
82-74, όπου οι δικοί μας: Πάτρας και Πανάρας ήταν εξαιρετικοί με 27 και 18 πόντους
αντίστοιχα.
Σίγουρα λοιπόν οι κιτρινόμαυροι θα έχουν μπόλικη δουλειά.

Ο πρώτος κύκλος
Οι φίλοι του μπάσκετ επιχει-

_3

Η Βαθμολογία (σε 23 αγώνες):

Σπουδαία ματς στην Γ’ Εθνική σήμερα με τον ΑΟΚ να θέλει μόνο
διπλό στην Μελίκη , ενώ οι Ικαροι φιλοξενούν τον ΠΑΣ Γιάννενα
αραδοσιακά η
μπασκετική Γ’
Εθνική
προσφέρει
μαζεμένες συγκινήσεις
και ειδικά στην τελική
ευθεία.
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ρούν συχνά αναδρομή στο παρελθόν.
Αξίζει λοιπόν να παραθέσουμε τα στοιχεία των αγώνων του
πρώτου γύρου που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 13 Γενάρη 2019.
Ωστόσο η υπόθεση νίκη στην
φετινή κατηγορία κάθε άλλο
παρά εύκολη είναι.
Στην προκειμένη περίπτωση
τα χαμόγελα ήταν για την Καλαμπάκα που έκανε κατάθεση
ψυχής για να ξεπεράσει με 6866 το εμπόδιο της Μελίκης. Αντίθετα οι Ικαροι δεν μπόρεσαν
να μπουν στο πνεύμα χάνοντας
με το ευρύ 81-55 στα Γιάννενα.
Τα φώτα λοιπόν έπεσαν στον
ΑΟΚ ο οποίος εμφανίστηκε συνειδητοποιημένος στο ματς με
την Μελίκη.
Ολοι στο κιτρινομπλέ στρατόπεδο δεν ήθελαν ούτε καν
να σκεφτούν την πιθανότητα
απώλειας, που θα συνιστούσε
απίστευτο πισωγύρισμα και θα
αδικούσε τους κόπους όλης
της χρονιάς.
Ετσι οι αθλητές μπήκαν αποφασισμένοι στον αγωνιστικό
χώρο για να κυνηγήσουν κάθε
φάση και κυρίως να περιορίσουν τα λάθη και τα νεκρά διαστήματα στο ελάχιστο.
Το μάτι των γηπεδούχων γυάλιζε και όλοι έβαλαν πλάτη για
να μπει το νερό στο αυλάκι.
Ακόμη και σε στιγμές που η
μπάλα ζύγιζε πολλά κιλά οι γηπεδούχοι είχαν το απαραίτητο
καθαρό μυαλό για να διαβάζουν
σωστά τις φάσεις παίρνοντας
τις ιδανικές αποφάσεις.
Πάντως φάνηκε νωρίς ότι η
αγωνία θα τραβούσε σε μάκρος,
διότι και οι αντίπαλοι έδειξαν
ότι δεν θα κατέθεταν εύκολα
τα όπλα.
Το συγκρότημα του Χρήστου
Κωνσταντινίδη φρόντισε να μπει
νωρίς στην θέση του οδηγού
θέλοντας να πάρει το πάνω
χέρι και να μεταφέρει την πίεση
στους αντιπάλους.
Το πρώτο δεκάλεπτο ζέστανε
τους πρωταγωνιστές, που συνέχισαν με την ίδια λογική και
στην β’ περίοδο.
Ετσι πήγαν με σχετικό προβάδισμα στα αποδυτήρια.
Το σκηνικό συνεχίστηκε και

1) Πρωτέας Γρεβενών ----------------------41
1) Βίκος ΠΑΣ Γιάννινα ----------------------39
3) Δόξα Λευκάδας ----------------------------38
4) ΑΓΣ Ιωαννίνων -----------------------------36
5) Ίκαροι Τρικάλων --------------------------32
6) Ολυμπιακός Βόλου -----------------------32
7) Τιτάνες Παλαμά ---------------------------31
8) Μαντουλίδης -------------------------------30
9) Εύαθλος Πολυκάστρου ----------------29
10) Καλαμπάκα --------------------------------29
11) Μελίκη --------------------------------------28
12) ΑΟΚ Βέροιας -----------------------------26
13) Νικόπολη Πρέβεζας --------------------24
(*) Έχουν δώσει το ρεπό τους
(**) Εκκρεμεί το μεταξύ τους παιχνίδι
στην επανάληψη. Ο ΑΟΚ έβρισκε τρόπους να διασπάσει την
αντίπαλη άμυνα αλλά και η Μελίκη δεν έριχνε πετσέτα.
Όμως ήταν φανερό ότι η Καλαμπάκα είχε αέρα νίκης και
δεν ήθελε με τίποτα να γκρεμίσει ότι με κόπο έχτισε μέχρι
τώρα. Εμφανίστηκε ψύχραιμη
στην τελική ευθεία και πήρε
αυτό που ήθελε.
Καθοριστικό ήταν καλάθι του
Μασάδη στα 48’’, ενώ ο ίδιος
προηγουμένως είχε πετύχει τρίποντο και βολή.
Τα δεκάλεπτα: 14-12, 35-30,
53-49, 68-66
Καλαμπάκα (Κωνσταντινίδης): Σπανός 10(2), Μπαλωμένος, Ρέπας, Γαϊτανίδης 6, Παουλεάνου, Σούλκο 2, Γκαντιάς
3, Μασάδης 14, Παπακώστας
23 (2), Κιουρτσίδης 10.
Μελίκη (Ασλανίδης): Λιόλιος
2, Μαυρίδης 18(1), Μαγαλιός,
Κυριακού, Καποδίστριας, Λαπατούρας 6, Καρατζάς 2, Κοτσάμπασης 17(3), Σταυρουλάκης 17(1), Πεϊμανίδης, Λέφας
4, Ρογγότης.
Ουσιαστικά οι Ικαροι έψαχναν
το τέλειο παιχνίδι στην έδρα
του ΠΑΣ. Γιάννενα.
Επίσης το ζητούμενο ήταν
και η υψηλή συγκέντρωση.
Ωστόσο οι κιτρινόμαυροι βρέθηκε σε κακό απόγευμα και
χρειάστηκε να κυνηγούν από
την αρχή στο σκορ.
Το πρώτο δεκάλεπτο ήταν
καταστροφικό και έκοψε τα πόδια. Το 23-7 εκτόξευσε την ψυχολογία των Ηπειρωτών, που
είχαν πολλούς τρόπους να σκοράρουν, ενώ ο εκπρόσωπός
μας έκανε στο διάστημα αυτό
παιδικές επιδόσεις στην επίθεση.
Κοινώς μπροστά του υπήρχε
πλέον ολόκληρο βουνό και
παρά την αντεπίθεση στην δεύτερη περίοδο ήταν φανερό πως
το ματς δεν πήγε με τίποτα
στους Ικάρους
Ο ΠΑΣ(εξαιρετικοί οι συμπο-

----------(19-3)*
----------(18-3)*
----------(17-4)*
----------(15-6)*
---------(11-10)*
-----------( 9 - 1 3 )
---------(10-11)*
---------(9-12)**
---------(9-11)**
-----------( 7 - 1 5 )
----------(7-14)*
----------(5-16)*
----------(2-20)*

λίτες: Πάτρας αν και τραυματίας και Πανάρας) με πολυφωνία και διάθεση στο δεύτερο
μέρος άνοιξε την ψαλίδα, ενώ
οι κιτρινόμαυροι στράφηκαν
άμεσα στα επόμενα.
Τα δεκάλεπτα: 23-7, 37-28,
58-43, 81-55
ΠΑΣ Γιάννινα (Κωστόπουλος): Γεωργίου 12, Πανάρας
15(3), Τσίρμπας 3(1), Πρέντζας
8(2), Καραγκιολίδης 8, Μάντζιος
Π. 1, Μάντζιος Δ. 11, Πάτρας
18(1), Πανταζής 5(1), Γιωτάκης,
Πιστιόλης.
Ίκαροι (Σδράκας): Μέξης 4,
Μπαρμπαρούσης, Κολότσιος Α.
2, Βλάχος 13 (3), Κολότσιος Β.
6, Αργύρης 9, Χατζής 7, Ντούρβας, Τζιοβάρας 1, Φούντας 12,
Στάνκοβιτς 1.

το πρόγραμμα
Κυριακή 21 Απριλίου
Νέο ΚΓ Ιωαννίνων 17.00 ΑΓΣ
Ιωαννίνων-ΑΟΚ Βέροιας Σελεβός-Παπαθανασίου (Καραδήμας)
ΔΑΚ Μελίκης 17.00 ΓΑΣ Μελίκης-ΑΟ Καλαμπάκας ΓαζέταςΒασιλόπουλος (Καλότσης)
Παλαμά 17.00 Τιτάνες Παλαμά-Δόξα Λευκάδας Κατωτικίδης-Παπανικολάου (Τέγα)
Μπάρας 17.00 Ίκαροι -ΠΑΣ
Γιάννινα Τζιοπάνος Ν.-Αγραφιώτης Γρ. (Κουσαϊτης)
ΕΑΚ Βόλου 17.00 Ολυμπιακός
Βόλου-Εύαθλος Φακίτσας-Κοντογιάννης (Γκουντέλιας)
Ρεπό: Μαντουλίδης
Να θυμίσουμε ότι η αυλαία
της 24ης αγωνιστικής είχε ανοίξει την Τετάρτη με την αναμέτρηση: Γρεβενών- Νικόπολης
83-43.
Τετάρτη 24 Απριλίου
Εξ αναβολής
Πολυκάστρου 18.00 Εύαθλος
-Μαντουλίδης Παζώλης-Μπούγλος Παν. (Βαφείδης).

Μακριά από το σπίτι
Εκτός έδρας αγωνίζονται σήμερα οι γυναίκες αλλά και οι Νέες των τρικάλων
Δεν βλέπουν την ώρα να μπουν
στα γήπεδα. Ο λόγος για τις παίκτριες
των γυναικείων τμημάτων του ΑΟΤ.
Όταν αυτό συμβαίνει φροντίζουν
να δίνουν ότι έχουν και δεν έχουν
αναδεικνύοντας τα στοιχεία που δουλεύουν στις προπονήσεις.
Ειδικά φέτος το ταμείο είναι εντυπωσιακό και το σκηνικό δίνει δύναμη
στις παίκτριες για νέες παραστάσεις.
Σίγουρα οι καινούργιες αποστολές
μακριά από το σπίτι κάθε άλλο παρά
εύκολες είναι αλλά τα κορίτσια δεν
θα αφήσουν τίποτα στην τύχη, ενώ
ξέρουν να προσαρμόζονται υποδειγματικά.
Για την 21η αγωνιστική στο πρω-

τάθλημα της Α Εθνικής γυναικών , η
ομάδα των Τρικάλων τρίτη στην Βαθμολογία θα αγωνιστεί με τον Άρη
που είναι στην 2η θέση.Ο αγώνας θα
διεξαχθεί σήμερα Κυριακή 21 Απριλίου στις 16.30 στο γήπεδο Τριανδρίας.
Διαιτητές οι Στόλης-ΑναστασιάδηςΣάκκος (Σερρών)
Το πρόγραμμα
13.00 ΑΕΛ-ΠΑΟΚ
16.30 Αγ. Παρασκευή-Εργοτέλης
16.30 Άρης-Τρίκαλα
16.30 Προοδευτική-Πανσερραϊκή
Ατρόμητος-Γλυφάδα(έγινε χθες
αργά το απόγευμα)
* Εκκρεμούν οι αγώνες Ελπίδες-

Τρίκαλα, Άρης-Ατρόμητος, ΠΑΟΚΓλυφάδα που θα διεξαχθούν στις
24/4.
Από την πλευρά τους οι μικρές της
ομάδας φέτος κατά γενική ομολογία
διδάσκουν ποδόσφαιρο. Αυτό θα επιδιώξουν για μια ακόμη φορά έχοντας:
αρχή, μέση και τέλος στο παιχνίδι
τους μαζί βέβαια με αποτελεσματικότητα και φαντασία για νέο χειροκρότημα.
Στο πρωτάθλημα της Γ Εθνικής
λοιπόν, οι Νέες Τρικάλων που έχουν
εξασφαλίσει την άνοδο στην Β Εθνική,
θα αγωνιστούν σήμερα Κυριακή 21
Απριλίου στις 12.00 με τον Μαγνησιακό στο γήπεδο Αγίας Παρασκευής

Ντέρμπι στην έδρα του Αρη έχουν οι γυναίκες των Τρικάλων.
στην προτελευταία αγωνιστική. Διαιτητές οι Δεληγιάννη-ΠαραφέσταςΔεδικούσης (Λάρισας).

το πρόγραμμα
16.30 Πιερίδες Μούσες-Διγενής

Καρδίτσας
12.00 Μαγνησιακός-Νέες Τρικάλων
16.30 Νηρηίδες Φθίας-Λεοντικός
Κηφισιάς
Ρεπό Α Ε Ζωγράφου.

CMYK
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Κλίκ στο Μικρό Κεφαλόβρυσο
. Κόσμια,
ποδοσφαιρική και
άκρως επιτυχημένη η
παρουσία του
Στέφανου Ψύχου
στον πάγκο του
Νεοχωρίου, οδήγησε
με τους συνεργάτες
του και τους
ποδοσφαιριστές του
την ομάδα στην Γ’
Εθνική νωρίς.
«Ευχαριστώ και
συγχαίρω όλους
όσους ανήκουν στην
ομάδα και στήριξαν,
είτε μέσα, είτε έξω
από το γήπεδο την
προσπάθεια. Βάλαμε
στόχο την άνοδο και
την πετύχαμε
νωρίτερα.
Ξεκινήσαμε καλά το
παιχνίδι μας αλλά η
συνέχεια δεν ήταν ανάλογη. Κατανοητό γιατί όλα έχουν
κριθεί. Πρέπει να τελειώσει το πρωτάθλημα για να δω
την «επόμενη μέρα». Φυσικά και θέλω να συνεχίσω στο
Νεοχώρι. Ποιος δεν θα το ήθελε»; Τόνισε ο νεαρός
προπονητής στο τέλος του χθεσινού παιχνιδιού.

. Λεωνίδας Γκολίτος. Προσωπικότητα.
Ποδοσφαιριστής με αξία, μέσα κι έξω από τα γήπεδα,
αγωνίστηκε και στο Νεοχώρι και στο Μικρό
Κεφαλόβρυσο. Στη φωτό με τον ταμία του Νεοχωρίου
Μιχάλη Αγγελάκη

. Από κοντά
ο Χρήστος
Σακελλαρίου
«φαν» του
Νεοχωρίου και
κομμάτι του…
Στη φωτό με
το μέλος της
διοίκησης
Γρηγόρη
Κυρίτση

. Γιατρός του αγώνα ο Μπάμπης Σίμος.
Η οικογένεια του Γιάννη Σίμου στην υπηρεσία
του Μικρού Κεφαλοβρύσου.

Αξιος πρωταθλητής!
•Ο «Διγενής» εξασφάλισε και μαθηματικά την επιστροφή του στη Γ’ Εθνική

Έ

νας χρόνος
μακριά από
τις τάξεις της
Γ’ Εθνικής
φάνηκε αρκετός για τον
«Διγενή». Η ομάδα του
Νεοχωρίου μάλλον…
ξεκουράστηκε στην
Α’ Ερασιτεχνική καθώς από
την αρχή σήκωσε κεφάλι
και δεν το χαμήλωσε ποτέ,
με αποτέλεσμα νωρίς να
εξασφαλίσει ουσιαστικά την
άνοδο και μόλις χθες να
πετύχει τον στόχο και
μαθηματικά κερδίζοντας
στο Μικρό Κεφαλόβρυσο
με 1-0.

Ο Μανάφας
σε στιγμιότυπο από
το χθεσινό παιχνίδι

Του ΠANOΥ
ΓIΔOΠOYΛOΥ
gidopoulosp@yahoo.gr

Ο,τι και να γίνει δηλαδή στους
εναπομείναντες αγώνες θα επιστρέψει στην παραπάνω κατηγορία. Πολλά έχουν αλλάξει,
αρκετά πρόσωπα προστέθηκαν
ή αφαιρέθηκαν, αλλά η επιτυχία… επιτυχία. Και αν οι χθεσινοί
πανηγυρισμοί ανόδου περιορίστηκαν σε μια ομαδική φωτογραφία, δεν έφταιγε το κρύο,
αλλά το γεγονός πως όλοι ήξεραν πως είτε χθες, είτε αύριο η
άνοδος ήταν «κτήμα» του «Διγενή».
Οι παίκτες του Στέφανου Ψύχου μπήκαν φουριόζοι στο παιχνίδι πέτυχαν γκολ νωρίς αλλά
η συνέχεια δεν είχε καμιά σχέση
με το ξεκίνημα. Ωστόσο ήταν
καλύτεροι, δημιούργησαν κάποιες καλές ευκαιρίες με αποκορύφωμα το δοκάρι του Λαγκαδινού αλλά έως εκεί. Κάποιες
καλές στιγμές είχαν και οι γηπεδούχοι οι οποίοι διανύουν και
αυτοί μια επιτυχημένη χρονιά.

Ο αγώνας
Αν και στο παιχνίδι παρατηρήθηκε έντονη κινητικότητα, οι
ευκαιρίες ήταν ελάχιστες στο
πρώτο ημίχρονο, τουλάχιστον
οι «σοβαρές» και από τις δύο
ομάδες. Με τη διαφορά πως το
Νεοχώρι πέτυχε και γκολ αιφνιδιάζοντας τους αντιπάλους
αφού επιτεύχθηκε πριν ακόμα
συμπληρωθεί το 2ο λεπτό.
Πως; Ο Τσιγαρίδας «έκλεψε»
τη μπάλα τη γύρισε στην περιοχή
και ο Μακρυγιάννης δεν δυσκολεύτηκε να σκοράρει κάνοντας
το 0-1.
Ο «Διγενής» μπήκε δυναμικά
στο παιχνίδι και συνέχισε να έχει
την πρωτοβουλία των κινήσεων
αλλάζοντας εξαιρετικά τη μπάλα
στο πρώτο 15λεπτο.
Στο 8’ ο Διβανές προσπάθησε
να βρει τον Λαγκαδινό αλλά ο
Τεντολούρης τους χάλασε τα
σχέδια και μάζεψε τη μπάλα.
Στο 15’ το Μικρό Κεφαλόβρυσο προσπάθησε για την ισοφάριση αλλά ο Ράπτης δεν ανησύχησε ιδιαίτερα, όταν ο Παπαστεριάδης συνεργάστηκε με τον
Χουλιάρα και αυτός με σουτ
έστειλε τη μπάλα άουτ.
Δεκαπέντε λεπτά αργότερα
κι ενώ «μοιράστηκε» η κίνηση
στο γήπεδο, ο Γκαντιάς εκτέλεσε
φάουλ αλλά δεν ανησύχησε ο
Τεντολούρης. Στο 35’ το Μικρό
Κεφαλόβρυσο θα μπορούσε να
ισοφαρίσει αλλά ο Ράπτης στάθηκε τυχερός και κατ’ επέκταση
το Νεοχώρι, όταν ο Χουλιάρας
βρήκε τον Παπαστεριάδη από
CMYK

Ο Μακρυγιάννης πέτυχε το
μοναδικό γκολ της αναμέτρησης
Προσπάθησε ο Λαγκαδινός χάνοντας ευκαιρίες
για γκολ αλλά δεν σκόραρε…

Ο Καραστέργιος σε μια προσπάθειά του
πλάγια δεξιά, αυτός σούταρε
συρτά και δυνατά κι ενώ η μπάλα
πέρασε από τον έλεγχο των χεριών του Ράπτη, στο πέσιμό του
η μπάλα «κόλλησε» στο σώμα
του και δεν πέρασε ποτέ τη
γραμμή του τέρματός του.
Στο 41’ ξαφνικό σουτ του Λαγκαδινού η μπάλα κατέληξε άουτ.
Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε
με ένα σουτ του Παπαστεριάδη
από δεξιά το οποίο κατέληξε
άουτ.
Πιο αισθητή ευκαιρία δημι-

ούργησαν όμως οι φιλοξενούμενοι στο 59’ όταν ο Διβανές
από αριστερά εκτέλεσε κόρνερ
και ο Μακρής με κεφαλιά έστειλε
τη μπάλα ελάχιστα άουτ από το
αριστερό δοκάρι του Τεντολούρη.
Στο επόμενο λεπτό ο Χουλιάρας δοκίμασε το πόδι του αλλά
αστόχησε.
Στο 67’ ο Καλαμαράς προσπάθησε να πετύχει θεαματικό
γκολ, το έκανε άλλωστε στο παρελθόν, αλλά αυτή τη φορά

αστόχησε.
Στο επόμενο λεπτό ο Παπαστεριάδης επιχείρησε δύσκολο
σουτ αλλά ο Ράπτης βρέθηκε
στη σωστή θέση και μπλόκαρε.
Στο 79’ το Νεοχώρι έφτασε
πολύ κοντά στο δεύτερο γκολ
αλλά το σουτ του Λαγκαδινού
βρήκε στο δοκάρι του Μικρού
Κεφαλοβρύσου. Σουτ μετά από
μια εξαιρετική προσπάθεια του
αρχηγού.
Στο 83’ σουτ του Τσιγαρίδα
από μακριά κατέληξε και αυτό
άουτ, όπως και η κεφαλιά του
Μακρή από κόρνερ στο επόμενο
λεπτό. Στο 84’ από σέντρα του
Γιαννούλα από δεξιά ο Διβανές
δεν μπόρεσε στο πρώτο δοκάρι
να σκοράρει. Στο 86’ από πάσα
του Γκουζιώτη, ο Σαχίνι από
καλή θέση δεν μπόρεσε να κάνει
κοντρόλ και να ολοκληρώσει την
προσπάθεια. Στις καθυστερήσεις
νέα άστοχη προσπάθεια του
Λαγκαδινού από καλή θέση.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΜΙΚΡΟ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ: Τεντολούρης, Μανώλης, Μητσιάδης, Μπζάκος, Ζαροκώστας,
Γκουζιώτης (88’ Βαϊου), Χουλιάρας (86’ Καρανίκας), Παπαστεριάδης, Σαχίνι, Μπούκας, Γκίτσας.
ΝΕΟΧΩΡΙ: Ράπτης, Τσιγαρίδας, Γούτσιος, Γιαννούλας, Καραστέργιος (75’ Σταμέκος), Διβανές, Μανάφας (46’ Νικόλαρος), Μακρής, Μακρυγιάννης
(73’ Παπαθανασίου), Λαγκαδινός, Γκαντιάς (62’ Καλαμαράς).
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Πέτσας (Σταφυλάς- Τεντολούρης).
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Περιμένει δώρα
•Ο ΑΟ Τρίκαλα για την 29η αγωνιστική θα πάρει το παιχνίδι στα
χαρτιά κόντρα στον Αήττητο και περιμένει αποτυχία του Ηροδότου
για να βρεθεί πάνω από την «τετράδα» υποβιβασμού

Η

Αιγινιακός - Κέρκυρα (15.00)
ΑΟΧ Κισσαμικός - Δόξα
Δράμας (15.00)
Παναχαϊκή - Ηρόδοτος
(15.00)
Εργοτέλης - Καραϊσκάκης
(15.00)
Ηρακλής - Βόλος (15.00)
* Ο αγώνας Α.Ο ΤΡΙΚΑΛΑ –
ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ δε θα
διεξαχθεί, μετά την αποβολή
της ΠΑΕ ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ
από το πρωτάθλημα αγωνιστικής περιόδου 2018-2019,
σύμφωνα με την απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου
της FOOTBALL LEAGUE την
22α/3/2019».

Του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
xristoforospap@gmail.com

Η Φούτμπολ Λιγκ χωρίς
τηλεοπτικά έσοδα
Οπως όλα δείχνουν, αφού
απομένει μόνο η κατάθεση
της τροπολογίας από τον υφυπουργό Αθλητισμού, Γιώργο
Βασιλειάδη, από τη νέα αγωνιστική περίοδο θα υπάρχουν
τρία επαγγελματικά. Αυτό της
Super League 1 με 14 ομάδες,
της Super League 2 με 12 ή
14 ομάδες και της Football
League 14 ομάδες.
Η αναδιάρθρωση βασίστηκε
στην οικονομική ενίσχυση των
δύο πρώτων κατηγοριών
μέσω των τηλεοπτικών συμβάσεων της ΕΡΤ, ωστόσο
υπάρχει κίνδυνος όσον αφορά
στο τρίτο τη τάξει επαγγελματικό πρωτάθλημα της χώρας, που είναι πολύ πιθανό
να μείνει χωρίς τηλεοπτικό
πάροχο. Ας δούμε όμως τα
πράγματα αναλυτικά:
Για το επόμενο πρωτάθλημα της Super League 1 θα
ισχύσουν κανονικά οι συμβάσεις που έχουν υπογραφεί με
την ΕΡΤ, ενώ οι υπόλοιπες
ομάδες είναι στη NOVA. Ακούγεται ότι μπορεί να υπάρξει
ενδιαφέρον από τον ΟΤΕ TV
για κάποιες μεγάλες ομάδες,
ενώ σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο ΠΑΟΚ, το συμβόλαιο
του οποίου λήγει με τη NOVA
ενδέχεται να μετακομίσει στην
ΕΡΤ.
Το βέβαιο είναι ότι οι ομάδες της πρώτης κατηγορίας
θα έχουν εξασφαλισμένη τηλεοπτική στέγη.
2. Για τη Super League 2
ισχύει η κεντρική διάθεση των
τηλεοπτικών δικαιωμάτων βάσει της τροπολογίας που αναμένεται να κατατεθεί και ήδη
η ΕΡΤ έχει προχωρήσει στην
αγορά του πρωταθλήματος
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KickBoxing

Πανέτοιμος
ο Μπαγλατσάκος
•Για τον σημαντικό σημερινό αγώνα
στην Ιαπωνία απέναντι στον Gaz Janijira

Μεγάλη Δευτέρα (22/4)

τελευταία
φορά που ο
ΑΟ Τρίκαλα
είχε νικήσει
ήταν για την 24η
αγωνιστική κόντρα στην
Κέρκυρα. Θα πάρει όμως
και σήμερα για την 29η
αγωνιστική νίκη, αλλά
αυτή τη φορά στα χαρτιά,
αφού είναι ο αγώνας με
τον Αήττητο που έχει
αποβληθεί από το
πρωτάθλημα.

Αλλά αυτό δεν είναι αρκετό.
Διότι για να βρεθεί πάνω από
την «τετράδα» υποβιβασμού
θα πρέπει την Μ. Δευτέρα ο
Ηρόδοτος να μην νικήσει στην
Πάτρα την Παναχαϊκή. Όπως
και να έχει ο ΑΟΤ θα πρέπει
να περιμένει συνδυασμό αποτελεσμάτων για να αποφύγει
τα χειρότερα. Αλλά η κατάσταση δείχνει τουλάχιστον
δυσάρεστη…
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Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ο ΑΟ Τρίκαλα θα πάρει τρεις ξεκούραστους βαθμούς και θα
περιμένει να δει τι θα γίνει στο παιχνίδι Παναχαϊκή – Ηρόδοτος
και το συμβόλαιο αναμένεται
να αποφέρει σε κάθε ομάδα
περίπου 800.000 ευρώ. Πάντως οι όροι διανομής των χρημάτων δεν έχουν ξεκαθαρίσει,
πιθανώς να είναι για όλες τις
ομάδες το ίδιο, υπάρχει πάντως και το ενδεχόμενο να τεθεί κριτήριο εμπορικότητας.
Επίσης οι ομάδες που θα υποβιβαστούν από τη Super
League, όπως ο Απόλλων, θα
διατηρήσουν το ατομικό τους
συμβόλαιο με την ΕΡΤ, το
οποίο είναι πολύ πιο πάνω
από τις 800.000 ευρώ.
3. Για τη Football League
που θα είναι η τρίτη τη τάξει
κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου και εκεί θα παίζουν
ως επί το πλείστων οι ομάδες
που θα ανέβουν από τη Γ’
Εθνική προβλέπεται μεν κεντρική διαχείριση όχι όμως και
συμφωνία με την ΕΡΤ επομένως είναι αμφίβολο, με τα τηλεοπτικά δεδομένα που επικρατούν στη χώρα, αν θα βρεθεί κανάλι να καλύψει το πρωτάθλημα. Σε περίπτωση που
δεν βρεθεί συμφωνία, το πρω-

τάθλημα θα μείνει χωρίς έσοδα από τηλεοπτικά δικαιώματα με ό,τι μπορεί να σημαίνει
αυτό για τη βιωσιμότητά του.

Πέντε παιχνίδια
της 29ης αγωνιστικής
μετατέθηκαν για τη
Μεγάλη Δευτέρα
Όχι μόνο τα παιχνίδια Ηρακλής - Βόλος και Εργοτέλης
- Καραϊσκάκης, αλλά και ακόμη τρία, μετατέθηκαν εντέλει
για τη Μεγάλη Δευτέρα (22/4).
«Σας γνωρίζουμε πως το
αναλυτικό πρόγραμμα της
29ης αγωνιστικής ημέρας του
Πρωταθλήματος FOOTBALL
LEAGUE σε συνέχεια των εγγράφων της Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης και
προκειμένου να διασφαλιστεί
η ισονομία και αξιοπιστία του
Πρωταθλήματος.

Κυριακή 21/4
Σπάρτη - Απόλλων Πόντου
(15.00)
Απόλλων Λάρισας - Πλατανιάς (15.00, ΕΡΤ3)

1. Βόλος
2. Πλατανιάς
3. Απόλλων Λάρισας
4. Απόλλων Πόντου
5. Εργοτέλης
6. Κέρκυρα
7. Κισσαμικός
8. Δόξα Δράμας
9. Παναχαϊκή
10. Ηρακλής
11. Καραϊσκάκης
12. Ηρόδοτος
13. Τρίκαλα
14. Αήττητος
15. Αιγινιακός
16. Σπάρτη

57
52
51
46
44
44
43
42
42
39
39
31
29
22
16
14

* Ο πρώτος της βαθμολογίας ανεβαίνει στη Super
League. Ο δεύτερος δίνει αγώνα μπαράζ με τον 13ο της Super League.
** Οι ομάδες από την 3η
έως τη 10η θέση θα συμμετάσχουν στη Super League 2.
*** Βάσει αναδιάρθρωσης
οι 4 τελευταίοι υποβιβάζονται
στη Δ' εθνική. Οι ομάδες που
θα τερματίσουν στις θέσεις
11-12 θα είναι στη Γ' (Football
League του χρόνου). Ουσιαστικά υποβιβάζονται κατηγορία και οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 11-12,
απλά οι 4 τελευταίοι πέφτουν
2 κατηγορίες.
**** Ο Αήττητος Σπάτων
αποβλήθηκε από τοπ πρωτάθλημα λόγω αδυναμίας κάλυψης του μετοχικού κεφαλαίου.

Ψητοπωλείο

Η Τρικαλινή αποστολή η οποία βρίσκεται
από τις 14 Απριλίου στο Τόκυο
Μια σπουδαία δοκιμασία περιμένει σήμερα τον Στέφανο
Μπαγλατσάκο. Δοκιμασία-ευκαιρία καριέρας καθώς μια
νίκη θα του «ανοίξει» από τώρα τη πόρτα της Παγκόσμιας
αναγνώρισης.

Στην γωνία του Μπαγλατσάκου θα βρίσκεται ο πρωτος
προπονητής του Φώτης Γεωργόπουλος
Πανέτοιμος και αποφασισμένος να δώσει ό,τι καλύτερο
μπορεί στην Ιαπωνία και συγκεκριμένα στην αρένα Korakuen Hall στο Τόκυο, εκεί όπου βρίσκεται από τις 14
Απριλίου, προκειμένου να προπονηθεί στη Μέκκα του
KickBoxing αλλά και να περάσει την όλη διαδικασία πριν
τον αγώναστο μεγάλο event που διεξάγεται εκεί προς
τιμήν του εμβληματικού Δασκάλου Yoshiji Soeno. Και
φυσικά σε έναν τόσο σημαντικό αγώνα δεν είναι μόνος
του. Δίπλα το, πέρα από τη σκέψη των Τρικαλινών και
γενικότερα των Ελλήνων φίλων του αθλήματος, βρίσκονται
ο προπονητής που ανέδειξε τον Τρικαλινό αθλητή, κ.
Φώτης Γεωργόπουλος, ο Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας
κ. Δημήτρης Λιούλιος και ο βοηθός προπονητή κ. Αθανάσιος Λιούλιος.
«Ο Στέφανος είναι πανέτοιμος, έχει προετοιμαστεί
άρτια για τις ανάγκες της αναμέτρησης αυτής. Θέλω να
προσθέσω ότι ανέκαθεν οι επιθυμίες και οι στόχοι του
ήταν πάνω από τους φόβους του και για τον λόγο αυτό
έχει φτάσει ψηλά» τόνισε ο Φώτης Γεωργόπουλος, ο
οποίος γνωρίζει καλύτερα από τον καθέναν τον Τρικαλινό
αθλητή.

ΜΠΑΚΩΣΗΣ
EΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ

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

3ο χλμ. Τρικάλων-Πύλης • Τηλ. 24310 24735
Άρης • 6977 231 913
www.bakosis.gr
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Νίκη γοήτρου
•Η Θύελλα Μεγαλοχωρίου νίκησε
με 0-1 την Δήμητρα

Είχε… ουσία
•Το Καστράκι κέρδισε 2-0 τα Σαράγια

•Καλύβια και
Πύργος
ολοκλήρωσαν
με το 0-0 την
προσπάθειά τους

αστράκι και Σαράγια έπαιξαν για το
γόητρό τους. Αλλωστε αυτό το κίνητρο έχει
απομείνει. Οι γηπεδούχοι,
πιο ουσιαστικοί κέρδισαν 20, γκολ που πέτυχαν από το
πρώτο ημίχρονο.

Κ

Τα Σαράγια σε όλο το δεύτερο μέρος είχαν την υπεροχή χωρίς όμως να έχουν ουσία
στο παιγνίδι του.
Το σκορ άνοιξε ο Μπαλογιάνης στο 10’, ενώ στο 35’ το
Καστράκι κέρδισε πέναλτι σε
ανατροπή του Μυλωνά μέσα
στην μεγάλη περιοχή. Το εκτέλεσε εύστοχα ο Β. Αλμπάνης
και σημείωσε το 2-0 που ήταν
και σκορ ημιχρόνου.
Στο δεύτερο μέρος παρά
τις προσπάθειες των φιλοξενούμενων δεν άλλαξε τίποτα.

Στιγμιότυπα από τον χθεσινό αγώνα

Για την 31η αγωνιστική της Α’ Ερασιτεχνική η Θύελλα Μεγαλοχωρίου πέτυχε νίκη γοήτρου κερδίζοντας με 1-0 στο Λογγάκι
την Δήμητρα.
Ο αγώνας είχε πολλές ευκαιρίες, ενώ ρόλο έπαιξε και η αποβολή στο 49’ του Τσιγαρίδα με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Το γκολ
που έκρινε την συνάντηση ήρθε στο 55’ όταν ο Νταής κρέμασε
τον Καρατζά και έγραψε το 0-1.

Ξέμειναν
από…
γκολ

Φάση από το παιχνίδι του Καστρακίου

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΚΑΣΤΡΑΚΙ: Μπόμπολας,
Αλμπάνης Β., Γιάννης (59’
Μπαούτης Α.), Σιούτας,
Μπλούτσος, Μπαούτης Ε.,
Γραβάνης, Αλμπάνης Αγ., Μυλωνάς, Ρόμπος, Μπαλογιάν-

Είχαν την ουσία
•Οι Ταξιάρχες μέσα από την πίεση
κατάφεραν να λυγίσουν με 1-0 την
αντίσταση του Πορταϊκού

νης.
ΣΑΡΑΓΙΑ: Ντάσκας, Σωτηρίου, Κατσαρός, Μπεγλερίδης, Τζέντζιας, Τάσιος, Καμπέρι, Ζώης, Γκένας (61’ Γαδετσάκης), Κοντοβουνήσιος,
Καλιακούδας.

λάφας.
Πορταϊκός: Γκαραγκάνης,
Πατσιατζής, Ντόβας, Βαγενάς, Τζιουβάρας, Τσαρούχας,
Κλιάφας, Γεωργαντζάς(60’
Κανάτας), Ραμιώτης, Ταμπάκου, Πανάγος.

Χωρίς γκολ αλλά και
χωρίς ιδιαίτερη διάθεση,
Καλύβια και Πύργος έμειναν στο 0-0. Αν και προσπάθησαν φιλότιμα οι δύο
ομάδες για το γκολ αυτό
δεν ήρθε ποτέ και αναπόφευκτα μοίρασαν βαθμούς σε ένα πρωτάθλημα
που έχει τελειώσει νωρίς
και γιαυτές τις ομάδες.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΚΑΛΥΒΙΑ: Μαρολαχάκης, Καρανίκας, Καραλής,
Παπαευθυμίου, Μπίχτας,
Κάβουρας, Μακρής, Κωστόπουλος, Πατρίκαλος
Φ., Νουνός, Ζέρβας (66’ Γ.
Πατρίκαλος)
ΠΥΡΓΟΣ: Πατσιαλής,
Χατζηγεωργίου, Σκαρλέας, Νταούλς, Ιατρού, Ρίζος, Τσόλας (46’ Μενίτσας),
Τζιαχρήστος,
Μπαμπατσιάς, Αγγέλης,
Νίντος.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ: Καρατζάς, Νταϊλιάνης (53’ Ψύρρας), Τσιαμάντας
(46’ Γκοβίνας), Τσιγαρίδας, Γριζανίτης, Θ. Καρακώστας (70’ Ε. Καρακώστας), Καραγκούνης, Στεργίου, Τάμπος (56’ Μπαλτάς), Τσιαντούλας.
ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ: Πανέτσος, Ράκος, Καραθάνος, Αθανασόπουλος, Μπορπότης, Μουρελάτος, Τσαβαλάς, Κόλιας (80’ Ιωαννίδης),
Φλώρος (22’ Μιχαλόπουλος), Σταματόπουλος, Νταής.
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Μανασής, Νταλούκας – Λεωνίδας.

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

Την επιστροφή στις καλές
εμφανίσεις και στα θετικά
αποτελέσματα έψαχναν οι Ταξιάρχες και το πέτυχαν χθες
κόντρα στον Πορταϊκό.
Σε ένα ανοιχτό παιχνίδι οι
γηπεδούχοι προσπάθησαν να
διαβάσουν σωστά τις καταστάσεις και να πετύχουν ένα
γκολ ψυχολογίας.
Ετσι στην συνέχεια κινήθηκαν με μεγαλύτερη άνεση και
επικράτησαν με 1-0 του Πορταϊκού, που και αυτός έκανε
την προσπάθειά του.
Παρά τον μεγάλο κύκλο
παιχνιδιών οι παίκτες έβγαλαν
ενέργεια με τα χαμόγελα να
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Νεοχώρι
Πηγή
Φήκη
Κεφαλόβρυσο
Μεγαλοχώρι
Καστράκι
Δήμητρα Απόλλων
Σαράγια
Πυργετός
Καλύβια
Ταξιάρχες
Πορταϊκός
Αγία Μονή
Κρύα Βρύση
Πύργος
Αχιλλέας
ΑΕΤ
Γλίνος

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
Ταξιάρχες: Αναστασόπουλος, Πάτσος, Γεωργιάδης,
Τσιώλης, Μοσχόπουλος, Γιώτας. Κ, Αλεξέλης, Παπανδρέου (80’ Νίκας), Μπλέτσας, Γιουβρής (85’ Γούλας), Μπα-

Παιδικό Κ 16

Η ΒΑθΜoΛoΓΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ

είναι για τους γηπεδούχους.
Το τέρμα που έκρινε την συνάντηση σημείωσε ο Μπαλάφας στο 30’ με σουτ μετά
από ασίστ του Αλεξέλη.
Οι νικητές είχαν δοκάρι στο
25’ με δυνατό σουτ του Κ. Γιώτα.
Ακόμη δυο καλές στιγμές
είχε ο Αλεξέλης στο 35’ και 55’
και ο Νίκας στο 89’.
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Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Καλύβια....................................- ........................................Πηγή
Αχιλλέας ..................................- ......................................Γλίνος
Πύργος ....................................- ..................Δήμητρα Απόλλων
Πυργετός.................................-................................Αγία Μονή
Μεγαλοχώρι.............................- .................................Καστράκι
Κρύα Βρύση ............................- ................................Ταξιάρχες
Σαράγια ...................................- ..........................................ΑΕΤ
Πορταϊκός................................-...................................Νεοχώρι
Φήκη.........................................- .........................Κεφαλόβρυσο

Ολοκληρώθηκε η α’ φάση
•Γνωστά τα ζευγάρια της ημιτελικής φάσης
Τελευταία αγωνιστική η χθεσινή στο παιδικό πρωτάθλημα της
ΕΠΣΤ (Κ 16). Καμιά βαθμολογική σημασία αφού τα πάντα είχαν
κριθεί. Και πιο συγκεκριμένα τα ζυεγάρια της ημιτελικής φάσης
ήταν γνωστά.
Η πρωτοπόρος Δήμητρα Απόλλων η οποία και φέτος έκανε επίδειξη δύναμης θα αντιμετωπίσει έναν δύσκολο αντίπαλο την Ακαδημία 1, ενώ ο Πύργος θα παίξει με τα Αμπελάκια. Η Δήμητρα
Β’ δεν θα μπει στην «4άδα» αφού έτσι έχει ορισθεί η προκήρυξη η οποία δεν επιτρέπει δύο ομάδες από το ίδιο σωματείο.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Νεοχώρι-Αγ. Οικουμένιος.......................................................0-3
Τρίκαλα-Αμπελάκια .................................................................1-3
Ακαδημία 1-Μετέωρα .............................................................3-0
Δήμητρα Β'-Δήμητρα Α'..........................................................0-2
Ρεπό: Πύργος

Η ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ
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Β’ Ερασιτεχνική

Ντέρμπι σε Μουριά
και Καρυές
•Η Ενωση φιλοξενεί τη Μουριά
και η «Νίκη» το Ριζαριό
Με ντέρμπι κορυφής συνεχίζεται σήμερα το πρωτάθλημα
της Β’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας. Στον 2ο όμιλο, οι αγώνες του οποίου θα γίνουν το πρωί, ξεχωρίζει το παιχνίδι ανάμεσα στην Ενωση ΔΜ και τη Λυγαριά, ενώ το απόγευμα στις
Καρυές η τοπική «Νίκη» θα φιλοξενήσει το Ριζαριό.

ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
2ος Ομιλος-ΩΡΑ 11:00
Γηπ. Πιαλείας: Πιαλεία - Βαλτινό
Διαιτ. Λεωνιδας Σ (Κωτουλας - Τουλουμης)
Γηπ. Παλ/ρου: Παλαιομ/ρο - Θεόπετρα
Διαιτ. Κουτσαγιας (Νταλουκας - Παπαγεωργοπουλος)
Γηπ. Φωτεινού: Φωτεινό - Χρυσομηλια
Διαιτ. Ζησης (Καλογριας - Καπερωνης)
Γηπ. Λυγαριας: Λυγαρια - Δροσερό
Διαιτ. Κοντινος (Μπαλας Χ - Σταφυλας)
Γηπ. Δενδρ/ριου: Δενδρ/ρι - Ασπροβαλτος
Διαιτ. Δουλοπουλος (Ανδριοπουλος - Παφης)
Γηπ. Πρίνους: Πρίνος - Ροπωτό
Διαιτ. Μανασης Κ (Λεωνιδας Κ - Μανασης Μ)
Φιλύρα - Τζουρτζια
0-3 α.α
Κεφαλ/κος - Βυτουμας
0-3 α.α
Ρεπό: Γόμφοι

1ος ΟΜΙΛΟΣ
Γηπ. Κεραμιδιου: Κεραμίδι - Κηπάκι
Διαιτ. Νοτος (Καλογριας - Ντινος)
Γηπ. Καρυων: Καρυες - Ριζαριο
Διαιτ. Πετσας (Κωτουλας - Παπαγεωργοπουλος)
Γηπ. Κρήνης: Κρήνη - Αρδάνι
Διαιτ. Λεωνιδας Σ (Μπαλας Χ - Αλεξοπουλος)
Γηπ. Πετρωτού: Πετρωτό - Αγ Κυριακή
Διαιτ. Κουτσαγιας (Τουλουμης - Σακκας)
Γηπ. Λόγγου: Λόγγος - Οικουμενιος
Διαιτ. Μανασης Κ (Λεωνιδας - Κωστηρας)
Γηπ. Αγ. Κυριακής: Ακαδημια 1 - Ζάρκο
Διαιτ. Ζησης (Σταφυλας - Μαρκοπουλος)
Γηπ. Γριζάνου: Γριζάνο - Αστερας
Διαιτ. Τζιοτζιος (Κουτσαγιας - Αβρααμ)
Γηπ. Ριζωματος: Παραληθαίοι-Ακ. Αμπελακιων
Διαιτ. Κοντινος (Νταλουκας - Μανασης Μ)

Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ-ΤΟΠΙΚΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

Προέκυψε μοιρασιά
•Ελεύθερα αγωνίστηκαν Αγία Μονή και Κρύα Βρύση
σε συνάντηση που βρήκε τις δυο ομάδες ισόπαλες με 1-1
ν αρχή κάποιες
σύντομες
σημειολογικές
παρατηρήσεις.
Εσχάτως η Αγία Μονή
αγωνίζεται μακριά από την
φυσική της έδρα, αφού
σ’αυτήν γίνονται έργα
ανακατασκευής.

Ε

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Πρόλαβε λοιπόν να αγωνιστεί
στο Κηπάκι ενώ χθες στεγάστηκε
προσωρινά ποδοσφαιρικά στις
εγκαταστάσεις της Μπάρας.
Από την άλλη και για την Κρύα
Βρύση το συγκεκριμένο γήπεδο
δεν ήταν άγνωστο, αφού μόλις
πριν λίγες μέρες αντιμετώπισε
τον τοπικό Αχιλλέα.
Σε κάθε περίπτωση οι πρωταγωνιστές των δυο ομάδων δεν είχαν πρόβλημα εξοικείωσης στον
χώρο και προσπάθησαν να ξεδιπλώσουν τα στοιχεία που τους χαρακτηρίζουν διαχρονικά.
Τελικά προέκυψε μοιρασιά με
την ιστορία να γράφει 1-1.
Σε γενικές γραμμές πραγματοποιήθηκε ένα ανοιχτό παιχνίδι
δίχως σκοπιμότητες. Ετσι η μπάλα άλλαξε πολλά πόδια, ενώ γηπεδούχοι και φιλοξενούμενοι επιδίωξαν να δώσουν έναν ικανοποιητικό ρυθμό στο ματς.
Αλλωστε διαθέτουν στην σύνθεσή τους αξιόλογους παίκτες
που αφενός ξέρουν τα μυστικά
του ερασιτεχνικού και αφετέρου
το ταλέντο δεν τους λείπει.
Όταν μάλιστα έψαξαν τις συνεργασίες η συνάντηση απέκτησε
το δικό της ενδιαφέρον. Και όλα
αυτά χωρίς πίεση και άγχος, αφού
τα σωματεία αξιοποίησαν τα καλά
τους φεγγάρια βάζοντας τους
βαθμούς που ήθελαν στο σακούλι.
Ασφαλώς κάθε παιχνίδι είναι
διαφορετικό και στην διαμόρφωση του αποτελέσματος παίζουν
ρόλο αρκετοί παράμετροι.
Η ημέρα στην οποία εμφανίζονται οι ομάδες, η αποτελεσματικότητα, η έμπνευση της στιγμής
μπορούν να φέρουν κάποιον από
τους συμμετέχοντες στην θέση
του οδηγού.
Η Αγία Μονή ξεκίνησε πιο πιεστικά τον αγώνα θέλοντας να κά-

Στιγμιότυπο από την χθεσινή αναμέτρηση Αγίας Μονής- Κρ. Βρύσης
νει πιο εύκολη την ζωή της. Την
ίδια ώρα η Κρύα Βρύση είχε σωστή αμυντική τακτική, οπότε με το
πέρασμα του χρόνου έσπευσε
και αυτή να ξεδιπλώσει τα δημιουργικά της χαρίσματα.
Τα γκολ σημειώθηκαν σχετικά
κοντά μεταξύ τους. Ο Αρης χτύπησε πρώτος στο τέλος του πρώτου μέρους, ενώ οι φιλοξενούμενοι απάντησαν με το ίδιο νόμισμα
σε νευραλγικό διάστημα, δηλαδή
στο ξεκίνημα της επανάληψης.
Ακολούθως οι προπονητές κκ.
Ζήκος, Γκούμπλιας έκαναν τις κινήσεις τους για να φρεσκάρουν
πράγματα παίρνοντας και σχετικό
ρίσκο αλλά παρά την διάθεση
των πρωταγωνιστών τα σκηνικό
δεν άλλαξε.

Το φιλμ του αγώνα
Η πρώτη καλή στιγμή στην αναμέτρηση σημειώθηκε στο 8’ Σε
γρήγορη αντεπίθεση ο Μουλαλί
έπιασε καλοζυγισμένο σουτ αλλά
ο Βλαχάβας μπλόκαρε σταθερά.
Στο 15’ ωραία πλαγιοκόπηση
της Κρ. Βρύσης η μπάλα έφτασε
στον Μπαλαούρα που είχε όλο το
τέρμα στο πιάτο αλλά σούταρε
άτσαλα και έχασε μοναδική ευκαιρία.
Στο 29’ μετά από κόρνερ σουτ
του Μπουτίνα μέσα από την περιοχή βρήκε σώματα αμυνομένων και κατέληξε κόρνερ.
Στο 39’ ο Καραϊσκος άλλαξε

Ανέβασε στροφές
Η Πηγή επιτάχυνε μετά το 65’ και πήρε αυτό
που ήθελε με 3-0 επί του Αχιλλέα Μπάρας
Πολλές φορές όταν ένα φαβορί έχει μπροστά του κάποιο εύκολο θεωρητικά παιχνίδι χαλαρώνει.
Ετσι στην πορεία καλείται να ανεβάσει στροφές για να επιβεβαιώσει τα προγνωστικά.
Αυτό συνέβη στο χθεσινό παιχνίδι της Πηγής όπου η τοπική ομάδα επιτάχυνε από ένα διάστημα και μετά για να επικρατήσει 3-0
του Αχιλλέα ο οποίος παρά τις ελλείψεις έδειξε φιλότιμο.
Το 1-0 σημειώθηκε στο 65’ με πέναλτι του Μπέτσα. Το είχε κερδίσει ο Λάππας.
Στο 70’ ο Μαντζώρος με σουτ μετά από σέντρα του Φλωρόπουλου έγραψε το 2-0.
Στο 75’ και πάλι ο Μαντζώρος με ατομική προσπάθεια πέτυχε
το τελικό 3-0.
Η Πηχή είχε και 3 δοκάρια με τους: Ξαγαρά. Αθ, Λάππα, Δημητρίου.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
Πηγή: Μηλιώτης, Αλεξόπουλος, Δάσιος, Μαγουλιώτης, Κατσάρας, Μπέτσας, Φλωρόπουλος, Λάππας, Μαντζώρος, Ξαγαράς.
Αθ, Δημητρίου(60’ Νταλάσης).
Αχιλλέας: Σαλάγας, Τσανεκλίδης, Παππάς, Καταραχιάς, Καλτσής, Τσιόβολος, Χριστάκης, Σεφέρης, Μαυραδας, Μπαούσης,
Ιωάννου.

ωραία την μπάλα με τον Ράπτη,
αυτός πάσαρε στον Μουλαλί ο
οποίος σημάδεψε την δεξιά γωνία
και η μπάλα αφού γκέλαρε κατέληξε στα δίχτυα του Βλαχάβα
για το 1-0.
Η απάντηση των φιλοξενουμένων ήρθε μετά τις πρώτες αναγνωριστικές ενέργειες στην επανάληψη.
Στο 47’ ο Μπουτίνας με ωραία
ατομική προσπάθεια και συρτό
σουτ έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία του Μανωλικίδη που
παρά την επέμβαση δεν μπόρεσε
να αποτρέψει το 1-1.
Στο 50’ καλοχτυπημένο φάουλ
του Ράπτη από πλάγια δεξιά έδιωξε ο καλά τοποθετημένος Βλαχάβας.
Όπως γίνεται αντιληπτό το παι-

χνίδι είχε ανοίξει αρκετά με τους
πρωταγωνιστές να τα δίνουν όλα
για το προβάδισμα.
Στο 56’ σουτ στην κίνηση του
Μπαλαούρα πέρασε ελάχιστα
άουτ από το αριστερό δοκάρι.
Στο 63’ ο Μουλαλί από πλάγια
αριστερά είχε την έμπνευση να
σημαδέψει την απέναντι γωνία
αλλά η στρογγυλή θεά δεν του
έκανε το χατίρι καταλήγοντας
ελάχιστα εκατοστά άουτ από το
δοκάρι.
Στο 79’ ωραία αντεπίθεση και
προσπάθεια του Σακελλαρίου,
που απέφυγε τον προσωπικό του
αντίπαλο. Όμως στην κρίσιμη
στιγμή ο Μαλακασιώτης έπεσε
στα πόδια του και μπλόκαρε.
Στο 83’ αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη ο Παππάς.
Στα τελευταία λεπτά βγήκαν
ορισμένες ακόμη αξιόλογες φάσεις αλλά δεν ήταν γραφτό να ξαναμπεί η μπάλα στο πλεκτό.
Ετσι στο 84’ ο Μπουτίνας βγήκε σε ανεπανάληπτο τετ α τετ
αλλά το πλασέ που επιχείρησε πέρασε σαδιστικά άουτ από το αριστερό κάθετο δοκάρι.
Στο 90’ μετά από φάση διαρκείας η μπάλα στρώθηκε στον
Κρούπη το σουτ του οποίου βρήκε σώματα και κατέληξε κόρνερ.
Διαιτητής: Μανούρας. Χ, Βοηθοί: Μπαλας. Χ, Μανούρας. Ν
Αγ. Μονή: Μανωλικίδης, Στυλιανού, Κύρου, Φθενάκης, Μουρίτσας (72’ Σακελλαρίου), Κρούπης, Νίστας, Καραϊσκος, Ράπτης,
Μουλαλί, Ντακούλας.
Κρ. Βρύση: Βλαχάβας (66’ λ.τρ
Μαλακασιώτης), Ντίνος, Κηρύκος, Ούτος, Παπαγεωργίου, Παππάς, Κοτόρι, Μπουτίνας, Σαμούτης, Κοτσιλιάνος, Μπαλαούρας
(75’ Τρίμμης).

Δυνατή παρέα
•Οι άνθρωποι του ποδηλάτου δεν ξεχνούν τον
Β. Ευσταθίου και ετοίμασαν το 4ο Μeteora Mtb
Κάθε ποδηλατική σύναξη αγκαλιάζεται από τους Τρικαλινούς αγωνιστικά και οργανωτικά.
Πόσο μάλλον όταν είναι αφιερωμένη και φιλοξενείται σε τόπο, που
μιλάει στην καρδιά του κόσμου.
Σήμερα Κυριακή 21 Απριλίου 2019
λοιπόν η Cycling Hellas, ο ΠΑΣ Πηνειός, η Περιφέρεια Θεσσαλίαςκαι
ο Δήμος Μετεώρων συνδιοργανώνουν για 4η συνεχή χρονιά τον Ποδηλατικό αγώνα MTB με Πανελλήνια
συμμετοχή με την επωνυμία “4th Meteora MTB Race 2019 – Βασίλης Ευσταθίου” στην γραφική περιοχή των
Μετεώρων.
Το Μeteora MTB Β.
Ο αγώνας είναι αφιερωμένος στην
Ευσταθίου κερδίζει
μνήμη του αθλητή και φίλου Βασίλη
συνέχεια νέους φίλους
Ευσταθίου ως ελάχιστου 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.
Σήμερα Κυριακή 21 Απριλίου: Η εκκίνηση δίνεται από την Κεντρική Πλατεία Καστρακίου και οι ποδηλάτες ακολουθούν 2 διαδρομές:
– Short race- μικρή διαδρομή 17χλμ(εκκίνηση 11.05) .
– Full race – μεγάλη διαδρομή 32χλμ(εκκίνηση 11.00).
11.10: Εκκίνηση e-bikes
Μετά από συνεχή 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 τερέν.
Η διοργάνωση των αγώνων εμπνεύστηκε και στηρίζεται από έμπειρους αθλητές και διοργανωτές του χώρου που έχουν άμεση
σχέση με τον αθλητισμό και τη φύση.
Χθες θέματα ειδικότητάς του ανέλυσε ο εργοφυσιολόγος της
Εθνικής ποδοσφαίρου και οικείος στο Τρικαλινό κοινό Γιάννης Κωτσής.
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Αναμμένες μηχανές
•Υψηλό θα είναι το επίπεδο
του σημερινού 4ου αγώνα του
Πανελληνίου μότο κρος στο Πρίνος

Πλούσιο θέαμα στο σημερινό Πανελλήνιο μότο κρος του Πρίνους
Μεγάλη τιμή αποτελεί η φιλοξενία στα μέρη μας κάθε εκδήλωσης που μετράει στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα. Το πλήρωμα του χρόνου έφτασε και έτσι σήμερα(11.00) οι καλύτεροι αναβάτες του είδους θα βρεθούν στην πίστα του Πρίνους για να
κάνουν τα μαγικά τους. Πρόκειται για τον 4ο αγώνα και οι προηγούμενες συνάξεις άνοιξαν την όρεξη.
Ασφαλώς κάθε οδηγός έχει το δικό του στιλ το οποίο θα σπεύσει να αναπτύξει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Στην μεγάλη κατηγορία ξεχωρίζει η μάχη Κουζή- Τουρατζίδη αλλά και οι υπόλοιπες είναι γεμάτες.
Γενικά θα συμμετάσχουν αρκετοί ακόμη χαρισματικοί και ποιοτικοί αναβάτες που θα πάνε μέχρι τέλους.
Την ευθύνη της διοργάνωσης έχει η ΜΑΣΤ τα στελέχη της
οποίας εργάστηκαν νυχθημερόν το προηγούμενο διάστημα περιμένοντας κοντά στους 100 πρωταγωνιστές και όχι μόνο από
την Ελλάδα.
Ασφαλώς οι υπεύθυνοι χαίρονται να φιλοξενούν τέτοιες πρωτοβουλίες, που συμβάλλουν στην εξωτερίκευση των μυστικών
του είδους και οι φίλαθλοι τις απολαμβάνουν με την ψυχή τους.
Με την αναβάθμιση πάντως της πίστας υπάρχουν βλέψεις ακόμη και για διοργανώσεις Βαλκανικού και Ευρωπαϊκού επιπέδου.
Επιπρόσθετα φιλοδοξία είναι ο χώρος να μετατραπεί σε MX
Park κάτι που θα αποτελέσει μεγάλη τιμή για την περιοχή αποτελώντας πόλο έλξης.

Καλός οδηγός
Αριστα ενημερωμένοι θα πάνε οι φίλαθλοι στο Πρίνος και θα
αφοσιωθούν στις οδηγικές εμπνεύσεις.
Τα βασικά δεδομένα για την γιορτή έχουν ως εξής:
-Το Αθλητικό Σωματείο Μ.Α.Ο.Κ. σε συνεργασία με το Α.Σ.
Μ.Α.Σ.Τ. μετά από έγκριση της ΑΜΟΤΟΕ διοργανώνει τον 4o
αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Motocross 2019.
Ο αγώνας θα διεξαχθεί 21 Απριλίου στην πίστα MotoCross
Πρίνους Τρικάλων
Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της αντίστοιχης προκήρυξης, και:
-τον αθλητικό νόμο 2725/99 και τις μετέπειτα τροποποιήσεις
του
-τον γενικό κανονισμό αγώνων Motocross
-την προκήρυξη του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Motocross 2019
-τον παρόντα ειδικό κανονισμό

Πρόγραμμα
Έναρξη αγώνων Κυριακής: 11:10
Δημοσίευση αποτελεσμάτων: Κυριακή ώρα 16:45
Απονομή επάθλων: Κυριακή ώρα 17:15
Όπως γίνεται αντιληπτό οι φίλαθλοι θα σπεύσουν στην προκαθορισμένη ώρα και θα μείνουν μέχρι τέλους, αφού τέτοιο σκηνικό δεν χάνεται.

Για νέα απόδραση
Στην βράση κολλάει το σίδερο και οι Γόμφοι θα σπεύσουν και
σήμερα να τρελάνουν κόσμο στην διαδικασία των πλέϊ οφ.
Μετά το τεράστιο διπλό στον Αμπελώνα αντιμετωπίζουν στις
19.30(κλ. Αγ. Θωμά) τον Σπάρτακο.
Το επιτελείο του εκπροσώπου μας(αγώνα δρόμου ο Καγιαμανίδης) διακρίνεται από ρεαλισμό και ξέρει ότι ο αντίπαλος είναι άκρως ποιοτικός και με αρκετές παραστάσεις.
Ωστόσο οι παίκτες πέρα από το γεγονός ότι είναι σε φόρμα
ποντάρουν και στην έφεσή τους στα διπλά.
Παίζοντας με πάθος και ομαδικό πνεύμα θα σπεύσουν να βγάλουν τον αντίπαλο από τον συνηθισμένο τρόπο σκέψης και να
γείρουν την ζυγαριά στην δική τους πλευρά κάνοντας έτσι το
πρώτο βήμα για νέο άθλο.
Σε άλλο θέμα εμπνεύσεις πρόσφεραν οι χθεσινοί αγώνες: μίνιπαμπαίδων, ενώ οι Μάγοι στέφθηκαν με το σπαθί τους υπερπρωταθλητές κερδίζοντας 64-58 την Σπορτ Ακαδημία(αναλυτικά σε επόμενο φύλλο).
Επίσης σημαντικό αγώνα έδωσαν οι παγκορασίδες του Φιλαθλητικού Τρικάλων.
Ακόμη οι Εύαθλοι (Βενέτη, Θεοχάρης) δέχτηκαν πρόσκληση
για το Ορλάντο.

CMYK
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Ραντεβού στη Μπαλκούρα
Η

«τρυφερή»
καρδιά του
ποδοσφαίρου θα
χτυπήσει από
αύριο και μέχρι την Μ.
Τετάρτη στα Τρίκαλα. Η
Δήμητρα Απόλλων σε
συνεργασία με την
Περιφέρεια Θεσσαλίας,
Περιφερειακή Ενότητα
Τρικάλων και με τον Δήμο
Τρικκαίων, υπό την αιγίδα
της ΕΠΣΤ πραγματοποιούν
το 13ο Πανελλήνιο
πρωτάθλημα ποδοσφαίρου
Παιδικών ομάδων. Ενας
θεσμός που φέρνει στα
Τρίκαλα εκατοντάδες
αθλητές το συγκεκριμένο
τριήμερο με τη πόλη να
φιλοξενεί πάμπολλους
επισκέπτες με ό,τι
συνεπάγεται απ’ αυτό.

Οι άνθρωποι της Δήμητρας
Απόλλων έχουν δουλέψει σκληρά
εδώ και αρκετές μέρες προκειμένου να είναι όλα έτοιμα για το
ποδοσφαιρικό ραντεβού και με
οδηγό την εμπειρία των 12 προηγούμενων διοργανώσεων υπόσχονται θέαμα και ουσία.
Τα τρία γήπεδα στη Μπαλκούρα βρίσκονται στην καλύτερή
τους κατάσταση, όπως και το
Λογγάκι αλλά και το στάδιο, χώροι
στους οποίους θα γίνουν παιχνίδια. Περίπου 850 αθλητές με 54
γκρουπ και τα τμήματα του ΠΑΟΚ,
Αστέρα Τρίπολης και Αρη να ανήκουν στις μεγάλες ποδοσφαιρικές
ομάδες της Ελλάδας, αλλά όλες
οι ομάδες υπόσχονται να προσφέρουν θέαμα και ουσία.
Το σημερινό πρόγραμμα έχει
ως εξής:

Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
Ωρα 3.30 μ.μ Γηπ. Λογγακίου:
Δήμητρα – Εδεσσαϊκός

•Ξεκινάει αύριο το απόγευμα το 13ο Πανελλήνιο
τουρνουά ποδοσφαίρου παιδικών ομάδων
Ωρα 6.30 μ.μ Γηπ. Στάδιο Τρικάλων: Αστέρας Τρίπολης- Ηφαιστος

Β’ ΟΜΙΛΟΣ
Ωρα 3.30 μ.μ Στάδιο Τρικάλων:
ΑΕΛ – ΑΟΤ
Ωρα 6.30 μ.μ Γηπ. Λογακίου:
Καβάλα- Αγιαξ Χίου

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ 14-13
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:

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

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:

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ

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

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

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

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ 12
Στην κατηγορία Κ 12 (γεν. 2007)
στον Α’ όμιλο θα συμμετάσχουν
οι ομάδες: Δήμητρα Α’. ΠΑΟΚ

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

Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ

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

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

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ 11
Στην κατηγορία Κ 11 (γεν. 2008)

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

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

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ 10
Από δύο ομίλους απαρτίζεται
και η Κ 10 (γεν. 2009). 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:

* Χωρίς υπερβολή η μια αθλητική εκδήλωση θα διαδέχεται την
άλλη σήμερα, οπότε οι πιστοί του είδους θα κάνουν αγώνα
δρόμου για να τα προλάβουν όλα, αφού αγκαλιάζουν με τεράστιο ενδιαφέρον κάθε σύναξη που έρχεται στα μέρη μας. Η
δράση ξεκινάει νωρίς το πρωί και θα τελειώσει αργά το απόγευμα.
* Επιβεβαιώνεται πάντως για μια ακόμη φορά ότι οι Τρικαλινοί
ξέρουν να παρουσιάζουν πρωτοβουλίες που μιλούν στην
καρδιά του κόσμου. Μάλιστα το εντυπωσιακό είναι ότι κερδίζουν
πρωταγωνιστές εκτός των τειχών, που περιμένουν σε πρώτη
ευκαιρία να επιστρέψουν στον εξόχως αθλητικό νομό.
* Βέβαια σε κεντρικό επίπεδο η στενοχώρια των συμπολιτών
φιλάθλων είναι μεγάλη για τον ΑΟΤ. Διότι η ιστορική ομάδα
με άλλες προοπτικές και στόχους εκκίνησε την χρονιά και
διαφορετικά πορεύτηκε. Οσοι αγαπούν την ομάδα πάντως
εύχονται να βρεθεί κάποια λύση για να επιστρέψουν τα χαμόγελα.
* Τα υπόλοιπα επιτελεία πάντως βρίσκονται στις επάλξεις για
να μπορέσουν να κάνουν θετικό ταμείο. Ετσι οι γυναίκες του
Ασκληπιού στο βόλεϊ ολοκληρώνουν σήμερα(17.00, Δημοτικό)
μια γεμάτη χρονιά. Εκεί που χρειάστηκε οι γαλάζιες στάθηκαν
στο ύψος των περιστάσεων και ανανέωσαν το εισιτήριο στην
Α2 Εθνική.
* Στον επίλογο η Τρικαλινή ομάδα φιλοξενεί τα Γιάννενα. Οι
δυο ομάδες έχουν παράδοση ανοιχτών και γεμάτων παιχνιδιών,
οπότε για μια ακόμη φορά το θέαμα θα πάρει υψηλό βαθμό
σε όλους τους τομείς.
* Λίγη ώρα αργότερα(19.00) στον ίδιο χώρο θα πραγματοποιηθεί
μια ξεχωριστή σύναξη φιλανθρωπικού χαρακτήρα. Η έμπνευση
ήρθε με συνοπτικές διαδικασίες και έτσι οι μπαμπάδες του
1ου Δημοτικού θα κάνουν τα μπασκετικά τους κόλπα με τους
αντίστοιχους του 9ου. Πρόκειται για κίνηση ανθρωπιάς, που
συνάδει με τις άγιες μέρες που είναι μπροστά.
* Φιλότιμη προσπάθεια κάνει και φέτος ο Αστέρας, που ήδη
ανέβηκε στις καλές θέσεις του πίνακα. Ωστόσο ο συναγωνισμός
φέτος είναι έντονος. Σήμερα στις 11.00 δοκιμάζεται στον
Βόλο κόντρα στους Αργοναύτες.
* Οι δυο ομάδες γνωρίζονται πολύ καλά μεταξύ τους αλλά η
κάθε συνάντηση είναι διαφορετική. Ασφαλώς οι κιτρινόμαυροι
βλέπουν μόνο τη νίκη για να μείνουν στους στόχους τους,
ενώ κοιτάζουν και τα αποτελέσματα των υπόλοιπων συνδιεκδικητών.
* Στο ίδιος μήκος κύματος και οι βετεράνοι του ΑΟΤ που ανταποκρίθηκαν ασμένως στο κάλεσμα για ζεστή πρωτοβουλία
στην Μαγνησία.
* Ακρως κατατοπιστικός είναι ο οδηγός που εξέδωσε ο ΣΕΓΑΣ.
Περιλαμβάνει όλες τις τελευταίες εξελίξεις για τα πρωταθλήματα, το καλεντάρι αλλά και γενικότερα την φιλοσοφία. Τα
Τρίκαλα δεν θα μπορούσαν να λείψουν από τις σελίδες.
* Πάντα μαχητής είναι ο Στέφανος Μπαγλατσάκος, που αρέσκεται
να κυνηγάει νέες προκλήσεις.
* Στο χθεσινό φύλλο υποσχεθήκαμε ότι θα μεταφέρουμε ορισμένες ατάκες του Απ. Γκαραγκάνη στο «Φως» για τον Κ. Φορτούνη. Θυμήθηκε λοιπόν ότι σε τουρνουά στον Βόλο με το
καλημέρα ντρίμπλαρε όλους τους αντιπάλους σημειώνοντας
καταπληκτικό τέρμα. Απαντες τον αγκάλιασαν αποδεχόμενοι
την ποιότητά του.
* Οσο για το τεράστιο υπόγειο στο σπίτι του συνέχιζε τα κόλπα
και μετά τις προπονήσεις. Όπως γίνεται αντιληπτό τίποτα δεν
είναι τυχαίο στην ζωή πέρα βέβαια από το πηγαίο ταλέντο.

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

Β’ ΟΜΙΛΟΣ
Ωρα5.30 μ.μ Γηπ. 1 Β: ΑΕΛ Α’
– ΠΑΟΔ
Ωρα 7 μ.μ Γηπ. 1 Δ: Δήμητρα
Β’ – Σαράγια

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ 9
Το ίδιο σκηνικό και στην κατηγορία Κ 9 (γεν. 2010). 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.

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

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

00.30: COSMOTE SPORT
5 HD
Spurs - Nuggets
03:00 COSMOTE SPORT
4 HD
Detroit - Milwaukee
06:00 COSMOTE SPORT
8 HD
Κρόφορντ - Καν
13:00 COSMOTE SPORT
2 HD
Λεβάντε - Εσπανιόλ
14:00 COSMOTE SPORT
9 HD
Γαλλία - Ρουμανία
14:30 COSMOTE SPORT
8 HD
Ντιναμό Δρέσδης - Κολωνία
15:00 ΕΡΤ3
Απόλλων Λάρισας - Πλατανιάς
15:00 COSMOTE SPORT
5 HD
Χετάφε - Σεβίλλη
15:30 COSMOTE SPORT
1 HD
Εβερτον - Μάντσεστερ
Γιουνάιτεντ
15:30 Novasports 1HD
Ζεντ Πόλτεν - Ζάλτσμπουργκ

16:00 COSMOTE SPORT
9 HD
Γαλλία - Ρουμανία
16:30 COSMOTE SPORT
3 HD
Φράιμπουργκ - Ντόρτμουντ
17:00 COSMOTE SPORT
7 HD
Ζενίτ - Λοκομοτίβ Κουμπάν
17:15 COSMOTE SPORT
2 HD
Ρεάλ Μαδρίτης - Μπιλμπάο
18:00 COSMOTE SPORT
9 HD
Γαλλία - Ρουμανία
18:00 COSMOTE SPORT
1 HD
Κάρντιφ - Λίβερπουλ
19:00 ΕΡΤ Play1
Ξάνθη - Απόλλων Σμύρνης
19:00 ΕΡΤ1
Ατρόμητος - Παναθηναϊκός
19:00 ΕΡΤ Sports HD
Λαμία - Ολυμπιακός
19:00 ΕΡΤ3
Παναιτωλικός - Αρης
19:00 Novasports 4HD
Πανιώνιος - ΠΑΣ Γιάννινα

19:00 Novasports 3HD
ΟΦΗ - Αστέρας Τρίπολης
19:00 Novasports 2HD
ΑΕΚ - ΑΕΛ
19:00 Novasports 1HD
ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός
19:00 COSMOTE SPORT
3 HD
Χέρτα Βερολίνου - Αννόβερο
19:30 COSMOTE SPORT
2 HD
Βιγιαρεάλ - Λεγανές
20:30 COSMOTE SPORT
7 HD
Ανδόρρα - Σαραγόσα
21:00 Novasports 2HD
Χάκεν - Γιουργκόρντεν
21:30 COSMOTE SPORT
9 HD
Κονελιάνο - Μόντσα
21:45 COSMOTE SPORT
2 HD
Μπέτις - Βαλένθια
22:00 Novasports 3HD
Παρί Σεν Ζερμέν - Μονακό
22:30 COSMOTE SPORT
4 HD
Clippers - Golden State

τοπικά
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ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΣ Η ΕΥΛΑΒΕΣΤΑΤΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗ
ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΟ ΜΑΤΣΟΥΚΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
“Σήμερον της σωτηρίας ημών το κεφάλαιον” (Απολυτίκιο)
• Του Δημητρίου Γ. Καλούσιου

Η κτητορική επιγραφή της Αγίας Παρασκευής του 1993 (26.7.1996).
Μέρος 2ο
2. Απογευματινό στο Ματσούκι
Χτυπάω με Ματσουκιώτικο θάρρος την φιλόξενη πόρτα του Μπίλιου, επίτροπος αιώνιος της Αγίας
Παρασκευής Ματσουκίου. Πρόκειται για τον αγαπητό Βασίλειο
Κωσταδήμα, παρά τα 82 χρονάκια
του το δεξί χέρι του παπα-Χρήστου, στο χωριό και στο Μοναστήρι της Βύλιζας. Έχει πάρει εντολή, επίτροπος Ματσουκίου αιώνιος, δηλαδή και μετά θάνατον
θα διακονεί την εκκλησία μας ως
επίτροπος, αλλά και καντηλανάφτης. Κοιμότανε, 3.30’ ήταν η
ώρα, μόλις μ' άκουσε, όμως, πετάχθηκε όρθιος και με καταφίλησε! Η Σπυρδούλα του καφεδάκι
και δύο ειδών γλυκάκια, πάντοτε
σπιτίσια, η ξυλόσομπα ζέσταινε
πολύ, πέταξα και το βαρύ μπουφάν.
Παίρνω τα πλάγια. Ανηφορίζω
προς το γραφικό εκκλησάκι του
Αποστόλου Πέτρου, απ' εδώ φαντάζει πανοραματικά το λατρευτό
μας Ματσούκι με χιονισμένες τις
βουνοκορφές. Παντού ερημιά και
ησυχία, μόνον ο σκύλος του Γιώργου Τσιγγέλη με τα γίδια με χαιρέτησε γαυγίζοντας, πλην ακίνδυνα. Κατεβαίνω στον δημόσιο
δρόμο για Γιάννενα, άλλες στάσεις του χωριού, πάντοτε από
νότια, ονειρεμένες φωτογραφίες,
ήταν και η ατμόσφαιρα πεντακάθαρη, ημέρα ηλιόλουστη, κρύο
κανονικό.
Με τον αγαπητό μας Μπίλιο,
τον επίτροπο, κατεβαίνουμε στην
Αγία Παρασκευή για Εσπερινό,
ώρα 5 μ.μ. Σε λίγο κατηφόριζε και
ο λεβέντης παπα-Χρήστος μας, το
ράσο ανασκουμπωμένο, φορτωμένος διάφορα για την εκκλησία.
Άλλα φιλήματα εδώ, εκκλησιαστικά, παπαδίστικα. Στις 5.30’

Τα παιδιά του Ματσουκίου,
η αυριανή χρυσή ελπίδα μας (23.3.2019).

Ο Ανανίας (Γιάννης
Στραγάλης) με την πανύψηλη
κλίτσα, ανάμεσα στον Κώστα
Μακρή και τον μαγαζάτορα
Γκούμα (23.3.2019).
Εσπερινός, ο Μπίλιος είχε ήδη
ανάψει τα καντηλάκια, πέρασαν
και μερικοί χωριανοί ν' ανάψουν
ένα κεράκι, εγώ πρωτοψάλτης.
Μέχρις ότου να ετοιμάσει ο
παπα-Χρήστος μερικά πράγματα
για την αυριανή θεία λειτουργία
μου ήρθε η ιδέα να καταγράψω
τις τοιχογραφίες του ναού. Δεν
πρόλαβα να τις τελειώσω, ο παπάς έκανε τις δουλίτσες του,
αλλά και ήδη είχε νυχτώσει.
Κατά την κτητορική του επιγραφή ο ναός της Αγίας Παρασκευής ανηγέρθη το 1993, εφημερεύοντος Γεωργίου Αθ. Αντώνη, με την συνδρομή των Ματσουκιωτών και άλλων ευλαβών
χριστιανών, εγκαινιάσθηκε στις
16 Αυγ. 1993 από τον Ιγνάτιο Δ’
Άρτης, πολιτικός μηχανικός Δημήτριος Μπουτσόρας, αγιογρα-

Στο μαγαζί του Σωτήρη Μπαντάλα, ο καλός γείτονας (23.3.2019).
φείται από τον Κωνσταντίνο Τάμπη, ο οποίος κατάγεται από την
Άνω Μπούρσιανη (Νέα Ζωή) της
Καλαμπάκας.
Ο ναός είναι τρίκλιτη βασιλική
με τρούλο. Οι τοιχογραφίες που
πρόλαβα να καταγράψω, πρώτα
στον Κυρίως ναό:
Α) ΔΥΤΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ και από
νότια:
α’ ζώνη: Στασίδια.
β’ ζώνη: Ολόσωμοι, Ιωάννης ο
θεολόγος, (παράθυρο μονόλοβο), Φώτιος, Φανούριος, Δημήτριος, Γεώργιος, (πόρτα ξύλινη,
δίφυλλη, στο υπέρθυρο η κτητο-

ρική επιγραφή), Γεώργιος εξ Ιωαννίνων, (ωρολόγι τοίχου), Παντελεήμων, Τρύφων, Κοσμάς ο Αιτωλός, (παράθυρο μονόλοβο),
Φίλιππος.
γ’ ζώνη: Ολόσωμοι, Μάξιμος ο
Γραικός, Ευστράτιος, Γεράσιμος
εν Κεφαλληνία, Ιωάννης ο Δαμασκηνός, Κοίμηση Θεοτόκου, Κοσμάς ο ποιητής, Θωμάς, Ιωάννης
Πρόδρομος, Ανδρέας.
δ’ ζώνη: Εκτείνεται μόνον στο
κεντρικό κλίτος με τρίλοβο παράθυρο, αλλά παραμένει αζωγράφιστη.
(Συνεχίζεται)

Σ' ευλαβή χριστιανό, πρόσχαρο εκδρομέα
(κ. Θαν. Παπαβασιλείου)
Τόσα χρόνια εργασία
στα γρανάζια της ΔΕΗ,
δικαιούνται στην ουσία
μια εκτόνωση γερή.
```
Παν' απ' όλα να ξεχάσει
πίεση ασφυκτική
κι εννοείται ν' απολαύσει
με χαρά, κάθε στιγμή.
```
Αλλά σαν Χριστιανός
ευσεβής και ταπεινός,
θεωρεί τις εκδρομές
αφορμή για προσευχές.
```
Κατά γράμμα εφαρμόζει
-με ευλάβεια πολλήό,τι ακριβώς αρμόζει
να τονώνει την ψυχή.
```
Κι ως εκ τούτου προσπαθεί,
ώστε να συνδυαστεί
εκδρομή και προσευχή
θέλοντας να ευφρανθεί.
```

Μοναστήρια κι εκκλησίες
επισκέπτονται συχνά
και δεν χάνει ευκαιρίες
να προσεύχεται σεμνά.
```
Με τον Ύψιστον τη Χάρη
-έξω από αμαρτίαπλησιάζει το παγκάρι
για καμιά αρτοκλασία!` ` `
Δεν τον λες και φαταούλα
πως τα καταπίνει ούλα,

αλλά ό,τι και να πεις
είναι κάπως ευτραφής.
```
Σαν κι εμένα δηλαδή
που το ρίχνω στο φαΐ,
να σκοτώσω την ανία,
πλήξη και μονοτονία.
```
Για να σοβαρολογούμε
-την αλήθεια να πούμεήταν ένα αστειάκι,
να γελάσουμε λιγάκι.
```
Ανοιχτόκαρδος, πηγαίος
και στις εκδρομές σπουδαίος,
με χαμόγελα πλατιά
σου ανοίγει την καρδιά.
```
Πάντα και παντού παρών
-το καθήκον του πληρώνμε την απεραντοσύνη
σε γεμίζει καλοσύνη...
```
Με φιλικά αισθήματα
Κική Γκούμα

ΚΥΡΙΑΚΗ

21

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

σελίδα 29

Το σαγηνευτικόν
Στα τέλη του ’80, στη
Θεολογική σχολή του
ΑΠΘ υπήρχε το εξαιρετικό σύγγραμμα του καθηγητή Δ. Τσάμη “Το Γεροντικόν του Σινά” που
διακονούσε τη ζωή ασκητών και παράλληλα το
“Μητερικόν” με αντίστοιχα
θέματα άσκησης στην
έρημο. Χρόνια μετά η κατάληξη του «ον», διανθισμένη με κάτι από μαντζούνια ΠΟΠ του Άγιου
Όρους βρίσκεται στο προσκήνιο της καθημερινότητας.
Με αίγλη υπερκόσμια,
ενός α-νοητού σημαινό- Νικόλαος Χρ. Γκίκας
μενου. Η δελεαστική αυτή
κωδικοποίηση της μεταφοράς του “ον” επιδιώκει
να διαμορφώσει πράξεις και συνειδήσεις. Όχι για να υποδείξει έναν ασκητικό τρόπο διαβίωσης στη μεταμνημονιακή
εποχή, παρά για να προσφέρει μια άνωθεν θεραπεία και
ευεξία. Την αίγλη λοιπόν της κατάληξης “ον” λαμβάνουν
σκευάσματα διατροφής, φαουστικής νεότητας, σαμπουάν και “κορδέλες” δια πάσαν νόσο.
Μια ματιά στους μεσημβρινούς τηλεασκητές είναι ενδεικτική. "Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι". Το κύριο όμως
προϊόν αυτών των ελευθερόφρονων ασκητών, ακούει στο
όνομα “σαγηνευτικόν”.
Παρότι αόρατο και άχρονο, προσφέρεται στο καλλωπιστικό περιτύλιγμα του μειονεκτικού ατομικού μεγαλοϊδεατισμού. Μολονότι τετριμμένο, αποζητά εναγωνίως
κύρος στην αποστολή του γένους, σε προρρήσεις γερόντων και σε υποτιθέμενες άνωθεν μοναδικές επιστολές
και χειρόγραφα στα άδυτα του Όρους.
Προϊόν πασών των αφελών, που ματώνει και αγωνίζεται για την πατρίδα, τη θρησκεία και οτιδήποτε προσφέρει συγκινήσεις χρονιάρες μέρες που είναι. Προϊόν των
απανταχού δημαγωγών που εκμεταλλεύονται την εντροπία της εποχής τους, εφευρίσκοντας ζιζάνια, σπίλους προς
εξολόθρευση.
Αλλά το κοινό δεν το παίρνει απλά από ζήλο ή από κουταμάρα, παρά από ένα υποτακτικό αυτοματισμό, που εξυπηρετεί ασυμβίβαστες αντιφάσεις και καλύπτεται από συνθήματα και παρόλες προς στιγματισμό.
Οι κακοί ξένοι, το ξανθό γένος, εμείς και οι άλλοι. Είναι
το αιώνιο δράμα του τόπου, από την εποχή του Αριστοφάνη, με τη συμμετοχή και ευθύνη του λαού βέβαια.
Όσο μάλιστα λιγότερο αναπτυγμένη η πολιτική κουλτούρα και όσο πιο απαίδευτος ο νους, τόσο μεγαλύτερη
η διάσταση του φαντασιακού, της ιδεοποίησης και αντίστοιχα η απουσία του ορθού λόγου.
Και αν δεν φαίνεται τι κάνει το προϊόν αυτό, αναλογιστείτε πως θωπεύει τους μύχιους πόθους και τα αρχέγονα
ένστικτα του άγχους, αναμοχλεύοντας τους οικονομικούς,
κοινωνικούς και εθνικούς φόβους μιας κατηγορίας εύπιστων πολιτών, που αναζητούν άλλοθι για τα δεινά τους
στους άλλους. Αλλά τις υπεραπλουστευτικές ιδιοτελείς κορώνες δεν τις πληρώνουν οι άλλοι. Οι γάιδαροι δεν πετάνε,
αυταπατώνται μόνο.

30 σελίδα
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Κυρ. Μητσοτάκης: Η ΝΔ θα συστρατευθεί
με τον Ποντιακό Ελληνισμό για τη διεθνοποίηση
της Γενοκτονίας των Ποντίων στη Μικρά Ασία

Σ

υνάντηση με την Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος είχε χθες το πρωί ο
Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης.
Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε τη
στήριξη του στον αγώνα της Παμποντιακής Ομοσπονδίας να διεθνοποιήσει το ζήτημα της Γενοκτονίας των Ποντίων. Δεσμεύθηκε, δε, ότι η Νέα Δημοκρατία θα
στηρίξει με τη συμμετοχή της
τόσο στην Ευρωβουλή όσο και
σε όλα τα διεθνή Fora τον αγώνα
που κάνουν οι ενώσεις και τα σωματεία των Ποντίων.
Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι της Παμποντιακής
Ομοσπονδίας ενημέρωσαν τον
Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας
για τις δράσεις τους και ζήτησαν
την αρωγή του στην προσπάθεια
την οποία καταβάλλουν ενόψει
και της συμπλήρωσης φέτος 100
χρόνων από τη Γενοκτονία των
Ποντίων
Μετά το πέρας της συνάντησης, ο κ. Μητσοτάκης έκανε την
ακόλουθη δήλωση:
«Είχα τη μεγάλη χαρά να υποδεχθώ τον Πρόεδρο της Παμποντιακής Ομοσπονδίας σήμερα,
στη Βουλή για να συζητήσουμε
για ένα πολύ σημαντικό θέμα για
τον Ποντιακό Ελληνισμό: Τη συμπλήρωση 100 ετών, φέτος, την

19η Μαΐου, από την ημερομηνία
ορόσημο που συμβολίζει τη Γενοκτονία των Ποντίων στην Μικρά
Ασία.
Δεσμεύθηκα, στον Πρόεδρο,
ότι προσωπικά αλλά και σύσσωμη
η Νέα Δημοκρατία θα συστρατευθεί με τον Ποντιακό Ελληνισμό
στην προσπάθειά μας να διεθνοποιήσουμε το ζήτημα αυτό. Σε
επίπεδο Ευρωκοινοβουλίου και
όχι μόνο, είναι απαραίτητο μέσα
από την αναγνώριση αυτής της
μεγάλης τραγωδίας να επουλωθούν οι πληγές του παρελθόντος.
Η σωστή ανάγνωση της ιστορίας και η απόδοση τιμής και
αναγνώρισης στα θύματα των γε-

νοκτονιών αποτελεί απαραίτητη
προϋπόθεση για να προχωρήσουμε μπροστά. Και θέλω να γνωρίζει ο Πρόεδρος, η Ομοσπονδία,
όλα τα Σωματεία της βάσης του
Ποντιακού Ελληνισμού, ότι σε
αυτή την προσπάθεια που κάνουμε, θα είμαστε κοντά τους.
Και εύχομαι πραγματικά η προσπάθεια αυτή να βρει συνολικά
διακομματική αναγνώριση, το ζήτημα δεν είναι κομματικό, είναι
ζήτημα εθνικό και έτσι θα αντιμετωπιστεί από εμένα προσωπικά
και, εφόσον μας εμπιστευτούν οι
Έλληνες πολίτες, από την επόμενη Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας».

Η Φώφη Γεννηματά, ανοίγοντας τη συνεδρίαση «της πρώτης
αιρετής Κεντρικής Επιτροπής του
Κινήματος Αλλαγής», όπως είπε,
ανέφερε ότι «ο Αλέξης Τσίπρας
και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ κατέστρεψαν την προοπτική της χώρας, κι είναι ώρα να βγάλουμε
την Ελλάδα ξανά μπροστά στην
Ευρώπη και την ευρύτερη περιοχή».
Η κ. Γεννηματά υπογράμμισε
ότι «ο τόπος δεν αντέχει άλλο
την παρακμή και τα αδιέξοδα.
Το δικό μας ιστορικό χρέος πηγάζει από τον πατριωτικό χαρακτήρα της παράταξης μας και
τις παρακαταθήκες της διαδρομής μας, και είναι να πρωταγωνιστήσουμε στην προσπάθεια να
βγάλουμε την Ελλάδα ξανά μπροστά».
Απάντησε σε υψηλούς τόνους
στον ΣΥΡΙΖΑ για τα θέματα διαφάνειας και την επίθεση που δέχεται το Κίνημα Αλλαγής και ο
Ανδρέας Λοβέρδος αναφέροντας
χαρακτηριστικά:
«Στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής οι πρώτοι διδάξαντες
είναι στη ΝΔ. Με τους οποίους
συμπράξανε το βρώμικο ‘89. Η
πλατιά "απεύθυνση" του πρωθυπουργού απέτυχε. Οι "γέφυρες"
κατέρρευσαν με κρότο και έτσι
κάπως επανέρχεται στην επικαιρότητα η υπόθεση Novartis» ανέφερε και υπερασπίστηκε τις «σοβαρές μεταρρυθμίσεις της περιόδου 2009-2011», όπως τις χαρακτήρισε, αναφερόμενη στην
ηλεκτρονική συνταγογράφηση,

Φ. Γεννηματά στην ΚΕ του ΚΙΝΑΛ:
«Θα ανατρέψουμε τα μετεκλογικά
σχέδια του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΔ»

Η επικεφαλής του ΚΙΝΑΛ
Φώφη Γεννηματά
το Παρατηρητήριο Τιμών στα
φάρμακα. «Είναι προκλητικό ο
ΣΥΡΙΖΑ να κλείνει τα μάτια στις
ακέραιες και πασιφανείς ευθύνες
της Καραμανλικής Δεξιάς για την
οικονομική κατάρρευση, την πτώχευση της χώρας. Είναι υποκριτικό να σιωπούν για την εκτόξευση της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης την περίοδο 20042009. Πότε -επιτέλους- σε αυτή
τη χώρα θα εξηγηθεί γιατί η ΝΔ
παρέλαβε τη φαρμακευτική δαπάνη στα 2,2 δισ. το 2004 και
την έφτασε σε 5,6 δισ. το 2009;
Πότε -επιτέλους- θα αναγνωρισθεί ότι το ΠΑΣΟΚ ήταν αυτό
που κατέβασε ξανά σε ορθολογικά επίπεδα τη δαπάνη σε 2,8
δισ., με τις μεταρρυθμίσεις που
φέρουν την υπογραφή του Αν-

δρέα Λοβέρδου;», συμπλήρωσε
η Φώφη Γεννηματά, κατηγορώντας τον ΣΥΡΙΖΑ ως άξιο συνεχιστή
της καραμανλικής περιόδου, και
πως εξακολουθεί να παίζει το
παιχνίδι των πολυεθνικών στο
φάρμακο. «Με τους προκλητικούς
χειρισμούς του 2015, όταν αρνήθηκε να ανατιμολογήσει τα
φάρμακα, ζημιώνοντας το Δημόσιο με μισό δισ. ευρώ και δίνοντας
δώρα στις φαρμακοβιομηχανίες»,
είπε και τόνισε:\
«Αλήθεια, μετά την αμετάκλητη
αθώωση του Γεωργίου θα ζητήσει
κανείς συγνώμη; Τους εμποδίζει
βέβαια η στενοχώρια γιατί εκτίθεται η Καραμανλική συνιστώσα
και αποκαλύπτεται περίτρανα
στον ελληνικό λαό, η ευθύνη της
κυβέρνησης της ΝΔ το 2004-'09
για την κρίση και τα μνημόνια.
Κανείς δεν ξεχνά αυτά που έγραφε η Αυγή: "εξαπάτησε τη χώρα
και τους Έλληνες με ψεύτικα
στοιχεία συμπράττοντας με ξένα
συμφέροντα". Επιβεβαιώνεται σήμερα ότι το έλλειμμα που οδήγησε στην κρίση ήταν πραγματικά
δυσθεώρητο και όχι κατασκευασμένο. Αυτό ήταν και το αφήγημα
του ΣΥΡΙΖΑ, όχι μόνο της δεξιάς,
αφήγημα που τώρα καταρρέει.
Θα δώσουμε μάχη να καταπέσει
και αυτή η σκευωρία. Είμαστε
πεπεισμένοι ότι θα λάμψει η αλήθεια.

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
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Η «ακτινογραφία» του ευρωψηφοδελτίου του ΣΥΡΙΖΑ
ωρίς κάποιο άλλο
κομματικό ή
κυβερνητικό
στέλεχος έκλεισε χθες το
ευρωψηφοδέλτιο της
Κουμουνδούρου. Είτε οι
δεύτερες σκέψεις
επικράτησαν για τους
κορυφαίους του ΣΥΡΙΖΑ
όσον αφορά τη μάχη των
Βρυξελλών είτε ο Αλέξης
Τσίπρας αποφάσισε να
μην «κάψει» κάποιο από τα
δυνατά κορυφαία στελέχη
του με το βλέμμα
στραμμένο στις εθνικές
εκλογές που έρχονται.

Χ

Οι πληροφορίες, πάντως ήθελαν αρκετά πρόσωπα της εμπιστοσύνης του πρωθυπουργού να «βολιδοσκοπούνται» για
την περίπτωση έστω και την τελευταία στιγμή να συμπληρώσουν τη λίστα. Τη διαδικασία
κατάρτισης του ευρωψηφοδελτίου, που έγινε σε τέσσερα
στάδια, «σημάδεψε» η παραίτηση της Μυρσίνης Λοΐζου και
ο θόρυβος που προκλήθηκε
από τη σύνταξη της μητέρας
της που λάμβανε 5,5 χρόνια
μετά το θάνατό της.
Τι έχει να παρουσιάσει ο ΣΥΡΙΖΑ για την Ευρωβουλή σε
σχέση με το ψηφοδέλτιο της
ΝΔ; Από την Κουμουνδούρου
μιλούν για ένα πολυσυλλεκτικό
«κατάλογο προσώπων» με αντίκρισμα τόσο στην κοινωνία
όσο και στο κόμμα.
Από τον κομματικό μηχανισμό
ξεχωρίζει η υποψηφιότητα του

αντιπροέδρου του ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου Δημήτρη Παπαδημούλη, ενώ και ο Παναγιώτης
Κορουμπλής, παρά το ατυχές
περιστατικό και τη φωτογράφηση με τον μητροπολίτη Αμβρόσιο, θεωρήθηκε από την
πρώτη στιγμή ένα δυνατό όνομα για τη μάχη των ευρωεκλογών. Νυν ευρωβουλευτές που
συμπληρώνουν το «παζλ» είναι
ο Στέλιος Κούλογλου και η
Κωνσταντίνα Κούνεβα και νυν
και πρώην υπουργοί επίσης η
Έλενα Κουντουρά, ο Γιάννης
Μουζάλας, η Λυδία Κονιόρδου,
η Φωτεινή Σκοπούλη, αλλά και
ο βουλευτής Σπύρος Δανέλλης.

Από την «προοδευτική συμμαχία» που έχει συγκροτηθεί,
στη λίστα βρίσκονται συνολικά
7 πρόσωπα: Από τη «ΔΗΜΑΡ» ο
Στέργιος Καλπάκης και η Ευγενία Αρσένη, από την Κίνηση
«Κόσμος» ο Πέτρος Κόκκαλης
και από τη «Γέφυρα» ο Σωτήρης Βαλντέν και η Άννα Παπαδημητρίου Τσάτσου. Εκπρόσωπος του κόσμου της Οικολογίας είναι η Ιωάννα Κοντούλη
και από τους «Ευρωπαίους Σοσιαλιστές» ο Θεόδωρος Δουλουμπέκης.
Έμφαση δόθηκε στο χώρο
των τεχνών με τον ΣΥΡΙΖΑ να
επιχειρεί μέσω του ηθοποιού
Αλέξη Γεωργούλη, την τρα-

γουδίστρια Ραλλία Χρηστίδου
και τον μουσικό Ντέιλι Ρος να
απευθυνθεί σε ειδικά κοινά του
εκλογικού σώματος. Οι δημοσιογράφοι που συμμετέχουν
στο ευρωψηφοδέλτιο είναι ο
Κώστας Αρβανίτης και ο Σπύρος Λάμπρου, που ως μέλος και
της Πολιτικής Γραμματείας του
ΣΥΡΙΖΑ, είναι εκπρόσωπος των
«53+». Προϊσταμένη της διεύθυνσης προγράμματος της ΕΡΤ
3 είναι η Κυριακή Μάλαμα, σκηνοθέτις στο επάγγελμα και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής
του ΣΥΡΙΖΑ. Ένας μόνο αθλητής συμπληρώνει τη λίστα, ο
Ολυμπιονίκης Αλέξανδρος Νικολαϊδης.

Από τον ακαδημαϊκό χώρο ο
Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών
Μιχάλης Σπουρδαλάκης είναι
κοντά στους «53+». Άλλοι καθηγητές που θα διεκδικήσουν
μια θέση στην Ευρωβουλή στις
26 Μαΐου είναι ο πρώην πρύτανης του ΕΚΠΑ Θεοδόσης Πελεγρίνης, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρίας
Δημήτρης Πλουμπίδης, ο ιστορικός Βλάσης Αγτζίδης και η
Νατάσα Ρωμανού από το Columbia.
Τρία μέλη του συνδικαλιστικού τομέα συμμετέχουν με τον
ΣΥΡΙΖΑ να επενδύει πολλά
στους χώρους της εργασίας: Η
Γιώτα Λαζαροπούλου που είναι
πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων της Εθνικής Τράπεζας, ο Βλάσης Τσόγκας από
το αγροτικό κίνημα και ο Γιώργος Πετρόπουλος που είναι αντιπρόεδρος της ΑΔΕΔΥ από το
2017.
Από τη νεολαία του κόμματος
τη μάχη θα δώσουν ο Μάριος
Θεοφιλάτος και η Ελευθερία
Αγγέλη.
Ιδιαίτερη έμφαση έδωσαν
στον ΣΥΡΙΖΑ στα πρόσωπα που
συμμετέχουν στο ευρωψηφοδέλτιο από το χώρο των κινημάτων και των δικαιωμάτων.
Το ιστορικό στέλεχος της ευρωπαϊκής αριστεράς και δημοσιογράφος Καστελίνα Λουτσιάνα ανακοινώθηκε πριν από
15 ημέρες πως θα ταχθεί στο

πλευρό του Αλέξη Τσίπρα για
άλλη μια φορά. Έχει διατελέσει
αντιπρόεδρος της Διεθνούς
Ένωσης για τα Δικαιώματα των
Λαών.Στη μάχη θα μπουν επίσης η Στέλλα Μπελιά ακτιβίστρια, μέλος των ΛΟΑΤΚΙ και ο
Γιονούς Μουχαμεντί πρόεδρος
του ελληνικού φόρουμ προσφύγων. Η Μουσταφά Οφούκ
είναι μέλος της μουσουλμανικής κοινότητας, ο Γιώργος Χρηστάκος από το αναπηρικό κίνημα, ο Αντώνης Ρέλλας ακτιβιστής ΑμεΑ και η Μαρία Τζαμπαζή μέλος της πανελλαδικής
Ομοσπονδίας Ελλήνων Ρομά.
Από τη διασπορά συμμετέχουν ο Νίκος Γραικός από τη
γαλλική κοινότητα και η Όλγα
Νάσση από την ιταλική.
Aν και ακόμα είναι πολύ νωρίς, αφού απομένουν σχεδόν 40
ημέρες μέχρι τις εκλογές και η
τελευταία πεντάδα που ανακοινώθηκε μόλις χθες δεν έχει
προλάβει να «μετρηθεί», τα
πρώτα στοιχεία από την Κουμουδούρου δείχνουν πως ο Δημήτρης Παπαδημούλης, ο Κώστας Αρβανίτης, ο Στέλιος Κούλογλου, ο Πέτρος Κόκκαλης, ο
Δημήτρης Πλουμπίδης και η
Ραλλία Χρηστίδου έχουν μπει
πολύ δυναμικά στην κούρσα
των ευρωεκλογών για τον ΣΥΡΙΖΑ.
Τη Μεγάλη Δευτέρα ο πρωθυπουργός σε ειδική εκδήλωση
στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας
θα παρουσιάσει τους «42» του
κόμματος.

Κέντρο Διάγνωσης &
Θεραπείας Διαταραχών

“ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ”

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ
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€

Αναπτυξιολόγος-Παιδίατρος PhDc,
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
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EΠΙΚΑΙΡΑ

Όσιος Θεόδωρος ο Συκεώτης Επίσκοπος Αναστασιοπόλεως της Μικράς Ασίας

Προς το εκούσιον πάθος

Ο

όσιος Θεόδωρος
έζησε στα τέλη
του 6ου και στις
αρχές του 7ου αιώνα, στα
χρόνια του αυτοκράτορα
Ιουστινιανού. Καταγόνταν
από το χωριό Συκεών της
Γαλατίας της Μικράς
Ασίας. Ήταν καρπός μιας
εκτός γάμου σχέσης,
μεταξύ μιας νεαρής της
Μαρίας και ενός
βασιλικού ταχυδρόμου
του Κοσμά. Ο πατέρας
του γρήγορα τον
εγκατέλειψε. Αντίθετα η
μητέρα του μετανοημένη,
στάθηκε στο ύψος των
περιστάσεων.
Αποδείχθηκε συνετή και
αφοσιώθηκε με όλη της
την ψυχή στην ανατροφή
του παιδιού της,
ανατρέφοντάς τον «εν
παιδεία και νουθεσία
Κυρίου». Ο όσιος
Θεόδωρος αντάμειψε με
τον καλύτερο τρόπο τις
μητρικές προσδοκίες.

Είχε πολύ καλή επίδοση στο
σχολείο και σε ηλικία δέκα
ετών έδειξε την κλίση προς
το μοναχικό βίο. Μια νύχτα
και ενώ ο όσιος Θεόδωρος
ήταν δώδεκα ετών, του εμφανίσθηκε ο άγιος Γεώργιος ο
Τροπαιοφόρος και αφού τον
ξύπνησε του είπε: «Σήκω, Θεόδωρε, έφθασε ο όρθρος,
πάμε να προσευχηθούμε». Ο
όσιος Θεόδωρος είχε τόση
ευλάβεια προς τον άγιο Γεώργιο, ώστε κάθε μεσημέρι
φεύγοντας από το σχολείο
ανέβαινε στο γειτονικό πετρώδες βουνό, όπου υπήρχε προσκύνημα του αγίου Γεωργίου.
Τον οδηγούσε ο ίδιος ο άγιος
Γεώργιος με τη μορφή ενός
παλικαριού και φαινόταν ότι
πάντοτε βρισκόταν μαζί του
και ότι τον δίδασκε σαν παιδαγωγός.
Ο όσιος Θεόδωρος ακολούθησε τη μοναχική πολιτεία σε
νεαρή ηλικία με την ευλογία
του Επισκόπου Αναστασιοπόλεως Θεοδοσίου. Λίγο αργότερα χειροτονήθηκε διάκονος
και πρεσβύτερος. Αμέσως επισκέφθηκε τους Αγίους Τόπους
και έλαβε το σχήμα του μοναχού στη Ιερά Μονή της Υπεραγίας Θεοτόκου του Χουζεβά. Στην συνέχεια επέστρεψε
στην ιδιαίτερη πατρίδα του
και παρέμεινε μόνιμα στο παρεκκλήσι του αγίου Γεωργίου.
Εκεί οικοδομούσε τον εαυτό
του με νηστείες και μετάνοιες,
με αγρυπνίες και ψαλμωδίες,
με σωφροσύνη και καθαρότητα βίου, με ελεημοσύνες και
προσευχές. Για αυτό και έλαβε
από τον Θεό το χάρισμα να
απαλλάσσει από τα ακάθαρτα
πνεύματα και των κάθε είδους
ασθενειών.
Μετά τον θάνατο του Επισκόπου Αναστασιοπόλεως Τιμοθέου, οι κάτοικοι της πόλεως, κληρικοί και λαϊκοί, πήγαν
στην Άγκυρα και ζήτησαν από
τον Μητροπολίτη Αγκύρας
Παύλο, να αναδείξει Επίσκοπο
της πόλεώς τους τον όσιο Θεόδωρο. Ο όσιος Θεόδωρος
δεν δεχόταν με κανένα τρόπο
την πρόταση αυτή, αλλά για
χάρη του λαού υπάκουσε.
Κατά την χειροτονία του, ένα
μεγάλο αστέρι που ακτινοβολούσε, κατέρχεται από τον ουρανό και στέκεται πάνω από

Επιμέλεια:

Λευτέρης Σαββουλίδης
Θεολόγος Α. Π. Θ.
Anatolikathsorthodoxias.blog
spot.com

προξενώντας έτσι με την επιστροφή του, χαρά σε όλους.
Όμως ο όσιος Θεόδωρος είχε
αποφασίσει να παραιτηθεί, για
να ακολουθήσει την ησυχαστική οδό. Ο Πατριάρχης Κυριάκος, έδωσε εντολή στον
Μητροπολίτη Αγκύρας να δεχθεί το αίτημα του οσίου, να
του δώσει μάλιστα και το ωμοφόριο της Επισκοπής, για να
διατηρεί το αξίωμά του, καθώς
ήταν άγιος άνθρωπος και αποχωρούσε από την Επισκοπή
χωρίς να έχει διαπράξει αδίκημα. Έτσι ο όσιος Θεόδωρος
ήρθε στην περιοχή της Ηλιουπόλεως και απομονώθηκε
στον Ιερό Ναό του Αρχαγγέλου στην Άκρηνα, πολύ κοντά
στο χωριό Πίδρος, όπου συ-

ΘΕΜΑΤΑ

Γράφει ο κ. Κων/νος Χαρ. Κορλός, θεολόγος

Κ

υριακή των Βαΐων σήμερα· μέρα
χαράς και γιορτής. Ο Κύριος
εισέρχεται θριαμβευτικά στα
Ιεροσόλυμα, προκειμένου να
ολοκληρώσει το κοσμοσωτήριο έργο του
με το εκούσιο Πάθος Του, το Σταυρό και
τη ζωηφόρο Ανάστασή Του.

Πριν λίγο είχε αναστήσει το φίλο του Λάζαρο
στη Βηθανία, λίγο έξω από τα Ιεροσόλυμα,
και η είδηση αυτή είχε διαδοθεί αστραπιαία
σ' ολόκληρη την περιοχή της Ιερουσαλήμ. Γι'
αυτό πλήθη λαού έσπευσαν εκεί προκειμένου
να δουν με τα μάτια τους τον αναστημένο
Λάζαρο.
Κι όταν ο Χριστός έμπαινε θριαμβευτής
στα Ιεροσόλυμα, “καθήμενος επί πώλον όνου”,
έτρεξαν να τον προϋπαντήσουν στην είσοδο
της πόλης κρατώντας κλαδιά φοινίκων και
στρώνοντας τα ιμάτιά τους να περάσει και
τον επευφημούσαν ως Μεσσία και βασιλιά
των Ιουδαίων. Είχαν πεισθεί, μετά την Ανάσταση του Λαζάρου, ότι είναι ο αναμενόμενος
Μεσσίας και γι' αυτό τον ακολουθούσαν παντού. Το γεγονός όμως αυτό θορύβησε τους
άρχοντες του Ισραήλ-αρχιερείς, γραμματείς,
Φαρισαίους-οι οποίοι πλήρεις φθόνου και φοβούμενοι για την τύχη της θρησκείας και του
Έθνους τους, αποφάσισαν να εξοντώσουν
όχι μόνο το Χριστό, αλλά και το Λάζαρο.

Ο Χριστός προετοιμάζει
τους μαθητές του για το
Πάθος του και την Ανάστασή του

Όσιος Θεόδωρος ο Συκεώτης Επίσκοπος Αναστασιοπόλεως
την εκκλησία, αστράφτοντας
και φωτίζοντας την πόλη και
την γύρω περιοχή. Έκτοτε ο
όσιος Θεόδωρος, έλαμπε συνεχώς ως ήλιος με τα θεία χαρίσματα των ιαμάτων, με την
αυστηρότητα του βίου του,
με όλες τις αρετές και τις αγαθοεργίες. Οδήγησε πολλούς
στην χριστιανική πίστη και τους
δίδαξε εκείνα που πρέπει να
πράττουν για να κερδίσουν τη
σωτηρία τους.
Ο όσιος Θεόδωρος επιθύμησε να επισκεφθεί για δεύτερη φορά τα Ιεροσόλυμα.
Εκεί προσκύνησε τον Τίμιο
Σταυρό, τον Τάφο του Κυρίου
και όλα τα αγιάσματα που
υπήρχαν στην περιοχή, καθώς
και τα κοντινά μοναστήρια. Δεν
ήθελε να επιστρέψει πίσω αλλά
να ζήσει σε κάποιο από τα μοναστήρια που υπήρχαν εκεί.
Πήγε στη Λαύρα του αγίου
Σάββα και ζούσε σε ένα κελί.
Κάποια νύχτα παρουσιάσθηκε
στον ύπνο του ο άγιος Γεώργιος και, αφού του έδωσε ένα
ραβδί, του είπε: «Σήκω και περπάτα, διότι πολλοί άνθρωποι
λυπούνται, γιατί απουσιάζεις.
Δεν είναι επιτρεπτό να εγκαταλείψεις την Επισκοπή σου
και να ζεις εδώ». Έτσι ο όσιος
Θεόδωρος αποχαιρέτισε τους
πατέρες της μονής και πήρε
τον δρόμο της επιστροφής.
Ο όσιος Θεόδωρος επέστρεψε στην Αναστασιόπολη

νέχισε το θεοφιλή βίο του. Ο
όσιος Θεόδωρος κοιμήθηκε
με ειρήνη το έτος 613. Θεωρείται υμνογράφος της Εκκλησιάς μας, γιατί δημιούργησε πολλά στιχάρια. Η Εκκλησία μας εορτάζει και τιμά
την Ιερά του μνήμη στις 22
Απριλίου.
«Εν σοι Πάτερ ακριβώς διεσώθη το κατ’ εικόνα· λαβών
γάρ τον σταυρόν, ηκολούθησας τω Χριστώ, και πράττων
εδίδασκες, υπεροράν μεν
σαρκός, παρέρχεται γάρ· επιμελείσθαι δε ψυχής, πράγματος αθανάτoυ· διό και μετά
Αγγέλων συναγάλλεται, Όσιε
Θεόδωρε το πνεύμα σου»
«Εκ σπάργανων επλήσθης
της θείας χάριτος, και τω Θεώ
ανετέθης ως Σαμουήλ ο κλεινός, την υπέρτιμον στολήν
Πάτερ κληρούμενος, όθεν
θαυμάτων αυτουργός, και Χριστού μυσταγωγός, Θεόδωρε
ανεδείχθης, θεοδωρήτως
εκλάμπων, τας ψυχοτρόφους
δωρεάς τοις πιστοίς»
«Ως πυρίνω άρματι, ταις
αρεταίς Θεοφόρε, επιβάς
ανέδραμες, εις ουρανίους οικήσεις, Άγγελος μετά ανθρώπων συμβιοτεύων, άνθρωπος
συν τοις Αγγέλοις περιχορεύων· διά τούτο ανεδείχθης,
θαυμάτων θείον, δοχείον Θεόδωρε»

“Ερχόμενος ο Κύριος προς το “εκούσιον
πάθος...” προετοίμαζε τους μαθητές Του για
όσα εκπρόκειτο να συμβούν στο άμεσο μέλλον
σχετικά με Αυτόν. Ότι δηλαδή ήρθε η ώρα
που πρέπει ο Υιός του ανθρώπου να παραδοθεί, προκειμένου να πάθει και να σταυρωθεί
“υπέρ της του κόσμου ζωής” και την τρίτη
ημέρα να αναστηθεί. Μάλιστα, πριν από λίγον
καιρό, είχε μεταμορφωθεί μπροστά στους
μαθητές Του Πέτρο, Ιάκωβο και Ιωάννη και
στους προφήτες Μωϋσή και Ηλία, δείχνοντας
έτσι μέρος της θείας Του δόξας. Επίσης,
πριν λίγες μέρες είχε αναστήσει το φίλο του
Λάζαρο. Και όλα αυτά προκειμένου να τονώσει
την πίστη και το θάρρος των μαθητών του,
για να μην απογοητευτούν, όταν θα τον δουν
νεκρό επάνω στο Σταυρό “ίνα το πάθος νοήσουσιν εκούσιον....”. Αλλωστε, όλα όσα επρόκειτο να συμβούν είχαν προφητευθεί αιώνες
πριν από τους προφήτες της Π. Διαθήκης-και
μάλιστα από τον Προφήτη Ησαΐα-οι οποίοι
μίλησαν, φωτισμένοι από το Άγιο Πνεύμα,καθαρά για το Σταυρώσιμο και Αναστάσιμο Πάσχα. Όλες αυτές οι προφητείες εκπληρώθηκαν
κατά γράμμα στο πρόσωπο του Χριστού.

Προετοιμασία για συμμετοχή
στο Πάθος και στην Ανάσταση
Για καλύτερη πνευματική μας προετοιμασία
και επάξια συμμετοχή στο Πάθος και στην
Ανάσταση του Χριστού, οι θείοι πατέρες καθόρισαν, ώστε οι εκκλησιαστικές ακολουθίες
στην αρχή της Μεγάλης Εβδομάδας να έχουν
προπαρασκευαστικό χαρακτήρα.
Έτσι, προβάλλει η αγία μας Εκκλησία “τον
πάγκαλο Ιωσήφ” και την “καταρασθείσα και
ξηρανθείσα συκή” (Κυριακή των Βαϊων, βράδυ), την παραβολή των δέκα παρθένων (Μ.
Δευτέρα, βράδυ), “την αλείψασαν τον Κύριον
μύρω πόρνην γυναίκα” (Μ. Τρίτη, βράδυ) και
στη συνέχεια (Μ. Τετάρτη, βράδυ) “τον ιερόν
νιπτήρα, τον Μυστικόν Δείπνον, την υπερφυά
προσευχήν και την προδοσίαν αυτήν”.
Ο ξηρανθείσα συκιά μας διδάσκει συμβολικά
και αλληγορικά ότι πρέπει να έχουμε σε κάθε
στιγμή να παρουσιάσουμε καρπούς αξίους
της βασιλείας του Θεού, καρπούς μετανοίας
και καλών έργων. Η Ιουδαϊκή Συναγωγή, λόγω
απιστίας, στερήθηκε τη θεία Χάρη και καταδικάστηκε από το Χριστό σε διηνεκή αποξήρανση. Η ξηρανθείσα συκιά φανερώνει ακόμη
ότι ο Χριστός, ο οποίος “διήλθεν την ζωήν
αυτού ευεργετών και ιώμενος πάντας”, θα
μπορούσε να τιμωρήσει τους σταυρωτές του,
αλλά θεληματικά τους συγχωρεί.
Μας παρουσιάζει ακόμα τον Πάγκαλο Ιωσήφ,

για να μας διδάξει τη σωφροσύνη και την εγκράτεια, το φόβο του Θεού, τη συναίσθηση
του απανταχού παρουσίας Του και την αποφυγή της “ευπερίστατης” αμαρτίας. Διότι
κάθε πονηρία και αμαρτία διαπράττεται μπροστά στα μάτια του Θεού “ος τα πανθ' ορά”.
Με την παραβολή των δέκα παρθένων μας
διδάσκει ότι πρέπει να βρισκόμαστε πάντοτε
σε πνευματική εγρήγορση και να μην αμελούμε
την ηθική και πνευματική μας κατάρτιση με
την δικαιολογία ότι έχουμε καιρό. Επίσης, ότι
δεν αρκεί μια μόνον αρετή για τη σωτηρία
μας, αλλά είναι ανάγκη να έχουμε όλες τις
αρετές και να τηρούμε όλες τις εντολές. Δεν
αρκεί μόνη η εγκράτεια ή η παρθενία, αλλά
χρειάζεται και η αγάπη και η ευσπλαχνία και
η ταπεινοφροσύνη.
Επίσης, σε τροπάριο της Μ. Δευτέρας το
βράδυ γίνεται λόγος για τα ταλέντα τα έμφυτα
και τα επίκτητα. Τα ταλέντα είναι ποικίλα και
διάφορα, χαρίσματα φυσικά, ηθικά και πνευματικά: “νους, σύνεσις, ικανότητα διδασκαλίας,
ικανότητα διακονίας”. “Ο μεν σοφίαν κομιείτω
κοινωνείτω δε του λόγου πιστός τω αμυήτω
και σκορπιζέτω πλούτον πένισιν άλλος...”. Οι
άνθρωποι οφείλουμε να χρησιμοποιήσουμε
τα χαρίσματα με σύνεση και επιμέλεια και να
τα αυξήσουμε με ηθική ζωή, ορθή πίστη, προθυμία, καλοπιστία και όχι να φερθούμε με
αμέλεια και πονηρία.
Ο Θεός είναι αγάπη αλλά και δικαιοσύνη
και απαιτεί απ' τον καθένα μας φιλότιμη και
έντιμη προσπάθεια, σπουδή και επιμέλεια,
αγνότητα προθέσεων και άδολη καρδιά. Η
ευθύνη μας θα είναι μεγάλη και θα είμαστε
αναπολόγητοι, αν τα χαρίσματά μας τα χρησιμοποιήσουμε για τη δική μας ηθική εξαχρείωση, για το σκανδαλισμό αθώων νεανικών
ψυχών και για την ηθική αποχαλίνωση της
κοινωνίας.-

τοπικά
Λαμπρή, η μεγάλη αυτή γιορτή της Χριστιανοσύνης,
γιορτάζεται με ξεχωριστό τρόπο σε κάθε γωνιά της
Ελλάδας. Για τους κατοίκους της Κρηνίτσας είχε και
ελπίζουμε να έχει στις καρδιές όλων μας ιδιαίτερο χρώμα,
αυτό που αντιπροσωπεύει η λέξη αγάπη.

Η

Ο Επιμορφωτικός & Πολιτιστικός Σύλλογος Κρηνίτσας «Ε.ΠΟ.Σ.»
έχει αναλάβει την αναβίωση και την καταγραφή της πολιτιστικής κληρονομιάς του χωριού μας. «Λαζαρίνες» ονομάζονταν όσα κορίτσια
συμμετείχαν στις λαϊκές εορταστικές εκδηλώσεις, που άρχιζαν την
Παρασκευή – παραμονή του Λαζάρου συνεχίζονταν το Σάββατο του
Λαζάρου και τελείωναν την Κυριακή των Βαΐων μετά τη Θεία Λειτουργία. Φέτος κάναμε μια προσπάθεια να αναβιώσουμε έθιμα που
τείνουν να ξεχαστούν όπως το έθιμο του Λαζάρου. Δηλαδή προσπαθήσαμε να ξανατραγουδήσουμε τα τραγούδια του Λαζάρου που
τραγουδούσαμε παλιότερα.
Στην Κρηνίτσα παλιότερα οι «Λαζαρίνες», το απόγευμα της Παρασκευής – παραμονής του Λαζάρου έφευγαν από το σχολείο (τότε
το σχολείο ήταν πρωί και απόγευμα) και πήγαιναν στο βουνό για να
μαζέψουν αγριολούλουδα (ανεμώνες, κούκους, μαργαρίτες, ίτσια και
πολλά άλλα ) και με αυτά θα στόλιζαν τα καλάθια τους. Στο δρόμο
τραγουδούσαν ανοιξιάτικα τραγούδια όπως «..ίτσια - ίτσια κόκκινα
κορίτσια» κ.ά. (Ιτσιές στην Κρηνίτσα ονομάζουμε τις Κουτσουπιές).
Καθώς προχωρούσαν ακουγόταν φωνές χαρούμενες, πειράγματα
και γέλια, ήταν ιδιαίτερα χαρούμενα, αφενός γιατί έχαναν το μάθημα
ενώ τα αγόρια ζήλευαν που εκείνα θα έμειναν στο σχολείο και αφετέρου γιατί περίμεναν την επόμενη να τραγουδήσουν το Λάζαρο, ένα
γεγονός με ιδιαίτερη σημασία για κάθε κορίτσι. Φέτος πολλές μέρες πριν έγινε προσπάθεια να μάθουν οι Λαζαρίνες τα παραδοσιακά
τραγούδια και να τα καταγράψουμε με τη βοήθεια του Βασίλη Μπαλαμίτσα (που πάντα είναι δίπλα στα παιδιά και στον σύλλογο και μας
βοηθάει).
Όπως παλιότερα έτσι και φέτος από το βράδυ οι νοικοκυρές στολίσανε περίτεχνα τα καλαθάκια τους, έδεσαν χεριές - χεριές τα αγρολούλουδα και στη συνέχεια τα τοποθέτησαν σε δροσερό μέρος για
να μην μαραθούν τα αγριολούλουδα. Μέσα στο καλάθι έβαλαν ένα
αυγό για φώλι. Το αυγό αποτελεί πηγή της ζωής και οι Λαζαρίνες,
σύμφωνα με το μεγάλο ερευνητή της λαογραφίας και της αρχαιολογίας, Κώστα Σιαμπανόπουλο, είναι καθαρά αρχαιοελληνικό έθιμο και έχει σχέση με την αναγέννηση της φύσης και την ανανέωση
της ζωής.
Σήμερα πρωί - πρωί Σάββατο του Λαζάρου, οι «Λαζαρίνες» της
Κρηνίτσας, καλοντυμένες και στολισμένες με τα καινούρια ρουχαλάκια τους ξεκίνησαν να συναντηθούν στην Εκκλησία για να τραγουδήσουν τα παραδοσιακά τραγούδια του Λαζάρου. Ήρθαν στο
ραντεβού τους στην Εκκλησία των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης
και άρχισαν με το τραγούδι για την Εκκλησιά:
Εκκλησίτσα φουντωτή-φουντωτή καμαρωτή
πούχεις στην κορφή σταυρό κι στη ρίζα κρύο νερό.
Το’ μαθαν κι οι πέρδικες πήγαιναν κι το’ πιναν
Έστησα το βρόχι μου, τσάκωσα μια πέρδικα
Σκούζει βάζει η πέρδικα, σώπα – σώπα πέρδικα
Δεν σου κάνω τίποτα κι αν σου κάνω τίποτα
νάχω χίλια κρίματα, χίλια παραδείγματα
του θεού τα κρίματα.
Και του χρόνου
Στη συνέχεια τραγούδησαν στα σπίτια του χωριού και σε κάθε
σπίτι τραγουδούσαν και το αντίστοιχο τραγούδι ανάλογα με το
επάγγελμα, με την οικογένεια, ανάλογα με τους πόθους, τους
καημούς και τα όνειρά του κάθε νοικοκύρη. Τα τραγούδια παλιότερα τα μάθαιναν στα μικρότερα κορίτσια, τα μεγαλύτερα από
στόμα σε στόμα. Φέτος οι «Λαζαρίνες» τραγούδησαν τα παραδοσιακά τραγούδια, αλλά και το τραγούδι του Λαζάρου
Ήρθε ο Λάζαρος ήρθαν τα βάγια
ήρθε η Κυριακή που τρων τα ψάρια.
Σήκω Λάζαρε και μην κοιμάσαι
ήρθε η μάνα σου από την Πόλη
σου ’φερε χαρτί και κομπολόι
γράψε Θόδωρε γράψε Δημήτρη
γράψε λεμονιά και κυπαρίσσι
οι κοτούλες σας αυγά γεννούνε
δώστε μας και μας να τα χαρούμε
Για το Λάζαρο που τραγουδούμε
Και του χρόνου
Στις οικογένειες που υπήρχε μικρό παιδί που περπατούσε
Ένα μικρό μικρούτσικο του βασιλιά τ’ αγγόνι
τριγύρω γύρω έφερνε βασιλικό μαζώνει
βασιλικό και βάλσαμο και μοσχοκαρυοφύλλι
χεριά δίνει στη μάνα του χεριά στην αδελφή του
χεριά και στην ξαδέλφη του που πλέκει το γαϊτάνι

Η Πρέσπα είναι ο μύθος της. Η
πνευματικότητα του τοπίου επιβάλλεται στους επισκέπτες που
προσεγγίζουν τον χώρο σαν προσκυνητές. Ο Άγιος Γερμανός, το
νησάκι του Αγίου Αχίλλειου και οι
πιο απομακρυσμένοι Ψαράδες.
Μα ποιος θα μετρήσει τον καημό
της Μικρολίμνης, ποιος θα φτάσει
μέχρι τη Σφήκα να δει τα σπίτια τα
πλινθόκτιστα που λιώνει η βροχή;
Από το Τρικλάριο ως τον Βαρνούντα απλώνονται τα χαρακώματα. Ο πόλεμος, παλιός όσο και
ο κόσμος. Οι ναπάλμ πυρπολούν
τα δέντρα, καίνε τις πέτρες, λαμπαδιάζουν τους ανθρώπους. Ο
Σαμουήλ και τα κουρέλια της
στρατιάς του. Τυφλοί σέρνονται
στα περάσματα, ταπεινωμένοι.
Και οι συμφωνίες ειρήνευσης και
καλής γειτονίας. Και αυτές παλιές
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«Τα τραγούδια και τα έθιμα του Λαζάρου στην Κρηνίτσα

Λαζαρίνες Κρηνίτσας 2019...
σχεδόν όπως παλιά !!!»
Της Αποστόλου Μαριάννας, προέδρου του Ε.ΠΟ.Σ.

και του χρόνου
…ή μικρό παιδί στην κούνια
Ένα μικρό μικρούτσικο, μικρό στη σαρμανίτσα,
τρεις βαϊοπούλες το κουνούν και τρεις αράδα- αράδα
τη μια τη λένε Βαγγελιώ την άλλη Δεσποπούλα
την Τρίτη τη μικρότερη την λεν καψοκαρδούλα
που έκαψε εννιά καρδιές και τη δική μου δέκα
και του χρόνου
Εάν στο σπίτι είχαν μοναχογιό:
Μάνα μου τον υγιόκα σου, μάνα μ’το μαναχό σου,
τον έλουζις τον χτένιζις στο δάσκαλο τον στέλνεις
κι ο δάσκαλος τον καρτιρεί μι μιά χρυσή βιργούλα,
μι μιά χρυσή μι μιά αργυρή μι μιά μαλαματένια.
Πιδί μου πουν’τα γράμματα πιδί μου πουν’ο νούς σου,
τα γράμματα είνι στου χαρτί κι ου νους μου πέρα-πέρα,
πέρα διαβεί πέρα στρατί πέρα στις μαυρομάτες
πούχουν το μάτι σαν ελιά το φρύδι σαν γαϊτάνι.
και του χρόνου
Εάν στο σπίτι είχαν κορίτσι για παντρειά:
Σι τούτα σπίτια τα ψηλά στα μάρμαρα στρωμένα,
εδώ έχουν κόρη για παντρειά θέλουν να την παντρέψουν,
την τάζουνε το Βασιλιά, την τάζουνε το Ρήγα,
δεν θέλω εγώ το Βασιλιά δεν θέλω εγώ το Ρήγα,
μόν’ θέλω το αρχοντόπουλο τ’ αρχοντογεννημένο
Οπού γεννήθηκε εχθές κατάματα στον ήλιο
Τον ήλιο βάζει πρόσωπο και το φεγγάρι αστέρι
Και τον καινούριο αυγερινό κουμπί και δαχτυλίδι
και του χρόνου
Εάν στο σπίτι είχαν μοναχοκόρη
Μάνα μ’, τη θυγατέρα σου, μάνα μ’ την μοναχιά σου,
την έλουζες, τη χτένιζες, στα σύννεφα την κρύβεις
και σκόρπισαν τα σύννεφα και φάνηκε η κόρη
την είδε ο Θεός, την είδε η γη, την είδε ο κόσμος όλος,
την είδε κι ο πραματευτής κι έπεσε να πεθάνει
Σήκω, σήκω, πραματευτή, γαμπρό για να σε κάνω,
γαμπρό στη θυγατέρα μου, γαμπρό στη μοναχιά μου.
και του χρόνου
Εάν στο σπίτι είχαν κάποιον που είχε κάνει σπουδές
Γραμματικέ, γραμματικέ και ψάλτη κι αναγνώστη
Που έγραφες κοντύλιαζες κοντά στην κρύα βρύση
Σπαράχτηκαν τα χέρια σου και χύθηκε η μελάνη
Και βάψανε τα ρούχα σου τα λιανομεταξένια
Σε εννιά ποτάμια τά ’πλυνα και βάψαν τα ποτάμια
Σε εννιά λιβάδια τά ’πλωσα και βάψαν τα λιβάδια
Επέρασε κι ο Βασιλιάς και βάψε τ’ άλογό του
Επέρασαν κι οι πέρδικες και βάψαν τα φτερά τους.
και του χρόνου
Εάν στο σπίτι είχαν κάποιον στην ξενιτειά
Ξενιτεμένο μου πουλί και παραπονεμένο

Πρέσπες – ταξίδι στον χρόνο

όσο και ο κόσμος.
Απόγευμα στο Ρότι – το βορειότερο ακρωτήρι της Μεγάλης
Πρέσπας. Η μπόρα κόπασε και η
άνοιξη χαμογελά. Ουράνιο τόξο
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γεφυρώνει το λευκό των κορυφών
με των νερών το κυανό. Η Πρέσπα
η απέραντη. Η άχρονη θάλασσα,
η αρχή και το τέλος του κόσμου.
Στα ανθοπέταλα σταγόνες βρο-

χής παίζουν με το φως. Βάρκες
γεμάτες μαθητές χαράζουν τον
καθρέφτη των νερών. Φωνές χαρούμενες φτάνουν ως τα αυτιά
μας. Ανοίκειες ακούγονται στο
βασίλειο των σαλών. Τρυπώνουν
στις βραχοσπηλιές ταράζοντας
τον αιώνιο ύπνο των ασκητών και
έπειτα βουλιάζουν στον βυθό.
Νυχτώνει στους Ψαράδες. Τα
τελευταία λεωφορεία έφυγαν.
Μια κρύα, επίμονη βροχή αρχίζει
να ιστορεί το παραμύθι των Πρεσπών. Για τα πουλιά και τους ψαράδες με τις μαύρες πλάβες, το
τραγούδι των χάλκινων που ταξιδεύει πάνω από τα νερά, τον μακρύ χειμώνα. Για τους μέτοικους
και για τους ντόπιους με τα αλ-

η ξενιτιά σε χαίρεται και ιγώ χω τον καημό σου
Τι να σου στείλω ξένε μου αυτού στα ξένα που είσαι;
Να στείλω μήλο σέπεται κυδώνι μαραγκιάζει
Να στείλω και το δάκρυ μου σε ένα μικρό μαντίλι
Το δάκρυ είναι καυτερό και καίει το μαντήλι
και του χρόνου
Το τραγούδι για τον νοικοκύρη.
Σ αυτό το σπίτι το ψηλό πέτρα να μη ραγίσει
Ο νοικοκύρης του σπιτιού χρόνια πολλά να ζήσει.
να ζήσει χρόνια εκατό και ξάμηνα διακόσια
να ασπρίσουν τα μαλλάκια του σαν τ’ άσπρο περιστέρι.
και του χρόνου
Οι νοικοκυρές έδωσαν αυγά σοκολάτες και ευρώ ενώ παλιότερα
έδιναν αυγά, ξυλοκέρατα και στραγάλια που και που δραχμούλες,
καραμέλες. Όπως παλιά έτσι και σήμερα έδωσαν σε όλες τις «Λαζαρίνες». Είναι ευημερία για το σπιτικό κάθε νοικοκυράς να κεράσει όλα τα κορίτσια. Όταν κάποια νοικοκυρά δεν ήταν πρόθυμη να
κεράσει τις Λαζαρίνες τότε της «έβγαινε το όνομα». Η γιαγιά Σωτηρία, η γιαγιά Αντιγόνη, η γιαγιά Φωτεινή και η γιαγιά Χρυσάνθη
ήταν πολύ συγκινημένες και μας ευχαρίστησαν για αυτή τη δράση
του συλλόγου.
Πραγματικά φέτος έγινε η αρχή. Καταγράψαμε τα παραδοσιακά
τραγούδια του Λαζάρου και θα τα αναπαράγουμε για όλα τα παιδιά
και τις νοικοκυρές της τρίτης ηλικίας που με μεγάλη χαρά άκουσαν
τα τραγούδια που τραγουδούσαν και εκείνες όταν ήταν μικρές. Ελπίζουμε του χρόνου να υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή. Δώσαμε με
το άκουσμα των παλιών Λαζαριάτικων τραγουδιών ένα ιδιαίτερο «χρώμα» στην εορταστική αυτή περίοδο της Πασχαλιάς γιατί «ο άνθρωπος
που αγνοεί την ιστορία, τις παραδόσεις και τα έθιμά του, είναι δέντρο χωρίς ρίζες».
Και του χρόνου !!!

λαγμένα επώνυμα, για τους απέναντι. Γύρω από την ξυλόσομπα
που δεν σταματά να καίει κούτσουρα και αναμνήσεις.
Βαρύ το πρωινό της Κυριακής.
Τα σύννεφα χαμήλωσαν, αγγίζουν τα νερά της λίμνης. Οδοιπορούμε στα δρυοδάση, πάνω
από τη Μικρή Πρέσπα. Με το κάλεσμα του κούκου και τα ξεφωνητά του δρυοκολάπτη εναρμονίζουμε τα βήματά μας. Σταλαγματιές νερού κρέμονται στις
άκρες νεαρών πράσινων φύλλων.
Ομίχλες σχηματίζονται και σύντομα διαλύονται. Και εμείς βαδίζουμε, ανεβοκατεβαίνουμε τις
ήπιες ράχες.
Ένα σμήνος αργυροπελεκάνων ταξιδεύει με κατεύθυνση την
Καστοριά. Ανεμοπορούν χωρίς
καθόλου να σαλεύουν τα φτερά

τους. Ένα θαύμα της φύσης. Οι
πρόμαχοι της ηρεμίας των Πρεσπών. Η στράτα μας ανταμώνει τη
βροχή. Πότε σιγανή, πότε ραγδαία μας συντροφεύει στο υπόλοιπο του ταξιδιού. Στα δάση,
στους χωματόδρομους και στα λιβάδια, στα μονοπάτια δίπλα στο
νερό. Μέχρι τη Μικρολίμνη, το τέλος της πορείας μας.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ Σ.Π.ΟΡ.Τ.
Την Κυριακή 21/4 θα ανεβούμε
στην κορυφή Αυγό (υψ. 2148 μ.)
ξεκινώντας από το Νεραϊδοχώρι.
Περισσότερες πληροφορίες στα
γραφεία του συλλόγου – Ομήρου
6, κάθε βράδυ Παρασκευής από
τις 9 έως τις 10.
Η διεύθυνση της ιστοσελίδας
μας είναι: www.trikalasport.gr και
στο τηλέφωνό μας 2431072077.
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Μαζί το Σαββατοκύριακο
Η ΕΡΤ Λέει 'Oχι στον Φασισμό
Με Αρετή και Τόλμη
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Οι Παρέες Γράφουν Ιστορία
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Προσωπικά (Ε)
ΕΡΤ Report (Ε)
Το Πανόραμα μιας Επταετίας:
Χούντα Είναι, θα Περάσει (Ε)
Σαν Σήμερα τον 20ό Αιώνα (Ε)
Ποδόσφαιρο: Ατρόμητος Αθηνών Παναθηναϊκός (Ζ)
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Αθλητικά - Καιρός
Αθλητική Κυριακή
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός

07:00 Ελληνική Μουσική Παράδοση (Ε)
08:00 Κυριακή των Βαΐων - Θεία
Λειτουργία
10:30 Λαζαρίνες και Βάγια (Ε)
11:30 Εν Συνόλω
12:45 Ακρόασις (Ε)
13:15 Οι Δρόμοι της Ανάπτυξης
14:15 Θανάση Πάρε το 'Oπλο σου
15:45 Αυτή τη Στιγμή στην Ευρώπη
16:00 Άξιον Εστί
17:00 Μαρτυρίες (Ε)
19:00 Ακολουθία του Νυμφίου
21:30 Βικτώρια E4
22:30 'Eνα Τραγούδι δεν Φτάνει
23:30 Τζέιμς Μποντ, Πράκτωρ 007:
Επιχείρηση Χρυσά Μάτια (Golden
Eye)
01:30 Ντετέκτιβ Μέρντοχ Κ10 Ε14 (Ε)

07:00 24 Ώρες Ελλάδα (Ε)
08:00 'Oψον και Ψαλμός (Ε)
08:30 Kristjan Jarvi και η Ορχήστρα του
Παρισιού
10:00 Χαρά Θεού Κ4
11:00 Σπόρ στο 3
12:30 'Oψον και Ψαλμός (Ε)
13:00 Ειδήσεις
13:30 Κυριακή στο Χωριό Κ2 (Ε)
15:00 Ποδόσφαιρο: Απόλλων Λάρισας Πλατανιάς (Ζ)
17:00 Χάντμπολ: Δούκας - Αερωπός
'Eδεσσας (Ζ)
18:30 Πράσινος Οδηγός για Ταξιδιώτες E6
(Ε)
19:00 Ποδόσφαιρο: Παναιτωλικός - Άρης
(Ζ)
21:00 Τα Φονικά Μυστήρια της Κας Φίσερ
Κ1 Ε8
22:00 Ειδήσεις
22:30 Σεζάν και Ζολά
00:30 Οι Τέσσερις Εποχές του Βιβάλντι και
του Πιατσόλα
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08:00
09:00
09:45
10:45
11:45
13:00

Οι Μεν και οι Δεν (Ε)
Της Ελλάδος τα Παιδιά (Ε)
Thrive
Μια Ζωή Κ2 Ε40
Το Καφέ της Χαράς (Ε)
Υγεία Πάνω απ' 'Oλα Κ7
ANT1 News

τηλεόραση
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Merenda Mania
Κωνσταντίνου και Ελένης Κ2 Ε1 (Ε)
Εκείνες κι Εγώ (Ε)
ΑΝΤ1 News - Δελτίο στη Νοηματική
Γλώσσα
Ο Τρελλοπενηντάρης
ANT1 News
Your Face Sounds Familiar Κ5
Τα Μάθατε για τους Μόργκαν;

Super Wings
Polly Pocket
Πέππα, το Γουρουνάκι
Οι Ευχούληδες: Το Πάρτι
Συνεχίζεται
Η Μάσα και ο Αρκούδος
Μπόμπι και Μπιλ
PJ Masks
Miraculous Lady Bug
Barbie Dreamhouse Adventures
Mecard
Hop
Traction
Star News
Τα Φιλαράκια Κ5 Ε3
The Big Bang Theory Κ12 Ε17
Ειδήσεις στη Νοηματική Γλώσσα
X-Men: Η Τελική Αναμέτρηση
Star News
Το Ανθρωπάκι
Λούφα και Παραλλαγή
5 Λεπτά πριν τον Παράδεισο

19:00
20:00
21:00
21:10
22:50
23:30
23:50
00:50

Κόντρα και Ρήξη
Αναζητώντας τις Ρίζες Μας
Δελτίο Ειδήσεων
Σπορ στη Θεσσαλία
Super Sport
Δυνατά και Ελληνικά
Δυνατά και Ελληνικά
Εδώ Μακεδονία. Η Εξουσία Ακούει;

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

ΚΡΙΟΣ: Είναι μια ευκαιρία να κινηθείτε με αποφασιστικότητα και πείσμα για να πετύχετε
τους στόχους σας, ανάμεσα τους και τους ερωτικούς και τους οικονομικούς, αλλά αυτά με λεπτομέρειες θα σας τα πω τη Δευτέρα.
ΤΑΥΡΟΣ: Ούτως ή άλλως είναι μια περίοδος που
θα λειτουργήσετε αρκετά εγωιστικά και με ισχυρή θέληση. Στο στόχαστρο και οι σχέσεις το επόμενο διάστημα, όπου κι εκεί θα γίνουν κάποια
ξεκαθαρίσματα, αλλά γι’ αυτά περισσότερα τη
Δευτέρα.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Κατά τ’ άλλα είναι μια περίοδος που
από τη μια ευνοεί την κοινωνική ζωή όμως βρίσκεστε σε φάση εσωστρέφειας και ανασυγκρότησης δυνάμεων. Αποφύγετε το αυτό-μαστίγωμα και διάφορα ενοχικά που δε θα έχουν
κάποιο πρακτικό όφελος στη ζωή σας.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Είναι σημαντικό να καταλάβετε που
θέλετε να πάτε και να το διεκδικήσετε δυναμικά και πειστικά, αλλά όχι προκλητικά. Από την
άλλη είναι μια περίοδος που στην κοινωνική ζωή
και τα ερωτικά ζητήματα υπάρχει κινητικότητα,
με τους φίλους σας να συμβάλλουν σε αυτό.
ΛΕΩΝ: Καριέρα, σχέση και ο,τι άλλο μπορεί να
σας χαρακτηρίζει βρίσκονται μέσα στο γήπεδο
που παίζεται μπάλα, αλλά να θυμάστε ότι η ζωή
είναι ομαδικό άθλημα και ο εγωισμός μπορεί να
φέρει την ήττα.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Γενικότερα τα πράγματα ρέουν καλύτερα και αυτό δημιουργεί μια ψυχολογία πιο
αισιόδοξη, την οποία καλό θα ήταν να μην τη
σπαταλήσετε μόνο στην καθημερινή ρουτίνα σας
αλλά και σε πράγματα που θα μπορούσαν να την
ενισχύσουν ακόμα περισσότερο όπως τα ταξίδια.

ΖΥΓΟΣ: Το διακύβευμα το επόμενο διάστημα βέβαια είναι και τα λεφτά, με κληρονομικά, επενδύσεις και διάφορα άλλα οικονομικά θέματα να
ζητούν από σένα την προσοχή σου. Ναι, παίζουν
πολύ και τα ερωτικά, αλλά αυτά θα στα πω τη
Δευτέρα.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Λειτουργείς αρκετά εγωιστικά και
με πείσμα, με αποτέλεσμα να μην μπορείς να
διαπραγματευτείς και να δεις κι εσύ ότι κάποιες
λύσεις θα μπορούσαν να έχουν καλύτερα αποτελέσματα μακροπρόθεσμα.
ΤΟΞΟΤΗΣ: Θα πρέπει να λειτουργήσεις σοβαρά, με πρόγραμμα και οργάνωση για να τα βγάλεις πέρα. Και για να μην κλατάρεις βέβαια, γιατί υπάρχουν και θεματάκια υγείας που θα σε
απασχολήσουν και ειδικά κάποια που μπορεί να
συνδέονται με τη διατροφή σου.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Την ενέργεια σου μπορεί να την
τραβήξουν λίγο παραπάνω τα παιδιά, αλλά το
απολαμβάνεις. Με τέτοια διάθεση όπως καταλαβαίνεις θετικά είναι τα πράγματα και στην ερωτική σου ζωή. Και που να σου πω και για την
Αφροδίτη τη Δευτέρα…
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Ζητήματα που προκύπτουν στο σπίτι και που ενδεχομένως να αφορούν και το ίδιο
το σπίτι σαν οίκημα απαιτούν από σένα άμεση
αντιμετώπιση. Από την άλλη όμως υπάρχει και
μια εσωστρέφεια, για να δεις τις καταβολές σου
και πως θα τις διαχειριστείς για να μη σε περιορίζουν.
ΙΧΘΕΙΣ: Εμφανίζονται καινούργιες γνωριμίες το
επόμενο διάστημα, ενώ είναι καλή περίοδος για
να προγραμματίσεις και κάποιο ταξίδι ή να αγοράσεις κάποιο μέσο επικοινωνίας ή μεταφοράς.
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Η Σερίφης Κάλι στην Άγρια Δύση
Για Πάντα Φίλες Κ2 Ε17 (Ε)
Kitchen Lab (Ε)
Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση
Ειδήσεις
Καλύτερα Δε Γίνεται!
Kitchen Lab
Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική
Γλώσσα
Το Σόι σου Κ5 Ε46 (Ε)
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα Κ6 Ε51
(Ε)
Εκδικητές: Η Εποχή του Ultron
Prince of Persia: The Sands of Time
Μετά τα Μεσάνυχτα (Ε)

06:00 Καλημέρα με τον Γιώργο Αυτιά
10:00 Ακραία Φαινόμενα
12:30 Τα Νέα των Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων. Ready?
13:00 Goal Χωρίς Σύνορα
14:00 Οι Ειδήσεις του ΣΚΑΪ
14:40 Power of Love
16:00 The Tourίστες
17:00 Δελτίο στη Νοηματική
17:15 dot.
18:30 Food n' Friends
19:30 Τα Νέα του ΣΚΑΪ
20:50 Survivor
01:00 WWE - SmackDown
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Θέμα Υγείας (Ε)
Τηλεαγορές
Κόντρα και Ρήξη
Τηλεαγορές
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ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ASTRA MARKET
ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΙ ΡΗΞΗ
ΕΙΣ ΤΟ ΕΠΑΝΙΔΕΙΝ
DOLCE VITA
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ASTRA MARKET
ASTRA SPOR
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΑΡΕΝΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

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

07.00 - 08.00 Κινούμενα Σχέδια
08.00 – 09.00 Δρόμοι της Παράδοσης
09.00 – 10.00 Όλο Υγεία
10.00 – 12.00 Τηλεπωλήσεις
12.00 – 13.00 Δρόμοι της Παράδοσης
13.00 – 15.00 Τηλεπωλήσεις
15.00 – 16.00 Ορθά – Κοφτά
16.00 – 18.00 Τηλεπωλήσεις
18.00 – 19.00 Κόντρα και Ρήξη
19.00 – 21.00 Ελληνική ταινία
21.00 – 23.00 Αθλητικές μεταδόσεις
23.00 – 00.00 Κόντρα και Ρήξη
00.00 – 02.00 Τα άστρα και τα ζώδια
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'Eλα Χαμογέλα
Open Sport
Open News - Μεσημεριανό Δελτίο
'Oλα... Λάθος
Open News στη Νοηματική
Celebrity Travel
Open News
My Greece
Πατέρα Κάτσε Φρόνιμα
Total Football
Ο Τελευταίος των Μοικανών

“AFTER - ΜΕΤΑ”
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Γίγαντας της μυθολογίας μας, γιος του Ποσειδώνα και της Γης.
2. Ινδή συγγραφέας,
βραβευμένη με Μπούκερ Διαφέρουν και ως προς
την ουρά τους.
3. Αναφέρονται και τα
πνευματικά - Εχει και
αυτή... πτερύγια (καθ.).
4. Ο άνθρωπος ξενόγλωσσα - Το οστό της ωμοπλάτης (με άρθρο).
5. Σύμβολο τυραννίας.
6. Λέξη γνωστού ρητού
του Ηράκλειτου -Τόσα χρόνια έζησε ο Μέντελσον.
7. Γνωστό το καρναβάλι
του (αντιστρ.) - Ενας Ευρωπαίος.
8. Πολλοί και διάφοροι (αιτ.).
9. Το θηλυκό αντωνυμίας (αντιστρ.) - Εξάρτημα του αργαλειού.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Αίτημα της Κυριακής Προσευχής - Γίνεται σε στερεό σώμα
(καθ.).
2. Για τους αρχαίους Ρωμαίους
ήταν ένατος.
3. Αιτία δημιουργίας... ρυτίδων Χρησιμοποιείται σε αναπτήρες.
4. Το καλοκαίρι έχει πάντα περισσότερη κίνηση.
5. Γεωργικό εργαλείο (αντιστρ.)
- Σύντμηση μεγάλου ποσού.
6. Ο πληθυντικός άρθρου - Και

Για τις ώρες στο 78775

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
CINE –ΜΥΛΟΣ
στο Μύλο Ματσόπουλου

Τηλ. 24310 20090
http://cine-mylos. blogspot.com
facebook/Δημοτικος
Κινηματογραφος
Μ. Τρίτη 23
αυτή... τρέξιμο.
7. Παλιά ονομασία Αράβων και
μουσουλμάνων.
8. Πάντα... ενοχλητική
- Παλαιότερη ονομασία του «ντο».
9. Ιερή πόλη του Θιβέτ - Εκεί βρίσκονται τα Αμπελάκια.

Τσιτσάνη 11 & Γαμβέτα
2431020962
Μ. Δευτέρα 22 Απριλίου
8 πρωί – 2 μεσημέρι και 5 απόγευμα
έως 8 πρωί επομένης
Μυλωνά Φωτεινή

Λεπτοκαρυά Τρικάλων
2431024733
08:00 π.μ. – 23:00 μ.μ
Μαυροματιαννού Σπάρτη
Πλατεία Κιτριλάκη
2431027340
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ΠPATHPIA ΔIANYKTEPEYONTA
Γιώτας-Πρίνος
Ζαρκάδας-Λυγαριά
Ζουλιανίτης-Σερβωτά
Καλαμπάκας-Αγ. Απόστολοι
Κανάτας-Πύλη
Καρανίκας-Μεγ. Καλύβια
Κατσιάκος-Συνάτικας (Ρόγγια)
Οικονόμου-Γόμφοι
Κέμος-Σωτήρα
Κουρκούνης-Πηγή
Κουτσίρας-Ράξα
Μίντζας-Παλαιομονάστηρο
Μπάλλας-Πύλη
Μπιλιάλης-Βαλτινό
Νικλιτσιώτης-Φωτάδα
Οικονόμου-Παλαιόπυργος

Παπαγεωργίου-Αρδάνι
Σκαρλέας-Αρδάνι
Τσιγάρας-Βαλτινό
Τσιώκας-Μικρό Κεφαλόβρυσο
Μ. Δευτέρα 22 Απριλίου
Κόσσυβας Βασ. οδός Καρδίτσης
Τσιόγκας-Φωτάδα
Τζάρτζος Βαγ. οδός Λαρίσης
Νταιλιάνης οδός Καλαμπάκας
Βότσιος-Μέλιγκος
Καλκαντέρας-Φήκη
Κωλέτσιος-Πύλη
Κωτούλας-Μεγαλοχώρι
Ρέππας-Νομή
Οικονόμου-Μικ. Κεφαλόβρυσο
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"Όταν ο Βάγκνερ
Συνάντησε
της Ντομάτες".
το πρωτότυπο και γεμάτο
χιούμορ ντοκιμαντέρ της Μαριάννας Οικονόμου
Ώρες προβολών:
20.00 & 22.15

Sudoku

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

9

24 Απριλίου

ΛΥΣΗ (20-4-2019)

Για να γυμνάζεται
το μυαλό σας

6

και Μ. Τετάρτη

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΑΚΑΛΥΠΤΟΣ 2.
ΚΟΡΩΠΙ - ΔΙ 3. ΑΡΑ - ΝΑΝΑ 4. ΜΙ ΡΟΦΗΜΑ 5. ΨΟΓΟΣ - ΣΙΑ 6. ΙΣΩΣ
- ΩΤΑ 7. ΝΤΟΜΙΝΟ 8. ΔΙΑΜΕΣΟΣ 9.
ΚΡΑΝΟΣ - ΣΕ
ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΑΚΑΜΨΙΑ 2. ΚΟΡΙΟΣ - ΔΡ 3. ΑΡΑ - ΓΩΝΙΑ 4. ΛΩ ΡΟΣΤΑΝ 5. ΥΠΝΟΣ - ΟΜΟ 6. ΠΙΑΦΩΜΕΣ 7. ΝΗΣΤΙΣ 8.0 ΔΑΜΙΑΝΟΣ 9.
ΣΙ - ΑΑ - ΟΣΕ

Πώς παίζεται

Χειρόπουλος-Οδ. Καλαμπάκας
Τζάρτζος Ευάγ.-Οδ. Λαρίσης
Τζάρτζος-Οδ. Μετεώρων
Κόσσυβας Βασ.-Οδ. Καρδίτσης
Παπακώστας-Οδ. Καρδίτσης
Κωτούλας-Οδ. Καρδίτσης
Μπάκος-Οδ. Καλαμπάκας
Μεσιακάρης-Οδ. Ριζαριού
Κωτούλας Παν.-Οδ. Λαρίσης
Καραγιάννης-7ο χλμ Τρικάλων
-Καλαμπάκας
Γκούμας-Οδ. Πύλης
Ντάλας-Τρικάλων-Πύλης
Σαμαράς-Οδ. Καλαμπάκας
Γιαννακόπουλος-Διαλεκτό
Γιώτας-Παλαιόπυργος

Αυτή τη βδομάδα προβάλλονται
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ΔIANYKTEPEYONTA ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
8 πρωί – 2 μεσημέρι και
5 απόγευμα έως 8 πρωί επομένης
Λέγκα Ειρήνη
Ιουλ. Αδάμ 1
2431036868
08:00 π.μ. – 23:00 μ.μ.
Μακρής Κοσμάς

TELEMACHOS CINEMA

7

Eπιμέλεια
I. Tσιμπερδώνη

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

H λύση του προηγούμενου
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ατέβασαν ταχύτητα
οι τράπεζες σε
σχέση με τους
πλειστηριασμούς
ακινήτων τον Μάρτιο, εν
μέσω της
διαπραγμάτευσης
κυβέρνησης και θεσμών
για την προστασία της
πρώτης κατοικίας.

Κ

Η ίδια τάση καταγράφεται
και τον Απρίλιο, εν αναμονή
της ενεργοποίησης της πλατφόρμας.
Σύμφωνα με στοιχεία της
AXIA Research τον Μάρτιο
πραγματοποιήθηκαν 1.790
πλειστηριασμοί, κατά 55% λιγότεροι σε σχέση με τον Φεβρουάριο, ενώ ακόμη λιγότεροι είναι οι πλειστηριασμοί
που πραγματοποιήθηκαν έως
και τις 19 Απριλίου, οι οποίοι
δεν ξεπέρασαν τους 800.
Όπως επισημαίνει η AXIA
Research, ο ρυθμός διενέργειας πλειστηριασμών ακινήτων έχει ομαλοποιηθεί το πρώτο τρίμηνο του 2019 σε σχέση
με το αντίστοιχο τρίμηνο πέρυσι, αλλά σε κάθε περίπτω-

Τη Μεγάλη Τετάρτη 24 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί η
πρώτη πληρωμή του επιδόματος στέγασης (ενοικίου) σε
177.638 δικαιούχους, των οποίων οι αιτήσεις εγκρίθηκαν έως
τις 31 Μαρτίου 2019.
Το ποσό που θα καταβληθεί
ανέρχεται σε 82,4 εκατ. ευρώ
και εκτιμάται ότι αφορά περισσότερα από 477.000 άτομα που
διαμένουν στα σπίτια που επιδοτούνται.
Μάλιστα, σύμφωνα με την
αναπληρώτρια υπουργό Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ
Φωτίου, το επίδομα θα δοθεί
αναδρομικά από 1ης Ιανουαρίου 2019 σε όλους όσοι έχουν
στο όνομά τους ηλεκτρονικό

Μειωμένοι κατά 33% οι πλειστηριασμοί
ακινήτων το πρώτο τρίμηνο

ση οι τράπεζες θα πρέπει να
επιταχύνουν τους ρυθμούς,
προκειμένου να επιτύχουν τον
ετήσιο στόχο για τη διενέργεια
25.000-30.000 πλειστηριασμών έως τα τέλη του 2019.
Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία, το πρώτο τρίμηνο του
έτους πραγματοποιήθηκαν

6.416 πλειστηριασμοί ακινήτων, αριθμός δηλαδή τετραπλάσιος σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2018, όταν
ακόμη η ηλεκτρονική πλατφόρμα e-auction ήταν στο αρχικό στάδιο λειτουργίας της.
Ωστόσο, οι πλειστηριασμοί
του πρώτου τριμήνου είναι

αισθητά λιγότεροι από αυτούς του τελευταίου τριμήνου
του 2018, διάστημα κατά το
οποίο πραγματοποιήθηκαν
9.613 πλειστηριασμοί ακινήτων. Δηλαδή οι πλειστηριασμοί ακινήτων μειώθηκαν κατά
33% το πρώτο τρίμηνο σε
σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2018. Βασική αιτία είναι το γεγονός ότι οι τράπεζες
ανέκρουσαν πρύμναν στο
πλαίσιο της διαπραγμάτευσης για την πρώτη κατοικία.
Για τον Απρίλιο έχει προγραμματιστεί να γίνουν 1.491
πλειστηριασμοί ακινήτων
μέσω της πλατφόρμας e-auction, ενώ έως και τον Νοέμβριο προγραμματίζονται άλλοι
5.688.
Οι τράπεζες συνεχίζουν την
πολιτική να αγοράζουν οι ίδιες

αναβολή των πλειστηριασμών
είναι η αμφισβήτηση της τιμής
εκκίνησης του πλειστηριασμού από τον οφειλέτη, κάποιες από τις αναβολές ενδέχεται να οδηγήσουν και σε διευθέτηση, χωρίς όμως να
υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις
ότι τελικά το μέτρο των πλειστηριασμών έχει λειτουργήσει
μέχρι σήμερα αποτελεσματικά
στην προσπάθεια των τραπεζών να υποχρεώσουν τους
στρατηγικούς κακοπληρωτές
να ρυθμίσουν τις οφειλές
τους. Η πρακτική αμφισβήτησης της τιμής ως μεθόδου
για να αποφευχθεί ο πλειστηριασμός έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις, καθώς, σύμφωνα με τις τράπεζες, το 30%
των αναβολών οφείλεται σε
αυτή την τακτική.

τα ακίνητα που βγάζουν στον
πλειστηριασμό, σε μια προσπάθεια να πιέσουν τους δανειολήπτες που έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τα
δάνειά τους. Σύμφωνα, ωστόσο, με τα στοιχεία του πρώτου
τριμήνου, ο αριθμός των πλειστηριασμών που ματαιώθηκαν ύστερα από συνεννόηση
του οφειλέτη με την τράπεζα
είναι περιορισμένος και δεν
ξεπέρασε τις 100 περιπτώσεις, έναντι 140 το τελευταίο
τρίμηνο του έτους.
Την ίδια ώρα σημαντικός
είναι και αριθμός των πλειστηριασμών που αναβλήθηκαν και ο οποίος διαμορφώθηκε στο πρώτο τρίμηνο
στους 1.756 έναντι 2.290 το
τελευταίο τρίμηνο του 2018.
Αν και η βασική αιτία για την

Τη Μεγάλη Τετάρτη η πρώτη πληρωμή του επιδόματος στέγασης
μισθωτήριο συμβόλαιο από την
ημερομηνία αυτή. Ολοι θα εισπράξουν τα μηνιαία επιδόματα
που δικαιούνται με βάση τη
σύνθεση του νοικοκυριού έως
και τον Μάρτιο.
Η ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα παραμένει ανοικτή ώστε
οι ενδιαφερόμενοι να την επισκέπτονται και να υποβάλλουν
τις αιτήσεις τους ανά πάσα
στιγμή. Μέχρι και χθες το μεσημέρι, είχαν εγκριθεί 219.236
αιτήσεις που αφορούν 589.365
άτομα - μέλη οικογενειών, με
συνολικό μηνιαίο κόστος σχεδόν 27 εκατ. ευρώ.

και να αφαιρούνται από το δηλούμενο εισόδημα του νοικοκυριού.
Πλέον, οι ενδιαφερόμενοι
πρέπει να μεταβούν με πρόσφορα αποδεικτικά έγγραφα
(δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, τυχόν βεβαιώσεις καταβολής προνοιακού επιδόματος
κ.ο.κ.) στις αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες, ώστε να αφαιρούνται τα ποσά προνοιακών
επιδομάτων από τα εισοδήματα
των νοικοκυριών τους.

μεσολαβητικών ενεργειών και,
ύστερα από συνεργασία των
συναρμόδιων φορέων, αποφασίστηκε η τροποποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής των αιτήσεων για το επίδομα στέγασης, ώστε οι αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες να
μπορούν να συμπληρώνουν σε
ειδικό πεδίο τα εν λόγω ποσά
των προνοιακών επιδομάτων
Μάλιστα, έπειτα από διαμεσολάβηση του Συνηγόρου του
Πολίτη, τροποποιήθηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής
των αιτήσεων για το επίδομα
στέγασης, έτσι ώστε να μπορούν να αφαιρούνται από το
κρίσιμο εισόδημα του νοικοκυριού τα ποσά των εξαιρετέων
κατά νόμο προνοιακών επιδομάτων (επίδομα παιδιού, μη ανταποδοτικά αναπηρικά επιδό-

ματα, επίδομα αναδοχής).
Ειδικότερα, από αναφορές
πολιτών προέκυψε ότι, σε κάποιες περιπτώσεις, τα παραπάνω ποσά δεν αφαιρούνταν αυτόματα από την ηλεκτρονική
πλατφόρμα υποβολής των αιτήσεων για το επίδομα στέγασης, με αποτέλεσμα δικαιούχοι
να μην μπορούν να το λάβουν.
Για τον λόγο αυτό, ο Συνήγορος
του Πολίτη ανέλαβε σειρά δια-

ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΩΤ. Ι. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ

ΓOPΓOΓYPI - TPIKAΛA
THΛ.: 24310 53555

Με συνέπεια εκεί
που μας χρειάζεστε

Έγκριτο μέλος συνδέσμου
ταπητοκαθαριστηρίων

“ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ”

Σε προσιτές τιμές

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

ΤΗΛ:

24310-29072
697-6670157
TPIKΑΛA

ANAΛAMBANOYME ΣYNTHPHΣEIΣ
ΠOΛYKATOIKIΩN

36 σελίδα
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Παράταση των αναφερόμενων
στη (β) σχετική
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων αποφασίζει:
- Την παράταση των αναφερόμενων στη (β) σχετική
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων,
για χρονικό διάστημα από
22/04/2019
έως
και
15/05/2019, στην Περιφερειακή οδό Τρικάλων από κόμβο Καλυβίων μέχρι κόμβο
στη θέση Μύλου Τσαγκάδα
(στο ρεύμα προς Πύλη) και
στο τμήμα της από τον κόμβο στη θέση Μύλου Τσαγκάδα μέχρι τη δ/ση ανωτέρω
περιφερειακής με Πυργετό
(στο ρεύμα προς Καλαμπάκα).
- 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

τοπικά

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

της Διεύθυνσης Αστυνομίας
Τρικάλων, αρχίζει:
• μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από
το Διοικητή του Τμήματος
Τροχαίας Τρικάλων και την
εταιρεία εκτέλεσης των 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.
- Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από τον Ν.2696/99
(Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και
ισχύει, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
- Η εκτέλεση της παρούσης ανατίθεται στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.-

Στον «αέρα» τα διπλώματα οδήγησης
μηροι της διαμάχης μεταξύ υπουργείου Υποδομών και εκπαιδευτών οδήγησης παραμένουν οι
υποψήφιοι οδηγοί και όσοι
επιθυμούν να ανανεώσουν ή
να επεκτείνουν το δίπλωμα
οδήγησής τους.
Η κόντρα μεταξύ της πολιτικής ηγεσίας και του κλάδου
των εκπαιδευτών, που έχουν
φθάσει στα όρια της εξαθλίωσης ύστερα από τόσους μήνες
απραξίας (σ.σ. αρχικώς λόγω
της αποχής των εξεταστών και
στη συνέχεια λόγω των κενών
που εμφανίζει ο νέος νόμος
για την αλλαγή του συστήματος
εξέτασης), έχει καταστήσει την
απόκτηση διπλώματος οδήγησης στη χώρα θέμα... τύχης.
Ορισμένες εξετάσεις διενεργούνται, άλλες πάλι όχι, ενώ σε
συνθήκες χάους επιχειρούν οι
υπερήλικες (άνω των 74 ετών)
να διατηρήσουν το δικαίωμα

Ο

στην αυτόνομη μετακίνηση.
Ο νέος νόμος εμφανίζει σημαντικές ελλείψεις, η πολιτική
ηγεσία διαψεύδει τα κενά και
αποδίδει τις καθυστερήσεις και
τα προβλήματα στη διεξαγωγή
των εξετάσεων στους ίδιους
τους εκπαιδευτές, και η κόντρα
συνεχίζεται με τους υποψηφίους να μην μπορούν να δώσουν
εξετάσεις. Ολες οι δυνάμεις
του συστήματος φαίνεται ότι
έχουν επικεντρωθεί στη διαμάχη των δύο πλευρών και όχι
στην επίλυση των προβλημάτων
που εμφανίζονται, με κυριότερο
το ζήτημα του ασφαλιστικού
προϊόντος που θα καλύπτει
τους υποψήφιους οδηγούς, οι
οποίοι θα δίνουν εξετάσεις χωρίς τον εκπαιδευτή στο αυτοκίνητο, καθώς επίσης και τα προβλήματα με τον εξοπλισμό που
προβλέπεται να υπάρχει στα
εκπαιδευτικά οχήματα.
«Οι εκπαιδευτές οδήγησης

φέρουν την ευθύνη της μη διεξαγωγής των εξετάσεων», καταγγέλλει το υπουργείο Μεταφορών, όπως επισημαίνεται σε
σχετική επιστολή που άνοιξε
τον χορό της ανταλλαγής εγγράφων μεταξύ των δύο πλευρών. Το υπουργείο Υποδομών
κατηγορεί την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκπαιδευτών Οδήγησης (ΠΟΕΟ) για πρωτοφανή,
κακόγουστη και υποκριτική θεατρική παράσταση προειδοποιώντας την ότι «φέρει ακέραια
την ευθύνη της μη διεξαγωγής
των εξετάσεων των υποψήφιων
οδηγών». Ειδικότερα, το υπουργείο τονίζει ότι: «Με ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκπαιδευτών Οδήγησης επικαλείται διάφορα προσχήματα, από τη μη ύπαρξη
ασφαλιστικού προϊόντος μέχρι
το Σύνταγμα και την… Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων
του Ανθρώπου και καλεί όλους

τους εκπαιδευτές του κλάδου
να απέχουν από τη διενέργεια
δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς των υποψηφίων
οδηγών». Το υπουργείο Υποδομών υποστηρίζει ότι το πρόσχημα της μη ύπαρξης ασφαλιστικού προϊόντος καταρρίπτεται από τις ίδιες τις ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες
έχουν διαβεβαιώσει ότι το προϊόν θα είναι διαθέσιμο σύντομα.
Σε απαντητική επιστολή που
τιτλοφορείται «Εκεί που μας
χρωστούσαν, μας πήραν και το
βόδι!» η ΠΟΕΟ καταγγέλλει «το
υπουργείο Υποδομών ότι άτολμα και ασχεδίαστα προσπαθεί
να «αλλάξει» το σύστημα εξετάσεων αγνοώντας ότι με παλιά
υλικά (φθαρμένα και διεφθαρμένα) δεν κτίζεται τίποτα καινούργιο», ενώ επισημαίνει ότι οι
εξετάσεις δεν διεξάγονται με
υπαιτιότητα πρωτίστως του
υπουργείου Υποδομών.

ΨΗΓΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ
«Ιδών δε τους όχλους
εοηλαχνίσθη δι' αυτούς διότι ήσαν...ως πρόβατα μη
έχοντα ποιμέναν» (Ματθ.
9:36)
Ο όχλος εύκολα καθοδηγείται και παρασύρεται από
συνθήματα και υποσχέσεις.
Πολλοί αυτό το εκμεταλλεύονται για να πετύχουν
τους σκοπούς τους, μετά
όμως τον εγκαταλείπουν
μόνο. Ο Ιησούς δοκίμασε
αυτή τη συμπεριφορά του
όχλου. Κατά την είσοδο Του
στην Ιερουσαλήμ, Τον υποδέχθηκε με ενθουσιασμό και
με «Ωσαννά, ευλογημένος ο
ερχόμενος» (Ιωαν.12:13),
αλλά λίγες μέρες αργότερα,

ο ίδιος όχλος, ζητούσε από
τον Πιλάτο να σταυρωθεί:
«Αρον, άρον σταύρωσον αυτόν».
Ο Ιησούς όμως, ποτέ δεν
έπαυσε να σπλαχνίζεται
τους όχλους. Θεράπευε
τους ασθενείς, παρηγορούσε τους θλιμμένους, χόρταινε τους πεινασμένους και
στο τέλος, σαν καλός Ποιμένας, «έβαλε την ψυχή Του
υπέρ των προβάτων» (Ιωαν.
10:11). Κανένας δεν ενδιαφέρθηκε, δεν αναζήτησε το
χαμένο πρόβατο. Μόνον ο
Ιησούς Χριστός ο καλός Ποιμένας. Αυτός που με αγάπη
και επίμονη αναζητάει και
σένα.

ΔΩΡΕΕΣ
-Ο κ. Αθανάσιος Γκουντόπουλος και η κ. Αριστέα Κωτούλα
προσέφεραν 50 ευρώ, στο Φιλανθρωπικό Σωματείο “Αγία
Βαρβάρα”, εις μνήμην των γονέων τους Αντωνίου Γκουντόπουλου και Κίμωνος και Αφροδίτης Κωτούλα.
-Η οικογένεια Αποστόλου Α. Μάντζαρη και η Παναγιώτα
Μάντζαρη προσέφεραν 100 ευρώ στο Σύλλογο Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια “Φλόγα”, εις μνήμην του
θείου τους Θεόδωρου Μάντζαρη.
-Η κ. Νίτσα Μπέλου προσέφερε 50€ για το Γεύμα Αγάπης (συσσίτιο) του Ιερού Ναού Παναγίας Επισκέψεως Τρικάλων εις μνήμην προσφιλών προσώπων.

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

7.00, 10.30, 13.30, 15.30, 18.00, 21.00

τΡΙΚΑΛΑ – ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΛΑΜπΑΚΑ – ΜΕτΕΩΡΑ

extra Παρασκευή & Κυριακή: 17.00

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

Καθημερινά: 9.00, 12.00, 15.00

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

ΛΑΡΙΣΑ – τΡΙΚΑΛΑ

8.30, 12.00, 15.15, 17.30, 21.00

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

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

Ιερά Αγρυπνία τη Μεγάλη Τετάρτη
το βράδυ στον Ιερό Μητροπολιτικό
Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων
Ανακοινώνεται ότι στα πλαίσια της ποιμαντικής μερίμνης της
τοπικής μας Εκκλησίας για τους εργαζομένους και εν γένει τους
μη δυναμένους να προσέλθουν στην προγραμματισμένη
πρωινή ακολουθία και Θεία Λειτουργία Μεγάλης Πέμπτης, ο
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσόστομος θα τελέσει Ιερά Αγρυπνία (Εσπερινό με Θεία Λειτουργία
Μεγάλου Βασιλείου) στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων τη Μεγάλη Τετάρτη 24 Απριλίου από 10 έως
12.30 το βράδυ.

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

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

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.

εκδρομές

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

ΚΩΤΟΥΛΑΣ TOURS

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

ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ ΥΠΕΡΠΟΛΥΤΕΛΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ
MINIBUS 19-20 ΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
Α.Μ. 0727E600000447Y1
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 14 ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ. 2431303610 - FAX: 2117702862
Email: info@efthimioutravel.gr
Web: www.efthimioutravel.gr

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Travel
Αριθμος μητρωου
ΕΟΤ 0727E60000037201

για κάθε προορισμό...

ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΑΣ. ΗΛ. ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΑΡΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΡΟΔΙΑ ΚΑΙ
ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΟΡΩΝΗΣΙΑΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΜΑΪΟΥ 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

ΥΔΡΑ - ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ - ΑΡΧΑΙΑ ΚΟΡΙΘΝΘΟΣ
(Διαμονή στο AKS PORTO HELI HOTEL 4*)
Από 4-5/5/2019

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

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

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

«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ - ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΑ»
Από 2-5/05/2019

AM.EOT 0727E60000012200

Τηλ. 24310 23564-23646
Τσιτσάνη 21 - Τρίκαλα

ΑΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΠΩΤΟΥ
Πανηγυρικός εσπερινός προς Τιμήν του Αγιάννη του Θεολόγου.
Την Τρίτη 7/05/2019, (θα προσφερθεί και παραδοσιακή φιλοξενία).

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

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

σελίδα 37

(A.M. EOT 0727661-005461)

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

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

ΠΟΛΥΓΕΝΗΣ ΔΗΜΗΡΗΣ ΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ

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

ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ – ΑΓΙΟ ΕΦΡΑΙΜ- ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ
(Ημερήσια εκδρομή) Κυριακή 5/05/2019

KOYRENTAS TOYRS MAΣ ΤΑΞΙΔΕΥΕI!
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ΚΥΡΙΑΚΗ

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

«ΡΟΥΠΕΛ 1941 - Η ΑΝΑΒΙΩΣΗ»
Το κορυφαίο φεστιβάλ ιστορικής αναπαράστασης.
Σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Αποφοίτων Σχολής Μονίμων
Υπαξιωματικών την Κυριακή 12-5-2019
ΚΥΘΝΟΣ
3ήμερη εκδρομή, από 17-19/5/2019
«ΠΟΛΩΝΙΑ»
Κρακοβία – Βαρσοβία - Νόβισαντ – Βουδαπέστη - Μπάνσκα
Μπίστριτσα Μπρατισλάβα – Βελιγράδι.
Από 29/05 – 06/06/2019

«ΜΑΓΕΥΤΙΚΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ»
Από 8-10/05/2019
(Σε συνεργασία με το Σύλλογο Απόστρατων Πυρεσβεστών)

Διήμερη εκδρομή στην Αγία Θεοδώρα στη Βαστα Αρκαδίας με
τα 18 δέντρα στην Παναγία Μαλεβη στην Ιερά Μονή Παλιοπαναγιας και στην πόλη του Ναυπλίου. Στις 10 και 11 Μαΐου 2019.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΣΤΟ ΜΗΛΕΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
(ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΗΛΕΣΙΩΤΗΣΑ) ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΕΦΡΑΙΜ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΜΑΙΟΥ 2019
ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΜΥΤΗΛΗΝΗ
(ΑΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ, ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 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 !!!
Το γραφείο Γενικού Τουρισμού ΛΙΠΑΣ TRAVEL διοργανώνει τις
παρακάτω οδικές εκδρομές:
ΟΙ ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

ΠΑΣΧΑ στην «ΚΕΡΚΥΡΑ»

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

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

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

«ΧΙΟΣ - ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ»
Διαμονή στο CHIOS CHANDRIS HOTEL 4*
Από 14-17/6/2019
«ΣΠΑΡΤΗ»
ΜΥΣΤΡΑΣ-ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ-ΣΠΗΛΑΙΑ ΔΙΡΟΥ
Από 21 - 23/06/2019
«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

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

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

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

Κάθε Τετάρτη αναχώρηση λεωφορείου για την «ΓΕΡΜΑΝΙΑ»

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

Πληροφορίες, προγράμματα & δηλώσεις συμμετοχής στο γραφείο μας,
Κονδύλη 18 – Τρίκαλα και στα τηλ. 2431036588-30168 •e-mail: lipastr@otenet.gr

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

38 σελίδα

ΚΥΡΙΑΚΗ
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ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΤΡΙΚΚΗΣ
ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ
ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Τρίκκης και Σταγών κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ σήμερα Κυριακή των Βαΐων
21 Απριλίου το πρωί θα λειτουργήσει και θα ομιλήσει στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου
Τρικάλων. Το βράδυ στις 7:30 θα
χοροστατήσει κατά την ακολουθία
του Νυμφίου στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων.
Τη Μεγάλη Δευτέρα 22 Απριλίου το βράδυ στις 7:30 θα χοροστατήσει κατά την ακολουθία του
Νυμφίου στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Τρικάλων.
Τη Μεγάλη Τρίτη 23 Απριλίου το
βράδυ στις 7:30 θα χοροστατήσει
κατά την ακολουθία του Νυμφίου
στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου
του εκ Μετσόβου Τρικάλων.
Τη Μεγάλη Τετάρτη 24 Απριλίου
το πρωί θα τελέσει τη Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων στον Ιερό Ναό Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων. Εν συνεχεία στις 9:30 θα τελέσει το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου στον ίδιο Ιερό Ναό. Στις
11:00 θα τελέσει το Μυστήριο του
Ιερού Ευχελαίου στον Ιερό Ναό
Αγίων Νικολάου, Ραφαήλ και Ειρήνης στο Νοσοκομείο Τρικάλων.
Το απόγευμα στις 4 θα τελέσει
το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου
στον Ιερό Προσκυνηματικό Ναό
Αγίου Στεφάνου Τρικάλων.
Εν συνεχεία στις 6 θα τελέσει το
Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου
στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων.
Το βράδυ στις 7:30 θα χοροστατήσει κατά την ακολουθία του
Νιπτήρος στον Ιερό Ναό Αγίου
Νεκταρίου Τρικάλων. Ακολούθως
από ώρα 10-12:30 βραδινή θα τελέσει Ιερά Αγρυπνία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου
Τρικάλων.
Τη Μεγάλη Πέμπτη 25 Απριλίου
το βράδυ στις 7:00 θα χοροστατήσει κατά την ακολουθία των Αχράντων Παθών του Κυρίου στον Ιερό
Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων.
Τη Μεγάλη Παρασκευή 26 Απριλίου το πρωί στις 10:30 θα χοροστατήσει κατά την Ακολουθία
Εσπερινού της Αποκαθηλώσεως
στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων.
Στις 12:30 θα αναπέμψει επιμνημόσυνη δέηση υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των προκατόχων
κεκοιμημένων Αρχιερέων και κεκοιμημένων αδελφών στο Α’ Κοιμητήριο Τρικάλων.
Στη 1 θα αναπέμψει επιμνημόσυνη δέηση υπέρ αναπαύσεως των
ψυχών των κεκοιμημένων αδελφών
στο Κοιμητήριο Αγίας Μονής.
Στις 1:30 θα αναπέμψει επιμνημόσυνη δέηση υπέρ αναπαύσεως
των ψυχών των κεκοιμημένων αδελφών στο Κοιμητήριο Σαραγίων.
Στις 2 θα αναπέμψει επιμνημόσυνη δέηση υπέρ αναπαύσεως των
ψυχών των κεκοιμημένων αδελφών

στο Κοιμητήριο Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης.
Το μεσημέρι στις 3 θα χοροστατήσει κατά την ακολουθία του Επιταφίου στον Ιερό Ναό Αγίων Νικολάου, Ραφαήλ και Ειρήνης στο
Νοσοκομείο Τρικάλων. Το βράδυ
στις 7:00 θα χοροστατήσει κατά την
ακολουθία του Επιταφίου στον
Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου
Νικολάου Τρικάλων. Εν συνεχεία
στις 9:45 θα προστεί της περιφοράς των Επιταφίων στην Κεντρική
Πλατεία της πόλεως των Τρικάλων.
Το Μεγάλο Σάββατο 27 Απριλίου το πρωί από ώρα 7:45-10:00 θα
λειτουργήσει στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων. Το βράδυ στις 8 θα χοροστατήσει κατά την Ακολουθία της Αναστάσεως στον Ιερό Ναό Αγίων Νικολάου, Ραφαήλ και Ειρήνης στο
Νοσοκομείο Τρικάλων.
Ακολούθως στις 9 θα χοροστατήσει κατά την Ακολουθία της Αναστάσεως στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Τρικάλων
Εν συνεχεία κατά την Ακολουθία
της Αναστάσεως, θα χοροστατήσει
και θα ιερουργήσει στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου
Τρικάλων.
Την Κυριακή του Πάσχα 28
Απριλίου θα Χοροστατήσει κατά
τον Εσπερινό της Αγάπης στον Ιερό
Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου. Η ένδυσις του Αρχιερέως θα
γίνει στον πρώτο Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της πόλεώς μας, του
Αγίου Στεφάνου στις 7 και κατόπιν
θα κατευθυνθούν, Κλήρος και Λαός,
προς τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό
Αγίου Νικολάου, όπου θα τελεστεί
ο Εσπερινός της Αγάπης στις 7:30
και θα αναγνωσθεί το Ιερό Ευαγγέλιο στα Ελληνικά και σε ξένες γλώσσες. Μετά το πέρας του Εσπερινού
ο Σεβασμιώτατος θα διανείμει τα
Πασχάλια αυγά στους πιστούς.
Τη Δευτέρα της Διακαινησίμου
29 Απριλίου το πρωί θα λειτουργήσει και θα ομιλήσει στον Πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Πιαλείας.
Το απόγευμα στις 7 θα Χοροστατήσει και θα ομιλήσει κατά την
Ακολουθία του Εσπερινού στον
πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης στο
Νοσοκομείο Τρικάλων.
Το βράδυ θα τελέσει Ιερά Αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων
επί τη μνήμη των Αγίων Νεοφανών
Μαρτύρων Ραφαήλ, Νικολάου και
Ειρήνης.
Την Τρίτη της Διακαινησίμου
30 Απριλίου το απόγευμα στις
6:00 θα Χοροστατήσει και θα ομιλήσει κατά την Ακολουθία του
Εσπερινού με την ευκαιρία της Πανηγύρεως της Εφεστίου Ιεράς Εικόνος του αντιγράφου της Ιεράς Εικόνος της Παναγίας «Πορταΐτισσας» στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό
Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων. Εν συνεχεία θα προεξάρχει της Ιεράς Λι-

τανεύσεως του Αντιγράφου της
Θαυματουργού Ιεράς Εικόνος της
Παναγίας «Πορταΐτισσας» πέριξ
του Ιερού Ναού. Ακολούθως θα
παρακολουθήσει την εορταστική
εκδήλωση από τα χορευτικά τμήματα της ενορίας και άλλων Συλλόγων με πασχαλιάτικα κ.ά. τραγούδια στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού προς τιμήν της Παναγίας.
Την Τετάρτη της Διακαινησίμου
1 Μαΐου το πρωί θα λειτουργήσει
και θα ομιλήσει στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων με την ευκαιρία της Πανηγύρεως της Εφεστίου Ιεράς Εικόνος
του αντιγράφου της Ιεράς Εικόνος
της Παναγίας «Πορταΐτισσας».
Το απόγευμα στις 6 θα Χοροστατήσει και θα ομιλήσει κατά την
Ακολουθία του Εσπερινού με την
ευκαιρία της Πανηγύρεως της Εφεστίου Ιεράς Εικόνος του αντιγράφου
της Ιεράς Εικόνος της Παναγίας
«Πορταΐτισσας» στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Βησσαρίωνος Πύλης.
Την Πέμπτη της Διακαινησίμου
2 Μαΐου το πρωί θα λειτουργήσει
και θα ομιλήσει στον Πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Πυργετού.
Το απόγευμα στις 6 θα τελέσει
την Ακολουθία του Αγιασμού των
Θυρανοιξίων στον Πανηγυρίζοντα
Ιερό Ναό Αγίου Οικουμενίου Σεισμοπλήκτων.
Ακολούθως στις 7 θα Χοροστατήσει και θα ομιλήσει κατά την ακολουθία του Εσπερινού στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων. Εν συνεχεία θα
προεξάρχει της Ιεράς Λιτανεύσεως
της Ιεράς Εικόνος της «Παναγίας
Ζωοδόχου Πηγής» πέριξ του Ιερού Ναού.
Την Παρασκευή της Διακαινησίμου 3 Μαΐου το πρωί θα Λειτουργήσει και θα ομιλήσει στον
ίδιο Πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό και
θα τελέσει την εις Πρεσβύτερο
Χειροτονία του π. Παντελεήμονος
Δουσικιώτη.
Το απόγευμα στις 6:30 θα Χοροστατήσει και θα ομιλήσει κατά την
ακολουθία του Μεθεόρτου Εσπερινού στην πανηγυρίζουσα Ιερά
Μονή Ζωοδόχου Πηγής Παναγίτσης.
Το βράδυ θα τελέσει Ιερά Αγρυπνία στην Ιερά Μονή Δουσίκου.

ΚΙΝΗΣΗ ΙΕΡΑΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ
ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΕΣ:
Ο Πρωτοσύγκελλος π. Αλέξιος
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ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

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

• λαυράκι γεμιστό στο φούρνο
• τσιπούρα ψητή • μπακαλιάρο σκορδαλιά
• μοσχάρι κοκκινιστό • συκώτι στο φούρνο
• χοιρινή πανσέτα γεμιστή με γραβιέρα
και λιαστή ντομάτα

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

Τηλ.: 24310 78278
CMYK

Απριλίου το πρωί θα λειτουργήσει
στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου
Τρικάλων.
Το βράδυ κατά την ακολουθία
του Νυμφίου στην Πύλη .
Τη Μεγάλη Δευτέρα 22 Απριλίου το βράδυ, κατά την ακολουθία
του Νυμφίου στον Ιερό Ναό Αγίας
Μαρίνης Τρικάλων.
Τη Μεγάλη Τρίτη 23 Απριλίου το
βράδυ κατά την ακολουθία του
Νυμφίου στον Ιερό Προσκυνηματικό Ναό Αγίου Βησσαρίωνος Τρικάλων.
Τη Μεγάλη Τετάρτη 24 Απριλίου κατά την ακολουθία του Νιπτήρος στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων.
Τη Μεγάλη Πέμπτη 25 Απριλίου
το βράδυ κατά την ακολουθία των
Αχράντων Παθών του Κυρίου στον
Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων.
Τη Μεγάλη Παρασκευή 26 Απριλίου το πρωί κατά την ακολουθία
Εσπερινού της Αποκαθηλώσεως
στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου
Τρικάλων.
Το Μεγάλο Σάββατο 27 Απριλίου κατά την Ακολουθία της Αναστάσεως και τη Θεία Λειτουργία
στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου
Τρικάλων.
Ο π. Διονύσιος Χουρμουζιάδης
την Κυριακή των Βαΐων 21 Απριλίου το πρωί θα λειτουργήσει στο
Βαλτινό.
Το βράδυ κατά την ακολουθία
του Νυμφίου στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Τρικάλων.
Τη Μεγάλη Δευτέρα 22 Απριλίου το βράδυ κατά την ακολουθία
του Νυμφίου στον Ιερό Προσκυνηματικό Ναό Αγίου Βησσαρίωνος
Τρικάλων.
Τη Μεγάλη Τρίτη 23 Απριλίου το
βράδυ κατά την ακολουθία του
Νυμφίου στο χωρίο Αγία Κυριακή
Τρικάλων.
Ο π. Χαρίτων Μανιτάρας την Κυριακή των Βαΐων 21 Απριλίου το
πρωί θα λειτουργήσει στον Ιερό
Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων.
Τη Μεγάλη Δευτέρα 22 Απριλίου το βράδυ κατά την ακολουθία
του Νυμφίου στον Ιερό Ναό Παναγίας Επισκέψεως Τρικάλων.
Τη Μεγάλη Τρίτη 23 Απριλίου το
βράδυ κατά την ακολουθία του
Νυμφίου στον Ιερό Προσκυνηματικό Ναό Αγίου Βησσαρίωνος Τρικάλων.
Από το βράδυ της Μεγάλης Τετάρτης 24 Απριλίου στην Ιερά
Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου
Γκούρας.

KΥΠΡΙΑΝΟΣ
ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ
ΙΕΡΟ ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ
Φέρεται εις γνώσιν των ευλαβών Χριστιανών ότι στον Ιερό
Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης της πόλεώς μας, θα τελεσθή το Ιερό Αναστάσιμο Σαρανταλείτουργο προς ωφέλεια
των πιστών.
Από το βράδυ της Αναστάσεως και κάθε μέρα, έως την ημέρα της Αναλήψεως του Κυρίου μας, θα τελείται η Θεία Λειτουργία και θα μνημονεύονται ονόματα υπέρ υγείας ζώντων
και υπέρ αναπαύσεως των κεκοιμημένων αδελφών μας.
Δεν υπάρχει μεγαλύτερη και πιο δυνατή προσευχή και επικοινωνία με τον Θεό, από τη Θεία Λειτουργία, τη βίωση της
σταυρικής θυσίας, αλλά και της λαμπροφόρου Αναστάσεως
του Κυρίου μας, Ιησού Χριστού, κατά την οποία προσφέρεται
το Σώμα και το Αίμα Του «εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον».
Όσοι επιθυμούν μπορούν να προμηθευτούν εγκαίρως το Δίπτυχο από τον Ιερό Ναό και αφού γράψουν καθαρά τα ονόματα
ζώντων και κεκοιμημένων ας το παραδώσουν στους ιερείς του
Ναού, μαζί με τα απαραίτητα πράγματα για την τέλεση της Θείας Λειτουργίας.

Καλή Ανάσταση!!!
Εκ του Ιερού Ναού

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.

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

78435 •
what’s up: 6986 835 554

Κυριακή των Βαΐων
•Μπακαλιάρο τηγανιτό σκορδαλιά
•Μπακαλιάρο με χόρτα (φούρνου)
•Τσιπούρα λεμονάτη
•Σολομός φιλέτο και βραστά λαχανικά
•Αρνάκι στη γάστρα με πατάτες
•Ψητά της ώρας
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
† ΚΗΔΕΙEΣ
Την πολυαγαπημένο μας σύζυγο,
αδελφό και θείο

ΔΗΜΗΤΡΙΟ
ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΤΗ
Ετών 68
Θανόντα κηδεύουμε σήμερα Κυριακή 21 Απριλίου 2019 και ώρα
12.30 μ.μ. εκ του Ιερού Ναού Αγίου
Νεκταρίου Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και
φίλους όπως προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.
Τρίκαλα 21-4-2019
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Παρασκευή. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Σημείωση: Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου ΝεκταρίουΤρικάλων σήμερα Κυριακή 21-4-2019 και ώρα 12 μεσημέρι.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών “Μαρκόπουλος
Κων/νος”.

Την πολυαγαπημένη μας μητέρα και γιαγιά

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΑΛΑΝΗ
Ετών 77
Θανούσα κηδεύουμε σήμερα Κυριακή 21 Απριλίου 2019 και
ώρα 13.00 μ.μ. εκ του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Αγρελιάς
Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν
και συνοδεύσουν την εκφορά της.
Αγρελιά Τρικάλων 21-4-2019
ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Χριστοφορα μοναχή, Ιωάννης - Χριστίνα Γαλάνη, Αριστούλα - Αντώνιος Μπαλκανας, Γεωργία - Χαρίλαος Ψωχιας.ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ. ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Σημείωση: Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Αγρελιάς Τρικάλων σήμερα Κυριακή 21-4-2019 και ώρα
12 μεσημέρι.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών “ΑΡΧΩΝ ΜΙΧΑΗΛ”.

Ανακοίνωση λειτουργίας
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

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

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

Τελετές

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

Γραφείων Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκκης
και Σταγών την περίοδο του Πάσχα

•Εκκλησιαστικά είδη • Είδη μνημείου
•Κηροπωλείο • Λουλούδια

ΚΥΡΙΑΚΗ

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
αύριο 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.

Π. Παυλόπουλος: Aνεξίτηλα
χαραγμένη στην ιστορική
μας μνήμη η αποφράδα
ημέρα της 21ης Απριλίου
Το μήνυμα του Προέδρου
της Δημοκρατίας για τη συμπλήρωση 52 ετών από το
πραξικόπημα της 21ης Απριλίου
Μήνυμα με αφορμή τη
συμπλήρωση 52 ετών από
το πραξικόπημα της 21ης
Απριλίου, έδωσε στη δημοσιότητα ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας Προκόπης
Παυλόπουλος.
Όπως αναφέρει χαρα- Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Προκόπης Παυλόπουλος
κτηριστικά: «Η αποφράδα
για την Δημοκρατία μας
ημέρα του εγκληματικού πραξικοπήματος της 21ης Απριλίου 1967 και η εφτάχρονη τραγωδία της δικτατορίας που
ακολούθησε, η οποία με την αδίστακτη εγκληματική δράση της έπληξε ακόμη και τον Εθνικό μας Κορμό, πρέπει να
μένουν ανεξίτηλα χαραγμένες στην ιστορική μας μνήμη και
να μας διδάσκουν.
Ιδίως δε ενόψει των κρίσιμων προσεχών Ευρωεκλογών
εμείς, οι Έλληνες, με πλήρη επίγνωση των συνεπειών αυτού του ζοφερού παρελθόντος, έχουμε χρέος να υπερασπισθούμε την Δημοκρατία τόσο στην Χώρα μας όσο και
στην Μεγάλη Ευρωπαϊκή μας Οικογένεια, την Ευρωπαϊκή
Ένωση, υψώνοντας με την ξεκάθαρη ετυμηγορία μας «τείχος» αδιαπραγμάτευτης αντίστασης εναντίον όλων εκείνων,
οι οποίοι επιβουλεύονται, ευθέως και απροκαλύπτως,
τους Δημοκρατικούς Θεσμούς εν γένει καθώς και αυτό τούτο το Ευρωπαϊκό Οικοδόμημα».

Αρνάκια γάλακτος
από Πυργετό, Ξυλοπάροικο, Δενδροχώρι, Πρίνος Τρικάλων
σε Τιμή ΣΟΚ κάτω του κόστους
Κατσικάκια από Μυρόφυλλο, Γενέσι και Ξυλοπάροικο σε τιμές τρέλας
Επίσης μπορείτε να βρείτε συκωταριές, έντερα γλυκάδια, κοιλίτσες, σκέπες
για το πασχαλινό σας κοκορέτσι - μαγειρίτσα
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Η ελευθερία του κλαδέματος

45 χιλ.

35 χιλ.

Ψαλίδια μπαταρίας
για δενδροκομικά &
αμπελουργικά

Δετικό μπαταρίας
Μέχρι και 15.000
δεσίματα την ημέρα

για χρήση σε
αμπέλια
ακτινίδια κ.λ.π.

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

CMYK

