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10 Παρθένων Αντύπα
Αν. Ηλ. 6.40’
Δύση 20.08’

Σελήνη 19 ημ.
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Δείχνουν οι Τρικαλινοί καταναλωτές για το Πάσχα

“Γλυκό”
ραντεβού
ΣEΛ. 10

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:

24320 78007-24320 22507-24320 22426

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στα ίδια επίπεδα με τα περυσινά κινείται η αγορά κρέατος

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

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

Με αύρα
νικητή
ο Μεριβάκης
ΣEΛ. 6

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

Ασκληπιού 4-Τηλ/Fax:24310 38715-ΤΡΙΚΑΛΑ
Κιν: 6944587743-e mail: pakasioa@gmail.com

Αρ. Πιστ. 506925 QM08

Διανομή κατ’ οίκον
στη φθηνότερη τιμή της αγοράς

Τηλ. επικ.: 24310

ΣΕΛ.
8

88138
CMYK

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

Η 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

Μ. ΤΡΙΤΗ
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Σαν Σήμερα
1973
Οι εφημερίδες «Βραδυνή»
και «Θεσσαλονίκη» δημοσιεύουνδηλώσειςτουΚωνσταντίνουΚαραμανλήεναντίοντης
ΔικτατορίαςκαιοιΑρχέςαποφασίζουντηνκατάσχεσητων
φύλλωντους.
1999
Το κτίριο της σερβικής τηλεόρασηςστοΒελιγράδιβομβαρδίζεταιαπόαεροπλάνατου
ΝΑΤΟ, κατά τη διάρκεια του
πολέμου στο Κοσσυφοπέδιο,
με αποτέλεσμα 16 άτομα να
σκοτωθούνκαιπολλάνατραυματιστούν. Στην Ελλάδα, οι
εφημερίδεςτηςεπόμενηςημέρας κυκλοφορούν με μαύρη
κορδέλασεένδειξηπένθους,
ενώ το ΝΑΤΟ, το οποίο εορτάζει τα 50χρονά του σε πανηγυρικήσύνοδοστιςΒρυξέλλες,υπογράφονταςΔιακήρυξη
γιατονέοτουρόλο,χαρακτηρίζει το κτίριο στο Βελιγράδι
«νόμιμοστόχο».
2010
ΗΕλλάδαζητάτηνενεργοποίηση του μηχανισμού στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς ΝομισματικούΤαμείου,ανακοινώνει
οπρωθυπουργόςΓιώργοςΠαπανδρέουαπότοΚαστελόριζο.
Έντονες είναι οι αντιδράσεις
απότακόμματατηςαντιπολίτευσης.

Π

αράτις
φιλότιμες,είναι
ηαλήθεια,
προσπάθειεςπου
καταβάλλουνοι
κυβερνώντεςγιανα
πείσουντηνκοινωνία
ότιηχώρα
απελευθερώθηκεαπό
ταδεσμάτων
μνημονίωνκαιτο
μαστίγιοτων
δανειστών,ταστοιχεία
καιηθολήεικόνατης
οικονομίαςτους
διαψεύδουν.

Και αυτοί... πανηγυρίζουν!

Η σκληρή πραγματικότητα δεν αλλάζει και τους χαλάει το αφήγημα, όσο και
αν τα κομματικά επιτελεία
και οι έμμισθες «ντουντούκες» προσπαθούν, «μαγειρεύοντας» τους αριθμούς,
να αντιστρέψουν την πυραμίδα και επιχειρούν να την
ισορροπήσουν στην αιχμηρή της κορυφή.
Η οικονομία, παρά τα ευχολόγια και τις φιλοφρονήσεις των ξένων, δεν μπορεί
να ξεπεράσει τα εμπόδια
και να μπει στον δρόμο της
ανάκαμψης. Παραμένει «δέσμια» του πολιτικού συστήματος, που εξακολουθεί να
τη χρησιμοποιεί ως προεκλογικό εργαλείο που ανοίγει την πόρτα της εξουσίας.
Παραμένει εγκλωβισμένη
στην «εγκληματική» πολιτική
του «πάρε-δώσε». Παραμένει καθηλωμένη εξαιτίας της
έλλειψης εθνικής στρατηγικής και σχεδίου, γιατί το
πολιτικό προσωπικό της χώρας αρνείται πεισματικά να
καθίσει σε ένα τραπέζι και
να συμφωνήσει σε ένα συγκεκριμένο μοντέλο ανάπτυξης, το οποίο και θα υπηρετηθεί ανεξάρτητα από το

ποιος κυβερνά.
Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και είναι τόσο σκληρή,
που δεν μπορεί κανείς να
αισιοδοξεί για το μέλλον.
Που δεν επιτρέπει σε κανέναν να πανηγυρίζει και να
ζητωκραυγάζει μέσα από
τις τηλεοπτικές οθόνες για
την αποτελεσματικότητα
των μέτρων και των κυβερνητικών πρωτοβουλιών.
Για εκείνους που επιμένουν να αρνούνται να παραδεχθούν την αλήθεια της
αγοράς και της ζωής των
πολιτών, υπάρχουν και οι
αριθμοί. Αριθμοί που, αν μη
τι άλλο, θα έπρεπε τουλάχιστον να προβληματίζουν
όσους τους γνωρίζουν και
ξέρουν να τους «μεταφράζουν».
Οσους θέλουν να τους
διαβάζουν χωρίς να φορούν
κομματικά γυαλιά. Οσους
θέλουν να γνωρίζουν την
πραγματική απόδοση των
πολιτικών τους. Οσους θέλουν να μην παραπλανούν
τους πολίτες, κατασκευάζοντας ψεύτικες εικόνες.
Σύμφωνα, λοιπόν, με τους
αριθμούς, από το 2008 έως
και το 2016 χάθηκαν περίπου 182.000 μικρομεσαίες
επιχειρήσεις από τους κλάδους του εμπορίου, της
εστίασης, της μεταποίησης,
των κατασκευών και των
ακινήτων.
Αλλες έκλεισαν γιατί δεν
άντεξαν τις αλλεπάλληλες
επιδρομές στα ταμεία τους.
Αλλες επειδή η πολύχρονη

λιτότητα εξαφάνισε την πελατεία τους. Και άλλες επειδή επέλεξαν να μεταναστεύσουν σε γειτονικές χώρες
όπου το επιχειρηματικό περιβάλλον είναι ευνοϊκότερο
και οι επενδυτές καλοδεχούμενοι.
Αποτέλεσμα των επιχειρηματικών λουκέτων ήταν
η έκρηξη της ανεργίας. Χιλιάδες εργαζόμενοι βρέθηκαν στον δρόμο και στις
ουρές του ΟΑΕΔ για ένα
πενιχρό επίδομα ή σε εκείνες των κοινωνικών συσσιτίων για ένα πιάτο φαγητό.
Στη δεκαετία 2008-2018 χάθηκαν πάνω από ένα εκατομμύριο θέσεις εργασίας.
Ενα εκατομμύριο άνθρωποι
βρέθηκαν ξαφνικά χωρίς
δουλειά κουβαλώντας οικογενειακές υποχρεώσεις,
δάνεια και ανοιχτούς λογαριασμούς με εφορία και
ασφαλιστικά ταμεία από την
εποχή της «κάλπικης» ευημερίας.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει
η «μαύρη λίστα» με τα εμπόδια που υπάρχουν και
«φρενάρουν» την επιχειρηματικότητα. Στην πρώτη
θέση βρίσκεται η υπερφορολόγηση και ακολουθούν
ο αθέμιτος ανταγωνισμός,
η έλλειψη ρευστότητας, η
γραφειοκρατία, το υψηλό
μη μισθολογικό κόστος και
το κόστος ενέργειας.
Εμπόδια που υπήρχαν
πριν από την κρίση και δυστυχώς υπάρχουν και σήμερα, γιατί κανείς από

όσους πέρασαν από τις καρέκλες ευθύνης δεν ασχολήθηκε σοβαρά για να τα
αντιμετωπίσει.
Κανείς δεν διέθεσε τον
χρόνο του για να διαμορφωθεί ένα υγιές επιχειρηματικό περιβάλλον, για να
καθαρίσει τον δρόμο από
τα συσσωρευμένα εμπόδια,
ώστε να έρθουν ξένοι επενδυτές ή για να ενεργοποιηθούν ουσιαστικά Ελληνες
επιχειρηματίες και σε τομείς
εκτός του τουρισμού.
Οσο τα παραπάνω προβλήματα παραμένουν άλυτα, η επιχειρηματικότητα θα
βρίσκεται στην «εντατική»,
τα κρατικά ταμεία θα εξακολουθούν να είναι άδεια,
η ανεργία θα παραμένει στα
ύψη και μια ολόκληρη γενιά
θα βρίσκεται με τη «βαλίτσα
στο χέρι» για να εγκαταλείψει τη χώρα.
Μια χώρα που θα παραμείνει φτωχή, στο έλεος των
δανειστών, που θα ψάχνουν
την ευκαιρία για να της πάρουν ακόμα και αυτά τα
ελάχιστα που της έχουν
απομείνει από την προηγούμενη επιδρομή τους.
Οι τσακωμοί των πολιτικών δεν ωφελούν απολύτως
κανέναν. Ούτε καν και τους
ίδιους, που πιστεύουν ότι
έτσι κερδίζουν τη στήριξη
της κοινωνίας. Η χώρα πρέπει το ταχύτερο δυνατό να
απαλλαγεί από τη «μηχανική
υποστήριξη». Χρειάζεται
οξυγόνο για να μπορέσει
να ξεπεράσει τα προβλήματα και να δημιουργηθούν
οι κατάλληλες συνθήκες για
να σταθεί όρθια η κοινωνία.
ΤουΒασίληΤριανταφύλλουαπότηνREAL

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ Α.Ε.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

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

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

Κωστής Χρήστος
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

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

Γιδόπουλος Παναγιώτης
Kόντας Άρης
ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΟΙ

Κουτρούκα Αθανασία
Aυγέρη Δήμητρα

Ο “Πρωϊνός Λόγος”
κυκλοφορεί και στην
Αθήνα
Γνωστοποιείται ότι ο “Πρωϊνός
Λόγος” διανέμεται πλέον και στην
Αθήνα.
Όποιος επιθυμεί να προμηθευτεί την εφημερίδα μας, μπορεί
να την βρει στα παρακάτω σημεία
πώλησης της πρωτεύουσας:
- Σύνταγμα: Πλατεία Συντάγματος-Ερμού
-Ομόνοια:Έβερεστ
-Ομόνοια:Γιαννακόπουλος
- Πανεπιστημίου 44 (περίπτερο)
-Ακαδημίας-Σίνα(πάγκος)
-Σταδίου24(περίπτερο)

Το Άγγελμα

της ημέρας

ΤΑ ΝΕΑ:

```

Στην οικογένεια
πρέπει ο ένας
να ταπεινώνεται στον άλλον,
να μιμείται τις αρετές του,
αλλά και να ανέχεται
τις ιδιοτροπίες του.
ΠαϊσίουΛόγοι,Δ’σ.51

Αχτσιόγλου:

"120 δόσεις
για όλους"

```
(Μάλλον για όσους
έχουν να δώσουν
έστω και λίγα)

Ρύθμιση-τομή η αιτιολόγηση των
απολύσεων
```

(Φεύγουν μετά… επαίνων!)

Το ανέκδοτο της ημέρας
Δυο Πόντιοι είναι πάνω σε μία μηχανή και πηγαίνουν
από Θεσσαλονίκη για Λάρισα.
Ο Ήλιος έλαμπε ο δρόμος ήταν άδειος αλλά ο Γιωρίκας πήγαινε στην εθνική με 40-60.
Κοντά στην Κατερίνη υπήρχαν συννέφιασε λίγο αλλά
η ταχύτητα δεν ήταν πάνω από 70.
Μετά παρακάτω στα Τέμπη άρχισε να ρίχνει βροχή
και ο Γιωρίκας ανέβασε ταχύτητα στα 120-130.Μόλις
κόντεψαν στην Λάρισα έριχνε καρεκλοπόδαρα και ο

Γιωρίκας ανέβασε ταχύτητα και το κοντέρ
έδειχνε 200 ενώ ο Κωστίκας είχε χάσει το
χρώμα του.
Όταν έφτασαν στον προορισμό τους τον ρωτά
Κωστίκας γιατί όταν ο καιρός ήταν καλός πήγαινε
σιγά ενώ όταν έκανε καταιγίδα πήγαινε με 200;Τότε
ο Γιωρίκας απαντά πως ο αντιπρόσωπος από όπου
αγόρασε την μηχανή του είπε πως τα 200 τα πιάνει
στο ....νερό.

Γενική πρόγνωση για σήμερα

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Σ Η Μ Ε Ρ Α

Μ. Τρίτη 23/4/2019
Νεφώσεις με τοπικές βροχές.
Νωρίς το πρωί είναι πιθανό
να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες
στη Θεσσαλία.
Ανεμοι: Ανατολικοί 3 με 5 και πρόσκαιρα
στην αρχή της ημέρας τοπικά
έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 09 έως 20 βαθμούς
Κελσίου.
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σελίδα 2

Χαμένη
στα 4 σημεία
του ορίζοντα
Επί χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση το «αγκάθι» ήταν το χάσμα μεταξύ
Βορρά και Νότου. Η πολυπόθητη
σύγκλιση που θα έφερνε η Οικονομική και Νομισματική Ένωση δεν
ήρθε ποτέ και αυτό είναι μία από τις
αιτίες που συχνά-πυκνά επανέρχονται στο προσκήνιο τα σενάρια περί
εξόδου ακόμη και ιδρυτικών μελών,
όπως η Ιταλία.
Ωστόσο, οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ανησυχούν πια πολύ περισσότερο
για ένα άλλο βαθύ ρήγμα. Πρόκειται
γι' αυτό μεταξύ Ανατολής και Δύσης.
Και αυτό δεν είναι μόνο οικονομικό.
Εκτείνεται στην αντιμετώπιση κρίσιμων θεμάτων όπως αυτό του μεταναστευτικού ή της ευρωπαϊκής «ταυτότητας» και θα μπορούσε να αποδειχθεί καθοριστικό για το μέλλον
της Ε.Ε.
Σε πρόσφατη ανάλυσή της η ιταλική εφημερίδα «Il Sole 24 Ore» παρουσιάζει τη μεγάλη ψαλίδα στις
αμοιβές των εργαζομένων της Δυτικής Ευρώπης και των χωρών του
πρώην ανατολικού μπλοκ που έχουν
ενταχθεί στην Ε.Ε. και κάνει λόγο
για ένα νέο «σιδηρούν παραπέτασμα».
Έτσι, ενώ στις Βρυξέλλες το ωρομίσθιο αγγίζει τα 44 ευρώ και στις
σκανδιναβικές χώρες είναι στα 26
ευρώ, στη Βουλγαρία για παράδειγμα είναι μόλις 4 ευρώ.
Το μεγάλο αυτό χάσμα εξηγεί σε
μεγάλο βαθμό την απροθυμία των
ανατολικών χωρών να πουν το «ναι»
στα σχέδια διάσωσης των κρατών μελών της Ευρωζώνης κατά την κρίση χρέους, αλλά και επηρεάζει -χωρίς να είναι ο μόνος ή σημαντικότερος παράγοντας- τη στάση τους συνολικά απέναντι σε πανευρωπαϊκές
λύσεις.
Η διεύρυνση της Ε.Ε. προς Ανατολάς το 2004 και το 2007, που κάποτε θεωρούσαμε ως ένα ιστορικό
επίτευγμα και απόδειξη επιτυχίας
του ευρωπαϊκού εγχειρήματος, αντιμετωπίζεται πια υπό αυτές τις συνθήκες με έντονο σκεπτικισμό. Η απόκλιση Ουγγαρίας, Πολωνίας, Σλοβακίας στο μεταναστευτικό και οι
συνεχείς αντιπαραθέσεις ειδικά των
δύο πρώτων με τις Βρυξέλλες σε
θέματα σεβασμού του Κράτους Δικαίου και της ανεξαρτησίας των θεσμών, κάνουν πολλούς να δηλώνουν
ότι η Ένωση ίσως επεκτάθηκε υπερβολικά πολύ και υπερβολικά γρήγορα. «Οι νοσταλγοί μιας ένωσης του
Καρλομάγνου πληθαίνουν» σχολιάζει
η Carnegie Europe σε έκθεσή της.
Στην ουσία όμως οι ανατολικές χώρες στο μεταναστευτικό δεν κάνουν
τίποτα διαφορετικό από αυτό που
κάνουν Αυστρία, Ιταλία ακόμη και
Γαλλία, κλείνοντας σύνορα και λιμάνια. Και στο θέμα της βαθύτερης
ενοποίησης δεν εκφράζουν παρά
φόβους και ενστάσεις, που ακούγονται ακόμη και σε ιδρυτικά μέλη.
Είναι μάλλον λάθος να βλέπουμε
το ανατολικό μπλοκ ως ενιαίο σύνολο
και δη ως αντίπαλο στρατόπεδο της
Δύσης. Μάλλον πρέπει να δούμε
συνολικά την Ευρώπη ως έναν λαβύρινθο με πολλαπλά τείχη και ρήγματα. Αν το θελήσουμε, μπορούμε
να βρούμε την άκρη.

Της Νατάσας Στασινού
naftemporiki.gr

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

Μ. ΤΡΙΤΗ

Οι Πρόσκοποι έκαναν την…
καλή τους πράξη!

Με Κουτσούμπα
η κεντρική εκδήλωση
Στα Τρίκαλα θα βρίσκεται την άλλη Παρασκευή 3 Μαΐου ο
ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ κ. Δημήτρης Κουτσούμπας, καθώς θα μιλήσει στην πολιτική συγκέντρωση που διοργανώνει η τοπική
Τομεακή Οργάνωση του κόμματος. Τ.Ο. Τρικάλων ,
Χαιρετισμό θα απευθύνουν επίσης οι υποψήφιοι ευρωβουλευτές με το ΚΚΕ κ.κ. Σεμίνα Διγενή και Ρίζος Μαρούδας, ο
υποψήφιος Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Τάσος Τσιαπλές και
ο υποψήφιος Δήμαρχος Τρικκαίων κ. Γιώργος Καΐκης
Η εκδήλωση έχει προγραμματιστεί για τις 8 μ.μ. στην πλατεία Ρήγα Φεραίου.
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Η εν πολλαίς αμαρτίαις περιπεσούσα γυνή

«Αλκοόλ και οδήγηση
δεν πάνε μαζί»

Ξυλογραφία του συνεργάτη μας
Χρήστου Πολύση, συντ/χου δασκάλου.

Ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι τα στοιχεία
που δίνει η Ελληνική Ιατροδικαστική Εταιρεία καθώς το 35% των Ελλήνων οδηγών
ομολογούν ότι οδηγούν ακόμη κι αν
έχουν καταναλώσει οινόπνευμα, χωρίς να
δίνουν σημασία στις αρνητικές επιπτώσεις που επιφέρει το αλκοόλ στον οργανισμό και θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή
τους, αλλά και τη ζωή άλλων συνανθρώπων τους.
«Αλκοόλ και οδήγηση δεν πάνε μαζί.
Πρόκειται για ένα συνδυασμό που σκοτώνει», τονίζει η ΕΙΕ, με αφορμή την έξοδο για το Πάσχα και κρούει τον κώδωνα
του κινδύνου στους οδηγούς, σημειώνοντας ότι το επιτρεπόμενο όριο αιθυλικής αλκοόλης στο αίμα μπορεί να ξεπεραστεί πολύ εύκολα με την κατανάλωση μικρής ποσότητας αλκοολούχων
ποτών.
Για παράδειγμα, 55 ml ουίσκι ή βότκα,
160 ml μαυροδάφνη ή 490 ml μπύρα είναι ικανά για να φτάσουν το νόμιμο όριο
συγκέντρωσης αλκοόλης στο αίμα.
Αλλά και γενικότερα στην Ευρώπη τα
στοιχεία δεν είναι καθησυχαστικά. Δυστυχώς, μεγάλος αριθμός τροχαίων ατυχημάτων οφείλεται σε υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ.
Τα στοιχεία λένε ότι κατά μέσο όρο το
25% των οδηγών που εμπλέκονται σε θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα, έχει καταναλώσει αλκοόλ.

Και στην περίοδο των εορτών του Πάσχα οι Πρόσκοποι Τρικάλων, έδειξαν ότι σκέφτονται τον συμπολίτη που έχει ανάγκη. Το Σάββατο του Λαζάρου αντιπροσωπεία τους παραβρέθηκε στον Ιερό Ναό της Παναγίας Φανερωμένης για να προσφέρουν τρόφιμα που μάζεψαν για το συσσίτιο που δίνει καθημερινά ο Ιερός Ναός.
Ο προϊστάμενος του Ναού Πρωτοπρεσβύτερος Εφραίμ Γιαννάκος τους ευχαρίστησε για την στήριξη τους. Άλλωστε
αυτό που γίνεται στον Ιερό Ναό της Παναγίας Φανερωμένης
είναι πραγματικά άξιο θαυμασμού, αφού καθημερινά περισσότεροι από 70 συμπολίτες που περνάνε δύσκολα βρίσκουν
ένα ζεστό και γευστικό φαγητό. Έτσι ένας λόγος παραπάνω
αυτές τις Άγιες Μέρες περισυλλογής και αγάπης να προσφέρουν όλοι από το περίσσευμα της ψυχής τους…

∫χρ.πΑπ.
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«Όσον αφορά την προέλευση του
κάθε προϊόντος κρέατος, να την
βρούνε οι αρμόδιες Υπηρεσίες.
Εξάλλου αυτήν είναι η δουλειά
τους» τονίζει ο πρόεδρος του Σωματείου Κρεοπωλών ν. Τρικάλων
Θεόδωρος Ευθυμίου, προσθέτον-

∫Ε.Κ.

Λογιστικά - Φοροτεχνικά

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

∫Ε.Κ.

Η προέλευση των κρεάτων
τας «ο καθένας μπορεί να λέει ότι
θέλει και να ισχυρίζεται οτιδήποτε,
όμως τα γεγονότα είναι που έχουν

σημασία και όλοι γνωρίζουμε για κατασχέσεις πολλών τόνων κρεάτων».

∫ Μ.Α.Μπ.

4 σελίδα

Μ. ΤΡΙΤΗ
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Τουρίστρια έπεσε
από βράχο των Μετεώρων
•Άμεση η κινητοποίηση των
υπηρεσιών διάσωσης της πόλης
και της ΟΛ Καλαμπάκας

Αυτό αποτυπώνεται σε έρευνα του ΙΜΕ της ΓΣΕΒΕΕ

Τέσσερις στις 10 επιχειρήσεις
έχουν αναπτύξει καινοτομία
•Κυριότερο αναδεικνύεται η έλλειψη ρευστότητας
και η πρόσβαση σε χρηματοδότηση
έσσερις στις 10 επιχειρήσεις
(38,8%) έχουν αναπτύξει την
τελευταία τριετία κάποιου
είδους καινοτομία για νέο προϊόν ή
υπηρεσία ή/και την οργάνωση της
επιχείρησης ή/και την
εξωστρέφεια, δύο στις 10
επιχειρήσεις (19,5%) έχουν
αναπτύξει κάποιου είδους
συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις
για κοινές προμήθειες
προϊόντων/υπηρεσιών, ή/και για
κοινή προώθηση, μάρκετινγκ ή/και
για κοινή αποθήκη και 1 στις 6
επιχειρήσεις (16,7%) εξάγει κάποιο
ποσοστό των προϊόντων ή
υπηρεσιών σε άλλες χώρες.

Τ

υστυχώς, ένα δυσάρεστο περιστατικό
έλαβε χώρα στην περιοχή των Μετεώρων
ανήμερα της Κυριακής του Πάσχα των
Καθολικών.

Δ

Γερμανίδα αναρριχήτρια έχασε την ισορροπία της και
έπεσε από βράχο των Μετέωρών με συνέπεια να
τραυματιστεί στο κεφάλι.
Άμεσα οι δικοί της άνθρωποι, κάλεσαν ασθενοφόρο
Αστυνομία και Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαμπάκας,
ενώ κλήθηκαν και ειδικά εκπαιδευμένα μέλη της Ορειβατικής Λέσχης Καλαμπάκας. Σε ελάχιστη ώρα οι
διασώστες εντόπισαν την τουρίστρια στο σημείο πτώσης «Το Παιδί της Σουρλωτής», κοντά στο παλιό νεκροταφείο Καστρακίου.
Αρχικά τη μετέφεραν στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το
ποίο με τη σειρά του, τη μετέφερε στο Κέντρο Υγείας
Καλαμπάκας, για την παροχή ιατρικής φροντίδας.
Γ.Χ.Σ

ανάδειξη του
ανθρώπινου
κεφαλαίου των
Τρικάλων, η ενθάρρυνση
και η υποστήριξη της
τοπικής Ανάπτυξης, η
διαμόρφωση της τοπικής
παραγωγικής ταυτότητας
και η ενθάρρυνση της
δημιουργίας νέων αλλά και
της αναβάθμισης
υφιστάμενων μονάδων
παραγωγής είναι
ορισμένοι από τους
στόχους του κόμβου
επιχειρηματικότητας του
Δήμου Τρικκαίων «GiSeMi
HUB».

Η

Η φιλοξενία των επιχειρήσεων στο Κόμβο Καινοτομίας &
Επιχειρηματικότητας GiSeMi,
θα διαρκεί δώδεκα (12) μήνες
και θα είναι ανταποδοτικού χαρακτήρα ως προς την πόλη. Οι
εγκατεστημένες εντός του Κόμβου επιχειρήσεις θα έχουν την
υποχρέωση να παρέχουν και να
εφαρμόσουν δωρεάν στην πόλη
τα προϊόντα-υπηρεσίες τους,
τα οποία και θα βελτιώνουν τις
καθημερινές λειτουργίες της
πόλης ή/και θα ενισχύουν τη
βιωσιμότητά της. Παράλληλα, οι
επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να προβάλλουν και να
επιδεικνύουν στους δυνητικούς
τους πελάτες τα αποτελέσματα
από την εφαρμογή του προϊόντος/υπηρεσίας που έχουν αναπτύξει.
Σημειωτέον, το «GiSeMi HUB»
αποτελεί μία κοινή πρωτοβουλία
του Δήμου Τρικκαίων και της eTrikala A.E., που σαν στόχο έχει

Αυτό προκύπτει από την πρόσφατη
έρευνα του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η έκθεση έχει ως στόχο
την αποτύπωση του περιβάλλοντος μέσα
στο οποίο δραστηριοποιούνται οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις και η
ανάδειξη των διαρθρωτικών μεταβολών
της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα
κατά τη διάρκεια της κρίσης.
Σχεδόν τα 2/3 (67,47%) της συνολικής
δημοσιονομικής προσαρμογής της δεκαετίας 2010–2019 ύψους 173,6 δισ.
ευρώ προήλθε από το σκέλος των φορολογικών εσόδων. Έτσι, δημιουργήθηκε οξύτατο πρόβλημα επιβίωσης και αν-

ταγωνιστικότητας για τις ελληνικές επιχειρήσεις.
Όπως προκύπτει «ενώ οι μικρές και
πολύ μικρές επιχειρήσεις εμφανίζουν
αξιοσημείωτη δυναμική στη διεύρυνση
του επιχειρηματικού τους ορίζοντα, σημαντικά εμπόδια φαίνεται να παραμένουν.
Ως κυριότερο εμπόδιο - με εξαίρεση
την υψηλή φορολόγηση- για περισσότερες από 4 στις 10 επιχειρήσεις (43,3%)
αναδεικνύεται η έλλειψη ρευστότητας και
η πρόσβαση σε χρηματοδότηση.
Επίσης, μεταξύ των άλλων, στην έρευνα αποτυπώνεται ότι η αύξηση της φορολογίας (από κοινού με την πτώση μι-

σθών, ημερομισθίων και συντάξεων και
την αύξηση της ανεργίας) συντέλεσε
στην κάθετη πτώση κατά 35% του διάμεσου του ισοδυνάμου διαθέσιμου εισοδήματος μεταξύ 2009 και 2016, από
11.500 σε 7.500 ευρώ
«Με τη σειρά της, η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος οδήγησε σε απότομη άνοδο της απόλυτης φτώχειας, με
το ποσοστό του πληθυσμού που ζει σε
συνθήκες υλικής στέρησης να διπλασιάζεται από 11% σε 22%. Την ίδια ώρα
το αντίστοιχο ποσοστό στην ΕΕ ήταν
6,9%» αναφέρεται στην ερεύνα.
Ε.Κ.

Κόμβος επιχειρηματικότητας του Δήμου Τρικκαίων

Στόχος η ανάδειξη νέων καινοτόμων
επιχειρηματικών ιδεών
•Το «GiSeMi HUB» αποτελεί μία κοινή πρωτοβουλία του Δήμου Τρικκαίων και της e-Trikala A.E

την ανάδειξη νέων καινοτόμων
επιχειρηματικών ιδεών, οι οποίες δίνουν λύσεις στις προκλήσεις και στα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες
πόλεις.
Η φιλοξενία των επιχειρήσεων στο Κόμβο Καινοτομίας &
Επιχειρηματικότητας GiSeMi,
θα διαρκεί δώδεκα (12) μήνες
και θα είναι ανταποδοτικού χαρακτήρα ως προς την πόλη. Οι
εγκατεστημένες εντός του Κόμβου επιχειρήσεις θα έχουν την
υποχρέωση να παρέχουν και να
εφαρμόσουν δωρεάν στην πόλη

τα προϊόντα-υπηρεσίες τους,
τα οποία και θα βελτιώνουν τις
καθημερινές λειτουργίες της
πόλης ή/και θα ενισχύουν τη
βιωσιμότητά της. Παράλληλα, οι
επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να προβάλλουν και να
επιδεικνύουν στους δυνητικούς
τους πελάτες τα αποτελέσματα
από την εφαρμογή του προϊόντος/υπηρεσίας που έχουν αναπτύξει.
Η επιλογή των επιχειρήσεων
θα γίνεται κατόπιν διαγωνισμών
προσκλήσεων, ανά τακτά διαστήματα, ιδέες και επιχειρή-

σεις σε τομείς όπως Internet of
Things, Smart Agriculture, Smart
Cities.

Τι παρέχει ο κόμβος
Μεταξύ των όσων παρέχει ο
κόμβος είναι δωρεάν γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη, δωρεάν πρόσβαση
στο διαδίκτυο, με πολύ υψηλές
ταχύτητες, δωρεάν χρήση αίθουσας συσκέψεων, αμφιθεάτρου και των εποπτικών μέσων και πρόσβαση σε ασύρματο δίκτυο στην αίθουσα συσκέψεων, το αμφιθέατρο και

τους κοινόχρηστους χώρους.
Σε γενικές γραμμές οι δραστηριότητες που μπορούν να
φιλοξενηθούν στο GiSeMiHUB, είναι αυτές που ανήκουν στον δευτερογενή και
τριτογενή τομέα της οικονομία
και παράγουν προϊόντα ή παρέχουν υπηρεσίες και προς
των πρωτογενή τομέα που είναι εξαιρετικά σημαντικός για
την τοπική οικονομία.
Οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται από τις επιχειρήσεις που εγκαθίστανται στο
GiSeMiHUBαφορούν, κατά κύ-

ριο λόγο, την ανάπτυξη προϊόντων ή/και εφαρμογών υψηλού βαθμού ενσωματωμένης
προηγμένης τεχνολογίας,
όπως: Έρευνα και Ανάπτυξη
νέων προϊόντων ή καινοτόμων
παραγωγικών διαδικασιών,
αξιοποίηση του ΙοΤ και των
νέων τεχνολογικών εργαλείων,
μεταφορά τεχνογνωσίας σε
άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και συμμετοχή σε
ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά,
Εθνικά ή Περιφερειακά Προγράμματα Ε&Α.
Ε.Κ.
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«Διαμόρφωση αύλειων χώρων
δημοτικών σχολείων»
•Υπεγράφη η σύμβαση έργου η οποία αφορά τη
Τ
διαμόρφωση του αύλειου χώρου του 1ου Δημοτικού
ον αύλειο χώρο
του 1ου Δημοτικού
Σχολείου
Καλαμπάκας
επισκέφτηκε σήμερα το
πρωί, ο Δήμαρχος Δήμου
Μετεώρων Χρήστος
Σινάνης, στα πλαίσια της
υπογραφής της
σύμβασης έργου
«Διαμόρφωση αύλειων
χώρων δημοτικών
σχολείων»

Με το παρόν έργο, ο Δήμος
Μετεώρων προβαίνει στη διαμόρφωση του αύλειου χώρου
του 1ου Δημοτικού Σχολείου,
καθώς και σε εργασίες αποκατάστασης των αύλειων χώρων του 2ου και 3ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμπάκας.
Συγκριμένα, αποκαθίσταται
συνολικά ο αύλειος χώρος,
εκτάσεως 3.292,63 τ.μ., του
1ου Δημοτικού Σχολείου,
μέσω της δημιουργίας χώρων
ανάλογα με τις δραστηριότητες και την ηλικία των μαθητών, ώστε να περιλαμβάνει:
1. Χώρους αθλοπαιδιών σε
επίπεδο τάξης
2. Χώρο υπαίθριας διδασκαλίας
3. Χώρους συγκέντρωσης
στα διαλείμματα και ξεκούρασης
4. Χώρους για πρόσβαση
ΑΜΕΑ
5. Χώρους πρασίνου και
σκίασης με τη φύτευση δέντρων
Οι εργασίες στον αύλειο
χώρο του 3ου Δημοτικού Σχολείου αφορούν την κατασκευή

Σχολείου, στο 2ο και 3ο Δημοτικό Καλαμπάκας

δαπέδου αντιολισθηρού στο
γήπεδο καλαθοσφαίρισης,
αποσκοπώντας στη βελτίωση
του χώρου άθλησης.

Στο πλευρό του
Κ. Αγοραστού στα Τρίκαλα

ο Δημήτρης Τύμπας
Υποψήφιος, με το συνδυασμό «Συμμαχία υπέρ των
πολιτών» του Περιφερειάρχη
Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού, είναι στις αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου
στην ΠΕ Τρικάλων ο Δημήτρης Τύμπας. Ο Δημήτρης
Τύμπας είναι αγρότης και
έμπορος. Έχει ασχοληθεί
κατά το παρελθόν με την Τοπική Αυτοδιοίκηση έχοντας διατελέσει δυο θητείες πρόεδρος Κοινότητας Ανθούσας και δημοτικός
σύμβουλος Δημοτικής Κοινότητας Ασπροποτάμου Τρικάλων.

Έκλεισε το ψηφοδέλτιο του Κώστα
Αγοραστού στα Τρίκαλα
Έκλεισε το ψηφοδέλτιο του περιφερειάρχη Θεσσαλίας
Κώστα Αγοραστού στα Τρίκαλα. Οι 14 υποψήφιοι με το συνδυασμό «Συμμαχία υπέρ των πολιτών» στις αυτοδιοικητικές
εκλογές του Μαΐου είναι οι:
Γακόπουλος Χρήστος, οικονομολόγος, διευθυντής Τελωνείου
Γιαννακού Σίλια, πληροφορικός
Καρρά Ειρήνη, επισκέπτρια υγείας
Κωστοπούλου Δήμητρα, πολιτικός μηχανικός
Λάππας Αχιλλέας, αυτοκινητιστής
Λάσκος Στέλιος, εκπαιδευτικός
Μανταλιά Παναγιώτα, εκπαιδευτικός
Μιχαλάκης Χρήστος, αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Τρικάλων
Μπαλαμίτσα Βέρα (Βαρβάρα), βιολόγος
Μπάρδας Κων/νος, έμπορος επιχειρηματίας
Μπουντίνας Ιωάννης, επιχειρηματίας
Νάτσινα Δήμητρα (Ντέμη), γιατρός
Τέλιος Αθανάσιος, μηχανολόγος μηχανικός
Τύμπας Δημήτρης, αγρότης έμπορος

Οι εργασίες στον αύλειο
χώρο του 2ου Δημοτικού Σχολείου στοχεύουν στην αποκατάσταση της λιθοδομής,

όπου αυτό απαιτείται για τη
στερέωση της περίφραξης
και την εξασφάλιση της ασφάλειας της κατασκευής.
Όλες οι παρεμβάσεις αποσκοπούν στη διασφάλιση της
απρόσκοπτης χρήσης των αύλειων χώρων και πραγματοποιούνται με γνώμονα την
ασφάλεια των μαθητών και
τη βελτίωση της λειτουργικότητας των χώρων.
Η συνολική δαπάνη του έργου είναι 117.379,77 ευρώ και
η χρηματοδότησή του γίνεται
μέσω του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου
Εσωτερικών και με ιδίους πόρους του Δήμου Μετεώρων.

Έργο αγροτικής οδοποιίας
προϋπολογισμού 620.000
ευρώ προχωρά η Περιφέρεια
Θεσσαλίας στο Δήμο Πύλης
Σε φάση υλοποίησης
εισέρχεται ένα ακόμη
έργο αγροτικής οδοποιίας στο Δήμο Πύλης, καθώς ο Περιφερειάρχης
Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός έδωσε την έγκριση για την υπογραφή
της σύμβασης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις
οδών προς κτηνοτροφικές και γεωργικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου
Πύλης», προϋπολογισμού 620.000 ευρώ. Φορέας υλοποίησης του έργου είναι ο Δήμος Πύλης.
«Σε συνεργασία με τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Χρήστο Μιχαλάκη,
τους Περιφερειακούς Συμβούλους μας, το Δήμο Πύλης και τις
υπηρεσίες, εργαζόμαστε με στόχο να στηρίζουμε όσους ασχολούνται
με τον πρωτογενή τομέα. Για το λόγο αυτό παρά τη δύσκολη οικονομικά εποχή που διανύουμε εκπονήσαμε ένα πρόγραμμα για την
υλοποίηση έργων αγροτικής οδοποιίας εξασφαλίζοντας πόρους
και κονδύλια. Με σχέδιο, υπευθυνότητα και αξιοπιστία βελτιώνουμε
προσβάσεις σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις
της περιοχής της Πύλης συμβάλλοντας στην ενίσχυση της παραγωγικής διαδικασίας και στη μείωση του κόστους παραγωγής»
τόνισε σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας
Αγοραστός.
Οι εργασίες του έργου έχουν ως εξής:
Προβλέπεται να γίνουν εργασίες βελτίωσης τμημάτων αγροτικών
οδών, συνολικού μήκους 2.130m στην Τ.Κ. Ελευθεροχωρίου και
2.800m στην Τ.Κ. Φιλύρας. Το πλάτος του οδοστρώματος των
υφιστάμενων αγροτικών δρόμων που θα βελτιωθούν κυμαίνεται
από 3,50m έως 5,80 m.

Μ. ΤΡΙΤΗ
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Η Αποστολία (Λιάνα)
Παπαευθυμίου – Τσιάκα
υποψήφια με τον συνδυασμό
«Πρώτα ο Ανθρωπος»
Η Αποστολία (Λιάνα) Παπαευθυμίου –
Τσιάκα είναι καθηγήτρια Αγγλικών κατάγεται από το Δροσερό
Τρικάλων και είναι μητέρα δυο ανήλικων
παιδιών, και θα είναι
υποψήφια στην ΔΕ
Γόμφων, στις εκλογές
του Μαίου με τον συνδυασμό «Πρώτα ο Ανθρωπος»
Βασικός αρωγός
στο αυτοδιοικητικό της
εγχείρημα αποτελεί ο σύζυγός της Στέφανος Τσιάκας
γεωπόνος με καταγωγή από τους Γόμφους. Ενας άνθρωπος έμπειρος στην τοπική αυτοδιοίκηση, τεχνοκράτης
και με βαθιές γνώσεις σε θέματα αναπτυξιακής στρατηγικής
των δήμων και με πολυετή εργασία στην αναπτυξιακή
Τρικάλων ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ
Η κα Λιάνα Παπαευθυμίου - Τσιάκα σε δήλωσή της
επεσήμανε: «Αποδέχθηκα με χαρά την πρόσκληση του
δημάρχου Κώστα Μαράβα, ενός ανθρώπου στο πρόσωπο
του οποίου τρέφω ιδιαίτερη εκτίμηση. Αν και νέα στα πολιτικά δρώμενα, είναι καθήκον μου να στηρίξω την προσπάθεια του Κώστα Μαράβα για ένα δήμο ισχυρό ανταγωνιστικό πέρα από προσωπικές μισαλλοδοξίες, έχθρες,
και με γνώμονα πάντα την επίλυση των καθημερινών
προβλημάτων του πολίτη. Είμαι σίγουρη πως με δήμαρχο
τον Κώστα Μαράβα αυτό το στοίχημα θα το κερδίσουμε
και την επόμενη περίοδο».
Ο Δήμαρχος Πύλης Κώστας Μαράβας σε δήλωσή του
τόνισε: «Καλωσορίζω στον συνδυασμό «ΠΡΩΤΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ» την κα Αποστολία Παπαευθυμίου- Τσιάκα.
Πρόκειται για μια αξιόλογη προσωπικότητα του Δήμου
μας, με νέες ιδέες, με ορμή και όρεξη για προσφορά.
Είναι πολύ σημαντική η συμμετοχή της στον συνδυασμό
μας, καθώς αγαπάει πραγματικά τον τόπο που γεννήθηκε.
Χαίρομαι που η Λιάνα είναι συνοδοιπόρος μας στην
προσπάθεια που κάνουμε, έτσι ώστε να αλλάξει προς το
καλύτερο ο Δήμος Πύλης.
Όλοι μαζί ενωμένοι για τον Δήμο Πύλης».

ΕΥΧΕΣ ΠΑΣΧΑ 2019

Πάσχα Ιερόν, Πάσχα Άγιον
Πάσχα, Κυρίου Πάσχα
Εύχομαι ολόψυχα η θυσία της Σταύρωσης να καθοδηγεί τη σκέψη μας
και να μας δίνει τη δύναμη να υπερβαίνουμε το δικό μας καθημερινό Γολγοθά, ώστε το Φως της Αναστάσεως
του Κυρίου να φέρει τη Λύτρωση στις
ψυχές όλων μας και να κρατήσει άσβεστη την ελπίδα για ένα κόσμο αλληλεγγύης, ανθρωπιάς και δικαιοσύνης.

Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση
Ο Δήμαρχος Δήμου Μετεώρων

Χρήστος Ν. Σινάνης

6 σελίδα
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Μ

ε μια πολυπληθή
συγκέντρωση το
βράδυ της
Κυριακής ο δήμαρχος
Φαρκαδόνας και εκ νέου
υποψήφιος Θανάσης
Μεριβάκης και με 60
υποψήφιους στο πλευρό
του, γνώρισε την
αποθέωση από τους
υποστηρικτές του.

Η παρουσία των δημοτών
από τα 18 δημοτικά διαμερίσματα
που συγκεντρώθηκε προχθές βράδυ στην Φαρκαδόνα
και αποθέωσαν τον δήμαρχο
Θανάση Μεριβάκη και τους
60 υποψηφίους που παρουσίασε, στην πρώτη ηγετική
εμφάνιση του Δημάρχου Φαρκαδόνας στο κατάμεστο από
κόσμο κέντρο ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟ.
Η προχθεσινοβραδινή εκδήλωση στη Φαρκαδόνα συγκέντρωσε μεγάλο όγκο δημοτών του Δήμου Φαρκαδόνας όλων των ηλικιών από τα
18 χωριά του δήμου Φαρκαδόνας, κάτι που έδωσε στον
Θανάση Μεριβάκη από το
βράδυ των Βαΐων τον δυναμισμό και την ανανέωση της
εντολής για την διοίκηση του
Δήμου Φαρκαδόνας. Ο ίδιος
στην ομιλία του τόνισε.
«Πέρασαν σχεδόν 9 χρόνια,
κάπου το 2010, από τότε που
είχαμε ιδρύσει την δημοτική
μας παράταξη, τo συνδυασμό
ΜΑΖΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΤΟ
ΔΗΜΟ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ. Και
είναι αυτός ο κύριος λόγος
που νοιώθω βαθύτατα συγκινημένος, γιατί από τότε είχαμε
πει πως αυτός ο συνδυασμός
που έχει γερές βάσεις θα έχει
και μέλλον και θα φτάσει πολύ
μακριά» δήλωσε ο δήμαρχος
Φαρκαδόνας Θανάσης Μεριβάκης ξεκινώντας την πρώτη
προεκλογική ομιλία του στο
κατάμεστο κέντρο «Ποσειδώνιο» της Φαρκαδόνας.
Εμφανώς συγκινημένος ο
δήμαρχος Φαρκαδόνας ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «η
σημερινή σας παρουσία είναι
η μεγαλύτερη απόδειξη…
Μαζί ξεκινήσαμε, μαζί συνεχίζουμε, μαζί κερδίσαμε και
μαζί θα ξανακερδίσουμε» πρόσθεσε ο δήμαρχος Φαρκαδόνας» για να συνεχίσει λέγοντας ότι «είμαστε όλοι εδώ φίλοι και συνεργάτες για να δώσουμε ένα τίμιο και νικηφόρο
αγώνα. Και είναι μαζί μας και
τα νέα άτομα του συνδυασμού
μας. Είναι νέα πρόσωπα με
όνειρα και ελπίδες, με αγάπη
για τον τόπο. Είναι νέα και
αξιόλογα στελέχη που δυναμώνουν την δημοτική μας παράταξη και όλοι μαζί παλιοί
και καινούργιοι υποψήφιοι είμαστε έτοιμοι να αγωνιστούμε
από απόψε σε μια νέα πορεία
που θα μας οδηγήσει στη
νίκη, στις 26 του Μάη» σημείωσε καταχειροκροτούμενος
από τους συγκεντρωθέντες
ο κ. Μεριβάκης.
«Δυστυχώς όμως σε τούτο
τον αγώνα που εδώ και πέντε
χρόνια δίνουμε και θα συνεχίσουμε να δίνουμε, κάποιοι
δεν άντεξαν. Ένοιωσαν βαρύ
το φορτίο και διάλεξαν τον
εύκολο δρόμο, διάλεξαν το
δρόμο της σιγουριάς» ανέφερε ο κ. Μεριβάκης για να
ρίξει τα βέλη του σε αυτούς
που βρίσκονται τώρα απέναντί
του λέγοντας ότι «αφού κατάφεραν να πάρουν αυτό που
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Με αύρα νικητή ο Θ. Μεριβάκης
•Ο νυν δήμαρχος Φαρκαδόνας και εκ νέου υποψήφιος Θανάσης
Μεριβάκης, με 60 υποψηφίους στο πλευρό του, έστειλε μήνυμα νίκης

ήθελαν, περνώντας από νευραλγικές και σημαντικές θέσεις της διοίκησης, αποφάσισαν να βρεθούν απέναντί
μας» και ακόμα περισσότερο
«εξαντλώντας την δημοκρατική μας ανοχή, δεν είχαν,
ούτε έχουν το θάρρος να ζητήσουν αποδέσμευση από τα

καθήκοντά τους» σημείωσε ο
κ. Μεριβάκης για να αναφέρει
ότι «είμαστε πανελλαδική
πρωτοτυπία σαν δήμος γιατί
έχουμε πολιτικό αντίπαλο στις
εκλογές τον Πρόεδρο των
Σχολικών μας Επιτροπών»
υπογράμμισε.
Ο Δήμαρχος Φαρκαδόνας
CMYK

ανέφερε χαρακτηριστικά ότι
δέκα δημοτικοί σύμβουλοι
«έφτασαν ακόμη και στο σημείο να υπονομεύσουν την
ίδια την λειτουργία του Δήμου,
αρνούμενοι να εγκρίνουν τις
εποχιακές προσλήψεις εκτάκτου προσωπικού» λέγοντας
ότι «τόλμησαν ακόμη να μπουν

στη διαδικασία της συνδιαλλαγής, λέγοντας πως θα ψηφίσουν την πρόσληψη εργατών, μόνο αν δοθεί στον κάθε
σύμβουλο μια θέση εργάτη»
ανέφερε ο δήμαρχος Φαρκαδόνας.
«Παραλάβαμε έναν Δήμο
που δεν ήταν στα καλύτερά
του. Αν εξαιρέσουμε τα χρήματα που άφησε στο ταμείο
του Δήμου (ο κ. Οικονόμου) ,
οφείλω να το πω ο Δήμος
ήταν στο μηδέν. Το 2014 που
αναλάβαμε την διοίκηση του
Δήμου, ήταν σα να αναλαμβάναμε το 2011. Έπρεπε λοιπόν να προσπαθήσουμε και
θεωρώ ότι τα καταφέραμε,
να κερδίσουμε τα τριάμισι χαμένα χρόνια» είπε ο δήμαρχος
Φαρκαδόνας συμπληρώνοντας ότι:
«Καταφέραμε να νοικοκυρέψουμε το Δήμο και να τον
βάλουμε σε σταθερή και ανοδική πορεία. Καταφέραμε επίσης να βελτιώσουμε την καθημερινότητα του δημότη και
παρά το γεγονός ό,τι με το
που αναλάβαμε, ο Δήμος είχε
αποδυναμωθεί, αφού κάποιοι
υπάλληλοι μετακινήθηκαν χωρίς να αντικατασταθούν, καταφέραμε και βρήκαμε βήμα»
επισημαίνοντας πως «με προσωπικό στα όρια ασφαλείας
μπορέσαμε και μπορούμε με
υπεράνθρωπες προσπάθειες
να λειτουργούμε το Δήμο»
όπως «και με μειωμένη την
χρηματοδότηση αφού οι δημόσιοι πόροι ελαττώθηκαν
κατά πολύ, καταφέραμε να
ανταποκριθούμε στις μεγάλες
ανάγκες».
Συνεχίζοντας την ομιλία του
ο κ. Μεριβάκης αναφέρθηκε

προς τον κόσμο λέγοντας οτι
«να ξέρετε όμως πως, ποτέ
τόσο εγώ όσο και οι συνεργάτες δεν κρυφτήκαμε πίσω
από μεγάλα λόγια. Ποτέ δεν
αδιαφορήσαμε, ποτέ δεν
υπεκφύγαμε. Δώσαμε τον καλύτερο εαυτό μας και όλες
τις δυνάμεις μας για να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες σας. Κάναμε ότι καλύτερο
μπορούσαμε με βάση τα
μέσα, το προσωπικό, τα χρήματα που είχαμε στη διάθεσή
μας» ανέφερε μεταξύ των άλλων ο Θανάσης Μεριβάκης,
για να συνεχίσει το ποταμό:
«Πιστεύω πως θα κρίνετε
σωστά, αναγνωρίζοντας την
προσπάθεια που καταβάλαμε»
επισημαίνοντας ότι «εκείνοι
που μας κατηγορούν και θα
μας κατηγορήσουν, είναι εκείνοι που δεν θέλουν να δουν
την πραγματικότητα. Είναι οι
μόνιμοι επικριτές που ενοχλούνται όταν μας βλέπουν,
κάτω από τέτοιες συνθήκες,
να παράγουμε έργο. Και επειδή από τους επικριτές μας
και τους κακόβουλους αιωρείται πως τα έργα της δημοτικής αρχής, είναι έργα της περιφέρειας που τα καρπωνόμαστε, οφείλω να απαντήσω
προς αποκατάσταση της αλήθειας» αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι: «Για να γίνουν
όλα αυτά τα έργα που έγιναν
και λόγω της υποχρηματοδότησης των Δήμων, ένας μόνο
τρόπος υπήρχε και υπάρχει.
Είναι τα κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση (πρόγραμμα
ΕΣΠΑ) και από τη χρονιά που
μας πέρασε, τα κονδύλια από
το πρόγραμμα Φιλόδημος. Το
ποσό των 500.000€ που αφορά τις κατοικίες των Ομογενών Ποντίων δόθηκε από το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων» για να προσθέσει
όμως ότι «με μεγάλη προσπάθεια καταφέραμε να εντάξουμε στα παραπάνω προγράμματα τον σημαντικό αριθμό
των 40 έργων συνολικού προϋπολογισμού 12.000.000€.
Από τα έργα αυτά αρκετά
ολοκληρώθηκαν ή ολοκληρώνονται. Και όλα αυτά γιατί έγιναν γιατί;….
Γιατί έχουμε το όραμα,
γνωρίζουμε τι ζητάμε, έχουμε τον τρόπο να τα σχεδιάζουμε μπορούμε να εξασφαλίζουμε τις χρηματοδοτήσεις
από κάθε μέτρο που ανοίγει
και γνωρίζουμε τις διαδικασίες για να αρχίσουμε και να
ολοκληρώσουμε έργα χρήσιμα για το τόπο μας».
ΧΡ. ΠΑΠ.

τοπικά
ιγουριά για μεγάλη νίκη στις
ευρωεκλογές και αυτοδυναμία
στις εθνικές εκλογές της ΝΔ
δήλωσε πως έχει ο ευρωβουλευτής
του κόμματος και εκ νέου
υποψήφιος Μανώλης
Κεφαλογιάννης, χθες από τα
γραφεία της ΝΟΔΕ Τρικάλων.
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Μήνυμα του Μανώλης Κεφαλογιάννης, από τα γραφεία της ΝΟΔΕ Τρικάλων

Νίκη σε κάθε εκλογική αναμέτρηση
κή πορεία των Σκοπιών στην ΕΕ, κάτι που
ασφαλώς θα χρειαστεί 10-20 χρόνια.

Στο πλαίσιο της περιοδείας του για τις
ευρωεκλογές, ο κ. Κεφαλογιάννης, προσκεκλημένος της ΝΟΔΕ, συμμετείχε χθες
το απόγευμα και μίλησε σε σύσκεψη
στα γραφεία της τοπικής οργάνωσης
της παράταξης υπό τον συντονισμό του
προέδρου της ΝΟΔΕ Κώστα Τρέλλη,
στην οποία το παρών έδωσαν ο πρώην
υφυπουργός Νίκος Λέγκας, ο πρώην νομάρχης και βουλευτής Τρικάλων Ηλίας
Βλαχογιάννης, ο πρώην δήμαρχος Τρικκαίων και βουλευτής Τρικάλων Μιχάλης
Ταμήλος, αντιπρόεδρος της ΝΟΔΕ Χρήστος Τρικάλης, ο γραμματέας της ΝΟΔΕ
Γιάννης Κουτσονάσιος και πλήθος στελεχών και μελών της τοπικής οργάνωσης
της ΝΔ.
Καλωσορίζοντας τον κ. Κεφαλογιάννη,
ο κ. Τρέλλης τον χαρακτήρισε ως μεγάλο κεφάλαιο της παράταξης, το οποίο με
την στήριξη της ψήφου μας, αξίζει να σταλεί και πάλι στην Ευρωβουλή.

Ο κ. Βέμπερ
Υπεραμύνθηκε του κ. Βέμπερ ως υποψηφίου για την προεδρία της Κομισιόν ο
κ. Κεφαλογιάννης, αναφέροντας έχει περάσει “εξετάσεις” από τους Ευρωβουλευτές της ΝΔ, όπως για παράδειγμα
όταν δήλωσε στην Κύπρο πως η απειλή
της Τουρκίας κατά της Δημοκρατίας αυτής, στρέφεται ουσιαστικά κατά της ΕΕ.

Η ΑΟΖ
Αυτοκριτική στην γενιά του έκανε ο κ.
Κεφαλογιάννης, παραδεχόμενος λάθη
και σπατάλη πόρων, όμως, δήλωσε πως
μέσω ισχυρής ομάδας της ΝΔ στην Ευρωβουλή και αυτοδύναμη κυβέρνηση
της ΝΔ, αλλά και με εθνική στρατηγική και
συνεννόηση, είναι δυνατό να αξιοποιηθούν οι πόροι που είναι ανεκμετάλλευτοι στην ΑΟΖ.

Σωστοί και αποτελεσματικοί

Από την δεξιά στην
δημοκρατική αριστερά
«Δεν βρίσκομαι εδώ για την μάχη του
σταυρού, αλλά γι’ αυτήν του ψηφοδελτίου» δήλωσε ο κ. Κεφαλογιάννης, ο
οποίος στην συνέχεια μίλησε για κρίσιμες
ευρωεκλογές, που θα επηρεάσουν τις ζωτικής σημασίας εκλογές, τις εθνικές.
«Θέλουμε την αυτοδυναμία, αλλά και
την κοινωνική συμμαχία, από την παραδοσιακή δεξιά έως την δημοκρατική αριστερά» τόνισε ο κ. Κεφαλογιάννης, υπογραμμίζοντας «είμαστε το κόμμα των
παραδοσιακών αξιών, της πατρίδας, της
οικογένειας, της θρησκείας, και ασφαλώς
της Ευρώπης. Θέλουμε ακόμη πιο ισχυρή ομάδα της ΝΔ στην Ευρωβουλή για να
διεκδικήσουμε και να επιτύχουμε ακόμη
πιο πολλά».

Τα εθνικά θέματα
Στην συνέχεια ο κ. Κεφαλογιάννης
αναφέρθηκε εκτενώς στα εθνικά ζητήματα, τα Ελληνοτουρκικά, το Κυπριακό,
το Σκοπιανό, επισημαίνοντας πως ισχυρή
ΝΔ στο Ευρωκοινοβούλιο σημαίνει νίκες
για ζωτικά θέματα, αναφέροντας πως
χάρη σε παρεμβάσεις της ομάδας του
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κόμματος δεν έχουν περάσει θέσεις της
Τουρκίας, έχοντας παράλληλα “διασώσει”
θέματα για της ελληνική ΑΟΖ.

Την Καλαμπάκα επισκέφτηκε
ο Ευρωβουλευτής
της ΝΔ Μανώλης Κεφαλογιάννης

Την πόλη της Καλαμπάκας και τα γραφεία
της ΝΔ επισκέφτηκε το μεσημέρι της Δευτέρας ο ευρωβουλευτής της ΝΔ κ. Μανώλης Κεφαλογιάννης.
Ο κ. Κεφαλογιάννης στο πλαίσιο της
περιοδείας του εν όψη των ευρωεκλογών,
έγινε θερμά δεκτός την Πρόεδρο και τα
μέλη της Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης
ΝΔ Μετεώρων κ. Μαρία Σιουπέρη αλλά και
από φίλους του, οι οποίοι τον περίμεναν
στην οδό Ευθυμίου Βλαχάβα. Ο ίδιος ευχαρίστησε την Πρόεδρο και όλους τους παρισταμένους για τη θερμή υποδοχή που του
επιφύλαξαν.
Ο Ευρωβουλευτής στην σύντομη ομιλία
του τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης των δράσεων για την Αυτοδιοίκησης με τη συμβολή της ΕΕ, ενώ εκθειάζοντας το μοναδικό τοπίο των Μετεώρων ανέφερε ότι η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα αναδείξει το μοναδικό φυσικό και θρησκευτικό φαινόμενο. Στο τέλος της επίσκεψης η κ. Σιουπέρη και τα μέλη της ΔΗΜ. ΤΟ.
ΝΔ Δήμου Μετεώρων χάρισαν συμβολικά δώρα στον κ. Κεφαλογιάννη.

Μιλώντας το Σκοπιανό, ο κ. Κεφαλογιάννης σημείωσε πως η συμφωνία των
Πρεσπών είναι η μεγαλύτερη ήττα της χώ-

ρας μας σε ειρήνη, ωστόσο, τόνισε, μπορεί να διορθωθεί από την ΝΔ στην κυβέρνηση, με όπλο το βέτο στην ενταξια-

Παράλληλα με το μήνυμα φιλίας και
συνεργασίας προς όλο το λεγόμενο δημοκρατικό τόξο που εξέπεμψε ο κ. Κεφαλογιάννης, εξαπέλυσε και επίθεση
στον λαϊκισμό, τονίζοντας πως σ’ αυτόν
υποκύπτουν πολιτικοί απ’ όλες τις παρατάξεις, μη παραλείποντας επίσης να
κατηγορήσει τον κ. Τσίπρα για λαϊκιστή,
προσθέτοντας ωστόσο πως χρειάζεται να
πάει στη αντιπολίτευση, ώστε να αναλογιστεί τα λάθη του και να καταφέρει
ίσως να συνεργαστεί.
Κλείνοντας ο κ. Κεφαλογιάννης δήλωσε: «Πρέπει να είμαστε σωστοί και αποτελεσματικοί. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να αντιπαρατεθεί μαζί μας ιδεολογικά και δεν
χαρίζουμε σε κανέναν την κοινωνική
ευαισθησία. Εμείς είμαστε πατριώτες, αυτοί διεθνιστές. Έχουμε διαφορετική προσέγγιση. Ο λαϊκισμός πρέπει να ηττηθεί
στις ευρωεκλογές, διαφορετικά θα έχουμε επανάληψη φαινομένων του παρελθόντος με εκατόμβες νεκρών. Θα είμαστε
κύριοι με τους κυρίους και μόρτες με
τους μόρτες. Η ΝΔ είναι το κόμμα των
πολλών».
Ματθαίος Μπίνας

Για τεχνολογία και αυτοδιοίκηση
στον Δήμο Τρικκαίων ο Μαν. Κεφαλογιάννης
ε ζητήματα αυτοδιοίκησης στην ΕΕ και
τρόπους ενίσχυσης των Δήμων,
ασχολήθηκαν στη συνάντησή τους, ο
Δήμαρχος Τρικκαίων κ. Δημήτρης Παπαστεργίου
και ο ευρωβουλευτής της ΝΔ κ. Μανώλης
Κεφαλογιάννης. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε
το πρωί της Δευτέρας 22 Απριλίου 2019 στο
Δημαρχείο Τρικκαίων, καθώς ο εκ νέου υποψήφιος
ευρωβουλευτής επισκέφθηκε τον κ. Παπαστεργίου,
στο πλαίσιο της προεκλογικής περιοδείας που
πραγματοποιεί στη χώρα.

Μ

Ο κ. Κεφαλογιάννης συνεχάρη τον Δήμαρχο Τρικκαίων για
τις πρωτοβουλίες σε πλήθος επιπέδων, με έμφαση στα όσα
συμβαίνουν σε ζητήματα τεχνολογίας. Τονίστηκε από αμφότερους η ανάγκη ενίσχυσης των δράσεων υπέρ της Αυτοδιοίκησης και η συμβολή της ΕΕ σε αυτόν τον τομέα.
Επίσης συζητήθηκαν θέματα τρέχουσας πολιτικής επικαιρότητας, κυρίως ως προς τα ευρωπαϊκά ζητήματα. Ο κ.
Κεφαλογιάννης είδε από κοντά τους νέους τρισδιάστατους
εκτυπωτές που δώρισε ο Δήμος Τρικκαίων σε σχολεία των
Τρικάλων, αλλά και ξεναγήθηκε στο control room του
Smart Trikala από τον κ. Παπαστεργίου.
Παρόντες ήταν, οι αντιδήμαρχοι Τρικκαίων κ. Σοφία Αλεστά,
Κώστας Ψύχος, ο πρόεδρος της e-trikala κ. Γιάννης Κωτούλας, οι τ. αντιδήμαρχοι κ. Χρήστος Αναστασίου και Χρήστος
Γουλας, ο περιφερειακός σύμβουλος και πρ. αντιπεριφερειάρχης κ. Β. Αναγνωστόπουλος, οι
πρ. βουλευτές
Τρικάλων κ. Θεοδ.
Σκρέκας και Μιχ.
Ταμήλος, ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ
Τρικάλων της ΝΔ
κ. Τρέλλης μαζί
με στελέχη του
κόμματος.

8 σελίδα

Μ. ΤΡΙΤΗ
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Δείχνουν οι Τρικαλινοί καταναλωτές για το Πάσχα

Προτίμηση στα παραδοσιακά κρεοπωλεία
και στα ντόπια αμνοερίφια
Στα ίδια επίπεδα με τα περυσινά κινείται η αγορά κρέατος

Σ

τα ίδια επίπεδα με
τα περυσινά και τα
προπέρσινα
επίπεδα “βαδίζει” η
αγορά κρέατος για το
Πάσχα, σύμφωνα με τον
πρόεδρο του Σωματείου
Κρεοπωλών ν. Τρικάλων
Θεόδωρο Ευθυμίου.

«Με τα στοιχεία που έχουμε
μέχρι τώρα (σσ χθες Μεγάλη
Δευτέρα), η ζήτηση είναι ικανοποιητική, δεν υπολείπεται
σε σχέση με την αντίστοιχη
περίοδο του 2018 και αναμένουμε να κορυφωθεί τις αμέσως επόμενες ημέρες» δηλώνει ο κ. Ευθυμίου.
Όσον αφορά τις τιμές
(ισχύς μέχρι και την Μεγάλη
Δευτέρα) ο κ. Ευθυμίου, σημειώνοντας πως είναι σταθερές εδώ και χρόνια, ενημερώνει πως το αρνί κυμαίνεται
στα 7 έως 8 ευρώ το κιλό, με
το κατσίκι να κινείται 0,5 ευρώ
πιο ψηλά, ενώ η συκωταριά

Σοκ με το χαμό
15χρόνου μαθητή!
Ο μαθητής της Γ’ Γυμνασίου Μάριος
Ψύλλης έχασε την ζωή του την ώρα που
έπαιζε με συμμαθητές του στην
ταράτσα του σπιτιού του, έχασε την
ισορροπία και βρέθηκε στο κενό

του Χριστόφορου Παπαθανασίου

Ο πρόεδρος του Σωματείου
Κρεοπωλών ν. Τρικάλων
Θεόδ. Ευθυμίου
“συνοδεύει” το σφάγιο, άρα
έχουν την ίδια τιμή και τα έντερα κοστίζουν γύρω στα 4
ευρώ το κιλό. Για τα άλλα
είδη κρέατος, το μοσχάρι διατίθεται στα 7,5- 10 ευρώ το
κιλό και το χοιρινό στα 4-6
ευρώ το κιλό.
Μιλώντας για την επιλογή
του αρνιού από τους κατανα-

λωτές, ο κ. Ευθυμίου συμβουλεύει πως θα πρέπει το
σφάγιο να παρουσιάζει καλό
χρώμα, ζωντανό, να μην έχει
οσμή, πέρα ασφαλώς από την
φυσική, και να διαθέτει τις
επίσημες σφραγίδες, οι οποίες πιστοποιούν ότι είναι Ελληνικό.
Πάντως, φαίνεται πως οι

καταναλωτές για ακόμη μία
χρονιά εμπιστεύονται τα παραδοσιακά κρεοπωλεία και τα
ντόπια αρνιά και κατσίκια, μία
καταναλωτική στάση που έχει
“χτιστεί”, καθώς εδώ και δεκαετίες υπάρχει σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ προμηθευτή
- καταναλωτή.
Ματθαίος Μπίνας

Είναι οι ελληνοποιήσεις κρεάτων, σύμφωνα με κτηνοτρόφους

“Αιμορραγία” για την Ελληνική οικονομία
• Ζητάνε την άμεση λήψη μέτρων πάταξης του φαινομένου

Γ

ια ακόμη μία φορά θέτουν το
θέμα με τις ελληνοποιήσεις
κρεάτων κτηνοτρόφοι, ζητώντας
παράλληλα την άμεση πάταξη του
φαινομένου, προκειμένου να
διασωθεί η Ελληνική κτηνοτροφία και
να ωφεληθεί η Ελληνική οικονομία.

Η μεγαλύτερη "αιμορραγία" στην εθνική
οικονομία λόγω εισαγωγών, προέρχεται
από την αγορά κρέατος και γαλακτοκομικών, σημειώνουν κτηνοτρόφοι, προσθέτοντας "ξεπερνάει ακόμη και αυτήν που
οφείλεται στις εισαγωγές πετρελαίου και
αυτοκινήτων. Χτυπάει κατευθείαν την καρδιά της Ελληνικής οικονομίας και παραγωγής, οπότε οι συνέπειες είναι πολλαπλάσιες σε ποιότητα και ποσότητα, που
δεν μπορούν να αποκαλύψουν ακόμη οι
αριθμοί, όμως είναι εμφανείς στην καθημερινότητα των παραγωγών”.
Το "καρκίνωμα" αυτό λέγεται ελληνοποίηση, τονίζουν κτηνοτρόφοι, εξηγώντας
πως κυκλοφορούν τεράστιες ποσότητες
κρεάτων στην αγορά, οι οποίες παρόλο
που δεν είναι Ελληνικής προέλευσης, διατίθενται ως τέτοιες. Οι συνέπειες αφορούν
πρωτίστως τον καταναλωτή, ο οποίος ψωνίζει λάθος προϊόν, αφού πληρώνει για ελληνικό κρέας και αγοράζει εισαγόμενο,
που είναι μάλλον αμφιβόλου ποιότητας.
Όσον αφορά την καταπολέμηση του

Πώς να βρεις
λόγια για να περιγράψεις τον
χαμό ενός παιδιού;
Ανείπωτος πόνος για την οικογένεια και για την
τοπική κοινωνία
των Τρικάλων, ο
θάνατος
του
15χρονου Μάριου Ψύλλη.
Το τραγικό
συμβάν σημειώθηκε την Κυριακή των Βαΐων
21-4-2019 στην
οδό Ασκληπιού, όπου διέμενε με την οικογένειά του ο άτυχος
15χρονος.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο άτυχος Μάριος έπαιζε μαζί
με άλλους δύο συνομήλικούς του στην ταράτσα του 4ου
ορόφου της πολυκατοικίας που διέμενε. Για κάποια στιγμή
εκεί που ισορροπούσε στα κάγκελα, παραπάτησε και βρέθηκε
στο κενό, πέφτοντας στο μπαλκόνι του 1ου ορόφου.
Οι δύο φίλοι του πάγωσαν βλέποντας την πτώση του
Μάριου και αμέσως ενημέρωσαν τους δικούς τους. Στο
σημείο έφτασαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας,
ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και της Αστυνομίας, αλλά ο θάνατος
του παιδιού ήταν ακαριαίος.
Ο Μάριος Ψύλλης ήταν πολύ καλός μαθητής της Γ’ τάξης
του 9ου Γυμνασίου Τρικάλων και πολύ καλό παιδί, όπως τον
περιγράφουν οι συμμαθητές του, που από τη στιγμή που
έγινε γνωστό το όνομα του 15χρονου, έχουν κατακλυστεί τα
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης με συλλυπητήρια μηνύματα.
Βιοπαλαιστές οι γονείς, ο πατέρας Κωνσταντίνος είναι
ελαιοχρωματιστής και η μητέρα Ουρανία καθαρίστρια στο
12ο δημοτικό σχολείο Τρικάλων. Ο Μάριος αφήνει επίσης
πίσω του και δύο μεγαλύτερα αδέρφια, τον Μάνθο και την
Άννα.
Η κηδεία του 15χρονου τελέστηκε χθες το απόγευμα Μ.
Δευτέρα απόγευμα στον ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου
Νικολάου Τρικάλων. Εκεί πλήθος κόσμου, οι καθηγητές του,
οι συμμαθητές του, συγγενικές και φίλοι είπαν το στερνό
αντίο στους απαρηγόρητους συγγενείς.

Συλλυπητήρια μηνύματα

φαινομένου της Ελληνοποίησης, κτηνοτρόφοι υπογραμμίζουν πως πρόκειται για
"κουκιά μετρημένα. Δεν μπορούν να βρουν
που πάνε τα ζώα, πως διακινούνται;".
“Πρέπει να χτυπήσουμε την ελληνοποίηση. Εμείς θέλουμε αυτήν την λέξη, Ελληνικό, να της δώσουμε την θέση που της
αξίζει. Δεν θέλουμε να μονοπωλήσουμε
την αγορά κρέατος στην Ελλάδα, αλλά
αυτό το λίγο προϊόν που παράγουμε, να

έχει ταυτότητα και να κυκλοφορεί ως Ελληνικό. Όχι να το καπηλεύονται άλλοι
100%, κερδοσκοπώντας” τονίζουν κτηνοτρόφοι, προσθέτοντας “ας αφήσουμε επιτέλους τον καταναλωτή να επιλέξει ελεύθερα, έχοντας όμως την γνώση τι αγοράζει.
Ελληνικό ή εισαγόμενο. Σε ελεύθερη χώρα
δεν ζούμε;”.
Ματθαίος Μπίνας

Συλλυπητήριο μήνυμα εξέδωσαν οι διδάσκοντες και οι
μαθητές του 9ου Γυμνασίου της πόλης: «Συγκλονισμένη
είναι η σχολική μας κοινότητα, μαθητές και καθηγητές, για
τον τραγικό θάνατο του Μάριου Ψύλλη, μαθητή της Γ’ τάξης
του 9ου Γυμνασίου Τρικάλων. Εκφράζουμε τα θερμά μας
συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του Μάριου.
Τη Μ. Δευτέρα, 22-4-2019 και ώρα 17:30, μαθητές και καθηγητές του Γυμνασίου μας θα παραστούν σύσσωμοι στον
Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου για να αποχαιρετήσουν τον Μάριο».
Συλλυπητήριο μήνυμα εξέδωσε επίσης το Σωματείο Καθαριστριών του Ν. Τρικάλων, καθώς η μητέρα του παιδιού
είναι σχολική καθαρίστρια: «Το Σωματείο Καθαριστριών &
Καθαριστών Ν. Τρικάλων εκφράζει τη βαθιά θλίψη του χωρίς
να υπάρχουν λόγια παρηγοριάς στην Οικογένεια της συναδέλφου Σχολικής Καθαρίστριας Ουρανίας Ψύλλη για την
απώλεια του γιού της Μάριου Ψύλλη που «έφυγε» τόσο νωρίς.
Όλοι οι συνάδελφοι είναι συντετριμμένοι και συμπαρίστανται στο βαθύ πένθος της οικογένειας».
O Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 9ου Γυμνασίου Τρικάλων ανέφερε:
Αγαπημένο μας παιδί Μάριε. Απέραντη θλίψη γεμίζει τις
καρδιές μας η τόσο ξαφνική και άδικη απώλειά σου. Η φρεσκάδα της νιότης σου, η ανήσυχη ψυχή σου και η επιθυμία
σου να κάνεις το αδύνατο δυνατό σε ώθησαν στην πτήση
για την αιωνιότητα. Από απόψε στην γειτονιά των Αγγέλων
αγαπημένο μας παιδί. Όλοι μας θα σε θυμόμαστε όπως σε
γνωρίσαμε. Το παιδί με το χαμόγελο στα χείλη και την
ευγένεια της ψυχής. Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του Μάριου. Ο θεός
να τους δώσει την δύναμη και το κουράγιο που απαιτείται
αυτές τις δύσκολες ώρες.
"Απρόβλεπτη η ζωή δεν κλείνεται σε κουτιά, δεν υπογράφει
συμβόλαια"
Καλό ταξίδι παιδάκι μας αγαπημένο. Καλό ταξίδι Μάριε.
Ο σύλλογος αντί στεφάνου θα καταθέσει χρήματα στον
Σύλλογο Γονέων Παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια ΦΛΟΓΑ.

τοπικά
Κινητοποίηση ενάντια στο πολυνομοσχέδιο για το νέο Λύκειο
πραγματοποίησαν χθες τρικαλινά σωματεία

Λύκειο εξεταστικό κέντρο
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Περιοδειών συνέχεια
για τον Μικέλη Χατζηγάκη

Η συγκέντρωση έγινε στην πλατεία Ρήγα Φεραίου, με τους συμμετέχοντες
να κάνουν λόγο για ακόμα ένα αντιλαϊκό νομοσχέδιο
ε κυριότερο αίτημα
την απόσυρση του
πολυνομοσχεδίου για
το Νέο Λύκειο, χθες
Τρικαλινά σωματεία και η
Αγωνιστική Συσπείρωση
Εκπαιδευτικών προχώρησαν
σε κινητοποίηση, με αφορμή
τη ψήφιση των νέων
αλλαγών στην εκπαίδευση.

Μ

Η συγκέντρωση έγινε στην πλατεία Ρήγα Φεραίου, με τους συμμετέχοντες να σημειώνουν ότι
«ακόμα αντιλαϊκό νομοσχέδιο φέρνει η Κυβέρνηση, μεθόδευση που
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 αναπληρωτών τo
έφερε τα Χριστούγεννα και ο κατάλογος δεν έχει τελειωμό».
Μεταξύ των άλλων διεκδικούν
να μην ψηφιστούν οι αντιδραστικές αλλαγές στην Παιδεία, την
απεριόριστη δυνατότητα πολλαπλών επιλογών προτίμησης, με δικαίωμα επανάληψης της διαδικα-

σίας 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 προσανατολισμούς10 μαθητές στα εργαστήρια και

Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη και
Ενισχυτική Διδασκαλία από την
έναρξη της σχολικής χρονιάς με
όλο το απαραίτητο προσωπικό.
Όπως σημείωσαν « 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 Πανεπιστήμια. 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».
Ευαγγελία Κάκια

Κ. Αγοραστός για την «Ημέρα της Γης»: Η Θεσσαλία πιο «πράσινη» περιφέρεια στη χώρα
Θεσσαλία είναι η πιο
«πράσινη» περιφέρεια
της χώρας, με αξιόπιστο και αποτελεσματικό σύστημα
στη διαχείριση απορριμμάτων
και λυμάτων και μάλιστα μέσα
από υποδομές δημόσιου χαρακτήρα, που δεν επιβαρύνουν οικονομικά τους πολίτες. Τα παραπάνω επισημαίνει μεταξύ άλλων ο περιφερειάρχης Κ. Αγοραστός, με αφορμή την «Ημέρα
της Γης 2019». Μια γιορτή-θεσμός σε εκατοντάδες χώρες, που
αποτελεί συλλογική έκφραση της
επιθυμίας του κόσμου για τη δημιουργία μιας πιο βιώσιμης και ανθρώπινης κοινωνίας. Και μια

Η

αφορμή να σκεφτούμε πώς το
περιβάλλον επηρεάζει την υγεία
μας, τις κοινωνίες μας, τη ζωή
μας την ίδια.
Στη Θεσσαλία, με στρατηγικό
σχεδιασμό και σε συνεργασία με

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων καλεί
όλα τα μέλη του Συλλόγου στην Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 2 Μαίου 2019, ημέρα
Πέμπτη και ώρα 18:30 το απόγευμα στα γραφεία του Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων με θέματα ημερησίας διάταξης : 1. Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός
έτους 2018, 2. Προϋπολογισμός έτους 2019 και 3. Θερινό ωράριο Πενθημέρου 2019.
Αν δεν υπάρχει απαρτία (1/2 των μελών) η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την Πέμπτη 9 Μαίου 2019 και ώρα
18:30 και στην περίπτωση που και πάλι δεν υπάρχει απαρτία (1/4 των μελών) θα συνέλθει οριστικά με οποιοδήποτε αριθμό μελών την Πέμπτη 16 Μαίου 2019 και ώρα 18:30.
Η επισήμανση αυτή γίνεται ώστε, ανάλογα με την προσωπική εκτίμηση των μελών να αποφευχθούν οι άσκοπες
μετακινήσεις.
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Χρήστος Μπλουγούρας

Ο Γ. Γραμματέας
Στέλιος Κούτσιας

δήμους και φορείς σχεδιάσαμε,
χρηματοδοτήσαμε και υλοποιήσαμε 234 έργα για το περιβάλλον με προϋπολογισμό 399 εκατ.
ευρώ: Έργα βραβευμένα και αναγνωρισμένα διεθνώς, όπως η
ανασύσταση της Κάρλας που είναι το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό έργο στα Βαλκάνια. Έργα αντιπλημμυρικά και αρδευτικά, για
την ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής (λιμνοδεξαμενές σε Ξηριά, Γλαύκη, Καστρί, υπογειοποιήσεις αγωγών κ.α.) και έργα
για την αναβάθμιση της ποιότητας και της ποσότητας του πόσιμου νερού, όπως το φράγμα στο
Μαυρομάτι, αντικαταστάσεις δικτύων ύδρευσης και νέα έργα
ύδρευσης.
Η Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι
η πιο «πράσινη» Περιφέρεια της
χώρας με ούτε έναν ΧΑΔΑ (Χώρο
Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων) ενεργό, με τρεις ΧΥΤΑ
(Βόλου, Λάρισας Τρικάλων) οι
οποίοι επεκτάθηκαν πρόσφατα
και χωρίς περιβαλλοντικά πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντάξαμε με 31,3 εκατ. ευρώ
το έργο της Μονάδας Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων Δυτικής Θεσσαλίας για τη μετατροπή του ΧΥΤΑ σε ΧΥΤΥ, πρωτοπορώντας έτσι όχι μόνο στη
Θεσσαλία αλλά και στην Ελλάδα.
Ανάλογες Μονάδες δρομολογούνται σε Λάρισα και Βόλο.
Όλες οι υποδομές είναι δημόσιες
που σημαίνει ότι δεν υπάρχει οικονομική επιβάρυνση για τον πολίτη. Ακόμη, το σύνολο των οικισμών με πληθυσμό 2.000-15.000
κατοίκους καλύπτεται με έργα
συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων, δηλαδή αποκτούν
όλοι, Βιολογικό Καθαρισμό.
Παράλληλα, για την ενεργειακή
αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων

εντάξαμε έργα 11 εκατ. ευρώ,
ενώ επίκειται πρόσκληση για την
επιδότηση με 50% της χρήσης
φυσικού αερίου στα νοικοκυριά,
προϋπολογισμού 10 εκατ. ευρώ.
Πράσινο περιβαλλοντικό αποτύπωμα έχουν εξάλλου οι ολοκληρωμένες στρατηγικές για τη
Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη στις
πρωτεύουσες της Θεσσαλίας, με
45 έργα προϋπολογισμού 48
εκατ. ευρώ. Οι δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας και οι υπόλοιπες παρεμβάσεις που υλοποιούνται ήδη
σε Λάρισα, Βόλο και ξεκινούν σε
Τρίκαλα και Καρδίτσα, συμβάλλουν αποφασιστικά στη μείωση
των ατμοσφαιρικών ρύπων και
την ποιοτική αναβάθμιση του
αστικού περιβάλλοντος. Ενώ περιβαλλοντική ελάφρυνση φέρνει
το έργο της ηλεκτροκίνησης του
Θεσσαλικού σιδηροδρόμου και
συγκεκριμένα του προαστιακού
σιδηροδρόμου Παλαιοφάρσαλα –
Καρδίτσα – Τρίκαλα – Καλαμπάκα. Το έργο έχει ενταχθεί στο
ΕΣΠΑ Θεσσαλίας με 57,7 εκατ.
ευρώ και με την ολοκλήρωσή
του η Θεσσαλία θα είναι η πρώτη περιφέρεια στην Ελλάδα που
θα έχει προαστιακό με ηλεκτροκίνηση.

Συνεχίζει να περιοδεύει σε όλη την περιφέρεια του Νομού Τρικάλων ο Μικέλης Χατζηγάκης για να ακούσει τα προβλήματα των
συμπολιτών του και να συζητήσει λύσεις μαζί τους. Ο Μ. Χατζηγάκης αναλύει το κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας – στην συγγραφή του οποίου συμμετείχε ενεργά – και
απαντάει στις ερωτήσεις των πολιτών που αγωνιούν για την επόμενη μέρα των πολιτικών εξελίξεων.
Ο ίδιος τονίζει πως «Η Νέα Δημοκρατία είναι έτοιμη την επόμενη μέρα των εκλογών να κυβερνήσει και να εφαρμόσει το εμπεριστατωμένο προγραμμα της και να ανακουφίσει όλες τις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου που πλήττονται βάναυσα απο τις
πολιτικές Τσίπρα και περιμένουν να ανασάνουν μετά τις εκλογές
όποτε και εάν αυτές γίνουν»
Ο 33χρονος Τρικαλινός πολιτικός δείχνει να είναι ακούραστος
και έχει πολύ όρεξη να δουλέψει σκληρά για να βρεθούν λύσεις
που θα καλυτερέψουν την ζωή των Τρικαλινών. Ο ίδιος λέει με
νόημα πως «είμαι ένας νέος άνθρωπος με πολύ όρεξη για δουλειά και ξέρω ότι μόνο μέσα από τον διαρκή αγώνα, τον δύσκολο αγώνα, μπορούμε να πάμε τα Τρίκαλα και την Ελλάδα
ψηλά».
Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα βουλιάζει και ο ΣΥΡΙΖΑ δείχνει
από ανίκανος μέχρι αδιάφορος να κάνει τις μεγάλες αλλαγές που
ο τόπος έχει ανάγκη. Η Ελλάδα χρειάζεται επειγόντως πολιτική
αλλαγή, και τα Τρίκαλα χρειάζονται νέα δύναμη για να πάνε μπροστά. Και οι πολίτες μέσω των εκλογών που έρχονται θα δώσουν
καθαρή εντολή στον Κυριάκο Μητσοτάκη να οδηγήσει την
χώρα σε στην κανονικότητα και την ανάπτυξη.

10 σελίδα
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“Γλυκό” ραντεβού
Τα νέα προϊόντα γάμου και βάπτισης, παρέα με σοκολατένια
αυγά είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν προχθές το απόγευμα,
όσοι έδωσαν το παρόν στο … «γλυκό» ραντεβού του ζαχαροπλαστείου “Serano”, επί της Βασιλείου Τσιτσάνη 95!
Οι καλεσμένοι δοκίμασαν τσουρέκια γεμιστά, σοκολατένια
αυγά και φυσικά πολλές νέες λαχταριστές γεύσεις.

ΤΩΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ 5

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

CMYK

τοπικά
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Υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων

μιλλο.
Η εμφάνιση των χορευτικών τμημάτων,
επιβεβαίωσε, για μία ακόμη φορά ότι δεν
είναι τυχαία η ανάδειξη του «ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ», ως έναν από τους κορυφαίους στη
χώρα μας Ομίλους που κρατούν ζωντανή την Ελληνική παράδοση!!!!.
Η ποιότητα της εκδήλωσης, η αυθεντική παρουσίαση των χορών, της μουσικής και των πανέμορφων φορεσιών,
ήταν κάτι το φανταστικό. Δικαίως χορευτές και χορεύτριες, όλων των τμημάτων και των χορευτικών που συμμετείχαν, κέρδισαν τα παρατεταμένα χει-

ΞΕΚΙΝΗΣΑΜΕ

ροκροτήματα του κόσμου.
Αρχιτέκτονες της εκδήλωσης οι έμπειροι και καταξιωμένοι χοροδιδάσκαλοι:
Ηλίας Ζαχαράκης που έχει την καλλιτεχνική επιμέλεια του προγράμματος και την
διεύθυνση των χορευτικών, Σταύρος
Σούλιος, Βανέσα Λαχάνου και Κώστας Τζιμούρτος, μαζί με τους χορευτές και χορεύτριες, όλων των χορευτικών τμημάτων.
Συμμετείχαν τα χορευτικά του Δήμου,
του Πολιτιστικού Συλλόγου Ριζωματιανών
και το χορευτικό τμήμα Γυναικών της Ζηλευτής το οποίο απέδωσε στην αυθεντική

του μορφή το «Καραγκούνικο Σεργιάνι»
με πασχαλιάτικους χορούς και τραγούδια,
με υπεύθυνη την κ.Ευαγγελία Ζήση και
χορ/σα την κ.Βάννα Τσιλέμου…. Και τα
τρία χορευτικά άφησαν άριστες εντυπώσεις και καταχειροκροτήθηκαν !!!!
Στο τέλος της εκδήλωσης μίλησε ο Διευθυντής των χορευτικών κ. Ηλίας Ζαχαράκης και έκλεισε με σύντομο χαιρετισμό ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Παιδείας και Αθλητισμού κ. Άκης Αναστασίου.
Το χορευτικό πρόγραμμα κάλυψε πολυμελής ορχήστρα, η αφρόκρεμα της πα-

ραδοσιακής μας μουσικής, με επικεφαλής τον Χρυσόστομο Μητροπάνο στο τραγούδι , τον Χρήστο Κιτσόπουλο στο Κλαρίνο, Μπέκα Τάκη Κλαρίνο, Καλλιάρα Δή-

σελίδα 11

μητρα κανονάκι-τραγούδι, Σαρακατσιάνο
Μάριο λαούτο-τραγούδι, Γεωργίου Στέφανο βιολί, Γαλάνη Βασίλη κρουστά,
Μούτσελος Νίκος γκάιντα.
Ο «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ» θερμά ευχαριστεί
τους χορηγούς της εκδήλωσης.
Επίσης συγκεντρώθηκε μεγάλος αριθμός τροφίμων, τα οποία παραδόθηκαν στο
Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου. Ο
«ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ» συμμετέχει σε κάθε προσπάθεια κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους οι κ.κ.,ο Βουλευτής Χρ. Σιμορέλης, ο Δήμαρχος Τρικκαίων Δημ.Παπαστεργίου, οι περιφερειακοί σύμβουλοι
Ντ. Μπάρδας, Χρ. Γακόπουλος και . Απ.
Κολίτσας, ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου Μιχ. Λάππας, οι Αντιδήμαρχοι
Δημ. Παζαΐτης και Άκης Αναστασίου, ο
πρώην Δήμαρχος και Βουλευτής Μιχ. Ταμήλος, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Γ. Μητσιούλης, Έφη Λεβέντη και Β. Μητσιάδη,
ο τέως Δήμαρχος. Κων/νος Παπαστεργίου, ο πολιτευτής Κ. Φαμίσης, ο πρώην
Πρόεδρος και γραμματέας του Ασκληπιού Νίκος Κούτσιας και Φίλ. Αναστασίου,
η υποψήφια Δημ. Σύμβουλος Νικ. Μπρουζούκη, η υποψήφια περ/κη σύμβουλος
Δημ. Κωστοπούλου και η Ελ. Αργυροπούλου.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

“ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ”

Γεώργιος Σ. Σακκάς
Διπλ. Πολιτικός μηχανικός ΔΠΘ, Msc

ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ • ΨΗΣΤΑΡΙΑ

Τηλ.: 24310 30268
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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

το κατάμεστο Πνευματικό Κέντρο
του Δήμου, πραγματοποιήθηκε η
κορυφαία πολιτιστική εκδήλωση
με τίτλο : «Ρίζες Ελλήνων», του Λαογραφικού Χορευτικού Ομίλου «Ασκληπιός» Τρικάλων, την Κυριακή 14 Απριλίου 2019 και ώρα 7 μ.μ., σε μία πανδαισία παραδοσιακών χορών υπό την αιγίδα
της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.
Την έναρξη έκανε ο πρόεδρος του Ομίλου Γιάννης Σούλιος.
Την εκδήλωση άνοιξε το τμήμα των εκδηλώσεων, με τοπικούς χορούς, με τις
πανέμορφες καραγκούνικες φορεσιές
οι κοπέλες και τις φουστανέλες τα αγόρια. Λεβεντιά, χάρη, μοναδική αρτιότητα
και άριστη απόδοση των παραδοσιακών
χορών. Καταχειροκροτήθηκαν από τον κόσμο. Ακολούθησαν το τμήμα των νηπίων
με τραγούδια και χορούς της ‘Ανοιξης, τα
παιδικά και εφηβικά τμήματα, οι συνεχιστές της πολιτιστικής μας κληρονομιάς,
τα οποία με μοναδική ζωντάνια, έδειξαν
τις χορευτικές τους ικανότητες και κέρδισαν τα παρατεταμένα χειροκροτήματα.
Στη συνέχεια ένα μοναδικό θέαμα, γνήσια παραδοσιακό, με χορούς από την
Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη, Ανατολική
Ρωμυλία, Ερυθραία Μικράς Ασίας, όπου
χορευτές και χορεύτριες ήταν χάρμα
οφθαλμών, με συγχρονισμό στις κινήσεις,
έκφραση και ομορφιά, με πρωτοχορευτές
τους Χρήστο Σούλιο, Κώστα Τζιμούρτο και
Παναγιώτη Νημά, ξεδίπλωσαν το ταλέντο τους, τη δύναμή τους και το ακαταμάχητο χορευτικό τους ύφος. Κίνηση, ζωντάνια, έκφραση, λεβεντιά και ομορφιά,
ακολούθησαν τους ρυθμούς της παραδοσιακής μουσικής, κατά τρόπο απαρά-

Μ. ΤΡΙΤΗ

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

CMYK
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Και 3D εκτυπωτές από τον Δήμο
Τρικκαίων σε σχολεία
Μετά τα κιτ ρομποτικής, η προσφορά στην εκπαίδευση συνεχίζεται
κόμη ένα βήμα συνδρομής στους νέους
ορίζοντες των μαθητών/τριών, έκανε ο Δήμος
Τρικκαίων. Δώρισε δύο τρισδιάστατους (3D) εκτυπωτές
σε δύο Λύκεια των Τρικάλων,
προκειμένου οι μαθητές και οι
μαθήτριες να τους χρησιμοποιήσουν. Με την ευγενική
χορηγία της EFG Eurobank
Ergasias, ο Δήμος Τρικκαίων
συνεχίζει, όπως τόνισε ο Δήμαρχος Τρικκαίων, Δημήτρης
Παπαστεργίου, να δίνει εφόδια στη νέα γενιά. Τον Φεβρουάριο του 2018 ήταν τα
200 κιτ ρομποτικής σε όλους
τους Δήμους. Στις 22 Απριλίου 2019 ήταν οι δύο πρώτοι
τρισδιάστατοι εκτυπωτές. Και
η συνδρομή του Δήμου σε
υποδομές, συνεχίζεται, με το
βλέμμα στην 4η βιομηχανική
επανάσταση και στην ψηφιακή εποχή που είναι ήδη γεγονός σε όλον τον κόσμο.
Ο κ. Παπαστεργίου παρέδωσε τους πρώτους αυτούς
εκτυπωτές στους διευθυντές
του 2ου και του 6ου Γενικών
Λυκείων Τρικάλων, κ. Πέτρο
Τζίκα και Αρη Μυλωνά αντιστοίχως. Οι δυο τους ευχαρίστησαν τον Δήμο Τρικκαίων,
με τον κ .Μυλωνά να σημειώνει τη σημασία αυτής της ευγενικής προσφοράς για τους
μαθητές και τις μαθήτριες.
Τα δύο σχολεία επελέγησαν
κατόπιν κλήρωσης που είχε
διενεργηθεί στα τέλη του περασμένου έτους, με τη συνεργασία του ειδικού συνεργάτη του Δήμου κ. Λεωνίδα
Ανθόπουλου.

πανέρχονται από
τη Μ. Δευτέρα 22
Απριλίου 2019 οι
βαρκάδες στον Ληθαίο!

Ε

Ο Δήμος Τρικκαίων προσφέρει και φέτος δωρεάν
βαρκάδες στο ποτάμι που
στολίζει την πόλη των Τρικάλων.
Με τα κατάλληλα μέτρα
φύλαξης, όλες οι ηλικίες
μπορούν να απολαύσουν τον
πιο μεγάλο ποταμό που διαρρέει ελληνική πόλη και να χαρούν τις ομορφιές το νερού.
Το ωράριο λειτουργίας,
όπως ανακοινώθηκε από την

Α

Την Τετάρτη, 10 Απριλίου
2019, επισκέφθηκε τη Β3 Τάξη
του 5ου Λυκείου Τρικάλων ο κ. Βασίλης Παπακώστας, φιλόλογος
και πρώην διευθυντής του Μουσικού Σχολείου Τρικάλων.
Ο κ. Παπακώστας μίλησε στα
παιδιά για τη σημασία της Μουσικής ως μέσο Επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων, τόνισε την
ανάγκη να υπάρχει πλουραλισμός ακουσμάτων και κατέθεσε
τις εμπειρίες του ως διευθυντής
του Μουσικού Σχολείου. Τα παιδιά παρακολούθησαν με ενδιαφέρον την εισήγησή του και συζήτησαν μαζί του την ιδιαίτερη
σχέση που έχει δημιουργηθεί
ανάμεσα στην ποίηση και την ελληνική μουσική.
Επίσης, την Τρίτη, 16 Απριλίου 2019, η Β3 Τάξη του 5ου Λυκείου Τρικάλων πραγματοποίησε
μια σειρά από διδακτικές επισκέψεις.
Αρχικά, τα παιδιά επισκέφθηκαν τη Δημοτική Φιλαρμονική
Τρικάλων, όπου τους υποδέχτηκαν η κυρία Μαίρη Μητσοπούλου,
Αρχιμουσικός και Υπεύθυνη Δημοτικής Φιλαρμονικής, η κα Ρούλα Μίγκα, Ταμίας του Συλλόγου
Φίλων της Δ.Φ. Τρικάλων και ο κ.
Οδυσσέας Τράντος, Πρόεδρος
του Συλλόγου Φίλων της Δ.Φ.
Τρικάλων. Η κα Μητσοπούλου
εξήγησε στους μαθητές τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας
της Φιλαρμονικής, παρουσίασε τα
μουσικά όργανα και αναφέρθηκε
στο πλούσιο ρεπερτόριό της.
Παράλληλα, τόνισε τα πλεονεκτήματα και μακροπρόθεσμα
οφέλη που προκύπτουν την

Και πασχαλινές βαρκάδες στον Ληθαίο!

e-trikala ΑΕ, που έχει τη σχετική αρμοδιότητα, είναι το
ακόλουθο:
Μ. Δευτέρα – Μ. Παρα-

σκευή 11:00-17:00
Μ. Σαββατο 11:00-15:00
Κυριακή Πάσχα - Δευτέρα
του Πάσχα κλειστά

Η τζαζ συναντά το Μουσείο Τσιτσάνη
Τιμάται η παγκόσμια ημέρα τζαζ στον χώρο της λαϊκής
μουσικής με τους «Mary Doutsi & The Swingers quintet»

Πάντως το γεγονός πήρε
και… ευρωπαϊκή χροιά, αφού
παρέστη στη διαδικασία και
θαύμασε τους εκτυπωτές, ο
ευρωβουλευτής και εκ νέου
υποψήφιος της ΝΔ κ. Μανώλης Κεφαλογιάννης. Ευρισκόμενος στα Τρίκαλα για
την προεκλογική του εκστρατεία και πληροφορούμενος

τα σχετικά με τους εκτυπωτές,
θέλησε να δει από κοντά μια
ακόμη δράση του Δήμου, συγχαίροντας τον Δήμαρχο Δημήτρη Παπαστεργίου για τις
πρωτοβουλίες του στην προσπάθεια ανάπτυξης συνεργειών ανάμεσα σε εκπαίδευση
και τεχνολογία.

Την τρίτη ημέρα του Πάσχα ένα σημαντικό
μουσικό γεγονός, με δωρεάν είσοδο, υλοποιείται στα Τρίκαλα. Πρόκειται για τον εορτασμό
τη Παγκόσμιας Ημέρας Τζαζ στο Μουσέιο Τσιτσάνη, στις Τρίτη 30 Απριλίου 2019 με το συγκρότημα «Mary Doutsi & The Swingers quartet».
Η πρώτη εμφάνιση του συγκροτήματος στα Τρίκαλα αφορά ακριβώς στον εορτασμό της παγκόσμιας ημέρας jazz με τον δικό τους μουσικό
τρόπο.
Πρόκειται για ένα μουσικό σχήμα που αποτελείται από πέντε καταξιωμένους μουσικούς με
διαφορετικές μουσικές καταβολές. Στα δέκα
χρόνια ύπαρξής τους έχουν καταφέρει να παντρέψουν μουσικές του κόσμου με jazz, latin και
funky ήχους, δημιουργώντας το δικό τους, ξεχωριστό ύφος."
H UNESCO ανακήρυξε την 30η Απριλίου ως
Παγκόσμια Ημέρα της Τζαζ Μουσικής, κατά τη
διάρκεια της γενικής συνέλευσης του οργανισμού τον Νοέμβριο του 2011 στο Παρίσι.
Σκοπός του εορτασμού είναι «να φωτίσει τον
σπουδαίο ρόλο της τζαζ ως μορφή τέχνης και
μέσο επικοινωνίας που υπερβαίνει τις διαφορές». Η πρωτοβουλία ανήκει στον διάσημο
αμερικανότζαζίστα Χέρμπι Χάνκοκ και πρέσβη

καλής θελήσεως της UNESCO, ο οποίος χαρακτήρισε την τζαζ «φωνή ελευθερίας».
Η 30η Απριλίου επιλέχτηκε ως Παγκόσμια
Ημέρα Τζαζ, επειδή συμπίπτει με την τελευταία
ημέρα του Μήνα της Τζαζ, που εορτάζεται κάθε
Απρίλιο στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες αποτελούν τη γενέθλια χώρα της τζαζ μουσικής.
Τρίτη 30 Απριλίου 2019
Στην αυλή του Μουσείου Τσιτσάνη
Ώρα έναρξης 21:00 - Είσοδος ελεύθερη

Δράσεις της Β3 Τάξης του 5ου Λυκείου Τρικάλων
στο πλαίσιο Προγράμματος Σχολικών δραστηριοτήτων

συμμετοχή στη Φιλαρμονική και
έδωσε μια εικόνα της πολυσχιδούς δράσης της. Στη συνέχεια,
τον λόγο πήρε ο κ. Οδυσσέας
Τράντος, ο οποίος μίλησε στα
παιδιά για την πολύχρονη ιστορία
της Φιλαρμονικής, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία της πόλης των Τρικάλων.
Μέσα από πλούσιο φωτογραφικό
υλικό και εμπεριστατωμένη έρευνα, ο κ. Τράντος κατάφερε να ξεδιπλώσει μπροστά στα μάτια μας
ενδιαφέρουσες πτυχές της τοπικής ιστορίας, υπογραμμίζοντας
στη σημασία διατήρησης της Φιλαρμονικής ως αναπόσπαστο
κομμάτι της πόλης μας. Ακολούθησε ξενάγηση των μαθητών στη
«Συλλογή αντικειμένων, εντύπων,
αρχείων και πάσης φύσεως ντοκουμέντων της Δημοτικής Φιλαρμονικής», ενώ η επίσκεψή

μας έκλεισε με κεράσματα. Σε
όλη τη διάρκεια της παραμονής
μας στη Φιλαρμονική τα παιδιά
έδειξαν μεγάλη προσοχή και ενδιαφέρον, ενώ στο τέλος ζήτησαν
πληροφορίες για την εγγραφή
και την ώρα λειτουργίας των μαθημάτων.
Επόμενη στάση μας το Δημοτικό Ωδείο Τρικάλων. Εκεί μας
υποδέχτηκαν η Διευθύντριά του
και καθηγήτρια πιάνου, κα Δάφνη Μπίζιου, ο κ. Ανδρέας Τσέγας,
καθηγητής πιάνου, ο κ. Γεώργιος
Αλεξανδρής , καθηγητής ηλεκτρικής κιθάρας και ο κ. Στέργιος
Χάτος, καθηγητής κρουστών και
ντράμς. Η κ. Μπίζιου μίλησε στα
παιδιά για τον τρόπο οργάνωσης
και λειτουργίας του Ωδείου και οι
κ. Τσέγας, Αλεξανδρής και Χάτος
παρουσίασαν ο καθένας το μουσικό όργανο της ειδικότητάς του,

κάνοντας αφορά στην ιστορία
τους, τα πλεονεκτήματά τους
αλλά και τις ιδιαίτερες δυσκολίες
στην εκμάθησής τους. Στην συνέχεια προέτρεψαν τα παιδιά να
προσπαθήσουν να παίξουν σε
αυτά. Η πρόσκληση έγινε δεκτή
με ενθουσιασμό και ο καθένας
επέλεξε το όργανο της αρεσκείας
του για να δοκιμάσει τις ικανότητές του στη μουσική. Στο τέλος
οι Καθηγητές του Ωδείου μας
αποχαιρέτησαν παίζοντας μας
τζαζ μουσική.
Με τους ήχους της τζαζ ακόμη
στα αυτιά μας, συνεχίσαμε την διδακτική επίσκεψή στη Δημοτική
Βιβλιοθήκη Τρικάλων. Εκεί μας
υποδέχτηκε η βιβλιοθηκονόμος,
κα Τζένη Ρώσσιου, η οποία αναφέρθηκε στα πολλαπλά οφέλη
της ανάγνωσης βιβλίων, στον
τρόπο εγγραφής και λειτουργίας

της Δημοτικής Βιβλιοθήκης και
στην ποικιλία λογοτεχνικών ειδών ικανά να καλύψουν όλα τα
γούστα. Στη συνέχεια η κα Ρώσσιου ξενάγησε τους μαθητές
στους χώρους της Βιβλιοθήκης.
Τα παιδιά έδειξαν ενδιαφέρον
για το τμήμα σπανίων βιβλίων
και το Αρχείο Τοπικών εφημερίδων που στεγάζεται στον πάνω
όροφο, αλλά και πρόδηλο ενθουσιασμό για το τμήμα ελκυστικών χώρων και πολυμέσων
(Media Lab), που περιλαμβάνει
Μουσικό Στούντιο για ηχογράφηση και για επεξεργασία βίντεο,
Τμήμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και ελεύθερη πρόσβασης
στο διαδίκτυο.
Τελευταίος σταθμός των επισκέψεών μας η Σχολή Βυζαντινής
Μουσικής της Μητρόπολης Τρικάλων, όπου μας υποδέχτηκε και

μας μίλησε ο καθηγητής κ.
Νεκτάριος Παπαγεωργίου, απόφοιτος του τμήματος Μουσικών
Σπουδών ΑΠΘ και ΠΑΜΑΚ. Ο κ.
Παπαγεωργίου μίλησε στα παιδιά
για τη Βυζαντινή Μουσική και
την ιστορία της και αναφέρθηκε
στον τρόπο λειτουργίας και οργάνωσης της Σχολής. Παράλληλα, παρουσίασε τις δράσεις της,
τονίζοντας πως τα τελευταία
χρόνια γίνεται μια προσπάθεια
ανοίγματος προς τα ευρύτερο
κοινό.
Οι παραπάνω δράσεις υλοποιήθηκαν στα πλαίσια του πολιτιστικού προγράμματος που υλοποιείται κατά το τρέχον σχολικό
έτος από Β3 Τάξη του 5ου Λυκείου Τρικάλων με θέμα «Η σχέση των νέων με τη Μουσική». Στόχος των δράσεων ήταν να γνωρίσουν οι μαθητές τις δυνατότητες που υπάρχουν στην πόλη
μας για μουσικές σπουδές. Τους
μαθητές συνόδευσαν στις δράσεις οι εκπαιδευτικοί, κυρίες Νατάσα Στουκογεώργου και Κωνσταντίνα Πλεσιώτη που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.
Θερμές ευχαριστίες οφείλουμε σε όλους όσους αφιέρωσαν
τον χρόνο τους για την ενημέρωση των μαθητών και συγκεκριμένα στους Μαίρη Μητσοπούλου, Ρούλα Μίγκα και Οδυσσέα Τράντο από τη Φιλαρμονικής
Τρικάλων, Δάφνη Μπίζιου, Ανδρέα Τσέγα, Γεώργιο Αλεξανδρή και Στέργιο Χάτο από το
Δημοτικό Ωδείο, Τζένη Ρώσσιου
από τη Δημοτική Βιβλιοθήκη και
Νεκτάριο Παπαγεωργίου από τη
Σχολή Βυζαντινής Μουσικής.
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στη σέντρα των
ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ

ΜΠΑΣΚΕΤ

ΣΠΟΡ

Μ. ΤΡΙΤΗ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

ΜΠΑΣΚΕΤ

ΚΟΡΥΦΩΣΗ ΑΓΩΝΙΑΣ ΦΤΩΧΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΠΟΛΛΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑ
Στον ΑΟΤ μελέτησαν επισταμένα
τα χθεσινά παιχνίδια και καλούνται
να κάνουν το καθήκον (σελ 5)

Οι Ικαροι γνώρισαν βαριά ήττα
από τον ΠΑΣ Γιάννενα, ενώ ο ΑΟΚ
δεν κέρδισε το στοίχημα (σελ 4)

Συνέχισαν και στα πλέϊ οφ το βιολί τους
οι Γόμφοι με νέο διπλό, ενώ οι Μάγοι
στέφθηκαν υπερπρωταθλητές (σελ 3)

4 Παίζοντας εκτός έδρας και παρά την δύσκολη διαιτησία ο Στέφανος Μπαγλατσάκος
γοήτευσε τους Ιάπωνες, ενώ βάζει συνέχεια πιο ψηλά τον πήχη ψάχνοντας μεγάλους αγώνες
(σελ. 7)
CMYK
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Σ

υμφωνίες στην Α1
ΕΣΑΚΕ δεν
γίνονται από την
άποψη της
διαμόρφωσης των
αποτελεσμάτων.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Ακόμη και αν μια ομάδα προέρχεται από εκπληκτική εμφάνιση αυτή δεν σημαίνει από
μόνη της ότι και η νέα αποστολή θα στεφθεί από επιτυχία.
Διότι οι ανταγωνιστές περιμένουν πάντα στην γωνία για
να μπορέσουν να φέρουν την
υπόθεση στα μέτρα τους και
δεν αφήνουν να πέσει τίποτα
κάτω. Αν μάλιστα εμφανιστούν
στην μέρα τους τότε είναι σε
θέση να κάνουν ζημιές ακόμη
και απέναντι στα βαριά χαρτιά.
Γενικά οι υπερβάσεις είναι
συνηθισμένη υπόθεση στα σαλόνια, ενώ έχουν απόλυτο δίκιο
οι προπονητές, που εστιάζουν
στα ψιλά γράμματα.
Είναι χαρακτηριστικό ότι για
ένα σουτ ή μια βολή μπορεί
να κριθεί ολόκληρη κατηγορία,
οπότε οι πρωταγωνιστές οφείλουν να είναι έτοιμοι για όλα.
Η πρόσφατη αγωνιστική ανέδειξε την ομορφιά του μπάσκετ
και δικαιολογημένα καθήλωσε
και τους Τρικαλινούς φιλάθλους οι οποίοι δεν αλλάζουν
τις συνήθειες. Υπό το πρίσμα
αυτό παρακολουθούν με άγρυπνο μάτι όλους τους αγώνες
αφενός διότι το καλό αρέσει
σε όλους και πρέπει να αναγνωρίζεται.
Αφετέρου οι πιστοί του είδους θέλουν να καταγράφουν
τις επιδόσεις αθλητών, που
πέρασαν από τα Τρίκαλα και
δέθηκαν με την περιοχή. Για
μια ακόμη φορά έσπευσαν να
κάνουν αυτό που ξέρουν πολύ
καλά εφαρμόζοντας τις οδηγίες των προπονητών.
Πέρα από τις αγωνιστικές
αρετές αξίζει να σταθούμε στη
νοοτροπία νικητή που διακρίνει
τους παίκτες οι οποίοι παρότι
έχουν πετύχει πολλά πράγματα
στην καριέρα τους δεν μένουν
στα κεκτημένα τους.
Ισα- ίσα ψάχνονται στον μέγιστο βαθμό και η εικόνα υγείας αποτυπώνεται στον αγωνιστικό χώρο.

Ο

λες οι ομάδες
του κόσμου
έχουν τα
φρεναρίσματά

τους.

Αστείρευτες δυνάμεις
Ανατροπές συσχετισμών και ένστικτο επιβίωσης στην Α1 ΕΣΑΚΕ κάτι
που εντόπισαν για μια ακόμη φορά οι Τρικαλινοί φίλαθλοι

Σπουδαία χρονιά για τον Ηφαιστο του πρώην κυανέρυθρου
Σ. Μανωλόπουλου
Πάντως μελετώντας τα αποτελέσματα εντοπίζει κανείς
πως το τελευταίο διάστημα το
Ρέθυμνο έκανε κάτι σαν πορεία
πρωταθλητισμού. Εκεί λοιπόν
που αρκετοί θεωρούσαν ότι
μετρούσε αντίστροφα για τον
υποβιβασμό εντούτοις βρήκε
τα ψυχικά αποθέματα και έφερε τα κάτω- πάνω.
Ετσι δικαιούται να πανηγυρίζει αλλά δεν βγαίνει από την
πρίζα.
Αντίθετα ο Κολοσσός παρά
την μεγάλη νίκη στην έδρα
του ΠΑΟΚ φαίνεται δύσκολο
να προλάβει.
Μια σκιά μελαγχολίας υπάρχει και στην Κύμη, ενώ ο Ηφαιστος συνέχισε τις μεστές εμφανίσεις του. Οποιος δεν τον
ήξερε θα σχημάτιζε την εντύπωση ότι παίζει χρόνια στην
κατηγορία.
Γενικά είναι μια από τις ευχάριστες εκπλήξεις και ως εκ
τούτου δικαιολογημένα και τα
μαζεμένα αφιερώματα.
Πάντως τα οικεία πρόσωπα
φρόντισαν να είναι ιδιαίτερα
συνεπή και στις δυο πλευρές
του παρκέ, οπότε δικαίως κέρδισαν για μια ακόμη φορά τα
εύσημα του κόσμου.
Ας πάρουμε κλίμα με την
βοήθεια του sport 24.
O Ηφαιστος έπαιξε πολύ
ωραίο μπάσκετμπολ στο δεύ-

τερο ημίχρονο και επέστρεψε
στις νίκες. Επικράτησε με 7364 εν μέσω αποθέωσης από
τους 1.300 φίλους του Αρη
στη Λήμνο, αγκάλιασε την 7η
θέση και πλέον ετοιμάζεται
για την πρώτη του συμμετοχή
στα play offs.
Ο Γκότσερ στο πρώτο ημίχρονο και ο ο Εβανς με τον
Φρεϊμάνις στο δεύτερο έκαναν
τη διαφορά υπέρ του Ήφαιστου, που στο δεύτερο μέρος
πάτησε το γκάζι και δεν άφησε
κανένα περιθώριο αντίδρασης
στον Αρη.
Η ομάδα της Λήμνου συνδύασε εξαιρετική παρουσία
σε άμυνα και επίθεση, δεν
άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στον Αρη και πλέον
στρέφει το βλέμμα στα play
offs.
Ο Ηφαιστος διάβασε σωστά
το παιχνίδι του Αρη και κατάφερε να πάρει 23 πόντους από
τα λάθη των φιλοξενούμενων.
Την ίδια στιγμή, πήρε 13 πόντους από δεύτερες επιθέσεις,
κάτι που αντανακλά στα 13
επιθετικά ριμπάουντ που μάζεψε, τα 4 ο Εβανς και τα 3 ο
Φρεϊμάνις.
Για τον Ηφαιστο ο πρώην
αρχηγός των κυανέρυθρων
Μανωλόπουλος είχε 2 πόντους
και ο Χαριτόπουλος συμμετοχή.

Κι όμως, ο Κολοσσός έχει
ακόμα παλμό. Η ομάδα της
Ρόδου νίκησε τον ΠΑΟΚ 8379 στην Θεσσαλονίκη για πρώτη φορά στην ιστορία της και
διατήρησε τις λιγοστές μαθηματικές πιθανότητες που έχει
για παραμονή στην Basket
League!
Ο Κολοσσός μετρούσε 12
ήττες σε ισάριθμους αγώνες
στο κλειστό της Πυλαίας μέχρι
σήμερα, ενώ προερχόταν και
από πέντε σερί ήττες στο πρωτάθλημα. Αυτό, βέβαια, δεν
αλλάζει την βαθμολογική κατάσταση των Ρόδιων, οι οποίοι
έφτασαν τις τέσσερις νίκες
στο πρωτάθλημα (4-19) χρειάζονται άλλες τρεις στα ισάριθμα εναπομείναντα παιχνίδια
(και ήττες των ανταγωνιστών
τους) για να παραμείνουν στην
κατηγορία. Έστω και μαθηματικά, πάντως, παραμένουν ακόμα ζωντανοί.
Ο ΠΑΟΚ, από την άλλη, έχει
πλέον ρεκόρ 15-10 (9-4 στο
γήπεδό του) και η ήττα αυτή
κάνει πολύ δύσκολη πια την
αποστολή του να τερματίσει
στην πρώτη τετράδα της Basket League. Βέβαια, με τους
Χάτσερ, Γκάρετ να συνεχίζουν
την αποχή από τις προπονήσεις και τον "δικέφαλο" να παίζει με μόνο οκτώ επαγγελματίες, ο στόχος της τετράδας
μοιάζει με λεπτομέρεια αυτή
τη στιγμή...
Για τον Κολοσσό ο πρώην
παίκτης των Τρικάλων Σλάβεν
Τσούπκοβιτς είχε 13π.

Βαθιά ανάσα
Νίκη-χρυσάφι, αποτέλεσμα
που του δίνει το προβάδισμα
για την παραμονή στην Α1
πήρε το Ρέθυμνο Cretan Kings,
που επικράτησε του Περιστερίου Βίκος Cola (83-73) στο
Μελίνα Μερκούρη.
Η ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου συνεχίζει να έχει το προβάδισμα σε πιθανή ισοβαθμία
με την Κύμη που λύγισε στις

Υψηλό εμπόδιο

λεπτομέρειες το Λαύριο, παίζει
την τελευταία αγωνιστική στο
Αλεξάνδρειο με τον Άρη και
σίγουρα έχει περισσότερες πιθανότητες από εκείνες της
ομάδας της Εύβοιας που υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στη
Χαλκίδα.
Στιβ Μπαρτ, ο άνθρωπος
των μεγάλων αγώνων και των
δύσκολων αποστολών. Σε ένα
ματς "τελικό", ο πολύπειρος
Αμερικανός γκαρντ δεν βγήκε
απλά μπροστά, αλλά διέλυσε
κιόλας το Περιστέρι Βίκος
Cola. Σε 34:36 σκόραρε 28
πόντους από 4/7 δίποντα, 5/11
τρίποντα και 5/7 βολές, για να
γνωρίσει την αποθέωση από
το κοινό του Ρεθύμνου που
βρίσκεται πλέον κοντά στην
παραμονή του στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ για ακόμα μία σεζόν.
Στο ματς συμμετοχή είχε
για τους Κρητικούς ο Φίλιππος
Καλογιαννίδης
Η Κύμη νίκησε το Λαύριο
με 89-88, όμως χρειάζεται μία
σειρά από θαύματα για να παραμείνει στην BasketLeague.
Η ομάδα της Εύβοιας έμαθε
τα άσχημα νέα από το Ρέθυμνο
(κέρδισε το Περιστέρι), δεν
μπόρεσε να πάρει τη διαφορά
από το Λαύριο (παρότι την ξεπέρασε στο πρώτο ημίχρονο
όταν προηγήθηκε με 20 πόντους), συνεπώς ετοιμάζεται να
αποχαιρετήσει την κατηγορία
των μεγάλων. Εκτός αν νικήσει
στο ΟΑΚΑ τον Παναθηναϊκό.
Το παιχνίδι στην Χαλκίδα
ήταν συγκλονιστικό, η Κύμη
τα έδωσε όλα, προσπάθησε
ακόμα και να καλύψει τη διαφορά των 18 πόντων της ήττας
στο Λαύριο, αλλά δεν άντεξε.
Πήρε τη νίκη, έχει ακόμα μαθηματικές ελπίδες, αλλά τα
πράγματα έχουν γίνει εξαιρετικά δύσκολα, αφού χρειάζεται
συνδυασμό αποτελεσμάτων
και δεν εξαρτώνται όλα απ'
αυτήν.

Ο Βάιντας Καρινιάουσκας
τα έκανε όλα για την Κύμη.
Φλέρταρε ακόμα και με το
τριπλ νταμπλ και τελείωσε το
ματς με 14 πόντους (6/8 βολές,
4/9 δίποντα, 0/3 τρίποντα),
πήρε 7 ριμπάουντ και είχε 11
ασίστ, σε 32 λεπτά συμμετοχής.
Για τους γηπεδούχους ο δικός μας Στέλιος Πουλιανίτης
είχε 5(1).
Την 21η νίκη του σε 24 αγώνες της Basket League 2018/19
πήρε το απόγευμα του Σαββάτου (20/4) ο Ολυμπιακός,
που επικράτησε 67-76 της ΑΕΚ
στο ΟΑΚΑ στο ντέρμπι των...
ταλαιπωρημένων.
Η απουσία του Γιώργου
Πρίντεζη δεν φάνηκε ιδιαίτερα,
ο Μιλουτίνοβ κι ο ΛεΝτέι δεν
αντιμετώπισαν σοβαρά προβλήματα με τη φροντ λάιν των
κιτρινόμαυρων και ο Γουίλ Τσέρι πανηγύρισε τη νίκη στο
ντεμπούτο του με την ερυθρόλευκη φανέλα.
Η ΑΕΚ, από την άλλη, πήρε
αρκετά από τον Ντελρόι Τζέιμς
και τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη,
όμως η απουσία του Τζόρνταν
Θίοντορ και το γεγονός ότι ο
Γκέιμπ Γιορκ δεν έκανε το
ντεμπούτο του, δεν επέτρεψαν
στην ομάδα του Λούκα Μπάνκι
να διεκδικήσει το ματς.
Ο Προμηθέας έκανε ό,τι ήθελε τον Πανιώνιο στην 25η
"στροφή" της Basket League
κι έπειτα από εντυπωσιακή εμφάνιση του Ριόν Μπράουν
πήρε τη νίκη με 104-67.
Η ομάδα της Πάτρας βελτίωσε το ρεκόρ της σε 16-9 κι
έκανε ακόμα ένα βήμα για να
βρεθεί στην πρώτη τετράδα
της κανονικής διάρκειας του
πρωταθλήματος, ενώ οι κυανέρυθροι, οι οποίοι αγωνίστηκαν χωρίς τους λαβωμένους
Ντεβιόν Μπέρι και Μπλέικ Χάμιλτον, υποχώρησαν στο 8-17.
Σταθερή αξία ο Ολεξάντρ
Λίποβι με 12(2).

Ιδανικός επίλογος

Οι γυναίκες των Τρικάλων υποτάχθηκαν στην ανωτερότητα του Αρη και έχασαν 4-0
Ετσι και οι κυανέρυθρες δεν
μπόρεσαν να πιάσουν τα γνωστά
επίπεδα απόδοσης απέναντι βέβαια σ’ ένα από τα πιο βαριά
χαρτιά του χώρου.
Δεν τα κατάφεραν τα κορίτσια
στον εκτός έδρας αγώνα με τον
Άρη από τον οποίο γνώρισαν
βαριά ήττα με 4-0.
Όπως και να έχει η φετινή
πορεία και η 3η θέση είναι μια
μεγάλη επιτυχία. Τάδε έφη
Trikalasportiva
Στο 20’η Κοκοβιάδου το 1-0,
στο 39’η Γεωργατζή το 2-0, στο
45’πάλι η Γεωργατζή το 3-0 και
στο 53’η Κοκοβιάδου το 4-0.
Τρίκαλα : Τσιάντα,Τροχούτσου, Γεραγόρη, Αλεξίου, Έιερς, Χύμα(λ τρ στο 60’ Αργύρη),
Σέντερλουντ,
Γιαννούλα,
Μπαρμποσα, Σακελλάρη, Τσα-

κνακη(70’ Τσιάρα)

Τα αποτελέσματα
ΑΕΛ-ΠΑΟΚ --------------------------0-4
Αγ. Παρασκευή-Εργοτέλης -------0-0
Άρης-Τρίκαλα ----------------------4-0
Προοδευτική-Πανσερραϊκή--------2-0
Ατρόμητος-Γλυφάδα ---------------1-0

Η τελευταία αγωνιστική
(5 Μαϊου)
ΠΑΟΚ-Αγ. Παρασκευή
Εργοτέλης-Ατρόμητος
Γλυφάδα-Πανσερραϊκή
Ελπίδες-Άρης
Τρίκαλα-Προοδευτική
Ρεπό ΑΕΛ

Κόλλησαν οι μικρές
Μας είχαν καλομάθει οι κυανέρυθρες πιτσιρίκες αλλά δεν
είναι δυνατόν να προκύπτουν
μόνο τρίποντα.

Ωστόσο για μια ακόμη φορά
έδειξαν χαρακτήρα.
Την πρώτη απώλεια βαθμών
είχαν οι Νέες Τρικάλων που εξασφάλισαν άνοδο στην Β Εθνική.

Αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1 στον
Βόλο με τον Μαγνησιακό. Προηγήθηκαν οι γηπεδούχες (Πέτση) και ισοφάρισε με πέναλτι
η Στεργιούλη στο 92’.

Η Βαθμολογία
1 ΠΑΟΚ .......................................................96-5 ...............54
2 ΑΡΗΣ ........................................................63-7 ...............48
3 ΤΡΙΚΑΛΑ ..................................................26-14 ..............38
4 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ .........................25-17 ..............30
5 ΑΕΛ .........................................................23-33 ..............26
6 ΓΛΥΦΑΔΑ ................................................18-14 ..............24
7 ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ .............................17-32 ..............22
8 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ .................25-47 ............... 21
9 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ..................................16-35 ..............17
10 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ .........................................13-51 ..............10
11 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΗ .....................................11-78 ...............3
* Εκκρεμούν οι αγώνες Ελπίδες-Τρίκαλα, Άρης-Ατρόμητος,
ΠΑΟΚ-Γλυφάδα που θα διεξαχθούν στις 24/4.

Στιγμιότυπο από την αναμέτρηση Ασληπιού- Ιωαννίνων
Οι γυναίκες του Ασκληπιού πρωταγωνίστησαν σ’ ένα
ακόμη γεμάτο ματς. Εδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους την
Κυριακή το απόγευμα στο Δημοτικό κλειστό και κέρδισαν
στο ταϊ μπρέϊκ 3-2 τα αξιόμαχα Γιάννενα των Τρικαλινών
προσώπων.
Ετσι οι γαλάζιες τερμάτισαν στην 7η θέση του πίνακα δίνοντας ξανά το στίγμα τους και κυρίως αντιδρώντας σωστά
στα δύσκολα σημεία.
Αναλυτικά σε επόμενο φύλλο.

ΤοπιΚΑ

Τ

α τελευταία
χρόνια
καταγράφεται
άπλωμα
δραστηριοτήτων στον
χώρο της Α1 ΕΣΚΑΘ.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Παλαιότερα υπήρχε μόνο
η κανονική διάρκεια του μαραθωνίου για να προστεθούν
τα πλέϊ οφ που έχουν την δική
τους ιστορία.
Οσοι παρακολουθούν τα
δεδομένα θυμούνται εξαιρετικές σειρές που κρίθηκαν
στις λεπτομέρειες.
Όπως έδειξαν και τα πρώτα
στοιχεία οι συγκινήσεις δεν
θα λείψουν και φέτος. Αλλωστε συμμετέχουν ομάδες διαφορετικών σχολών, που φιλοδοξούν να φτάσουν όσο
ψηλότερα γίνεται αναδεικνύοντας τα στοιχεία που τους
χαρακτηρίζουν.
Οι Γόμφοι πάντως συνέχισαν να πηγαίνουν τρένο αλώνοντας και την έδρα του Σπάρτακου με 57-61.
Βέβαια τα ποιοτικά σωματεία άνοιξαν την όρεξη από
την κανονική περίοδο.
Ετσι η εμπειρία έδειξε ότι
όσοι έχουν κάνει σωστές επιλογές και έβαλαν γερές βάσεις αύξησαν τις πιθανότητες
επιτυχίας.
Φυσικά ο σεβασμός σε
όλους τους αντιπάλους είναι
δεδομένος και τα σωματεία
επιβάλλεται να προχωρούν
βήμα- βήμα.
Βέβαια το κάδρο της Α1
ΕΣΚΑΘ είναι γεμάτο από
σπουδαίες μπασκετικές εικόνες.
Στο πλαίσιο αυτό αρκετές
αναμετρήσεις στο πρώτο σκέλος κρίθηκαν την ύστατη ώρα
και μετά από μεγάλα καλάθια.
Το φίλαθλο κοινό δεν ξεχνάει φυσικά και παίκτες που
με τις εμπνεύσεις και το ταλέντο τους έγειραν την ζυγα-

Ο

ι φετινοί Μάγοι
χτίστηκαν για
μεγάλα πράγματα
και δουλεύοντας
με συνέπεια κατάφεραν να
βάλουν και το κερασάκι
στην τούρτα.

Διότι μετά την πρωτιά στον
όμιλο πήραν και την κούπα του
υπερπρωταθλητή, αφού το Σάββατο το απόγευμα επικράτησαν
στον Παλαμά 64-58 της Σπορ
Ακαδημίας Λάρισας.
Οι πορτοκαλί μόλις βρήκαν
ρυθμό στον φετινό μαραθώνιο
ανέπτυξαν ταχύτητα και συνδύασαν ουσία και θέαμα.
Ηταν φανερό πως ο εκπρόσωπός μας διέθετε γερές βάσεις,
ήταν καλά δουλεμένος, ενώ είχε
στο ρόστερ πειθαρχημένα παιδιά, που αγαπούν αυτό που κάνουν.
Εννοείται ότι πίστεψαν από
την πρώτη στιγμή στην επιτυχία
και έβαλαν την ομάδα πάνω
απ’όλα.
Η ίδια η πράξη κατέδειξε ότι
οι πορτοκαλί σεβάστηκαν τους
πάντες αλλά δεν φοβήθηκαν κανέναν τηρώντας βαθιά αθλητική
στάση. Μέλημά τους ήταν να
παίζουν σε κάθε ματς το μπάσκετ
που ήξεραν, οπότε μέσα από
την απόλαυση άνοιξε η κάνουλα,
που έφερε τα επιθυμητά αποτε-
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Εκαναν νέο άθλο
Οι Γόμφοι έβγαλαν διπλό με το καλημέρα των πλέϊ οφ κερδίζοντας
57-61 τον Σπάρτακο και θα συνεχίσουν με χαμηλούς τόνους

Οι Γόμφοι τρέλαναν κόσμο και απέναντι
στον Σπάρτακο(φωτό: billkara)
ριά υπέρ των ομάδων.
Επίσης το προβάδισμα άλλαξε πολλές φορές χέρια,
οπότε στην τελική ανάλυση
επικράτησε όποιος το ήθελε
πιο πολύ και διέθετε κρύο
αίμα.
Ο φετινός μαραθώνιος παρουσίασε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφού αρκετά σωματεία
επιβεβαίωσαν τις συστάσεις,
ενώ δεν έλειψαν ομάδες με
θετική αύρα.
Συνεπώς όσοι ήθελαν να
βγουν μπροστά χρειάστηκε
να κάνουν μεστές εμφανίσεις
και να ψάξουν υπερβάσεις
για να βάλουν νέα ροζ φύλλα
στο σακούλι τους.
Φυσικά η αντοχή , η σωστή
κατανομή ρόλων και το καλό
κλίμα ήταν στοιχεία που έδωσαν άλλο αέρα στα τμήματα.
Πάντως τα τοπικά επιτελεία
ήδη αναλύουν όλα τα δεδομένα για να ξέρουν πώς να
ενεργήσουν στο διάβα του
χρόνου.

Εννοείται ότι το επόμενο
διάστημα θα επιδιώξουν να
φρεσκάρουν πράγματα προκειμένου να πατήσουν πιο
γερά στα πόδια τους.
Γενικά η κορυφαία κατηγορία της Θεσσαλίας έχει τα
δικά της κλειδιά.
Αυτοί που ξέρουν από μέσα
τις καταστάσεις σημειώνουν
ότι θέλει σωστή μεθοδολογία
για να εξασφαλίσει κανείς το
πολυπόθητο εισιτήριο.
Ακόμη και ένα μικρό φρενάρισμα μπορεί να κάνει την
ζημιά. Επιπρόσθετα μεγάλο
ρόλο παίζουν η μέρα στην
οποία θα εμφανιστούν τα σωματεία αλλά και η τύχη.
Βέβαια αυτή πολλές φορές
την διαμορφώνεις ο ίδιος με
τις επιδόσεις σου. Διότι αν
παίξεις το μπάσκετ που ξέρεις
κάποια στιγμή θα δικαιωθείς
πανηγυρικά.
Φυσικά οι αθλητές απολαμβάνουν το μπάσκετ και όταν
ισχύει αυτό το χαίρονται μαζί

τους και οι φίλαθλοι.
Σε κάθε περίπτωση όσοι
υπηρετούν τον χώρο κάνουν
διπλή προσπάθεια. Σίγουρα
θέλουν να δουν την ομάδα
τους να κερδίζει στοιχήματα
αλλά και να ανανεώνουν τα
κύτταρα με την απαραίτητη
στήριξη του νέου αίματος.
Με αντοχή και ψάξιμο το
ρόστερ των σωματείων ανανεώνεται και ακολούθως με
χημεία και στήριξη προκύπτουν καλές ειδήσεις.
Είναι σημαντικό πάντως η
νεολαία να έχει καλά παραδείγματα και οι έμπειροι συνάδελφοί τους δείχνουν τον
δρόμο.
Όλα αυτά βέβαια θα γίνουν
στην κατάλληλη στιγμή. Αυτή
την εποχή οι θιασώτες της
Θεσσαλικής καλαθοσφαίρισης διατηρούν ανοιχτή γραμμή με τις έδρες που φιλοξενούν τους αγώνες των πλέϊ
οφ.
Με το καλημέρα οι συναντήσεις άρχισαν να προσφέρουν πλούσιο υλικό,ενώ μέχρι
το τέλος θα αναδειχθεί η
άγρια ομορφιά του μπάσκετ.
Η εμπειρία πάντως δείχνει
ότι η βήμα-βήμα πορεία και η
υπομονή μπορούν να ανεβάσουν τις πιθανότητες επιτυχίας.

Τρελαίνουν κόσμο
Το γαλατικό μπασκετικό χωριό των Γόμφων συνεχίζει να
εκπλήσσει ευχάριστα και βάζει
τα γυαλιά σε αντιπάλους που
έχουν μεγάλη εμπειρία, οργάνωση και βαριά φανέλα.
Όταν όμως παντρεύονται
το ταλέντο και η καρδιά προ-

κύπτουν αγωνιστικοί άθλοι.
Τα «βουβάλια» δεν άλλαξαν
συνήθειες ούτε στον πρώτο
αγώνα των πλεϊ οφ.
Φαίνεται ότι οι παίκτες τους
σεληνιάζονται όταν παίζουν
εκτός έδρας, οπότε διεύρυναν
την συλλογή τους αλώνοντας
και το κάστρο του Αγίου
Θωμά.
Η ιστορία έγραψε 57-61 για
την Τρικαλινή ομάδα που δείχνει απίστευτη ψυχραιμία, πειθαρχία και αποτελεσματικότητα.
Μέσα σε λίγες μέρες κατάφεραν να αφήσουν πίσω τους
την υπέρβαση στον Αμπελώνα
και να συλλέξουν όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία
για τον Σπάρτακο.
Εμφανίστηκε συνεπώς καλά
διαβασμένη και κατάφερε να
οδηγήσει την συνάντηση στα
δικά της κυβικά.
Αρμα μάχης ήταν και πάλι
η άμυνα, που αποτελεί το
βαρύ Τρικαλινό χαρτί. Από
την στιγμή που οι Γόμφοι
έχουν καθηλώσει αρκετές
σπουδαίες ομάδες το σκηνικό
αυτό σίγουρα δεν αποτελεί
σύμπτωση.
Όμως και στην επίθεση ο
εκπρόσωπος μας ξέρει να σημειώνει μεγάλα καλάθια, που
εκτροχιάζουν τους ανταγωνιστές.
Την Κυριακή το απόγευμα
το πρώτο δεκάλεπτο ήταν
ντέρμπι με τα όλα του.
Στην δεύτερη περίοδο όμως
οι Γόμφοι πάτησαν γκάζι και
άνοιξαν την διαφορά. Με θετική αύρα πήγαν με χίλια προς
τον στόχο.
Κάποια στιγμή μάλιστα η

Πανάξια επιτυχία
Οι Μάγοι έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους και στέφθηκαν
υπερπρωταθλητές στην Α2 κερδίζοντας 64-58 την Σπορ Ακαδημία
Εννοείται ότι δεν άλλαξαν συνήθειες ούτε στον Σαββατιάτικο
αγώνα, όπου πέραν όλων των
άλλων μίλησε και η νοοτροπία
του νικητή. Αφού έβαλαν τον
στόχο στο μυαλό τους οι αθλητές κοίταξαν μόνο κοντά και αναλώθηκαν σε τρελά πανηγύρια.

Το πάνω χέρι

Εκρηξη χαράς για τους Μάγους που κατέκτησαν
και τον τίτλο του υπερπρωταθλητή
λέσματα.
Γενικά οι Μάγοι είχαν σαφή
προσανατολισμό στο παιχνίδι
τους και ακόμη και στην μέτρια
μέρα τους είχαν τον τρόπο να
φτάνουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα.
Ολοι έβαλαν το λιθαράκι τους
στις μαζεμένες επιτυχίες, οπότε

ο επίλογος της χρονιάς γράφτηκε με τέτοιο τρόπο που συνιστά
την πιο γλυκιά δικαίωση.
Επιπρόσθετα οι όποιες δυσκολίες προέκυψαν στο διάβα κάθε
άλλο παρά τρόμαξαν τα στελέχη.
Ισα- ίσα τους χαλύβδωσαν και
έδωσαν σάρκα και οστά στα
όνειρά τους.

Ο εκπρόσωπός μας φρόντισε
να προετοιμαστεί όσο καλύτερα
μπορούσε για την συγκεκριμένη
αναμέτρηση.
Συνέλεξε λοιπόν τα απαραίτητα στοιχεία για τον αντίπαλο
και ήξερε που να ρίξει το βάρος
του.
Βέβαια θα πρέπει να σημειώσουμε ότι οι παίκτες δεν είναι
κομπιούτερ, οπότε κάπου τους
επηρέασε το γεγονός ότι η ομάδα έμεινε 2-3 εβδομάδες εκτός
δράσης και σε αναμονή περιμένοντας να ξεκαθαρίσει το τοπίο
σε συγκεκριμένα θέματα.
Η τοπική ομάδα μπήκε με αποφασιστικότητα στο παρκέ και με

άρμα μάχης την άμυνα κατάφερε
να χτίσει την διαφορά που ήθελε.
Ετσι άπαντες πάτησαν γερά
στα πόδια τους και είχαν τις κατάλληλες απαντήσεις στην κατάλληλη στιγμή.
Επίσης σ’ένα ματς που πήγε
στην δύναμη κατάφεραν να αποφύγουν τον εκνευρισμό παίζοντας ώριμα και έξυπνα, οπότε τέλος καλό όλα καλά.
Γενικά ήταν μια συνάντηση
που μπορεί να μην άνοιξε επιθετικά αλλά πρόσφερε αρκετές
συγκινήσεις.
Επί 3 δεκάλεπτα οι Μάγοι ήταν
άκρως ουσιαστικοί και συγκεντρωμένοι, ενώ στην τελευταία
περίοδο κάπου βγήκε η κούραση,
αφού απουσίασαν: Παπανδρέου- Κουτιβής, που καλύπτουν
νευραλγικές θέσεις.
Με την εμπειρία όμως και την
δίψα για επιτυχία ο εκπρόσωπός
μας επιβεβαίωσε τα προγνωστικά
βάζοντας την υπογραφή του
στον φετινό μαραθώνιο. Το όλο
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ψαλίδα έφτασε και στους 17
πόντους.
Όμως ο ποιοτικός Σπάρτακος δεν τα παράτησε και έκανε την αντεπίθεσή του δίνοντας άγρια ομορφιά στο ματς.
Όμως οι Τρικαλινοί δεν είχαν καμία διάθεση να πετάξουν στον κάλαθο των αχρήστων ότι με κόπο έχτισαν το
προηγούμενο διάστημα.
Με ολύμπια ψυχραιμία συνεπώς έβαλαν ξανά την υπογραφή τους.
Στα αξιοσημείωτα του αγώνα και η συμμετοχή του καθηγητή διαιτησίας κ. Κορομηλά πέρα των δυο ορισμένων
διαιτητών.
Φυσικά μετά την λήξη οι
μεγάλοι νικητές ξεχύθηκαν
στην κερκίδα πανηγυρίζοντας
τρελά με τους δικούς τους
ανθρώπους.
Πάντως οι πρωταγωνιστές
καλούνται να ξεχάσουν άμεσα
το παιχνίδι, αφού μεσολαβεί
διακοπή, ενώ είναι μαθηματικά
βέβαιο ότι ο Σπάρτακος θα
ψάξει την επιστροφή.
Συνεπώς οι Γόμφοι καλούνται να είναι υποψιασμένοι για
να πάνε στο πολυπόθητο 20,που δίνει εισιτήριο για τον
τελικό.
Τα δεκάλεπτα:18-18, 2534, 36-49, 57-61
Διαιτητές: Τζαφλέρης - Ζαχαρής - Κορομηλάς
Σπάρτακος(Βαρδακούλης)
Μπαμπανάτσας 6(2), Αθανασόπουλος 24(2), Γοργόλης
6(2), Καφάσης , Καλέτσιος 3,
Φαρμακάς 3,Αγαπίου 6(1),
Καραδήμος ,Πάσχος 9.
Γόμφοι :(Αλεξίου) Καγιαμανίδης 7(1), Λιάσκος, Ζαχόπουλος, Ροδόπουλος 3, Τσίγκας 2, Μάρκος, Οικονόμου,
Κουρμέτζας 10(2), Ψύρρας
15(3), Στρακάτσαλος 9(3) Κουρέπης 14
Διπλό όμως σημειώθηκε και
στο άλλο ματς όπου η Αναγέννηση. Κ επικράτησε του
Αλμυρού 62-73(Καλλιάρας 13,
Αργύρης 7, Νότος 2).

σκηνικό βέβαια δημιουργεί περισσότερες υποχρεώσεις για το
μέλλον.
Από την πλευρά του ο κόουτς
Τσίμας έσταζε μέλι για τους παίκτες του, ενώ υπογράμμισε ότι
οι Μάγοι(συγχαρητήρια από Δαναούς, Γόμφους) απέδειξαν πως
διαθέτουν την καλύτερη ομάδα
στην κατηγορία και ανέβηκαν
πανάξια στα μεγάλα σαλόνια.
Παράλληλα έστειλε και ηχηρό
μήνυμα ότι το συγκρότημα αντιμετώπισε όλα τα ματς με την
ίδια σοβαρότητα, αθλητικό ήθος
, ενώ δεν έκανε την παραμικρή
έκπτωση.
Την απονομή του Κυπέλλου
και των μεταλλίων στην πρωταθλήτρια ομάδα έκανε το μέλος
του Δ.Σ της ΕΣΚΑΘ κ. Bάιος Φαλάγγας.
Τα Δεκάλεπτα: 18-11, 32-23,
48-33, 64-58
Διαιτητές: Γεωργούλης - Δημουλάς
Μάγοι (Τσίμας-Πασχάλης):
Γουλιώτης 14(2), Γρηγορόπουλος 23, Τσιτσάνης 4, Τόλλιος
10(1), Τσιανάκας, Αναστασίου 2,
Μπέφας 4, Ευαγγέλου 4, Καλαμπάκας, Μερίτσης 3(1).
Sports Academy (Γκόρης) Καραπάνος 5, Κυρίτσης 7, Στεφούδης 10(2), Βλαχούλης, Γκαραγκούνης 12(1), Χασιώτης 12(1),
Θεοδωρόπουλος Λ., Χήρας 10(1),
Γκατζούνης 2.
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έσα σε σύντομο
χρονικό
διάστημα οι
συμπολίτες
φίλοι του μπάσκετ και δη
των Ικάρων είχαν την
ευκαιρία να
παρακολουθήσουν από
κοντά δυο από τις
καλύτερες ομάδες του
ομίλου της φετινής Γ’
Εθνικής.

Ανοιξε η ψαλίδα
Για μια ακόμη φορά οι Ικαροι δεν άντεξαν στην επανάληψη
και ο ΠΑΣ Γιάννενα απέδρασε με διαφορά(58-84)

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Πριν λίγες μέρες οι κιτρινόμαυροι διασταύρωσαν τα ξίφη
τους με την Λευκάδα και την Κυριακή ήταν η σειρά του ΠΑΣ Γιάννενα.
Τα στελέχη του εκπροσώπου
μας ήξεραν ότι είχαν ξανά δύσκολη αποστολή αφού οι Ηπειρώτες δεν έκρυψαν από την αρχή
της χρονιάς τις προθέσεις τους
για αλλαγή σελίδας.
Στο πλαίσιο αυτό φρόντισαν
να ενισχυθούν ουσιαστικά, ενώ η
ποιότητά τους φωνάζει από μακριά.
Υπό το πρίσμα αυτό η Τρικαλινή
ομάδα χρειαζόταν να κάνει μεγάλη εμφάνιση για να έχει τύχη.
Ωστόσο κάτι τέτοιο δεν έγινε
οπότε ο αντίπαλος πέρασε με
τον τρόπο που ήθελε σημειώνοντας επιβλητική νίκη 58-84.
Πάντως ήταν μαθηματικά βέβαιο ότι όσοι έσπευδαν στην Μπάρα θα αντλούσαν πλούσιο υλικό.
Διότι και στις δυο ομάδες αγωνίζονται παίκτες, που έχουν γράψει
ατέλειωτα μπασκετικά χιλιόμετρα.
Ακόμη και ελάχιστο ζωτικό
χώρο να εντοπίσουν είναι σε θέση
να σημαδέψουν σωστά, να ταϊσουν με τον ίδιο τρόπο και εντέλει
να κάνουν την διαφορά.
Μάλιστα αρκετοί φίλαθλοι που
είναι παλιές καραβάνες στον
χώρο ένιωσαν τους φιλοξενούμενους λιγάκι… Τρικαλινούς. Κι
αυτό γιατί στο δυναμικό του ΠΑΣ
αγωνίζονται δυο δικά μας παι-

Απόδραση
Αστέρα
Τόσα χρόνια στα παρκέ
τα παιδιά του Αστέρα έχουν
χτίσει φοβερή αυτοπεποίθηση και παίζουν μέσα και
έξω για το καλύτερο δυνατό
αποτέλεσμα.
Ετσι προσέγγισαν σωστά
το Κυριακάτικο εκτός έδρας
ματς στον Βόλο κερδίζοντας 45-52 τους Αργοναύτες.
Για μια ακόμη φορά οι
κιτρινόμαυροι βρήκαν το
κουμπί των αντιπάλων.
Στο πρώτο δεκάλεπτο
έγινε ντέρμπι αλλά σταδιακά ο Αστέρας έχτιζε διαφορά.
Ενεργώντας με ψυχραιμία πήρε το διπλό που θέλει
και φυσικά δικαιούται να
αισιοδοξεί. Αλλωστε χτυπάει όλες τις συναντήσεις
και ευελπιστεί σε θετικό ταμείο στο τέλος της χρονιάς.
Απουσίασε ο κλινήρης
Ορέστης αλλά οι υπόλοιποι
έπαιξαν και γι’αυτόν.
Τα δεκάλεπτα: 12-12, 1926, 29-36, 45-52
Αστέρας: Χατζής 20, Καλαϊτζίδης 2, Τσίπρας 5, Φιλίππου 15, Βλαχάβας 10,
Μανώλης.
Το Σάββατο του Θωμά
οι κιτρινόμαυροι φιλοξενούν
τον Πανσερραϊκό.

Φούντας και Μέξης προσπαθούν να μαρκάρουν τον συμπολίτη
παίκτη του ΠΑΣ Γιάννενα Β. Πάτρα
διά.
Ο λόγος για τον Ντόρη Πανάρα
και τον Βασίλη Πάτρα. Το δίδυμο
δεν χρειάζεται συστάσεις και αποτελεί από τις βασικές κολώνες
των φιλοξενουμένων. Ο πρώτος
ξέρει καλά την δουλειά του στην
περιφέρεια, ενώ ο δεύτερος με
τα πλούσια σωματικά προσόντα
γεμίζει την ρακέτα.
Επιπρόσθετα όποιος μελετήσει
και τα φετινά τους στατιστικά θα
διαπιστώσει πολλά.
Πάντως ήταν φυσιολογικό που
στήθηκαν πηγαδάκια μετά το
ματς, αφού οι συμπολίτες λάτρεις
του είδους ήθελαν να μάθουν
νέα τους από πρώτο χέρι.
Και για να κλείσουμε το κομμάτι
των Ιωαννίνων να σημειώσουμε
ότι φώναζε από μακριά η οργάνωσή τους.
Συνολικά έδωσαν την αίσθηση
ότι δεν τους χωράει η κατηγορία.
Ομολογουμένως οι μπασκετόφιλοι είδαν μια πολύ καλά δουλε-

Ε

δώ και καιρό η
Καλαμπάκα είχε
σημαδέψει το
παιχνίδι με την
Μελίκη. Γενικά φάνηκε
νωρίς ότι το
συγκεκριμένο δίδυμο θα
τα έπαιζε όλα για όλα
όσον αφορά την υπόθεση
παραμονή.
Ο εκπρόσωπός μας πήγε
στην συγκεκριμένη έδρα με
αρκετές ελπίδες, αφού δούλεψε όσο καλύτερα μπορούσε
προκειμένου να βρει το κουμπί
του αντιπάλου.
Ωστόσο αυτός κατάφερε να
αντιδράσει ψύχραιμα στα κρίσιμα σημεία με αποτέλεσμα
να επικρατήσει 55-48.
Με την εξέλιξη αυτή ο ΑΟΚ
έχασε και την διαφορά του
πρώτου γύρου, οπότε το όνειρο άρχισε να γλιστράει από
τα τοπικά χέρια.
Κάποια παιχνίδια που χάθηκαν στην αρχή φάνηκε στην
πράξη ότι κόστισαν.
Εκ των πραγμάτων λοιπόν
οι κιτρινομπλέ χρειάστηκε να
τρέχουν συνέχεια για να καλύψουν το χαμένο έδαφος κάτι
που όμως δεν είναι και το πιο
εύκολο πράγμα του κόσμου
ειδικά για νεοφώτιστη ομάδα.
Σε ορισμένα ματς έγιναν
υπερβάσεις αλλά η βαθμολογική ψαλίδα δεν έκλεινε, αφού
οι αντίπαλοι με την εμπειρία
τους είχαν τον τρόπο να φέρνουν την υπόθεση στα μέτρα
τους.

μένη ομάδα με σπουδαίες συνεργασίες, αυτοματισμούς, ατομικές ενέργειες και καλές επιδόσεις στα ριμπάουντ.
Γενικά βγήκαν αρκετές καλές
φάσεις και από τις δυο ομάδες,
που χειροκροτήθηκαν από τον
κόσμο. Αλλωστε οι Τρικαλινοί με
τον αθλητικό πολιτισμό τους ξέρουν να αναγνωρίζουν τις αξίες,
όπου και αν αγωνίζονται.
Μέσα και από τον συγκεκριμένο
αγώνα επιβεβαιώθηκε εξάλλου
πόσο σημαντική υπόθεση είναι
να γίνονται σπουδαία παιχνίδια
στα μέρη μας. Διότι το κοινό μπορεί να αντλήσει χρήσιμο υλικό,
ενώ ειδικά η νέα γενιά βλέπει να
απλώνονται μπροστά της συναντήσεις με ουκ ολίγα σημεία αναφοράς.
Εν τέλει η εναλλαγή παραστάσεων αποτελεί μεγάλο σχολείο.

Δύσκολη υπόθεση
Οι κιτρινόμαυροι ξεκίνησαν τον

Ο Βλάχος σε προσπάθειά του
υπό την πίεση του Πανάρα
αγώνα με πεντάδα αποτελούμενη
από τους: Αλ. Κολότσιο, Φούντα,
Βλάχο, Αργύρη, Μέξη.
Βέβαια στην πορεία ο κόουτς
Σδράκας(δεν αναζήτησε δικαιολογίες για την κακή εμφάνιση)
ανακάτεψε αρκετά την τράπουλα
προκειμένου να εντοπίσει τα κατάλληλα σχήματα προς αναχαίτιση του αντιπάλου από την μια
και για συγκομιδή πόντων από
την άλλη.
Μετά τις πρώτες αναγνωριστικές προσπάθειες το πρώτο καλάθι
του αγώνα σημείωσε ο Μέξης
8.23 πριν την λήξη.
Ωστόσο οι φιλοξενούμενοι που
εκκίνησαν με Πανάρα και Πάτρα
είχαν κρύο αίμα και γρήγορες μα
συνάμα αποτελεσματικές αντιδράσεις.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ο
Πανάρας έκανε το 2-4 στα 7.47
για να απαντήσει άμεσα ο Αλ.
Κολότσιος.
Ακολούθως ο Φούντας με γκολ

φάουλ σημείωσε το 11-7στα 5.03.
Όμως οι φιλοξενούμενοι δεν
πτοήθηκαν.
Με 4 μαζεμένους πόντους του
Γεωργίου προηγήθηκαν 11-15 και
μάλιστα στην δεύτερη εκτέλεση
ο συγκεκριμένος αθλητής φάνηκε
να τραυματίζεται.
Οι Γιαννιώτες δεν συγχωρούσαν λάθη, ενώ με τον Καραγκιολίδη προηγήθηκαν 12-17.
Ο Στάνκοβιτς με τρίποντο μείωσε 15-17 στα 45’’ αλλά την σκυτάλη στο σκοράρισμα για τον
ΠΑΣ πήρε ο Πρέντζας.
Αυτός με 3 βολές σε δυο δόσεις σημείωσε το 15-20 στα 19’’.
Το συγκεκριμένο ήταν και σκορ
δεκαλέπτου αφού η ύστατη προσπάθεια του Τζιοβάρα δεν βρήκε
στόχο.
Στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου οι Ηπειρώτες αιφνιδίασαν
παίρνοντας πόντους από τους
Καραγκιολίδη- Πρέντζα για το 1524.

Ο Φούντας ξεκόλλησε λίγο
τους Ικάρους για το 17-24 από
τα πλάγια αλλά ο ΠΑΣ άρχισε να
φλερτάρει με διψήφιες διαφορές.
Ετσι ο Πανάρας με τρίποντο
έγραψε το 19-29 7.20 πριν την
λήξη.
Ακολούθησαν 2 τρίποντα από
Αλ. Κολότσιο και Φούντα για το
25-29 αλλά και πάλι οι αντίπαλοι
είχαν έτοιμες τις λύσεις στο τσεπάκι τους.
Ο Πάτρας με μια βολή έκανε
το 29-39 2.48 πριν το τέλος, ενώ
στα 1.09 ο Μάντζιος. Δ με δυο
βολές άνοιξε περισσότερο την
ψαλίδα(31-43).
Ο Φούντας μείωσε σε 33-43
στα 46’’, ενώ στον χρόνο που
απέμενε το σκηνικό δεν άλλαξε.
Η επανάληψη θύμιζε σαν δυο
σταγόνες νερό τον αγώνα με την
Λευκάδα.
Οι κιτρινόμαυροι άρχισαν να
χάνουν έδαφος μπροστά στην
ασφυκτική πίεση του ΠΑΣ που
είχε κίνητρο, οπότε έκλεισε με
σιγουριά την γ’περίοδο.
Ακόμη καλύτερο ήταν το σκηνικό για τους Ηπειρώτες στο τελευταίο δεκάλεπτο.
Λύθηκαν για τα καλά, πέτυχαν
μεγάλα καλάθια, έβγαλαν αιφνιδιασμούς, έπαιξαν αποτελεσματικές άμυνες, οπότε με επιμέρους
8-20 ο εκπρόσωπός μας(σιγάσιγά θα ξεκινήσει σχεδιασμό) έριξε πετσέτα απέναντι σ’έναν από
τους μεγάλους του ομίλου.
Τα δεκάλεπτα:15-20, 33-43,
50-64, 58-84
Διαιτητές :Τζιοπάνος Ν.-Αγραφιώτης Γρ.
Ικαροι (Σδράκας): Μέξης 13,
Μπαρμπαρούσης, Κολοτσιος Α.
14(3), Βλάχος 3, Κολότσιος Β.
6(1), Αργύρης, Χατζής, Θεοδώρου, Τζιοβάρας, Φούντας 19(1),
Στάνκοβιτς 3(1)
ΠAΣ Γιάννινα (Κωστόπουλος):
Γεωργίου 10, Πανάρας 22(3),
Μουζακίτης, Τσίρμπας-Αναγνώστου, Πρέντζας 7, Καραγκιολίδης
14, Μάντζιος Π., Μάντζιος Δ 21,
Πάτρας 7, Πανταζής 3(1), Πιστιόλης, Γιωτάκης.

Δεν άντεξε
Η Καλαμπάκα πάλεψε για μεγάλο διάστημα αλλά
έχασε 55-48 στην Μελίκη, που πήρε αυτό που ήθελε
45-37, 55-46
Διαιτητές : Γαζέτας-Βασιλόπουλος
ΓΑΣ Μελίκη (Ασλανίδης):
Λιόλιος 16(3), Μαυρίδης Β.
8(1), Κυριακού, Σαζακλίδης
11(1), Λέφας 4, Καρατζάς, Πεϊμανίδης, Σταυρουλάκης 5(1),
Κοτζαμπάσης 11(1), Εσερπόγλου, Λαπατούρας, Ρογγότης.
ΑΟ Καλαμπάκας (Κωνσταντινιδης): Μασάδης 5, Μπαλωμένος, Τούλας, Σπανός, Γαϊτανίδης 6, Παουλεάνου, Σούλκο 10(2), Γκαντιάς 9, Οικονόμου, Παπακώστας 7, Κιουρτζίδης 9.

Τα αποτελέσματα
Το έμψυχο δυναμικό του
ΑΟΚ ήξερε ότι στην Μελίκη
έπρεπε να κάνει εμφάνιση
βγαλμένη από τα καλύτερά
του και να μην δώσει το παραμικρό δικαίωμα.
Και όλα αυτά σ’ένα παιχνίδι
που οι γηπεδούχοι είχαν και
την στήριξη των φιλάθλων οι
οποίοι τους έδωσαν δύναμη
ειδικά στις δύσκολες στροφές.
Πάντως η πίεση και το άγχος
ήταν εμφανή και στις δυο πλευCMYK

ρές.
Ετσι το παιχνίδι δεν πήγε
στην ποιότητα αλλά στην δύναμη.
Οι άμυνες είχαν τον πρώτο
λόγο και οι πρωταγωνιστές
έψαχναν και την πιο μικρή χαραμάδα για να σκοράρουν.
Για σημαντικό διάστημα ο
ΑΟΚ ήταν μέσα στο πνεύμα
του παιχνιδιού και έδειχνε να
έχει μουδιάσει τους αντιπάλους(στο 28’ το σκορ ήταν 35-

36). Ετσι φάνταζε ικανός για
απόδραση.
Όμως στην τελική ευθεία η
Μελίκη κατάφερε να χτίσει μια
διαφορά που την διαχειρίστηκε
και πήγε μέχρι τέλους προς
μεγάλη πικρία του εκπροσώπου μας , που δεν κλείδωσε
τον στόχο.
Σε κάθε περίπτωση όμως η
φετινή εμπειρία αποτελεί μεγάλο σχολείο.
Τα δεκάλεπτα:13-12, 27-22,

ΑΓΣΙ- ΑΟΚ Βέροιας ......90-61
Μελίκη- Καλαμπάκα .....55-48
Παλαμάς- Λευκάδα...... 64-72
Γρεβενά- Νικόπολη ......83-43
Ικαροι- ΠΑΣ Γιάννενα ..58-84
Ολυμπιακός. Β- Εύαθλος
......................................75-59
Ρεπό: Μαντουλίδης
Στην βαθμολογία οι Ικαροι
έχουν 33 και η Καλαμπάκα 30.
Την επόμενη αγωνιστική(5/5)
οι Ικαροι παίζουν στον Εύαθλο
και ο ΑΟΚ έχει ρεπό.

CMYK
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Τα δώρα ήρθαν, αλλά φτάνουν;
Ο ΑΟ Τρίκαλα είδε Απόλλωνα Λάρισας και Παναχαϊκή να του κάνουν το… χατίρι, αλλά πλέον ο αγώνας
με την ΑΕ Καραϊσκάκης ίσως να είναι ζωής και θανάτου και για τους δυο αντιπάλους

Η

ιστορία
επαναλαμβάνετ
αι, ελπίζομαι όχι
σαν φάρσα.
Πριν από τρία χρόνια για
την τελευταία αγωνιστική,
τότε της Γ΄ Εθνικής ο
ΑΟΤ είχε πάει στην Άρτα
να παίξει με την ΑΕ
Καραϊσκάκης και ήθελε
μόνο νίκη για να κερδίσει
την άνοδο. Μετά τα
παιχνίδια της 29ης
αγωνιστικής και την
ισοπαλία του Καραϊσκάκη
στην Κρήτη από τον
Εργοτέλη, την ήττα του
Ηροδότου από την
Παναχαϊκή οι δυο ομάδες
παίζουν παιχνίδι ζωής
και θανάτου, με μια
διαφορά, ότι αυτή τη
φορά η ισοπαλία δεν
βολεύει κανέναν!

Του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
xristoforospap@gmail.com

Με άλλα λόγια. Ο ΑΟΤ αυτή
τη στιγμή βρίσκεται πάνω από
την τετράδα που οδηγεί στο
ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο,
αλλά πάμε σε ένα φιλάνε θρίλερ.
Ο ΑΟΤ με νίκη στην Άρτα
επί της ΑΕ Καραϊσκάκης μένει
στην Φούτμπολ Λιγκ, μαζί με
την ομάδα της Ηπείρου.
Από εκεί και πέρα επίσης
μένει στην κατηγορία αν φέρει
το ίδιο αποτέλεσμα με αυτό
που θα φέρει ο Ηρόδοτος την
τελευταία αγωνιστική κόντρα
στον Απόλλωνα Λάρισας, ο
οποίος καίγεται για τη νίκη,
αφού πλέον βρίσκεται στην
2η θέση και πάει για το μπαράζ για την Σούπερ Λίγκα.

Προβάδισμα παραμονής
ο Ηρακλής
Ο Ηρακλής νίκησε 2-0 το
Βόλο στο Καυτανζόγλειο κι
έκανε βήμα παραμονής στη
δεύτερη κατηγορία, καθώς
αύξησε στους δύο βαθμούς
τη διαφορά από τον Καραϊσκάκη, ο οποίος αναδείχθηκε
ισόπαλος (1-1) με τον Εργοτέλη.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 29ΗΣ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
Απόλλων Λάρισας - Πλατανιάς 1-0 (2' Λουκάο)
Σπάρτη - Απόλλων Πόντου 0-3 (α.α.)
ΑΟΧ Κισσαμικός - Δόξα
Δράμας 0-1 (36' Δούμτσιος)
Αιγινιακός - Κέρκυρα 01 (44' Αποστολίδης)
Εργοτέλης - Καραϊσκάκης
Άρτας 1-1 (70' Ροβίθης / 62'
Τζιώρας)
Ηρακλής - Βόλος 2-0 (13',
23' Ρόβας)
Παναχαϊκή - Ηρόδοτος 20 (12' Ελευθεριάδης, 76' Κολ)
Τρίκαλα - Αήττητος Σπάτων
3-0 α.α.

Ο ΑΟ Τρίκαλα ξέφυγε από τις τελευταίες 4 θέσεις της βαθμολογίας και πάει σ’ ένα φιλάνε θρίλερ στην Άρτα κόντρα στην ΑΕ Καραϊσκάκης

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Βόλος .........................57
2. Απόλλων Λάρισας ......54
3. Πλατανιάς ..................52
4. Απόλλων Πόντου .......49
5. Εργοτέλης ..................48
6. Κέρκυρα .....................47
7. Δόξα Δράμας .............45
8. Παναχαϊκή.................. 45
9. Κισσαμικός .................43
10. Ηρακλής................... 42
11. Καραϊσκάκης............ 40
12. Τρίκαλα ....................32
13. Ηρόδοτος .................31
14. Αήττητος ..................22
15. Αιγινιακός .................16
16. Σπάρτη .....................14
* Ο πρώτος της βαθμολογίας ανεβαίνει στη Super
League. Ο δεύτερος δίνει αγώνα μπαράζ με τον 13ο της Super League.
** Οι ομάδες από την 3η
έως τη 10η θέση θα συμμετάσχουν στη Super League 2.

*** Βάσει αναδιάρθρωσης
οι 4 τελευταίοι υποβιβάζονται
στη Δ' εθνική.
Οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 11-12 θα εί-

ναι 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 κά-

Κλήρωση Γ' Εθνικής: Τα ζευγάρια
των μπαράζ για άνοδο στη Football League
Διενεργήθηκε η κλήρωση
για την ανάδειξη των ζευγαριών στους αγώνες μπαράζ
της Γ’ Εθνικής κατηγορίας,
οι οποίοι θα διεξαχθούν, βάσει
προγράμματος, στις 5 και 12
Μαΐου.
Τα μπαράζ της Γ’ εθνικής
κατηγορίας αφορούν τους
δευτεραθλητές των 8 ομίλων
της Γ’ εθνικής κατηγορίας.
Από τις 8 ομάδες οι 4 θα ανέβουν στην νέα Football

League
Στην νέα κατηγορία θα
αγωνίζονται επίσης οι 8 πρωταθλητές της Γ’ Εθνικής μαζί
με τον 10ο και τον 11ο της
φετινής Football League.
Αναλυτικά η κλήρωση των
μπαράζ

1η Αγωνιστική
05/05/2019, 17:00
ΠΟ ΤΡΙΓΛΙΑΣ – ΝΕΣΤΟΣ
ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

Ψητοπωλείο

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

ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ-ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ
ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΑΙΟΛΙΚΟΣ-ΙΩΝΙΚΟΣ

2η Αγωνιστική
12/05/2019, 17:00
ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣΠΟ ΤΡΙΓΛΙΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ-ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ
ΙΩΝΙΚΟΣ-ΑΙΟΛΙΚΟΣ

λυψης του μετοχικού κεφαλαίου.

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (30Η)
Κέρκυρα - Παναχαϊκή
(16:00, ΕΑΚ Κέρκυρας)
Καραϊσκάκης Άρτας - Τρίκαλα (16:00, Δημ. Αγίων Αναργύρων)
Αιγινιακός - Σπάρτη (16:00,
«Γ. Παραλυκίδης»)
Απόλλων Πόντου - ΑΟΧ Κισσαμικός (16:00, Γήπεδο Καλαμαριάς)
Δόξα Δράμας - Εργοτέλης
(16:00, Γήπεδο Δόξας)
Ηρόδοτος - Απόλλων Λάρισας (16:00, Νέας Αλικαρνασσού)
Πλατανιάς - Ηρακλής
(16:00, Γήπεδο Περιβολίων)
Αήττητος Σπάτων - Βόλος
0-3 α.α.

ΜΠΑΚΩΣΗΣ
EΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ

3ο χλμ. Τρικάλων-Πύλης • Τηλ. 24310 24735
Άρης • 6977 231 913
www.bakosis.gr
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ταν ένα ντέρμπι
βαθμολογικής
σημασίας αλλά
και γοήτρου.
Σημαντικό για την
κατάκτηση της πρώτης
θέσης στην οποία
βρίσκεται η Ενωση Δ.Μ.
αλλά και της δεύτερης
στην οποία βρίσκεται (με
την Θεόπετρα πλέον) η
Λυγαριά. Η Ενωση αύξησε
τη διαφορά από τους
διώκτες της σε 10
βαθμούς, μετά την
προχθεσινή νίκη με 0-1 και
εκτός απροόπτου –
αυτοκτονία, δεν χάνει την
πρωτιά. Οσο για την
δεύτερη θέση; Η «κόντρα»
Λυγαριάς – Θεόπετρας
συνεχίζεται…

Η

Νίκη… πρωταθλήματος
•Πέτυχε η Ενωση Δροσερού Μουριάς στη Λυγαριά κερδίζοντας 1-0

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Του ΠANOΥ
ΓIΔOΠOYΛOΥ
gidopoulosp@yahoo.gr
Στο ντέρμπι της Κυριακής η
Λυγαριά παρότι πάτησε καλύτερα στο γήπεδο κατά το μεγαλύτερο διάστημα δημιουργώντας περισσότερες ευκαιρίες, ηττήθηκε από τους παίκτες
του Κώστα Γκουγκουλή οι οποίοι απείλησαν δύο φορές την
εστία του Ντανίκα. Στη μια πέτυχαν το 0-1 και στην άλλη σημάδεψαν το δοκάρι του.
Στο πρώτο ημίχρονο η εικόνα
του αγώνα ήταν κάκιστη με τις
δύο ομάδες να μην μπορούν να
προσανατολιστούν στον αγωνιστικό χώρο.
Στο 30’ η Λυγαριά απείλησε
όταν ο Φώτης Λιάκος από πλάγια δεξιά γύρισε τη μπάλα και ο
Ζαραμπούκας από κοντά πρόλαβε τον κίνδυνο στην προ-

ώθηση στους γηπεδούχους,
αλλά δεν άλλαξε το αποτέλεσμα.
Στο 47’ φάουλ του παραπάνω
παίκτη έδιωξε ο Πατσιάς σε
κόρνερ, ενώ στο 56’ από θέση
τετ-α-τετ δεν μπόρεσε να νικήσει τον τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων. Στο 56’ και πάλι
ο Πατσιάς νίκησε τον Τσιορλιανό σε φάουλ.
Στο 62’ ένα μακρινό σουτ του
σκόρερ Παπαϊωάννου δεν ανησύχησε τον Ντανίκα. Στο 64’ φάουλ του Χρ. Λιάκου με διπλή
προσπάθεια μπλόκαρε ο Πατσιάς, ενώ στο 75’ ο Κολότσιος
με μακρινό σουτ σημάδεψε το
οριζόντιο δοκάρι του Ντανίκα.

Η Ενωση πανηγυρίζει μια νίκη που εκτός απροόπτου
θα την οδηγήσει πρώτη στην Α’ Ερασιτεχνική
σπάθεια των γηπεδούχων διώχνοντας σε κόρνερ, ενώ στη
συνέχεια ο Χρ. Λιάκος αστόχησε με κεφαλιά.
Ένα λεπτό πριν συμπληρωθούν τα 45 λεπτά, ο Κούζας πέρασε μπροστινή πάσα στον Παπαϊωάνου και αυτός απέναντι
στον Ντανίκα με εξαιρετικό τελείωμα έκανε το 0-1.
Η είσοδος του Τσιορλιανού
στο πρώτο ημίχρονο έδωσε

ΛΥΓΑΡΙΑ: Ντανίκας, Τζιωρτζιώτης, Τζαναβάς Γ. (Τσιόκος),
Περδικάρης, Αντωνίου, Βαμπούλας, Λιάκος Φ., Κράβαρης,
Λιάκος Χρ., Δημόπουλος, Αλέξης (Τσιορλιανός).
ΕΝΩΣΗ Δ. Μ.: Πατσιάς, Αθανασίου, Μιχαήλ, Ζαραμπούκας,
Μπελετσιώτης, Χήρας, Ζυγολίκας, Κούζας, Παπαϊωάννου (Μπελετσιότης), Κεραμίδας (Κολότσιος), Φασουλής (Τσιγαρίδας).
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Κοντινος (Μπαλας Χ - Σταφυλας).

Ο Παπαϊωάννου σκοράρει στη Λυγαριά

Στον Πύργο ο
Γιώργος Καχριμάνης

Πάντα μπροστά το Ριζαριό

•Θα μιλήσει σχετικά με τον
Γονιδιακό έλεγχο των αθλητών

•Κέρδισε στις Καρυές 3-2 •Νίκη πέτυχαν και οι Παραληθαίοι
Λυγαριά-Δροσερό Μουριά ..................0-1
Δενδροχώρι-Ασπρόβαλτος ..................2-4
Πρίνος-Ροπωτό ....................................0-0
Φιλύρα-Τζούρτζια ..........................0-3α.α.
Κεφ/κός-Βυτουμάς ........................0-3α.α.
Ρεπό: Γόμφοι

τη κορυφή του 1ου Ομίλου
παρέμεινε διατηρώντας τη
διαφορά των τεσσάρων
βαθμών από τους
Παραληθαίους. Ο «Γίγας» νίκησε στις
Καρυές 3-2, ενώ οι Παραληθαίοι
κέρδισαν τα Αμπελάκια 4-1. Με νίκη
συνέχισε και το Ζάρκο στην 3η θέση.

Σ

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Στον 2ο όμιλο, πέρα από το τρίποντο της
Ενωσης στη Λυγαριά η Θεόπετρα έφυγε από
το Παλ/ρο με ισοπαλία 2-2, ενώ ο Ασπρόβαλτος κέρδισε στο Δενδροχώρι 4-2.
Τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες:

1ος ΟΜΙΛΟΣ

Ο Γιώργος Καχριμάνης θα βρεθεί σήμερα στον Πύργο
να μιλήσει για τον γονιδιακό έλεγχο των αθλητών
Μια ξεχωριστή ημέρα είναι η σημερινή για τα τμήματα υποδομής του Πύργου και όχι μόνο. Στην αίθουσα του Δημοτικού Σχολείου, δίπλα από το γήπεδο του Πύργου, στις 4 το απόγευμα θα βρεθεί ο
κ. Γιώργος Καχριμάνης ο οποίος, μετά από πρόσκληση της Τρικαλινής ακαδημίας θα παρουσιάσει
το θέμα «Γονιδιακός έλεγχος των αθλητών». Ενας
επιστήμονας με τεράστιο έργο στον αθλητισμό και
με «πλούσιο» βιογραφικό πολλών χρόνων.
Αξίζει να σημειωθεί πως ο Βαγγέλης Τσιούκας
είχε συνεργαστεί μαζί του, όταν ο κ. Καχριμάνης
ήταν γυμναστής στις Εθνικές ομάδες Νέων και Ελπίδων και η παρουσία του στην ακαδημία του Α.Ο
Πύργου αποτελεί τιμή για τον υπεύθυνο της ακαδημίας και τους συνεργάτες του.

Κεραμίδι- Κηπάκι ..................................2-3
Καρυές-Ριζαριό ....................................2-3
Κρήνη-Αρδάνι .......................................1-2
Πετρωτό-Αγ. Κυριακή ..........................3-2
Λόγγος-Άγ. Οικουμένιος ......................4-0
Ακαδημία1-Ζάρκο ................................0-1
Γριζάνο-Αστέρας ..................................6-3
Παραληθαίοι-Αμπελάκια ......................4-1
Ρεπό: Βασιλική

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ
1 Ριζαριό
2 Παραληθαίοι
3 Ζάρκο
4 Καρυές
5 Κηπάκι
6 Γριζάνο
7 Βασιλική
8 Αρδάνι
9 Αγ. Οικουμένιος
10 Κεραμίδι

Β
68
64
54
51
49
46
38
37
37
31

Ν
22
20
16
16
14
13
10
11
11
9

Ι
2
4
6
3
7
7
8
4
4
4

Η
2
2
4
7
6
6
8
12
12
14

ΤΕΡΜ.
90-22
89-23
48-26
56-36
60-36
64-41
33-33
51-49
54-55
44-55

11
12
13
14
15
16
17

Αμπελάκια
Αγ. Κυριακή
Λόγγος
Πετρωτό
Ακαδημία 1
Κρήνη
Αστέρας

30
27
27
27
26
18
4

9
7
8
8
7
4
1

3
6
3
3
5
6
1

14
13
16
15
14
17
24

33-47
40-57
32-54
26-48
32-41
23-68
21-105

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (12/5, 11.00)
Κηπάκι......................- .....................Ριζαριό
Αρδάνι......................-...................Κεραμίδι
Αγ. Κυριακή .............-.....................Καρυές
Αγ. Οικουμένιος ......-.......................Κρήνη
Ζάρκο.......................-...................Πετρωτό
Αρδάνι......................- ...............Ακαδημία1
Αμπελάκια................-...................Βασιλική
Γριζάνο ....................-............Παραληθαίοι
Ρεπό: Αστέρας

2ος ΟΜΙΛΟΣ
Πιαλεία-Βαλτινό ...................................5-0
Παλ/στηρο-Θεόπετρα ..........................2-2
Φωτεινό-Χρυσομηλιά ...........................1-2

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

Β
70
60
60
58
56
50
49
45
42
33
30
29
28
22
19
0
0

Ν
23
19
19
19
18
14
15
14
13
11
10
9
8
7
6
0
0

Ι
1
3
3
1
2
8
4
3
3
0
0
2
4
1
1
1
1

Η
2
4
4
6
7
4
7
10
10
16
16
15
14
19
20
25
26

ΤΕΡΜ.
88-21
82-23
76-30
68-28
71-31
49-22
57-31
59-44
61-56
44-55
40-77
42-76
34-49
48-80
35-78
0-75
0-78

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (12/5, 16.30)
Βαλτινό ....................- ................Θεόπετρα
Τζούρτζια.................-.....................Πιαλεία
Βυτουμάς.................- ...............Παλ/στηρο
Ασπρόβαλτος ..........- ...................Λυγαριά
Ροπωτό ....................- .....................Γόμφοι
Δενδροχώρι .............-......................Πρίνος
Χρυσομηλιά-Φιλύρα ......................3-0α.α.
Δροσερό Μουριά-Κεφ/κός ............3-0α.α.
Ρεπό: Φωτεινό

ΤΟΠΙΚΑ
δωσε τον αγώνα
του! Αγώνας στη
«Μέκκα» του
Kickboxing, την
Ιαπωνία. Απέναντι σε 15.000
Ιάπωνες, απέναντι σε έναν
δυνατό αντίπαλο τον Gaz
Janjira, Και όμως ήταν ο
ηθικός νικητής.

Ε

Από την Κυριακάτικη αναμέτρηση καριέρας του Τρικαλινού
kick boxer προέκυψε ισοπαλία.
Απαντες όμως έχουν διαφορετική
άποψη καθώς μεταξύ άλλων δεν
θεωρούν δίκαιο το αποτέλεσμα. Ο
Στέφανος Μπαγλατσάκος ήρθε
ισόπαλος με το αποτέλεσμα όμως
να κρίνεται ως άδικο από την ελληνική γωνία όπου θεωρείται πως
ο πρώτος και ο τρίτος γύρος
ήταν υπέρ του Έλληνα μαχητή και
μόνο ο δεύτερος για τον Janjira.
Οι κριτές επίσημα έδωσαν τον
πρώτο γύρο ισόπαλο.
Σε κάθε περίπτωση είναι μια σημαντική επιτυχία αυτό το αποτέλεσμα και η εμφάνιση από τον
Μπαγλατσάκο που ... δεν γυρνά
με άδειες βαλίτσες από την Χώρα
του Ανατέλλοντος Ηλίου και σύντομα θα υπάρξουν αισιόδοξες
και φιλόδοξες εξελίξεις.
O Φώτης Γεωργόπουλος που
βρέθηκε στην γωνία του Μπαγλατσάκου σε δηλώσεις του ευχαριστεί την οργάνωση “Shidokan
Karate – Shido Boxing” και τον
πρόεδρο Λήο Κατσούρα για αυτή
την μεγάλη ευκαιρία και τιμή να
κλειστεί αυτή η αναμέτρηση στην
Ιαπωνία.
Ακόμα λέει ένα μεγάλο ευχα-

Μ. ΤΡΙΤΗ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

Ηθικά… νικητής!
•Αν και ο Στέφανος Μπαγλατσάκος αναδείχτηκε ισόπαλος
στον αγώνα καριέρας της Ιαπωνίας με τον Gaz Janjira,
ο ίδιος και η Ελληνική αποστολή αισθάνονται αδικημένοι…
ριστώ στον αντιπρόεδρο Δημήτρη
Λιούλιο που συνόδευσε την αποστολή και που έτρεξε και φρόντισε για την παραμικρή λεπτομέρεια
ώστε η διαμονή να είναι ακριβώς
αυτή που πρέπει, να μην λείψει τίποτα, με μια έξοχη φιλοξενία και
από πλευράς των Ιαπώνων.
Και φυσικά τον προπονητή του
Γρηγόρη Μάλλιο που όλο αυτό το
διάστημα φρόντισε με συνεχείς
δυνατές προπονήσεις να φέρει
τον Στέφανο Μπαγλατσάκο στην
καλύτερη δυνατή κατάσταση για
αυτή την μάχη απέναντι σε ένα
πραγματικά πολύ έμπειρο Ιάπωνα
μαχητή κάτοχο ζωνών.
Τα καλύτερα έρχονται για τον
Μπαγλατσάκο που καταφέρνει
να κάνει εκ νέου υπερήφανη την
πόλη των Τρικάλων.
Οι δηλώσεις του στον προσωπικό λογαριασμό φανερώνουν
πολλά. Ο ίδιος αισθάνεται αδικημένος από το αποτέλεσμα. Όχι
όμως από την εξαιρετική του πορεία. Από τη δύναμή του, τις δυ-

Η

Στιγμιότυπο από τον αγώνα

Μια πρωτόγνωρη εμπειρία για τον Φώτη
Γεωργόπουλο, που βρέθηκε στη γωνιά
του Στέφανου Μπαγλατσάκου, κι ένιωσε στο πετσί
του τις φοβερές ικανότητες του Τρικαλινού kick
boxer, αλλά και την αδικία εις βάρος του

Ο Στέφανος Μπαγλατσάκος με τον προπονητή του
Φώτη Γεωργόπουλο και τον Αντιπρόεδρο της
Ομοσπονδίας Δημήτρη Λιούλιο
ο οποίος στάθηκε επάξια στο πλευρό
της Ελληνικής αποστολής

Δήμητρα Απόλλων

Ξεκίνησε η γιορτή
•Σε εξέλιξη βρίσκεται από χθες το 13ο πανελλήνιο
τουρνουά ποδοσφαίρου παιδικών ομάδων

Από το πρώτο κιόλας παιχνίδι του τουρνουά, μικροί και μεγάλοι, έδειξαν διάθεση
για καλό ποδόσφαιρο προσφέροντας έντονες συγκινήσεις.

3-0
2-3

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ 14-13

2-0
1-2
5-1
5-1

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ 12
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
ΠΑΟΚ Διάπλαση – Αγιαξ Τρικάλων
Δήμητρα Α’ – Εδεσσαϊκός
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
Αγία Αννα – ΠΑΟΔ A’
ΑΟΤ – Μετέωρα

2-2
3-1

7-3
0-6
0-11
3-0

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ 10
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
Δήμητρα Α’ – Μετέωρα
Αρης – Αγία Αννα
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
ΑΕΛ Α’ – ΠΑΟΔ
Δήμητρα Β’ – Σαράγια

6-3

10-1
5-3
1-1
8-0

4-1

Αγιαξ Χίου

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ 14-13
2-4
3-6

Α’ ΟΜΙΛΟΣ
ΠΡΩΙ
Ωρα 10.30 π.μ Στάδιο Τρικάλων: Δήμητρα – Ηφαιστος
Ωρα 12 μ.μ Στάδιο Τρικάλων: Αστέρας
Τρ.-Εδεσσαϊκός
ΑΠΟΓΕΥΜΑ
Ωρα 6.30 μ.μ Γηπ.Λογγακίου: Εδεσσαϊκός- Ηφαιστος
Ωρα 6.30 μ.μ Γηπ. Μπαλκούρα 3: Αστέρας Τρ. – Δήμητρα

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ 9
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
Δήμητρα Α’ – Αμπελάκια

Αρης Β – OLYMPIC Α’
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
ΑΕΛ Β’ – ΑΟΤ
OLYMPIC Β’ – Αγιαξ Τρικάλων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ 16

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ 11
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
Δήμητρα Β’ – OLYMPIC
Αρης – Αγιαξ Χίου
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
ΑΕΤ – Αμπελάκια
ΑΕΛ – ΠΑΟΔ

Η πρόσφατη τραγωδία που συγκλόνισε τα Τρίκαλα – και όχι μόνο- με τον χαμό του άτυχου 15χρονου Μάριου Ψύλλη
οδήγησε την ομάδα της Δήμητρας (Κ 16) να κρατήσει ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του

ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
4-0
7-0

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ 11

Α’ ΟΜΙΛΟΣ
ΠΡΩΙ
Ωρα 9 π.μ Γηπ. 2 Β: Δήμητρα Β’ – Αγιαξ
Χίου
Ωρα 11.30 Γηπ. 2 Β: Αρης - Olympic
ΑΠΟΓΕΥΜΑ
Ωρα 4.15 Γηπ. 2 Α: Olympic – Αγιαξ Χίου
Ωρα 7 μ.μ Γηπ. 2 Β: Αρης – Δήμητρα Β’

Β’ ΟΜΙΛΟΣ
ΠΡΩΙ
Ωρα 10.15 Γηπ. 2 Α: ΑΕΛ – Αμπελάκια
Ωρα 10.15 Γηπ. 2 Β: ΠΑΟΔ – ΑΕΤ
ΑΠΟΓΕΥΜΑ
Ωρα 3 μ.μ Γηπ. 2 Α: ΠΑΟΔ – Αμπελάκια
Ωρα 3 μ.μ Γηπ. 2 Β: ΑΕΛ – ΑΕΤ

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

2-0
6-0

2-0
5-0

νάμεις του και την πίστη του στις
δυνατότητές του, οι οποίες έτσι
και αλλιώς του «ανοίγουν» πόρτες
για μια λαμπρή συνέχεια. Ηδη, οι
Ιάπωνες «είδαν» πολλά στον Τρικαλινό αθλητή και προσεχώς θα
υπάρξουν ευχάριστα και αισιόδοξα μηνύματα γι’ αυτόν. Τι δήλωσε ο Στέφανος Μπαγλατσάκος; «Μέσα στη Μέκκα του kick
boxing ο πρώτος μου αγώνας
εδώ ολοκληρώθηκε με ισοπαλία.
Αντικειμενικά άδικο το αποτέλεσμα καθώς η νίκη μου ανήκε.
Αφήνω τις εντυπώσεις και τα
συμπεράσματα σε σας. Εντός
ολίγων ημερών θα προβληθεί ο
αγώνας μου. Σας ευχαριστώ
όλους για τη στήριξή σας. Παρά
το γεγονός ότι ο αντίπαλος μου
είχε ένα ολόκληρο γήπεδο δικό
του, η δικής σας -έστω κι από
μακριά- ήταν μεγαλύτερη. I will
be back. Soon»!!!

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ 10

ΤΑ ΧΘΕΣΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Α’ ΟΜΙΛΟΣ
Δήμητρα Α’ – Αγία Αννα
ΠΑΟΚ Διάπλαση Α’- Αγιαξ Χίου
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
OLYMPIC – ΑΟΤ
Μικρασιατικός- Εδεσσαϊκός
Γ’ ΟΜΙΛΟΣ
Δήμητρα Β’ – Αγία Αννα
ΠΑΟΚ Διάπλαση Β – ΠΑΟΔ Β’

_7

Kickboxing

καρδιά του παιδικού
ποδοσφαίρου χτυπάει από
χθες στη πόλη μας. Τα
γήπεδα της Μπαλκούρας,
το στάδιο Τρικάλων και το γήπεδο
Λογγακίου φιλοξενούν τους αγώνες
του 13ου Πανελλήνιου τουρνουά
ποδοσφαίρου παιδικών ομάδων το
οποίο διοργανώνει η Δήμητρα
Απόλλων σε συνεργασία με την
Περιφέρεια Θεσσαλίας
Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων και
τον Δήμο Τρικκαίων υπό την αιγίδα
της ΕΠΣΤ.

Α’ ΟΜΙΛΟΣ
Δήμητρα – Εδεσσαϊκός
Αστέρας Τρίπολης- Ηφαιστος
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
ΑΕΛ – ΑΟΤ
Καβάλα- Αγιαξ Χίου

27

ΠΡΩΙ
Ωρα 10.30 π.μ Γηπ. Λογγακίου: ΑΟΤ – Καβάλα
Ωρα 10.30 π.μ Γηπ. Μπαλκούρα 3: ΑΕΛ
– Αγιαξ Χίου
ΑΠΟΓΕΥΜΑ
Ωρα 3.30 μ.μ Στάδιο Τρικάλων: ΑΕΛ – Καβάλα
Ωρα 3.30 μ.μ Γηπ. Λογγακίου: ΑΟΤ –

ΠΡΩΙ
Ωρα 9 π.μ Στάδιο Τρικάλων: Δήμητρα Α’
– ΠΑΟΚ Διάπλαση Α’
Ωρα 9 μ.μ Γηπ. Μπαλκούρα 3: Αγία
Αννα Α’- Αγιαξ Χίου
ΑΠΟΓΕΥΜΑ
Ωρα 3.30 μ.μ Γηπ. Μπαλκούρα 1: ΠΑΟΚ
Διάπλαση Α’ – Αγία Αννα
Ωρα 3.30 μ.μ Γηπ. Μπαλκούρα 3: Δήμητρα Α’ – Αγιαξ Χίου

Β’ ΟΜΙΛΟΣ
ΠΡΩΙ
Ωρα 9 π.μ Γηπ. Λογγακίου: ΑΟΤ- Μικρασιατικός
Ωρα 12 μ.μ Γηπ. Μπαλκούρα3: ΠΑΟΔ Α’
– Εδεσσαϊκός
ΑΠΟΓΕΥΜΑ
Ωρα 5 μ.μ Στάδιο Τρικάλων: OLYMPIC –
Μικρασιατικός
Ωρα 5 μ.μ Γηπ. Λογγακίου: ΑΟΤ – Εδεσσαϊκός

Γ’ ΟΜΙΛΟΣ
ΠΡΩΙ
Ωρα 9 μ.μ Γηπ. Μπαλκούρα 1: Αγία
Αννα- ΠΑΟΔ Β’
Ωρα 12 μ.μ Γηπ. Λογγακίου: Δήμητρα Β’

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

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ 12

Α’ ΟΜΙΛΟΣ
ΠΡΩΙ
Ωρα 11.30 π.μ Γηπ. 2 Α: ΠΑΟΚ Διάπλαση – Εδεσσαϊκός
Ωρα 12.45 μ.μ Γηπ. 2 Α: Δήμητρα Α’ –
Αγιαξ Τρικάλων
ΑΠΟΓΕΥΜΑ
Ωρα 4.15 μ.μ Γηπ. 2 Β: Εδεσσαϊκός- Αγιαξ
Τρικάλων
Ωρα 5.30 μ.μ Γηπ. 2 Α: Δήμητρα Α’ –
ΠΑΟΚ Διάπλαση

Β’ ΟΜΙΛΟΣ
ΠΡΩΙ
Ωρα 9 μ.μ Γηπ. 2 Α: ΠΑΟΔ Α’ – ΑΟΤ
Ωρα 12.45 Γηπ. 2 Β: Αγία Αννα – Μετέωρα
ΑΠΟΓΕΥΜΑ
Ωρα 5.30 μ.μ Γηπ. 2 Β: ΠΑΟΔ Α’ – Μετέωρα
Ωρα 7 μ.μ Γηπ. 2 Α: ΑΟΤ – Αγία Αννα

ΠΡΩΙ
Ωρα 11.30 π.μ Γηπ. 1 Α: Δήμητρα Α’ –
Αγία Αννα
Ωρα 12.40 μ.μ Γηπ. 1 Β: Αρης – Μετέωρα
ΑΠΟΓΕΥΜΑ
Ωρα 5.30 μ.μ Γηπ. 1 Α: Αρης – Δήμητρα
Α
Ωρα 7 μ.μ Γηπ. Β: Αγία Αννα- Μετέωρα
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
ΠΡΩΙ
Ωρα 12.40 μ.μ Γηπ. 1 Γ: ΑΕΛ Α’ – Σαράγια
Ωρα 12.40 μ.μ Γηπ. 1 Α: Δήμητρα Α’ –
ΠΑΟΔ
ΑΠΟΓΕΥΜΑ
Ωρα 7 μ.μ Γηπ. 1 Α: ΑΕΛ Α’ – Δήμητρα Β’
Ωρα 7 μ.μ Γηπ. 1 Δ: ΠΑΟΔ – Σαράγια

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ 9

Α’ ΟΜΙΛΟΣ
ΠΡΩΙ
Ωρα 11.30 π.μ Γηπ. 1 Β: Αρης – Αμπελάκια
Ωρα 12.40 Γηπ. 1 Δ: Δήμητρα Α’ –
OLUMPIC Α’
ΑΠΟΓΕΥΜΑ
Ωρα 7 μ.μ Γηπ. 1 Γ: Δήμητρα Α’ – Αρης
Β
Ωρα 5.30 μ.μ OLYMPIC Α’ – Αμπελάκια

Β’ ΟΜΙΛΟΣ
ΠΡΩΙ
Ωρα 11.30 Γηπ. 1 Γ: ΑΕΛ Β’ – Αγιαξ Τρικάλων
Ωρα 11.30 π.μ Γηπ. 1 Δ: ΑΟΤ – OLYMPIC
Β
ΑΠΟΓΕΥΜΑ
Ωρα 5.30 μ.μ Γηπ. 1Γ: ΑΕΛ Β – OLYMPIC
Β’
Ωρα 5.30 Γηπ. 1Δ: ΑΟΤ – Αγιαξ Τρικάλων

CMYK
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Δεν τους χόρταιναν
•Οι φίλοι των 2 τροχών είδαν τους αναβάτες που μετείχαν στο Πανελλήνιο
μότο κρος να κάνουν πράγματα και θαύματα σε αξέχαστη εκδήλωση

Ά

λλο να στο λένε
και άλλο να το
βλέπεις από
μέσα. Σε κάθε
περίπτωση ο 4ος αγώνας
του Πανελλήνιου
πρωταθλήματος μότο κρος
δικαίωσε την φήμη του.

Κοινώς τα είχε όλα, οπότε κα
όσοι είναι δύσκολοι στην κριτική
τους είχαν να πουν καλά λόγια.
Ποιότητα και αξία σε κάθε διοργάνωση δίνουν φυσικά οι πρωταγωνιστές.
Οι αναβάτες λοιπόν ήρθαν καλά
διαβασμένοι στο Πρίνος και δικαίωσαν την φήμη τους. Πραγματικά έχουν ατέλειωτες ώρες
πτήσεων στο ενεργητικό τους,
οπότε ξέρουν πολύ καλά πότε
να επιταχύνουν αλλά και πώς να
φέρουν την υπόθεση στα μέτρα
τους, ακόμη και αν προκύψουν
αναποδιές και απρόοπτα.
Γιατί η αξία φαίνεται κυρίως
στις δύσκολες στροφές.
Ηταν φανερό από την αρχή
πως οι οδηγοί ήρθαν στην πίστα
για να ψάξουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και να προσφέρουν ένα άκρως ελκυστικό σκηνικό στους πιστούς του είδους.
Ομολογουμένως κινήθηκαν στα
όρια και έτσι κέρδισαν τα εύσημα
των φιλάθλων, που ξέρουν να
αναγνωρίζουν τις φιλότιμες προσπάθειες.
Αναμφίβολα το άρωμα των δυο
τροχών ήταν έντονο και επί δύο
ημέρες τα Τρίκαλα βρέθηκαν στο
προσκήνιο.
Οδηγοί και συνοδοί δεν το έκρυψαν ότι ένιωσαν σαν στο σπίτι
τους, οπότε όλα αυτά μεταφράστηκαν στην εξαιρετική εικόνα
που ζωγραφίστηκε στην πίστα.
Σε αρκετές κατηγορίες ο συναγωνισμός ήταν έντονος και η
μάχη κρίθηκε στις λεπτομέρειες.
Με όλα αυτά δε έκανε η καρδιά
στους φιλάθλους να φύγουν από
το σημείο αναφοράς.
Φυσικά στο τέλος τα χαμόγελα

Πανοραμικό στιγμιότυπο με drones από το «Χωρίς διόδια»

Τα έδωσαν όλα τα παιδιά της ΜΑΣΤ και ο Σ. Παπαγιάννης,
που διακρίνεται με τον Αντιδήμαρχο κ. Αναστασίου
και την Γ. Διευθύντρια της Αποκατάστασης κ. Αντα Τσιτσιά
της δικαίωσης ήταν εμφανή.
Από την πλευρά τους τα στε-

λέχη της ΜΑΣΤ δούλεψαν σκληρά
για να προσφέρουν μια ακόμη

μεγάλη εκδήλωση και δεν βγήκαν
από την πρίζα παρά μόνο όταν
γράφτηκαν οι τίτλοι τέλους.
Οι φιλοφρονήσεις που εισέπραξαν έκαναν τους πάντες να
ξεχάσουν την κόπωση.
Συμπερασματικά το Τρικαλινό
βιογραφικό μεγάλων συνάξεων
γέμισε περισσότερο, ενώ τα καλύτερα είναι μπροστά, αφού οι
διοργανωτές θέλουν να μεγαλώσουν την παρέα διεκδικώντας
αγώνες Βαλκανικού και Ευρωπαϊκού επιπέδου.
Η ΜΑΣΤ τίμησε τον Δήμαρχο
κ. Παπαστεργίου, που δήλωσε
υποστήριξη στις προσπάθειες,
ενώ ευχαρίστησε Δήμο και Περιφέρεια, αλλά και το κέντρο «Αποκατάσταση» με το ΕΚΑΒ.
Οι ειδικοί σημείωσαν χαρακτηριστικά ότι η γιορτή πήγε καλύτερα από ποτέ και την παρακολούθησαν κοντά στους 1000 θεατές, ενώ οι συμμετοχές ήταν 92.
Στην μεγάλη κατηγορία ΜΧ1
κέρδισε ο Τουρατζίδης και πάμε
για μεγάλα πράγματα στο μέλλον.

Μοναδικό σκηνικό
Κ
άθε αθλητική
εκδήλωση έχει το
δικό της
αποτύπωμα και
φυσιογνωμία.

Αυτό ισχύει και για το 4ο Meteora Μtb, που έχει αποκτήσει το
δικό του πιστό κοινό.
Το σκηνικό έχει την εξήγησή
του. Πρώτα και κύρια ο αγώνας
είναι αφιερωμένος εξαιρετικά
στον Β. Ευσταθίου, που κέρδιζε
τους πάντες με την ποιότητα και
το ήθος του.
Από’κει και πέρα οι υπεύθυνοι
ξέρουν τα μυστικά του είδους
και τα θέλω των συμμετεχόντων,
οπότε καταθέτουν ένα ελκυστικό
πακέτο.
Μόνο τυχαίο άλλωστε δεν είναι
το γεγονός ότι έρχονται πρωταγωνιστές από κάθε γωνιά της χώρας για να τρέξουν χέρι-χέρι με
οικεία πρόσωπα.
Το όλο σκηνικό δένει υπέροχα
με το ιερό τοπίο των Μετεώρων.
Ετι όλοι αντλούν δύναμη και
παίζοντας στα δάχτυλα το αντικείμενο προσφέρουν μοναδικές
εικόνες στο κοινό. Και φέτος δεν
άλλαξαν συνήθειες ξεπερνώντας
τους αυτούς τους.
Πραγματικά οι δρόμοι του Κα-

•Ακρως πετυχημένο και συναισθηματικό
το 4ο Meteora Μtb στην μνήμη Β. Ευσταθίου

Μαζική συμμετοχή και ποιότητα στο 4ο Meteora Mtb Β. Ευσταθίου
στρακίου και όχι μόνον γέμισαν
ασφυκτικά(ρεκόρ συμμετοχών) και
όλοι αγωνίστηκαν για τους φίλους
τους τερματίζοντας με άνεση και
μοναδικά συναισθήματα.
Το δίδυμο: Λαγούδης Πανα-

γιώτης και Μπαταλογιάννης Χρήστος επιμελήθηκε τις διαδρομές
και τα τεχνικά θέματα της διοργάνωσης.
Η Καλαμπάκα, το Καστράκι, η
Περιφέρεια Θεσσαλίας ενότητα
CMYK

Τρικάλων, η Μητρόπολη Σταγών
και Μετεώρων και φυσικά ο Δήμος
Μετεώρων μαζί με την «Cycling
Hellas» και τον ΠΑΣ Πηνειό άνοιξαν την αγκαλιά τους για τους
αθλητές.

* Το σκηνικό είναι γνωστό και αγαπημένο όταν διεξάγονται
στα Τρίκαλα σημαντικές διοργανώσεις, που αφορούν
όλο το φάσμα του αθλητισμού. Η προσέλευση ξεπερνάει
τους αρχικούς σχεδιασμούς και οι επισκέπτες έχουν να
το λένε για την φιλοξενία, τις ανέσεις αλλά και τις
γνώσεις αυτών που «τρέχουν» τις δραστηριότητες. Σε
τελική ανάλυση άπαντες απολαμβάνουν τα τεκταινόμενα.
* Η ουσία είναι πως ακόμη και τα πιο σύνθετα εγχειρήματα
λαμβάνουν υψηλό βαθμό. Ασφαλώς και η σωστή κατανομή
των ρόλων παίζει μεγάλο βαθμό στο συγκεκριμένο κομμάτι, αφού από ένα διάστημα και μετά άπαντες κινούνται
σαν καλοκουρδισμένη μηχανή.
* Το σύνθημα που ακούγεται είναι όλοι μαζί για τον νομό.
Ομολογουμένως οι εντυπωσιακές εικόνες που βγήκαν
από τον αγώνα μότο κρος και το meteora mtb έφτασαν
σε όλα τα Ελληνικά σπίτια. Ειδικά οι λάτρεις του είδους
υπογράμμισαν ότι τα Τρίκαλα είναι ευλογημένος αθλητικά
τόπος.
* Σήκωσαν για τα καλά τα μανίκια οι υπεύθυνοι του Trikala
city run, που θέλει τέλειο συντονισμό, όπως άλλωστε
συμβαίνει με συνάξεις που βγαίνουν για πρώτη φορά
στον αφρό. Πάντως με τον ενθουσιασμό που υπάρχει
πάντα προκύπτει κάποιο νέο ειδησεογραφικό θέμα κάθε
μέρα.
* Από την πλευρά της η επίσημη ιστοσελίδα παίζει σημαντικό ρόλο στην εξωτερίκευση σημαντικών θεμάτων.
Είναι χαρακτηριστικό ότι μέσα στο διήμερο η διοργάνωση
έπαιξε σε απίστευτο αριθμό κεντρικών ΜΜΕ, που υποκλίθηκαν στην Τρικαλινή έμπνευση για πάντρεμα αθλητισμού και πολιτισμού. Εξαιρετική φυσικά είναι η έμπνευση
των διοργανωτών να καλέσουν: Χρ. Παπανικολάου, Σ.
Σακοράφα, οπότε τα νιάτα θα αποκτήσουν ερεθίσματα.
* Μεγάλες πιένες γνωρίζει και το περίπτερο που στήθηκε
για την διοργάνωση λίγα μέτρα από το Δημαρχείο. Μικροί
και μεγάλοι σπεύδουν να συλλέξουν από μέσα στοιχεία
θέλοντας να γνωρίζουν το συνολικό πακέτο. Με θετική
αύρα οι υπεύθυνοι λύνουν κάθε απορία.
* Τα δυνατά τους έβαλαν για μια ακόμη φορά τα Τρικαλινά
νιάτα που συμμετείχαν το Σάββατο το απόγευμα στο
Διασυλλογικό ΠΠ-ΠΚΑ’ το οποίο φιλοξενήθηκε στην Λάρισα. Σημειώθηκαν λοιπόν μαζεμένες επιτυχίες αλλά
και ουκ ολίγες βελτιώσεις επιδόσεων. Φωνάζει από
μακριά λοιπόν ότι τα ταλέντα έχουν κάνει σωστή προεργασία και το μέλλον ανήκει σε αυτά, αφού δεν μένουν
στα κεκτημένα τους.
* Και μιας και είμαστε στον κλασικό αθλητισμό να σημειώσουμε ότι σταθερή αξία αποτελεί η Στ. Σκαρβέλη(ΓΣΤ).
Σε σημαντικό αγώνα στην Βιρτζίνια είχε βολή 66-45 στο
όργανό της και εμφανίζεται φιλόδοξη για την συνέχεια.
* Η ΕΣΚΑΘ πήρε τις αποφάσεις της για την ΕΑΛ κάτι που
αποτυπώθηκε στον αγώνα για τον υπερπρωταθλητή
στην Α2 τοπική κατηγορία αλλά και στην απονομή μεταλλίων στους Μάγους. Ακούγεται πάντως ότι η Λαρισινή
ομάδα μπορεί να κοιτάξει και την νομική πτυχή του θέματος.
* Για τις επιτυχίες Δήμου, Καφρίτσα (ΑΠΣΤ) στο Πανελλήνιο
σχολικό σε επόμενο φύλλο.
* Απίστευτη ατμόσφαιρα δημιουργήθηκε στο Δημοτικό
κλειστό το απόγευμα της Κυριακής από τα σχολικά
νιάτα, που έσπευσαν να καμαρώνουν τους μπαμπάδες
τους.
* Να σημειώσουμε ότι οι γονείς του 1ου και του 9ου Δημοτικών σχολείων έδωσαν έναν ενδιαφέροντα φιλανθρωπικό αγώνα μέσω του οποίου πέρασαν σημαντικά
μηνύματα. Εννοείται ότι για όλα αυτά θα παραθέσουμε
αναλυτικό ρεπορτάζ.
* Στα Τρίκαλα το Πανελλήνιο σκακιού Κ20 από 30 Απρίλη
έως 6 Μάη.
* Δυναμική παρουσία του Συλλόγου δρομέων στον Βόλο.

03.00: COSMOTE SPORT 4 HD
Detroit Pistons - Milwaukee Bucks
NBA
17:00 ΕΡΤ Sports HD
Κηφισιά - ΠΑΟΚ, Volley League
20:00 ΕΡΤ Sports HD
Φοίνικας Σύρου - Ολυμπιακός
Volley League
20:00 Novasports 2HD
Ζάλγκιρις - Φενέρμπαχτσε
EuroLeague
20:30 COSMOTE SPORT 7 HD
Ουέσκα - Εϊμπαρ
Primera Division

21:00 Novasports 1HD
Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ - Ρεάλ Μαδρίτης, EuroLeague
21:30 COSMOTE SPORT 8 HD
Βαγιαδολίδ - Τζιρόνα
Primera Division
21:45 Novasports 3HD
Αγιαξ - Φιτέσε, Eredivisie
21:45 COSMOTE SPORT 1 HD
Τότεναμ - Μπράιτον
Premier League
22:30 COSMOTE SPORT 2 HD
Αλαβές - Μπαρτσελόνα

τοπικά
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47ο Οδοιπορικό στο Τζουμέρκο (23-25 Μαρτίου 2019)

ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΣ Η ΕΥΛΑΒΕΣΤΑΤΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗ
ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΟ ΜΑΤΣΟΥΚΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
“Σήμερον της σωτηρίας ημών το κεφάλαιον” (Απολυτίκιο)
• Του Δημητρίου Γ. Καλούσιου
Μέρος 3ο
2. Απογευματινό στο Ματσούκι (συνέχεια)
Συνεχίζουμε την καταγραφή
των τοιχογραφιών της Αγίας Παρασκευής στον Κυρίως Ναό:
Β) ΒΟΡΕΙΑ ΠΛΕΥΡΑ και από δυτικά:
α’ ζώνη: Στασίδια.
Β’ ζώνη: Ολόσωμοι, Αντώνιος,
(παράθυρο μονόλοβο), Ραφαήλ
με Ειρήνη, Νικόλαος ο διάκονος,
Χριστόφορος, (παράθυρο μονόλοβο), Εφραίμ ο μεγαλομάρτυς,
Αναστασία η φαρμακολύτρια, Παρασκευή, Αικατερίνη, Ειρήνη η
Χρυσοβαλάντου, Μαρία, Κωνσταντίνος και Ελένη, Πέτρος.
γ’ ζώνη: Ολόσωμοι, Μάμας,
Καλλιόπη, Γλυκερία, Μαρκέλα,
Ευγενία, Μαρία η Μαγδαληνή, Η
αποκαθήλωση του Χριστού, Επιτάφιος θρήνος.
δ’ ζώνη: Επάνω από την Αποκαθήλωση και τον Επιτάφιο μόνον:
Ηγέρθη, ουκ έστιν ώδε (ενδιάμεσα παράθυρο τρίλοβο).
Γ) ΝΟΤΙΑ ΠΛΕΥΡΑ και από δυτικά:
α’ ζώνη: Στασίδια.
β’ ζώνη: Ολόσωμοι, Μόδεστος,
(παράθυρο μονόλοβο), Σεραφείμ,
Αθανάσιος, Ελευθέριος, (παράθυρο μονόλοβο), Νεκτάριος, Χαράλαμπος, Νικόλαος, Σπυρίδων,
Αναπεσών (επάνω από την πόρτα), Βασίλειος, Παύλος.
γ’ ζώνη: Ολόσωμοι: Ιωάννης
εκ Κονίτσης, Δαμιανός, Κοσμάς,
Αρτέμιος, Αλέξανδρος, Βησσα-

Η ιερατική οικογένεια του Ματσουκίου: π. Χρήστος Μακρής και Ελένη του, από
αριστερά: Πέτρος, Γεωργία, Ευαγγελία, Παύλος (24.3.2019, Ν. Αγ. Παρασκευής).

Ο Παντοκράτορας της Αγίας Παρασκευής
περιστοιχούμενος από αγγέλους και αγίους.
ρίων, Ιησούς Χριστός δωδεκαετής, Υπαπαντή Χριστού.
δ’ ζώνη: Επάνω από δωδεκαετή Ιησού και Υπαπαντή μόνον: Η
προσκύνηση των μάγων (ανάμεσα
σε παράθυρο τρίλοβο).
Δ) ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΛΙΤΟΣ (καμάρα), από δυσμάς και από βορρά
προς νότον:
1. Βόρεια: Η Μεταμόρφωση
του Χριστού, η Βαϊοφόρος.
2. Κέντρο: Στηθάρια, προφήτες:
Ναχώρ, Ενώς, Ιωήλ, Ιωράμ, Ιωνάς.
3. Νότια: Η έγερση του Λαζάρου, Η βάπτιση του Χριστού.
Η καμάρα διακόπτεται προς
ανατολάς από τον τρούλο. Τις

υπόλοιπες τοιχογραφίες του Κυρίως ναού δεν πρόλαβα να τις καταγράψω (τρούλος, δύο καμάρες Β. και Ν., πεσσοί).
Τοιχογραφίες του Ιερού:
Α) ΔΙΑΚΟΝΙΚΟ:
Ανατολικά, ολόσωμος ο Πρόχορος.
Β) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΟΓΧΗ:
α’ ζώνη: Βήλο.
β’ ζώνη: Ολόσωμοι, Κύριλλος,
Νικόλαος, Γρηγόριος, Χρυσόστομος, (παράθυρο μονόλοβο),
Βασίλειος, Αθανάσιος, Ιγνάτιος,
Σπυρίδων.
γ’ ζώνη: Η μετάδοσις, Η μετάληψις.

Κώστας Μακρής, ετών 77,
με την κλιτσούλα του, μόνιμος
κάτοικος Ματσουκίου,
στο βάθος ο Άι-Θανάσης
(24.3.2019).
δ’ ζώνη: Ανάμεσα σε δύο σεβίζοντες αγγέλους η ένθρονη Πλατυτέρα βαστάζει τον Χριστό στο
αριστερό.
Έξω από την κόγχη: Ολόσωμος
Λαυρέντιος, Στηθάρια: Δίκαιος
Ιωσήφ, Ιησούς Ναυή, Δίκαιος Μαθουσάλας, άλλοι πέντε που δεν
διαβάσαμε, Δίκαιος Αζαρίας, Δίκαιος Μαχώρ, ολόσωμος Ρωμανός.
Στο κεντρικό κλίτος Μεγάλη
καμάρα, από βορρά και από δυσμάς προς ανατολάς:

Θεία λειτουργία στην Αγία Παρασκευή (24.3.2019).
α’ ζώνη: Στηθάρια, Ιωακείμ,
Άννα.
β’ ζώνη: Η Ανάληψις.
γ’ ζώνη (κορυφή): Στηθάρια,
Οι προφήτες Ιωήλ, Μιχαίας, Μωυσής.
δ’ ζώνη: Πεντηκοστή.
ε’ ζώνη: Στηθάρια, Ανδρόνικος,

Κήρυκος.
Γ) ΠΡΟΣΚΟΜΙΔΗ:
Στην κόγχη η γέννηση του Χριστού, επάνω της ο Μεγάλης βουλής άγγελος, έξω από την κόγχη
και νότια ολόσωμος ο Στέφανος.
(Συνεχίζεται)

Tελέστηκε στην Περιστέρα Καλαμπάκας εκδήλωση μνήμης
για τους πεσόντες στις 2-4-1944, στους Αγίους Αναργύρους Λάρισας
δεν πεθαίνουνε ποτέ!

σαν τη μέγιστη τιμή.

Βρέθηκαν τουφεκισμένοι
άδικα μια χαραυγή,
αλλά μείναν δοξασμένοι
ήρωες αληθινοί.

Η υπέρτατη θυσία
-που κοστίζει τη ζωήγράφεται στην Ιστορία
τοπική και εθνική,

Γιατί λάμπουνε σαν ήλιοι
μες στη μαύρη καταχνιά,
λίγοι, αλλά δείχνουν χίλιοι
που διψάν για λευτεριά.

που περήφανους μας κάνει
σαν εγγόνια ή παιδιά
και της δόξας το στεφάνι
καταθέτουμε σεμνά...

Το καθήκον εκπληρώσαν
και τους δαφνοστεφανώσαν
συγγενείς και εγγονοί

ην τελετή τίμησαν εκπρόσωποι της Περιφερειακής Ενότητας
Θεσσαλίας, της δημοτικής αρχής Καλαμπάκας και πλήθος
κόσμου, ενώ την επιμέλεια
είχε η κ. Γκούμα Κική, εγγονή
θύματος, η οποία μεταξύ άλλων τόνισε τα εξής:

Τ

Οι ήρωες και οι άνθρωποι
γενικά, τότε μόνο πεθαίνουν,
όταν δεν μνημονεύονται από
τους απογόνους.
Αλλά ποιος μπορεί να λησμονήσει θυσίες που στοίχισαν ό,τι πολυτιμότερο κι ακριβότερο διαθέτει κανείς, δηλαδή την ίδια του τη ζωή, που

εθελοντικά προσφέρει στο
βωμό της ελευθερίας της πατρίδας του; Τότε χάνεις αξίες,
ιδανικά, ρίζες, εθνικότητα, τα
πάντα. Γι' αυτό στήνονται
Ηρώα και δαφνοστεφανώνονται, παραμένοντας στη σκέψη
μας και στην καρδιά ολοζώντανοι, αξιέπαινοι, φωτεινοί ση-

ματοδότες, σαν κάτι το ξεχωριστό και το μεγαλειώδες.

“Σ' εσάς που
πρωτοσπείρατε της
λευτεριάς τον σπόρο...”
(απόσπασμα)
Όταν τέτοια παλικάρια
παίζαν τη ζωή στα ζάρια
λέγοντας “μολών λαβέ”,

Εκ μέρους των απογόνων
των θυμάτων
Περιστέρας Καλ/κας

30 σελίδα
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ε τον
επικεφαλής των
Δημοκρατικών
στην επιτροπή
Εξωτερικών Υποθέσεων
της Γερουσίας των ΗΠΑ,
Γερουσιαστή Μπομπ
Μενέντεζ, συναντήθηκε ο
Πρόεδρος της Νέας
Δημοκρατίας, κ.
Κυριάκος Μητσοτάκης
συναντήθηκε χθες με τον
επικεφαλής των
Δημοκρατικών στην
επιτροπή Εξωτερικών
Υποθέσεων της
Γερουσίας των ΗΠΑ,
Γερουσιαστή Μπομπ
Μενέντεζ.

Ο κ. Μενέντεζ αναφέρθηκε
μεταξύ άλλων στον σημαντικό
ρόλο που διαδραματίζει η Ελλάδα ως σύμμαχος χώρα στο
NATO αλλά και στους ιστορικούς δεσμούς που ενώνουν
τις δύο χώρες.
Ο Αμερικανός Γερουσιαστής έκανε ειδική αναφορά
στην κατάσταση στη Βενεζουέλα, στον αγώνα του λαού
της για ελευθερίας και εξήρε
τη στάση του κ. Μητσοτάκη.
Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας
έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Με μεγάλη χαρά υποδεχόμαστε στην Αθήνα έναν πα-
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εσωτερικά

Μητσοτάκης στον Αμερικανό γερουσιαστή Μενέντεζ:

«Η Ελλάδα θα αλλάξει γραμμή
για τη Βενεζουέλα»
ραδοσιακό, πολύ καλό φίλο,
της Ελλάδας. Ο Γερουσιαστής
Μενέντεζ υπήρξε ανέκαθεν
ένας στενός σύμμαχος της
χώρας μας και χαιρετίζω και
εγώ δημόσια την υπερκομματική-νομοθετική του πρωτοβουλία για την δημιουργία
μιας ζώνης ασφάλειας ενεργειακής αλλά και γεωπολιτικής
συνεργασίας στην ανατολική
Μεσόγειο.
Χαιρόμαστε που η πρωτοβουλία αυτή έχει διακομματικό
χαρακτήρα και αναγνωρίζει
τη σημασία της σχέσης των
ΗΠΑ με την Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ. Μία πολιτική η οποία ξεκίνησε από κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και υιοθετείται και
από τη σημερινή κυβέρνηση.
Προσβλέπουμε σε μια ακόμη μεγαλύτερη εμβάθυνση
της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας και ΗΠΑ. Και ειδικά
στον οικονομικό τομέα, στην

προσέλκυση επενδύσεων πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε ακόμη πολλά περισσότερα καθώς η Ελλάδα με γρήγορα βήματα, πιστεύουμε ότι
μετά τις επόμενες εκλογές,
θα βγει από την κρίση που
την ταλαιπωρεί εδώ και μια
δεκαετία.
Τέλος, έθιξα στον Γερουσιαστή, και το ζήτημα που
αφορά τις σχέσεις ΕλλάδαςΕ.Ε.-ΗΠΑ με τη Βενεζουέλα.
Γνωρίζω την προσωπική ευαισθησία του Γερουσιαστή για
το ζήτημα αυτό και τον διαβεβαίωσα ότι η επίσημη θέση
της Νέας Δημοκρατίας δεν
επιδέχεται καμίας αμφισβήτησης. Στηρίζουμε τον μεταβατικό Πρόεδρο της Βενεζουέλας και τοποθετούμαστε
απέναντι στο αυταρχικό καθεστώς του Μαδούρο. Και
εφόσον οι Έλληνες πολίτες
μας εμπιστευτούν στις επόμενες εκλογές, στο ζήτημα
αυτό θα υπάρξει μια ουσιαστική μεταβολή της ελληνικής
εξωτερικής πολιτικής.
Και πάλι θέλω να καλωσορίσω τον καλό φίλο της Ελλάδας, τον Γερουσιαστή Μενέντεζ, στην Αθήνα και να τον
ευχαριστήσω για όσα έχει κάνει για την ουσιαστική προώθηση των Ελληνοαμερικανικών σχέσεων».

e-mail: kalliagra.avgeri@gmail.com

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

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

Συσκευασμένες Ζωοτροφές για όλα τα ζώα

Πώληση λιανική και χονδρική
CMYK

εσωτερικά
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Αλέξης Τσίπρας: Η χώρα δεν θα γυρίσει πίσω

«Στόχος μας σε αυτές τις εκλογές δεν είναι ένα
καλό σκορ, αλλά είναι να φέρουμε ξανά τη νίκη»
«Δ

εν πέρασαν 20 μέρες από την πρώτη συγκέντρωση μας
(σ.σ. στο Γαλάτσι) και το κλίμα έχει αλλάξει, οι πολίτες συσπειρώνονται έρχονται πλάι μας σε έναν μεγάλο και δίκαιο
αγώνα» και «σε όλες τις συγκεντρώσεις μας, όπως και σήμερα, τον παλμό πράγματι τον δίνουν οι νέοι άνθρωποι που ήταν αυτοί που έδωσαν
τον παλμό στον νικηφόρο αγώνα του 2015», είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του για την παρουσίαση του ευρωψηφοδελτίου, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
Τόνισε πως «αυτή η ανταπόκριση και ο ενθουσιασμός δεν δίνουν την
αίσθηση ότι βρισκόμαστε σε μια χαλαρή εκλογική μάχη, αλλά θυμίζουν
μέρες του 2015 και δίνουν το μήνυμα ότι ο προοδευτικός και δημοκρατικός κόσμος έχει πεισμώσει από τη φαιά προπαγάνδα, από τις στημένες ειδήσεις, από τα μηνύματα αλαζονείας που στέλνουν όσοι έχουν
τη βαριά ευθύνη της χρεοκοπίας της χώρας και σήμερα με θράσος απειλούν και κουνάνε το δάκτυλο. Και αυτός ο κόσμος συσπειρώνεται ξανά,
ενεργά δυναμικά στη Προοδευτική Συμμαχία».
«Και όσο περισσότερο οι αντίπαλοί μας γεμίζουν τα πρωτοσέλιδα
των εφημερίδων τους, τις τηλεοράσεις και τις ραδιοφωνικές τους συχνότητες με ψέματα, απειλές και συκοφαντίες, άλλο τόσο οι δημοκρατικοί πολίτες θα γεμίζουν στάδια, γήπεδα και πλατείες σε όλη τη
χώρα για να εκφράσουν τη στήριξή τους σ' αυτή τη μεγάλη προσπάθεια», υπογράμμισε.
Ο κ. Τσίπρας σημείωσε ότι «στόχος μας σε αυτές τις εκλογές δεν
είναι ένα καλό σκορ, αλλά είναι να φέρουμε ξανά τη νίκη για τις προοδευτικές δυνάμεις, την Προοδευτική Συμμαχία, τον ΣΥΡΙΖΑ που θα
δώσει σύνθημα ότι δεν θα γυρίσει πίσω η χώρα, γιατί μονάχα ο ελληνικός λαός είναι αρμόδιος να αποφασίσει αν θα πάμε μπροστά ή θα
γυρίσει πίσω η χώρα».
Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑΠροοδευτική Συμμαχία, με τους εξής 42 υποψήφιους:
-Ελευθερία Αγγέλη, Συντονίστρια του Δικτύου Νεολαιών του Κόμματος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς
-Βλάσης Αγτζίδης, ιστορικός του Ποντιακού και μικρασιατικού Ελληνισμού
-Κώστας Αρβανίτης, δημοσιογράφος
-Ευγενία (Τζένη) Αρσένη, σκηνοθέτης - θεατρολόγος, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της ΔΗΜΑΡ
-Σωτήρης Βαλντέν, πανεπιστημιακός, τ. στέλεχος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, μέλος της Κίνησης «Γέφυρα»

-Αλέξης Γεωργούλης, ηθοποιός
-Νίκος Γραικός, ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου «Φωνή-Γραφή» για τη
διάδοση των νέων ελληνικών στη Γαλλία
-Σπύρος Δανέλλης, βουλευτής Ηρακλείου
-Θοδωρής Δουλουμπέκης, πολιτικός μηχανικός, επικεφαλής ακτιβιστικής κίνησης Ευρωπαίων Σοσιαλιστών
-Μάριος Θεοφιλάτος, μουσικός, μέλος της Γραμματείας ΚΣ Νεολαίας
ΣΥΡΙΖΑ
-Στέργιος Καλπάκης, εκπαιδευτικός, γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής της ΔΗΜΑΡ
-Λουτσιάνα Καστελίνα, ιστορικό στέλεχος της ευρωπαϊκής Αριστεράς
-Πέτρος Κόκκαλης, ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Πειραιά, εκπρόσωπος της πολιτικής κίνησης ΚΟΣΜΟΣ
-Λυδία Κονιόρδου, ηθοποιός, πρώην υπουργός
-Ιωάννα Κοντούλη, οικολογικό κίνημα
-Στέλιος Κούλογλου, δημοσιογράφος, ευρωβουλευτής
-Κωνσταντίνα Κούνεβα, ευρωβουλευτής
-Έλενα Κουντουρά, υπουργός, βουλευτής Α' Αθήνας
-Γιώτα Λαζαροπούλου, πρόεδρος Συλλόγου Εργαζομένων Εθνικής
Τράπεζας-πρώην Εθνοdata
-Πάνος Λάμπρου, δημοσιογράφος, μέλος Πολιτικής Γραμματείας ΣΥ-

ΡΙΖΑ
-Παναγιώτης Κουρουμπλής, βουλευτής Β' Αθήνας, πρώην υπουργός
-Κυριακή Μάλαμα, σκηνοθέτης, διευθύντρια προγράμματος ΕΡΤ3,
μέλος ΔΣ Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
-Γιάννης Μουζάλας, γιατρός, πρώην υπουργός
-Ουφούκ Μουσταφά, δικηγόρος
-Γιονούς Μουχαμμαντί, πρόεδρος Ελληνικού Φόρουμ Προσφύγων
-Στέλλα Μπελιά, εκπαιδευτικός, πρόεδρος ΜΚΟ «Οικογένειες Ουράνιο Τόξο», ακτιβίστρια του ΛΟΑΤΚΙ κινήματος
-Όλγα Νάσση, πολιτιστικός ανθρωπολόγος, Ελληνική Κοινότητα Ιταλίας
-Αλέξανδρος Νικολαΐδης, Ολυμπιονίκης TAE KWON DO
-Ρος Ντέιλι, μουσικός
-Άννα Παπαδημητρίου - Τσάτσου, νομικός, πρώην αντιπεριφερειάρχης Κεντρικού Τομέα Αθηνών
-Δημήτρης Παπαδημούλης, αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ευρωβουλευτής
-Θεοδόσης Πελεγρίνης, πρώην υφυπουργός, πρώην πρύτανης
ΕΚΠΑ
-Γιώργος Πετρόπουλος, αντιπρόεδρος ΑΔΕΔΥ
-Δημήτρης Πλουμπίδης, πανεπιστημιακός, πρόεδρος Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρίας
-Αντώνης Ρέλλας, σκηνοθέτης, ανάπηρος ακτιβιστής
-Νατάσα Ρωμανού, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Columbia &
ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Διαστημικών Μελετών Goddard της NASA,
ειδική σε θέματα κλιματικής αλλαγής
-Φωτεινή Σκοπούλη, πρώην υφυπουργός, πανεπιστημιακός
-Μιχάλης Σπουρδαλάκης, κοσμήτορας Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών ΕΚΠΑ, πρόεδρος της Επιτροπής Διαλόγου για τη
Συνταγματική Αναθεώρηση
-Μαρία Τζαμπάζη, μέλος της Πανελλαδικής Συνομοσπονδίας Ελλήνων
Ρομά ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ
-Βλάσης Τσιόγκας, αγρότης, συνδικαλιστής του αγροτικού κινήματος
-Γιώργος Χρηστάκης, κοινωνικός ψυχολόγος PhD, στέλεχος του αναπηρικού κινήματος, χορογράφος και ιδρυτής της ομάδας DAGIPOLI
DANCE Co
-Ραλλία Χρηστίδου, μουσικός, τραγουδίστρια

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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Τ

η Μεγάλη Τρίτη το βράδυ η αγία μας Εκκλησία
ξετυλίγει μπροστά μας τη σκηνή της αμαρτωλής
γυναίκας που έπλυνε με πολύτιμο μύρο και με τα
δάκρυά της τα πόδια του Χριστού και η οποία στη
συνέχεια τα σκούπισε με τα μαλλιά της.

Την ίδια πράξη είχε κάνει η αδελφή του Λαζάρου Μαρία
στη Βηθανία έξι μέρες πριν το Πάσχα. Άλειψε τα πόδια του
Χριστού με μύρο “νάρδου πιστικής πολυτίμου” (Ιωάν. 12,3)
και τα σκούπισε με τα μαλλιά της, δείχνοντας έτσι την αγάπη
της αλλά και την ευγνωμοσύνη της στο Χριστό για την
ανάσταση του αδελφού της.
Στη Βηθανία πάλι, στο σπίτι του Σίμωνα του λεπρού, δύο
μέρες πριν το Πάσχα, κάποια γυναίκα αμαρτωλή ήλθε για να
ζητήσει το έλεος από το λυτρωτή Χριστό. Πολλοί ήταν
μαζεμένοι εκεί. Όλοι είχαν τρέξει να ιδούν και να ακούσουν
Εκείνον πού 'δινε την υγεία στους αρρώστους, την ανάσταση
στους νεκρούς, τη συγχώρεση στους αμαρτωλούς. “Γονατίζει
μπροστά στον Ιησού με λυγμούς και αδειάζει το πολύτιμο
νάρδο πάνω στα πόδια Του. Χίλιων λουλουδιών μύρα ξεχύθηκαν
γύρω. Πλένει απαλά, γλυκά, στοργικά τα κουρασμένα πόδια
του δασκάλου. Βρύσες έχουν γίνει τα μάτια της. Πνιγμένα
ακούγονται τα αναφιλητά της... Ξεπλέκει τους βοστρύχους
των πυκνών μαλλιών της και σπογγίζει τα πόδια εκείνα, που τ'
άκουσε η Εύα το δειλινό και κρύφτηκε φοβισμένη. Και με
αλάλητους στεναγμούς εκλιπαρεί την άφεση.

Ο

άγιος Γεώργιος
γεννήθηκε
περίπου το έτος
280, στην Καππαδοκία
της Μικράς Ασίας, κατά
τους χρόνους του
αυτοκράτορα
Διοκλητιανού. Εκεί, σε
ένα μοναστήρι της
περιοχής, ο άγιος
Γεώργιος δέχθηκε το
Μυστήριο του
βαπτίσματος και έγινε
μέλος της Εκκλησίας.

Ο πατέρας του ονομάζονταν Γερόντιος, ήταν Έλληνας
Συκλητικόςς και καταγόταν
από πλούσια και επίσημη γενιά της Καππαδοκίας. Σε παλαιό χειρόγραφο αναφέρεται,
ότι γεννήθηκε στην Σεβαστούπολη της Μικρής Αρμενίας
του Πόντου, αρχικά ήταν ειδωλολάτρης και αργότερα
έγινε χριστιανός. Η σύζυγός
του ονομαζόταν Πολυχρονία,
ήταν χριστιανή και καταγόταν
από τον γνωστό Λύδδα (Διάσπολη) της Παλαιστίνης. Η
οικογένεια του αγίου Γεωργίου, όταν ήταν σε μικρή ηλικία, μετοίκησε στην Λύδδα,
λόγω του θανάτου του πατρός
του.
Στην ηλικία των 18 ετών,
κατατάχτηκε στον ρωμαϊκό
στρατό στη Νικομήδεια. Διακρίθηκε για την τόλμη και τον
ηρωισμό του και έλαβε το
αξίωμα του «Τριβούνου». Λίγο
αργότερα ο Διοκλητιανός τον
έκανε «Δούκα» με τον τίτλο
του «Κόμητος» στο τάγμα τον
Ανικιώρων της αυτοκρατορικής φρουράς. Ο άγιος Γεώργιος ονομάζεται Τροπαιοφόρος για την ανδρεία του και
για τον ηρωισμό του στις μάχες.
Το 303 ο Διοκλητιανός,
αφού αντιμετώπισε τις εξωτερικές απειλές στράφηκε
στην αναδιοργάνωση της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Αποφάσισε ότι οι υπήκοοί του θα
πρέπει να τον λατρεύουν ως
θεό και ξεκίνησε διωγμούς
κατά των Χριστιανών.
Έκλεισε τους χριστιανικούς
ναούς, εξόρισε ή βασάνισε
και οδήγησε στο μαρτύριο
Χριστιανούς που δεν πρόδιδαν
την πίστη τους, απόκρινε από
τον στρατό και τις υπηρεσίες
τους Χριστιανούς. Έκανε
τρεις συνελεύσεις για να ορ-
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ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τα δάκρυα της μετάνοιας και τα μύρα της ευγνωμοσύνης
“αφέωνται αι αμαρτίαι αυτής αι πολλαί, ότι ηγάπησε πολύ” (Λουκ. ζ’, 47)
Γράφει ο Κων. Χαρ. Κορλός, θεολόγος
Δέξαι μου...
Ναι, δέξου το μύρο τούτο, που άλλοτε το 'χα δόλωμα για
να ζαλίζω και εμπλέκω στα δίχτυα της αμαρτίας τα θύματά
μου.
Δέξου το σπόγγισμα από τ' αμαρτωλά τούτα μαλλιά, που
κάθε τους βόστρυχος στάθηκε βρόχος για τόσες ψυχές.
Δέξου τα φιλήματα που τα ωχρά μου χείλη θέτουν σαν
σφραγίδα της βαθειάς μου μετάνοιας.
Δέξου τα καφτά δάκρυά μου. Ρέουν από εκείνα τα μάτια
που παιχνίδιζαν σαγηνευτικά, φλογισμένα από οίστρο ακολασίας.
“Αφέωνται αι αμαρτίαι αυτής αι πολλαί, ότι ηγάπησεν πολύ”
τονίζει στο σκανδαλισμένο Σίμωνα το Φαρισαίο ο Κύριος.
Ανασηκώθηκε η γυναίκα... Μια απέραντη γαλήνη απλώθηκε
στην τρικυμισμένη ψυχή της. “Πορεύου εις ειρήνην” ήταν τα
λόγια του διδασκάλου, που την συντρόφεψαν” (Κων. Κούρ-

κουλα, Σκηνές από το Πάθος).
Την αμαρτωλή αυτή γυναίκα προβάλλει σήμερα η αγία μας
Εκκλησία ως θαυμάσιο παράδειγμα μετάνοιας. Κανένας δεν
πρέπει να απελπίζεται, όσο κι αν αμάρτησε. “Υπάρχει για
όλους οδός σωτηρίας. Είναι η οδός που οδηγεί στο Γολγοθά,
στο Σταυρό του Κυρίου. Μια σταλαγματιά από το αίμα Του
φθάνει να σβήσει και να εξαφανίσει όλες τις αμαρτίες... Ας
πλησιάσουμε τον Εσταυρωμένο. Ας ασπασθούμε τα άχραντα
πόδια Του. Ας τα ραντίσουμε με τα δάκρυά μας” (Αυγουστίνος
Καντιώτης πρ. Μητροπ. Φλωρίνης).
Μη λησμονούμε ότι: “όπου επλεόνασεν η αμαρτία, υπερεπερίσσευσεν η Χάρις” (απ. Παύλος). Έτσι θα πλημμυρίσει η
ψυχή μας από αγάπη, χαρά, ειρήνη, από αληθινή ευτυχία. Θα
μοιάζει με τη χιλιοπλούμιστη και μοσχομύριστη ανοιξιάτικη
φύση.-

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
Άγιος Μεγαλομάρτυς Γεώργιος ο Τροπαιοφόρος ο εκ Καππαδοκίας
κάτοικοι της περιοχής όριζαν
με κλήρο το θύμα του δράκοντα. Ολόκληροι στρατοί είχαν αντιταχθεί με τον δράκο,
χωρίς αποτέλεσμα. Ο κλήρος
έφερε και την σειρά της βασιλοπούλας, την οποία έσωσε
ο άγιος Γεώργιος φονεύοντας
τον δράκο.
«Ως των αιχμαλώτων ελευθερωτής, και των πτωχών
υπερασπιστής, ασθενούντων
ιατρός, βασιλέων υπέρμαχος, Τροπαιοφόρε Μεγαλομάρτυς Γεώργιε, πρέσβευε
Χριστώ τω Θεώ, σωθήναι τας
ψυχάς ημών»

Επιμέλεια:

Λευτέρης Σαββουλίδης
Θεολόγος Α. Π. Θ.
Anatolikathsorthodoxias.blog
spot.com
γανώσει τους διωγμούς, στις
οποίες μπορούσαν να είναι
παρόντες οι αξιωματούχοι. Ο
άγιος Γεώργιος πήρε το λόγο,
ομολόγησε την πίστη του στον
Χριστό και πήρε θέση ενάντια
στο διωγμό των Χριστιανών.
Ο Διοκλητιανός οργίστηκε και
διέταξε τη σύλληψη του αγίου
Γεωργίου και τον υπέβαλε σε
σειρά φρικτών βασανιστηρίων.
Η πίστη του αγίου Γεωργίου
γίνεται αφορμή να βαπτισθούν
οι στρατιωτικοί Ανατόλιος και
Πρωτολέων, Βίκτωρ και Ακίνδυνος, Ζωτικός και Ζήνωνας,
Χριστοφόρος και Σεβιριανός,
Θεωνάς, Καισάριος, Αντώνιος
και η βασίλισσα Αλεξάνδρα,
σύζυγος του Διοκλητιανού,
μαζί με τους δούλους της
Απολλώ, Ισαάκιο και Κοδράτο.
Ο Διοκλητιανός δεν το περίμενε και έφριξε με την στάση του αγίου Γεωργίου. Τότε
άρχισε για τον άγιο Γεώργιο
μια νέα σειρά φρικτότερων
βασανιστηρίων, αλλά και θαυμάτων, που έφεραν πολλούς
ειδωλολάτρες στη χριστιανική
πίστη. Αφού τον λόγχισαν, ξέσκισαν τις σάρκες του με ειδικό τροχό από μαχαίρια.
Έπειτα, τον έριξαν σε λάκκο
με βραστό ασβέστη και κατόπιν τον ανάγκασαν να βαδίσει με πυρωμένα μεταλλικά
παπούτσια. Από όλα αυτά ο

«Γεωργηθείς υπό Θεού

ανεδείχθης, της ευσεβείας
γεωργός τιμιώτατος, των
αρετών τα δράματα συλλέξας
σ’ εαυτώ, σπείρας γαρ εν
δάκρυσιν, ευφροσύνη θερίζεις. Αθλήσας δε δι’ αίματος,
τον Χριστόν εκομίσω και ταις
πρεσβείαις Άγιε ταις σαις,
πάσι παρέχεις, πταισμάτων
συγχώρησιν»
«Τον υπέρ κόσμου της
ζωής την ψυχήν αυτού θέντα,
Χριστόν τον Βασιλέα, ποθών
ο στρατιώτης, ο μέγας Γεώργιος, σπεύδει θανείν υπέρ
αυτού, ζήλον γάρ θείον εν
καρδία εσχηκώς, αυτός εαυτόν προσήγαγε. Τούτον ουν
και ημείς ανυμνήσωμεν πίστει, ως θερμόν προστάτην
ημών, ως ένδοξον όντα Χριστού δούλον, μιμούμενον σαφώς τον ίδιον Δεσπότην, και
αιτούντα αυτόν, πάσι παρέχειν πταισμάτων συγχώρησιν».

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών
Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος
Για το βιβλίο του Περ. Βασιλού
Άγιος Μεγαλομάρτυς Γεώργιος ο Τροπαιοφόρος ο Καππαδόκης
Θεός τον κράτησε ζωντανό
και έγινε αιτία να εξευτελιστούν τα είδωλα και οι εκφραστές τους.
Ο άγιος Γεώργιος είδε ενύπνιο, ότι σύντομα θα πάρει
τον στέφανο του μαρτυρίου.
Το ξημέρωμα οι στρατιώτες
τον παρουσίασαν στον Διοκλητιανό.
Ο αυτοκράτορας του ζήτησε να θυσιάσει στον βωμό
του Απόλλωνα. Ο άγιος Γεώργιος μπήκε στον ναό του
Απόλλωνα, έκανε το σχήμα
του σταυρού και τότε το είδωλο του Απόλλωνα έπεσε
και κομματιάστηκε. Ο Διοκλητιανός εξοργισμένος διέταξε
να τον αποκεφαλίσουν.
Έτσι, ο άγιος Γεώργιος
μαρτύρησε προσευχόμενος,
«απετμήθη την κεφαλήν», την
Παρασκευή 23 Απριλίου του
έτους 303. Κατά δε τον υπολογισμό του ιστορικού Ευσεβίου, και σύμφωνα με το μακεδονικό ημερολόγιο, αντιστοιχούσε στην Παρασκευή
της Διακαινησίμου, του Πά-

σχα. Κρυφά σήκωσαν οι Χριστιανοί το τίμιο λείψανό του
και το έθαψαν, μαζί με αυτό
της αγίας μητρός του, η οποία
μαρτύρησε την ίδια ημέρα.
Ο πιστός υπηρέτης του, Πασικράτης, εκτελώντας την επιθυμία του, παρέλαβε το ιερό
λείψανο του Μάρτυρα, μαζί
με αυτό της μητέρας του, και
τα μετέφερε στην Λύδδα της
Παλαιστίνης. Οι Σταυροφόροι
αργότερα, πήραν τα ιερά λείψανα και τα μετέφεραν στην
Δύση. Ο άγιος Γεώργιος θεωρείται προστάτης του Πεζικού και του Στρατού Ξηράς.
Ως πολεμικός άγιος και
ελευθερωτής συγκεντρώνει
πολλές θαυμάσιες διηγήσεις
και παραδόσεις, από τις οποίες η σπουδαιότερη είναι αυτή
που μιλάει για το φόνο του
δράκοντα και της σωτηρίας
της βασιλοπούλας.
Ο δράκος φυλούσε το νερό
μιας πηγής, κοντά στη Σιλήνα
στη Λιβυή και το άφηνε να
τρέχει μόνον όταν εύρισκε
κάποιον άνθρωπο να φάει. Οι

Πάτρα 18/4/2019
Αγαπητέ μου Πρόεδρε και εγκάρδιε Φίλε
Με δικαιολογημένη καθυστέρηση έρχομαι περιληπτικά να
αναφερθώ στο θαυμάσιο βιβλίο
σου, που είχες την καλοσύνη να
μου στείλεις “Κρίση... Χρονογράφημα στα γεγονότα 2011-2018”.
Είναι ομολογουμένως ένας εντυπωσιακός Τόμος μεγάλης ιστορικής, δημοσιογραφικής, λογοτεχνικής και
θεολογικής σημασίας! Ένα βιβλίο που καλύπτει τα γεγονότα μιας περιόδου επτά χρόνων, με χρονογραφήματα
αναφερόμενα στη συνεχιζόμενη ΚΡΙΣΗ... στη χώρα μας,
που δεν είναι μόνο οικονομική αλλά είναι μια πολυεπίπεδη
ΚΡΙΣΗ.
Κρίση θεσμών, αξιών, δομών που εκτείνεται σε όλα
τα επίπεδα του κοινωνικού γίγνεσθαι.
Για τους λόγους αυτούς θέλω να σε συγχαρώ από
καρδιάς για την κοπιαστική πνευματική έκδοση του βιβλίου σου και τη μεγάλη σου προσφορά στην πνευματική
ζωή του τόπου μας.
Αγαπητέ μου φίλε Περικλή
Με την ολοκλήρωση του διαβάσματος του τρίτου πονήματός σου αισθάνομαι την ανάγκη να τονίσω ότι
οφείλουν οι πνευματικοί άνθρωποι στη χώρα μας να γίνουν οι πνευματικοί ταγοί. Για τον λόγο αυτόν οφείλουν
να διαβάσουν το βιβλίο του έγκριτου συγγραφέα των
Τρικάλων Περικλή Βασιλού!
Εγκάρδια
Σοφοκλής Κολαΐτης

τοπικά

Τη Βασιλική
θα επισκεφτεί την Τρίτη
ο υποψήφιος Ευρωβουλευτής
του ΚΚΕ Ρίζος Μαρούδας

Με δυναμική συνεχίζεται η πολιτική δραστηριότητα του
ΚΚΕ μπροστά στις εκλογές του Μάη .Τα στελέχη & τα μέλη
του κόμματος,οι υποψήφιοι στους συνδυασμούς που
στηρίζει απευθύνονται καθημερινά στο λαό,γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε την πραγματική διαφορά !
Στις εκλογές του Μάη μπορούμε να δυναμώσουμε τη
δική μας φωνή , τη δική μας δύναμη , κάνοντας δυνατό το
ΚΚΕ παντού , στο Δήμο ,την Περιφέρεια Θεσσαλίας, στις
Ευρωεκλογές.
Για να μπουν μπροστά οι δικές μας ανάγκες και το δίκιο μας, να αντεπιτεθούμε μαζικά και δυναμικά παντού .
Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο αυτής της δραστηριότητας
ο Ρίζος Μαρούδας , υποψήφιος Ευρωβουλευτής του
ΚΚΕ ο Γιώργος Χαντζιάρας , υποψήφιος δήμαρχος Μετεώρων &ο Βαγγέλης Δημουλάς υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος Θεσσαλίας με τη «Λαϊκή Συσπείρωση» θα
επισκεφτούν την Τρίτη 23 Απρίλη τη Βασιλική
●στις 8:00 μμ, όπου θα μιλήσουν στο καφενείο «Γκαλή»
ΙΣΧΥΡΟ ΚΚΕ ΠΑΝΤΟΥ!
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ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΤΩΣΗ Ο ΣΥΡΙΖΑ …!
Η
πολιτική
κατάσταση της
χώρας είναι σε
πολύ δύσκολη καμπή.
Όλες οι παράμετροι, που
απεικονίζουν το παρόν
και το μέλλον της
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ είναι
αρνητικές. Πολίτες,
επαγγελματίες, γεωργοί,
κτηνοτρόφοι, υπάλληλοι
και συνταξιούχοι είναι με
την πλάτη στον … τοίχο.

Πολλές διαμαρτυρίες, πολλές καταγγελίες και πολλά
σκάνδαλα σε καθημερινή
βάση, δηλητηριάζουν τις ψυχές των πολιτών και δημιουργούν πολύ άσχημα δεδομένα
για την ψευτοΑριστερή παρένθεση του Τσίπρα και της
παρέας του.
Η εικόνα που παρουσίαζε ο
ΣΥΡΙΖΑ το 2015 δεν έχει καμία
σχέση, μετά από μια πενταετία
που κυβέρνησε την χώρα.
Τότε, υπήρχαν υποσχέσεις,
ελπίδες, ενθουσιασμός. Σήμερα «μαύρη μαυρίλα» πλάκωσε σε όλους τους τομείς.
Αυτό δε αποτυπώνεται πολύ
έντονα σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Αρκετές δε απ’ αυτές
φέρουν τον ΣΥΡΙΖΑ με ποσοστό κάτω του 20%, ενώ ο
πρώην συνέταιρος του, Πάνος
Καμμένος, φτάνει μέχρι και
0,3% …!
Έτσι στον ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει
το «ο σώζων εαυτόν σωθήτω».
Βουτιά για τη κυβέρνηση, που
ήθελαν υποτακτικούς, τους
επιχειρηματίες και απόλυτο

Γράφει ο Δρ.

ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ,
D.Ed, M. Ed, P.H.D.,
Πολιτευτής Τρικάλων

έλεγχο των Μ.Μ.Ε. Η σιωπή
δεν είναι πάντα χρυσός. Αυτό
αποδεικνύεται από τις δημόσιες καταγγελίες του Μαρινάκη και του Καμμένου αλλά και
από την άρση ασυλίας του
Λοβέρδου και του Σαλμά. Για
τους Καμμένο και Πολάκη,
γιατί οι εθνοπατέρες του ΣΥΡΙΖΑ με τους … πρόθυμους
δεν έκαναν το αυτονόητο;
Η κυβερνητική κατάρρευση
είναι πλέον δεδομένη και το
αρνητικό κλίμα είναι μη αναστρέψιμο. Φαίνεται πως ο
λαός τους … χόρτασε και κλείνει τα αυτιά του σε όσα ακούγονται. Η πρωτοφανής προεκλογική παροχολογία δεν
συγκινεί τους πολίτες, που
έχουν καταστραφεί από την
μεγάλη φορολογία και από

τις υψηλές εισφορές στα
ασφαλιστικά ταμεία.
Το πλεόνασμα του 3,5% που
υπέγραψε ο Τσίπρας με τον
Καμμένο, ο δεύτερος τώρα
έγινε ο αποδιοπομπαίος …
τράγος, στερούν κάθε ελπίδα
για ανάταξη της οικονομίας και
φυσικά διαγράφουν κάθε προοπτική για επενδύσεις. Λεφτά
δεν υπάρχουν στην αγορά,
που έχει στεγνώσει ενώ το
πρώτο τρίμηνο του 2019, αυξήθηκαν οι τιμές των καταναλωτικών αγαθών κατά 2%. Δυστυχώς η αισχροκέρδεια ζει
και βασιλεύει.
Την στιγμή που 600.000
επαγγελματίες πάνε στο …
απόσπασμα, ύστερα από την
απάτη με τις ρυθμίσεις των
χρεών και το κούρεμα των
συντάξεων, η ψευτοΑριστερή
κυβέρνηση Τσίπρα κάνει ένα
μικρό δωράκι, ενός δις ευρώ,
στον Σωκράτη Κόκκαλη, για το
καζίνο της Πάρνηθας. Η διαπλοκή σε όλο της το μεγαλείο.
Η χώρα μας μεταβλήθηκε σε
«κόπρο του Αυγεία» με όσα καθημερινά βλέπουν το φως της
δημοσιότητας. Ενοικιαζόμενοι
… βουλευτές με μεγάλη προίκα ή με υπουργική καρέκλα,
γίνονται πρόθυμοι να στηρίξουν την κυβέρνηση Τσίπρα,
που ευρίσκεται σε ελεύθερη
πτώση. Κόμματα διαλύονται
και οι αποστάτες κυριαρχούν
στην πολιτική σκηνή.
Πρωτοφανείς καταγγελίες
για οικονομικά σκάνδαλα δηλητηριάζουν την κοινωνία και
αποδεικνύουν πως οι πολιτικοί

της κυβέρνησης δεν έχουν
«ούτε ιερό ούτε όσιο». Η μεγάλη έρευνα, για ξέπλυμα
μαύρου χρήματος στην Intracom του Κόκκαλη, κλονίζει τα
θεμέλια της κοινωνίας.
Οι κοινωνικές μετρήσεις, δίνουν πολύ μικρό ποσοστό
στην κυβέρνηση και δημιουργούν ένα εκρηκτικό κλίμα.
Υπουργοί και βουλευτές βλέπουν το φάσμα της μεγάλης
ΗΤΤΑΣ να πλησιάζει και βρίσκονται σε κατάσταση πανικού. «Η Προοδευτική Συμμαχία» δεν συγκινεί κανέναν και
δεν ενδιαφέρει τον Λαό το να
μπει σε διαδικασία βρώμικων
πολιτικών παιχνιδιών.
Δίψα και Άμμος στην Αρένα
του ΣΥΡΙΖΑ, μετά την επιλογή
των υποψηφίων Ευρωβουλευτών, ενώ γίνονται χρυσές
… δουλειές με την πώληση
των προσωπικών μας δεδομένων. Σοβαρά ρήγματα στην
ενότητα της κυβέρνησης προκαλούν οι εσωτερικές ρήξεις,
ενώ η πολιτική … αρπαχτή
έγινε σχεδόν κανόνας μαζί με
την κακοδιαχείριση των προσφυγικών κονδυλίων.
Πάντως, την Μεγάλη Εβδομάδα, ενδεχομένως να έχουμε
την οριστική απόφαση του
Τσίπρα για το εάν οι Εθνικές
εκλογές θα γίνουν τον Μάϊο ή
τον Ιούνιο. Όσο πιο γρήγορα
γίνουν οι πρόωρες εκλογές
τόσο το καλύτερο για όλους.
Δυστυχώς «είναι πολλά τα
λεφτά» …!

Μέγιστη πασχαλινή ανταπόκριση των τρικαλινών για τα παιδιά
Για άλλη μια χρονιά οι τρικαλινοί και οι τρικαλινές ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Δήμου Τρικκαίων. Συμμετέχοντας στην εκστρατεία που διοργανώνει το τμήμα Παιδείας της Δ/νσης Αθλητισμού, παιδείας, Πολιτισμού του Δήμου Τρικκαίων, προσέφεραν δώρα και παιχνίδια για μαθητές και μαθήτριες με οικονομικές δυσκολίες.
Η σχετική εκστρατεία ολοκληρώθηκε με επιτυχία και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κ. Ακης Αναστασίου μαζί με την προϊσταμένη του τμήματος Παιδείας
κ. Βάνα Αντωνιάδη και στελέχη της Διεύθυνσης Παιδείας, παρέδωσαν τα δώρα την περασμένη Παρασκευή 19 Απριλίου 2019.
Η παράδοση έγινε σε μαθητές/τριες ενός νηπιαγωγείου και ενός δημοτικού σχολείου, προκειμένου το πνεύμα των αγίων αυτών ημερών να συμπορευθεί με την αγάπη και την προσφορά της τρικαλινής κοινωνίας.

Τα δόγματα της εκκλησίας ως δείκτες ζωής
Η πίστη ως κανόνας ζωής. Η
ζωή της Εκκλησίας προσδιορίζεται από την πίστη της. Αποτελεί τη βάση και τον κανόνα
της. Αυτό σημαίνει ότι και οποιοσδήποτε προβληματισμός της
Εκκλησίας, αντιμετωπίζεται σωστά μόνο όταν τοποθετείται στη
βάση και την προοπτική της πίστεώς της. Η συνοπτική παρουσίαση των δογμάτων της
Εκκλησίας, υπάρχει στο Σύμβολο της Πίστεως, στο “Πιστεύω”. Με αυτό ομολογεί ο
Χριστιανός την πίστη του, στον
Τριαδικό Θεό: Στον αγέννητο
Πατέρα, στον Υιό που γεννήθηκε προαιωνίως από τον Πατέρα και σαρκώθηκε από την
Παρθένο Μαρία και στο Άγιο
Πνεύμα που εκπορεύεται από
τον Πατέρα. Ομολογεί ακόμα
την πίστη του, στη μία Αγία, Καθολική κι Αποστολική Εκκλησία, την προσδοκία της αναστάσεως των νεκρών και της
μέλλουσας ζωής. Προβάλλει
όμως το ερώτημα: Ποια σχέση
έχουν τα δόγματα αυτά με το
ήθος των πιστών; Πώς συνδέονται με την ζωή τους; Και την
αναστροφή τους στον κόσμο;

Του Γεωργίου Δ. Κατσικά
-Παλαιότερα οι Χριστιανοί
ζούσαν τα δόγματα, δεν τα
έβλεπαν ως θεωρητικές αλήθειες, αλλά τα συνέδεαν με την
καθημερινή ζωή τους. Αναφέρει
ο άγιος Γρ. Νύσσης, τις δογματικές διαμάχες της εποχής
του: Πηγαίνεις λέει, να μάθεις
την τιμή του ψωμιού και σου
λένε πως ο Πατήρ είναι ανώτερος από τον Υιό ή πως ο Υιός
προήλθε εξ ουκ όντων. Δεν

ξέρω, πως να ονομάσω το κακό
αυτό, φρενίτιδα, μανία ή κάτι
παρόμοιο; (Περί θεότητος Υιού
και Πνεύματος). Η άκαιρη αυτή
αναφορά στα δόγματα αποτελεί
τη μία ακρότητα, ή άλλη είναι η
πλήρης αδιαφορία γι' αυτά, που
παρατηρείται στην εποχή μας.
Σήμερα σχεδόν λησμονήθηκαν
και οι χριστιανοί ζουν, χωρίς ν'
αναφέρονται σ' αυτά. Έτσι
όμως φτωχαίνει η ζωή των πιστών και μένει μετέωρο το ήθος
τους. Το ήθος και το δόγμα
συνδέονται μεταξύ τους οργανικά κι αδιάσπαστα. Η Εκκλησία
ενδιαφέρεται όχι μόνο για την
ορθοδοξία αλλά και για την ορθοπραξία. Τα πονηρά δόγματα
οδηγούν σε διαφθαρμένη ζωή
και αντιστρόφως. Τα δόγματα
συνδέονται άμεσα με τη ζωή
των μελών της Εκκλησίας και
μάλιστα με διπλή κατεύθυνση.
-Έκφραση και Δείκτης ζωής.
α) Τα δόγματα εκφράζουν τη
ζωή της Εκκλησίας. Το Τριαδικό δόγμα, διατυπώθηκε, βιώθηκε κατά το ανθρωπίνως δυνατό στο σώμα της Εκκλησίας,
με την αγάπη προς τον Θεό και
τον πλησίον. Η Εκκλησία με το

μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας ζει το γεγονός της σωτηρίας και της θεώσεως του ανθρώπου που εκφράζουν τα δόγματα. Αυτή είναι η μία κατεύθυνση που οδηγεί στην εξωτερίκευση. β) Υπάρχει όμως κι
αυτή που οδηγεί στην εσωτερίκευση. Εκφράζουν τον τρόπο
ζωής της Εκκλησίας και προσφέρονται για τη διατήρηση
της ίδιας εμπειρίας και ζωής. Μ'
αυτόν τον τρόπο γίνονται για
την Εκκλησία και τους πιστούς
δείκτες ζωής.
Τα δόγματα που γνωρίζει και
διδάσκει φανερά η Εκκλησία
ήταν μυστήρια του Μωσαϊκού
Νόμου, μόνο οι Προφήτες τα
προέβλεπαν με τη δύναμη του
Πνεύματος. Η αποκάλυψη του
Λόγου του Θεού στην Π. Διαθήκη, συμπληρώνεται με την
ενσάρκωση στην Κ. Διαθήκη, για
να ολοκληρωθεί στον μέλλοντα
αιώνα “όταν ο Χριστός φανερωθεί”. Και ο σκοπός του Χριστού και της Εκκλησίας είναι η
σωτηρία και ανακαίνιση του ανθρώπου.
Ο Χριστός αποκαλύπτει στον
κόσμο τον έναν Τριαδικό Θεό.

Και η δογματική διδασκαλία της
Εκκλησίας, συνοψίζεται στην
ταυτότητα που διατυπώθηκε
εξαρχής στην Εκκλησία: “Ιησούς έστιν ο Χριστός”. Έτσι ο
Χριστός κενώθηκε ως Θεός και
ταπεινώθηκε ως άνθρωπος, ανεχόμενος την αδικία που κορυφώθηκε με τη Σταυρική καταδίκη του.
Ο Θεός τον υπερύψωσε στη
δόξα του, με την ανθρώπινη
φύση, γι' αυτό η θέωση του
ανθρώπου δεν είναι έργο αυθαίρετης δυνάμεως αλλά δικαιοσύνης. Εδώ βρίσκεται το
βαθύτερο νόημα της Αναλήψεως, ότι κερδίζει ο Χριστός ως
θεάνθρωπος, το προσφέρει δωρεά στον άνθρωπο. Όλα αυτά
θέλουν ταπείνωση “ως στολή
θεότητος”, χωρίς αυτήν ο άνθρωπος δεν αναγνωρίζει τον
Θεό και παραμένει ξένος προς
αυτόν. Η πίστη στον Χριστό είναι πίστη στον Τριαδικό Θεό και
η ομολογία του Χριστού είναι η
εν Χριστώ ομολογία του Τριαδικού Θεού, που αποκαλύπτεται
για να ανακαινίσει και να θεώσει
τον άνθρωπο. Τα δύο βασικά
δόγματα της Εκκλησίας είναι, το

Τριαδικό και το Χριστολογικό.
Με τα δόγματα διαφυλάσσει η
Εκκλησία τα μέλη της και την
πλάνη. Αφορμή για τη διατύπωση των δογμάτων έδωσε η
εμφάνιση των αιρέσεων. Κατά
τους πρώτους αιώνες της Εκκλησίας, οι ίδιες οι αιρέσεις
διατύπωναν θέσεις σε αντίθεση
με την εκκλησιαστική εμπειρία.
Και γνώρισμα όλων ήταν ότι
αμφισβητούσαν ολικά ή μερικά
την αλήθεια της εν Χριστώ ανακαινίσεως-θεώσεως του ανθρώπου. Τα δόγματα που διατύπωσε η Εκκλησία με τις Οικουμενικές Συνόδους χάραξαν
τα όρια της σε σχέση με τις
εκτροπές που εμφανίσθηκαν
κατά καιρούς.
Γι' αυτό και ονομάζονται
“όροι”, δηλαδή όρια με τα οποία
περιφρουρείται η αλήθεια και
προστατεύεται η ελευθερία των
πιστών. Τα δόγματα δεν εξαντλούν ούτε απολιθώνουν την
αλήθεια της Εκκλησίας. Εκφράζουν τη ζωντανή εμπειρία
της, ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός
στο πρόσωπο του οποίου φανερώθηκε ο Τριαδικός Θεός.(Συνεχίζεται)
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Μ. ΤΡΙΤΗ
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Απευθείας
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Για την Ελλάδα...
Ώρα Ελλάδας
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Άλλη Διάσταση
ΕΡΤ Ειδήσεις - Δελτίο στη
Νοηματική - Αθλητικά - Καιρός
Ο Καιρός Στην Ώρα Του
Σαν Σήμερα τον 20ό Αιώνα (Ε)
Μπροστά στα Γεγονότα
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Αθλητικά - Καιρός
Η Επόμενη Μέρα
ΕΡΤ Ειδήσεις
Peaky Blinders Κ1 Ε1 (Ε)

07:40 Μάγια η Μέλισσα E16 (Ε)
08:00 Ακρόασις (Ε)
08:30 Η Ομορφιά θα Σώσει τον Κόσμο E4
(Ε)
09:00 Υμνογράφος Κασσιανή: Εκστήθι
Φρίττων Ουρανέ
09:50 Γεύσεις από Ελλάδα (Ε)
10:30 Αυτοκρατορία
11:30 Παραμύθι Δύο Πόλεων E2
12:30 Spirit Riding Free E1 (Ε)
13:00 Μάγια η Μέλισσα E13 (Ε)
13:15 Μάγια η Μέλισσα E14 (Ε)
13:30 Ο Ανυπόφορος Χένρυ E3 (Ε)
13:45 Ο Ανυπόφορος Χένρυ E4 (Ε)
14:00 Γιάκαρι E3 (Ε)
14:15 Γιάκαρι E4 (Ε)
14:30 1.000 Χρώματα του Χρήστου E12
15:00 'Eξι Αδελφές Κ5 Ε58 (Ε)
16:00 'Eξι Αδελφές Κ5 Ε59 (Ε)
17:00 Το Φτωχόπαιδο
18:30 Πόντιος Πιλάτος E2 (Ε)
19:00 Ακολουθία του Νυμφίου
21:30 Τα Πάθη (The Passion) E1
23:00 Μικροφίλμ
23:45 Silent
01:15 Η Ομορφιά θα Σώσει τον Κόσμο (Ε)
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Ο Τόπος της Καρδιάς μας (Ε)
Οι Απίθανες E74 (Ε)
Ιστορικά Προσκυνήματα E3
ΕπιΚοινωνία
Στα Βήματα του Απόστολου
Παύλου E2
Ειδήσεις
Ιστορικά Προσκυνήματα E4
Ο Τόπος της Καρδιάς μας Κ5 Ε5
Στα Βήματα του Απόστολου
Παύλου E2 (Ε)
Με το Τρία
Δελτίο Καιρού
Ο Κόσμος των Σπορ
Πολιτικό Τραπέζι (Ζ)
Αποκάλυψη Ακόμα: Αποδοχή
Κληρονομιάς
Δελτίο Καιρού
Ειδήσεις
Άννα Καρένινα E7 (Ε)
Εικαστικές Ξεναγήσεις E4 (Ε)

06:00 Καλημέρα Ελλάδα
10:00 Το Πρωινό
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ANT1 News
Κωνσταντίνου και Ελένης Κ2 Ε6 (Ε)
Ρουκ Ζουκ (Ε)
Κάτι Ψήνεται (Ε)
ΑΝΤ1 News - Δελτίο στη
Νοηματική Γλώσσα
Η Γυναίκα μου Τρελάθηκε
ANT1 News
Κλήρωση Λαϊκού Λαχείου
Πέτα τη Φριτέζα E48 (Ε)
Η Ζωή σε Δύο Πράξεις
Αόρατος Εραστής
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Shopping Star (Ε)
Στη Φωλιά των Κου Κου
Αλήθειες με τη Ζήνα
Ντετέκτιβ Μονκ Κ1 Ε6
Star News
Shopping Star
Elif Κ2 Ε321
Ειδήσεις στη Νοηματική Γλώσσα
Τροχός της Τύχης
Star News
MasterChef 3
'Eνα Γενναίο Ψέμα
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Happy Day στον Alpha
Alpha Ρεπορτάζ
Ειδήσεις
Ελένη
Ο Φανούρης και το Σόι του
Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική
Γλώσσα
Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα Κ2 Ε2
(Ε)
Deal
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
'Eλα στη Θέση μου Κ3 Ε142
Το Σόι σου Κ5 Ε4 (Ε)
Το Τατουάζ Κ2 Ε229
Μετά τα Μεσάνυχτα
Η Τελευταία Παράσταση (Ε)
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Σήμερα
Αταίριαστοι
Μαζί Σου
Οι Ειδήσεις του ΣΚΑΪ
Happy Traveller (Ε)
Pixels
Δελτίο στη Νοηματική
Μαύρη Θάλασσα E32
Τα Νέα του ΣΚΑΪ
Survivor
Βινύλιο

Be a Predator (Ε)
Κοινωνία και Πολιτισμός (Ε)
Τηλεαγορές
Η Νύφη
Κεντρική Ελλάδα Καλησπέρα
Τηλεαγορές
Δελτίο Ειδήσεων
Τηλεαγορές
Η Νύφη
News
Δελτίο Ειδήσεων
Κόντρα και Ρήξη
Θεσσαλών Δρώμενα
Δυνατά και Ελληνικά

ΔIANYKTEPEYONTA ΦAPMAKEIA
8 πρωί – 2 μεσημέρι και 5
απόγευμα έως 8 πρωί επομένης
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 5 2431021341
08:00 π.μ. – 23:00 μ.μ.
ΣΧΟΙΝΑ ΜΙΡΕΛΛΑ
BAΣ. ΤΣΙΤΣΑΝΗ 6
2431027671
Από τις 5 το απόγευμα έως
τις 10 το βράδυ
ΒΛΑΧΟΚΩΣΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΙΟΥΛ.ΑΔΑΜ 8
2431024874
ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΦΩΤΗΣ
ΚΟΝΔΥΛΗ 24, 2431032657
ΡΑΠΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
2431032067
ΣΧΟΙΝΑ ΕΛΙΝΑ
ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ& ΓΑΡΙΒΑΛΔΗ
2431029797
ΤΡΑΙΚΑΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ 7
2431026886
ΤΡΙΓΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΑΡΑΦΗ 21, 2431026644
ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΜΙΑΟΥΛΗ 19
2431031875
ΧΑΙΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 36
2431063833

ΠPATHPIA ΔIANYKTEPEYONTA
Καραγιάννης-7 χλμ.
Τρικάλων-Καλαμπάκας
Κωτούλας-Οδ. Καρδίτσης
Τζάρτζος-Οδ. Μετεώρων
Ευθυμίου-Οδ. Τρικάλων
-Λαρίσης
Γιαννακόπουλος-Διαλεκτό

τηλεόραση
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Ζουλιανίτης-Σερβωτά
Καρανίκας-Μ.Καλύβια
Λαόπουλος-Φανερωμένη
Μπάλλας-Πύλη
Σκαρλέας-Αρδάνι
Τσιγάρας-Βαλτινό

07.45 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
08.20 «Καλημέρα Θεσσαλία»
09.30 Τελεμάρκετινγκ
10.30 «Θεσσαλία LIVE»
11.20 Παιδικό πρόγραμμα «Ατλαντίδα»
12.00 «Μη μου πεις»
13.00 ΤΕΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
14.00 Βυζαντινοί Υμνοι Μ. Τρίτης,
«Απολυτίκιο Κασσιανής»Απολλώνιος Χορωδία Δήμου Νέας
Ιωνίας
14.40 Το Μαγκαζίνο της Θεσσαλίας
16.00 Τελεμαρκετινγκ
17.00 «Η Ωρα της Μαγνησίας»
18.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
18.40 Τελεμάρκετινγκ 19.00 «Καρέ- καρέ μαθήματα σκίτσου» (Ε)
19.30 Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΔΕΚΑ
ΠΑΡΘΕΝΩΝ
21.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
21.45 Εν λευκώ Εκπομπή κοινωνικού
περιεχομένου. Παρουσιάζει ο
Γιώργος Τράντας
23.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
23.40 «Θεσσαλία LIVE»

08.30
10.00
15.00
17.00
18.00
19.00
22.00

ΠΡΩΙΝΗ ΑΤΖΕΝΤΑ
ASTRA MARKET
ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΙ ΡΗΞΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ASTRA MARKET
ΠΟΛΙΤΙΚΟ FORUM

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

07:00
09:45
13:00
14:00
15:00
16:40
17:40
17:50
18:55
20:00
21:00
00:00

Ώρα Ελλάδος 07:00
Ευτυχείτε!
Μεσημεριάτικα
Open News - Μεσημεριανό Δελτίο
Για την Παρέα
Ποιος Ρωτάει;
Open News στη Νοηματική
Για Πάντα Παιδιά Κ1 Ε53
Open News
MacGyver Κ1 Ε15
Ο Υιός του Θεού
Αμέλια

ΚΡΙΟΣ: Η Αφροδίτη από το Σάββατο βρίσκεται
στο ζώδιο σου για να σου δώσει απ’ την ομορφιά, τη λάμψη και τη γοητεία της. Η αλήθεια να
λέγεται ότι σου δίνει και αρκετή ανυπομονησία, αφού αυτό που θες το θες…χθες, όχι σε
λίγο, όχι αύριο.
ΤΑΥΡΟΣ: Η κυβερνήτης σου, Αφροδίτη, πέρασε
στον Κριό και από τη μία δίνει εύνοια στα εργασιακά σου, όπου πιθανές αντιπαλότητες λειαίνονται και γενικότερα το κλίμα γίνεται πιο αρμονικό.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Η αντίθεση Σελήνης-Άρη που έχουμε απόψε σε αφορά άμεσα, γι’ αυτό θα σου πρότεινα να αποφύγεις με κάθε τρόπο τις προσπάθειες να επιλύσεις κάποια παρεξήγηση ανάμεσα σε σένα και το ταίρι σου.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Γίνεσαι περιζήτητη, γοητεύεις και
όσο να ‘ναι αυτό έχει την επιρροή του και στη
σεξουαλική σου ζωή ή το γάμο σου. Κατά τ’ άλλα
βέβαια, με τα βαριά πυροβολικά (σ.σ. Κρόνος,
Πλούτωνας) να βρίσκονται απέναντι σου στον
Αιγόκερω μην έχεις και τεράστιες απαιτήσεις.
ΛΕΩΝ: Καλό θα ήταν να εξετάσεις το ενδεχόμενο να πραγματοποιήσεις κάποιο ταξίδι στο
άμεσο μέλλον, ενώ μπορείς να ελπίζεις και σε
χρήματα από το ξεκαθάρισμα μιας νομικής υπόθεσης.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Η αντίθεση της Σελήνης με τον
Άρη σήμερα σε αφορά λίγο περισσότερο από
τους υπόλοιπους αφού δημιουργούνται παρεξηγήσεις και προβλήματα μέσα στο σπίτι που
σε συνδυασμό με την παρουσία της Αφροδίτης
στον Κριό μπορεί να οφείλονται σε παρανοϊκά σενάρια που έχεις στο κεφάλι σου.

ΔPOMOΛOΓIA OΣE τηλ.: 24310 27529

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

TELEMACHOS CINEMA
Αυτή τη βδομάδα προβάλλονται

ΑΙΘΟΥΣΑ 1:
Σε απογευματινές
προβολές

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

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

“AFTER - ΜΕΤΑ”
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Εχει μεγάλο... στομάχι.
2. Νομπελίστας Λατινοαμερικάνος ποιητής.
3. Ειδησεογραφικά αρχικά - Δεν είναι όλα τα δάχτυλα.
4. Τίτλος της τελευταίας
ταινίας του Ράινερ Βέρνερ Φασμπίντερ (χωρίς άρθρο).
5. Το λένε στα τηλεφωνήματα τους οι...ξένοι Αρχαίο ρήμα κολύμβησης.
6. Υποδιαίρεση ξένου νομίσματος - Μουσική νότα.
7. Επιρρηματική κατάληξη - Συγγραφέας του θεατρικού έργου «Βικτόρ ή τα
παιδιά στην εξουσία».
8. Αραβικό άρθρο - Βαθμός της
ιεροσύνης (αιτ).
9. Είναι το δημοτικό σχολείο.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Ρήμα που ικανοποιεί προσβληθέντα.
2. Ασιατικό κράτος - Εφευρέτης
του σαξόφωνου και... νονός του.
3. Το απόλυτο σκοτάδι - Τόσα
χρόνια έζησε ο Φραντς Σουμπερτ.
4. Ξενική συντομογραφία του
νοκ- άουτ - Σύμβολο της νίκης (αντιστρ.).
5. Είδος πολιτεύματος της αρχαιότητας.
6. Διασχίζει το Τιρόλο - Το τζιτζί-

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
κι, στην καθαρεύουσα.
7. Ρήμα που έχει και τη σημασία
του «ιδρύω» - Ινδός σκηνοθέτης.
8. Η γονιμότητα της ξεχωρίζει Υπάρχει και μεγεθυντικός (αιτ.).
9. Εχει ανεπτυγμένες ποδολαβίδες (αιτ.).
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ριάννας Οικονόμου
Ώρες προβολών:
20.00 & 22.15

5

Eπιμέλεια
I. Tσιμπερδώνη

1 έως 9 και κάθε οριζόντια και κάθε κάθετη στήλη να
έχει όλους τους αριθμούς από 1 μέχρι 9.
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το πρωτότυπο και γεμάτο
χιούμορ ντοκιμαντέρ της Μα-

4

2

9

"Όταν ο Βάγκνερ
Συνάντησε
της Ντομάτες".

Sudoku

Πώς παίζεται

7

24 Απριλίου

ΛΥΣΗ (21-4-2019)

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

8

και Μ. Τετάρτη

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΑΝΤΑΙΟΣ 2. ΡΟΙ
- ΠΙΑΝΑ 3. ΤΕΚΝΑ-ΡΙΣ 4.ΟΜ - Η
ΣΠΑΛΑ 5. ΣΒΑΣΤΙΚΑ 6. ΡΕΙ - ΛΗ 7.
ΡΙΟ - ΔΑΝΟΣ 8. ΠΟΙΚΙΛΟΥΣ 9.
ΟΣΗ - ΣΑΙΤΑ
ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΑΡΤΟΣ - ΟΠΗ 2. ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 3. ΤΙΚ - ΑΕΡΙΟ 4. ΝΗΣΙ 5.
ΤΣΑΠΙ - ΔΙΣ 6.ΟΙ - ΠΙΛΑΛΑ 7. ΣΑΡΑΚΗΝΟΙ 8. ΝΙΛΑ - ΟΥΤ 9. ΛΑΣΑ ΟΣΣΑ

Για να γυμνάζεται
το μυαλό σας

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

ΖΥΓΟΣ: Αν ανήκεις στους αδέσμευτους του ζωδίου αυτή η θέση της Αφροδίτης σου δίνει την
ευκαιρία να κυκλοφορήσεις, να φλερτάρεις και
βέβαια να ερωτευτείς, αφού είσαι πιο ανοιχτός
και οι άλλοι φαντάζουν πιο… συμπαθητικοί.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Αν μπεις στη διαδικασία να ξεκινήσεις γυμναστήριο, κατά πάσα πιθανότητα θα
είναι απλά για να βγεις στην παραλία κορμάρα, επομένως κοίτα μην πληρώσεις καμιά ετήσια συνδρομή, γιατί θα πάει χαμένη.
ΤΟΞΟΤΗΣ: Με την αντίθεση της Σελήνης απ’
το ζώδιο σου με τον Άρη στους Διδύμους τα
νεύρα σου, ειδικά από το απογευματάκι και
μετά, ενδεχομένως να μη βρίσκονται και στην
καλύτερη τους φάση, αλλά μη μεγαλοποιήσεις
τις καταστάσεις.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Το επόμενο διάστημα η οικογένεια θα αποτελεί ένα ευχάριστο καταφύγιο, ενώ
είναι πολύ καλή περίοδος αν θέλεις να προχωρήσεις σε αλλαγές στο χώρο που μένεις. Κι
εννοώ, από απλές αλλαγές στη διακόσμηση,
μέχρι ακόμα και κάποια ανακαίνιση.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Η μέρα σήμερα σου δίνει την ευκαιρία να βρεθείς με φίλους, όμως αν μιλάμε
για τις πιο βραδινές ώρες, καλό θα ήταν να πάρεις μαζί και το κράνος σου, αφού κάποιες ατάκες μπορεί να πέσουν σαν τούβλα και να ανάψουν τα αίματα.
ΙΧΘΕΙΣ: Το επόμενο διάστημα είναι πολύ καλό
για να δεις τους λογαριασμούς σου να αυξάνονται. Και όχι μόνο με τη μορφή ενός έκτακτου
βοηθήματος, που κι αυτό παίζει σε μια προεκλογική περίοδο, αλλά και δημιουργώντας μια
πιο σταθερή πηγή.

Μ. ΤΡΙΤΗ

23

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

Προγράμματα β' ευκαιρίας από τον ΟΑΕΔ
για επιχειρηματίες που έκλεισαν τις επιχειρήσεις τους
Π
ρόγραμμα δεύτερης
ευκαιρίας, για
επιχειρηματίες που
έκλεισαν τις επιχειρήσεις
τους, υπό το βάρος της
οικονομικής κρίσης, έχει
ανοίξει τον τελευταίο
μήνα, όπως δήλωσε στο
ΑΠΕ-ΜΠΕ η Διοικήτρια
του ΟΑΕΔ Μαρία
Καραμεσίνη, που βρέθηκε
στο Ηράκλειο,
συμμετέχοντας σε
εκδήλωση με θέμα τις
νέες πολιτικές του
Οργανισμού, σε ότι αφορά
τις σχέσεις με τους
ανέργους και τις
επιχειρήσεις.

Όπως δήλωσε η κ. Καραμεσίνη, πρόκειται για γενναίες
επιχορηγήσεις που κυμαίνονται
από 12-36 χιλιάδες ευρώ και
απευθύνονται σε όσους θέλουν να ξεκινήσουν ξανά, με
ταυτόχρονη, μάλιστα, ρύθμιση οφειλών, για όσους δεν το
έχουν ήδη κάνει.
«Είναι το πιο πρόσφατο πρόγραμμα που προκηρύξαμε πριν
ένα μήνα και δίνει δεύτερη ευκαιρία σε όσους έκλεισαν τα
μαγαζιά τους και τις επιχειρήσεις τους λόγω της οικονομικής κρίσης. Θα παραμείνει
ανοιχτό για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί, μέχρι να
εξαντληθούν οι θέσεις, ενώ
ακόμη και αν εξαντληθούν οι
θέσεις, που είναι 5.000, είμαστε
διατεθειμένοι να προσθέσουμε
προϋπολογισμό και θέσεις
ώστε να δοθεί η ευκαιρία με
γενναία επιχορήγηση, οι επιχειρηματίας που κατά τη διάρκεια της κρίσης έκλεισαν τις

επιχειρήσεις τους και αυτή την
ώρα είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Οργανισμού και έχουν καταβάλει την
εισφορά υπέρ ανεργίας, να
μπορέσουν και πάλι να ξεκινήσουν».
Η διοικήτρια του ΟΑΕΔ διευκρίνισε ότι αυτή την ώρα είναι 12 προγράμματα απασχόλησης ανοιχτά, ενώ εξήγησε
ότι οι επιχειρήσεις μπορούν
να βρουν το πρόγραμμα που
τους ταιριάζει, εφόσον είναι
πρόθυμοι να δημιουργήσουν
νέες θέσεις εργασίας και θέλουν να επιχορηγηθούν, για
τη δημιουργία θέσεων εργασίας για ανέργους, που είναι
στα μητρώα του Οργανισμού.
«Έχουμε προγράμματα για
όλες τις κατηγορίες ανέργων
και για τις επιχειρήσεις και του
ιδιωτικού τομέα και του δημοσίου, ενώ περιμένουμε την έκδοση αποτελεσμάτων για το τελευταίο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας και τα ειδικά
προγράμματα απασχόλησης»
διευκρίνισε η Διοικήτρια του
ΟΑΕΔ, η οποία πρόσθεσε ότι
προετοιμάζεται πρόγραμμα

επιχειρηματικότητας -έναρξης
δηλαδή επιχειρήσεων- και για
τους υπόλοιπους ανέργους,
που δεν είχαν, όπως είπε, την
ευκαιρία και την εμπειρία και
θέλουν για πρώτη φορά να ξεκινήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα. «Όσο ανακάμπτει
η οικονομία υπάρχουν ευκαιρίες που προσθέτουν θέσεις
εργασίας, όχι μόνο για όσους
είναι άνεργοι και γίνονται αυτοαπασχολούμενοι ή επιχειρηματίες, αλλά και για τους υπόλοιπους που ως άνεργοι θα
απασχοληθούν στις επιχειρήσεις που θα δημιουργηθούν.
Αυτό το πρόγραμμα θα τρέξει
σύντομα» είπε η κ. Καραμεσίνη.
Επιπλέον, η Διοικήτρια του
ΟΑΕΔ από το Ηράκλειο, σε
δηλώσεις της στο ΑΠΕ-ΜΠΕ,
έκανε ιδιαίτερη αναφορά και
στα προγράμματα νεανικής
επιχειρηματικότητας που θα
«τρέξουν» άμεσα.
«Είναι δυο προγράμματα
στήριξης της νεανικής επιχειρηματικότητας και ένα τρίτο
πρόγραμμα για νέους οι οποίοι τελείωσαν το γυμνάσιο ή το
γενικό λύκειο, με στόχο να
αποκτήσουν προσόντα σε
επαγγέλματα, τα οποία μπορούν να υποδεχθούν αυτούς
τους ανέργους. Μιλάμε για νέους που δεν έχουν επαγγελματική εκπαίδευση ή πτυχία
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
αλλά μέσα από τα προγράμ-

ματα απασχόλησης και κατάρτισης θα μπορούν να βρουν
διέξοδο στην αγορά εργασίας.
Είναι μια σειρά από προγράμματα που θα εκδιπλωθούν, σε
2 μήνες από σήμερα και μέχρι
το τέλος του χρόνου» διευκρίνισε.
Σε ότι αφορά την Κρήτη, η κ.
Καραμεσίνη, τόνισε ότι με την
ιδιαιτερότητα του νησιού που
σχετίζεται όχι μόνο με τον τουρισμό, αλλά και τη συνάρθρωση της αγροτικής παραγωγής,
του κατασκευαστικού κλάδου
και του εμπορίου, εμφανίζει
ανεργία, κατά μέσο όρο, μικρότερη από το γενικό μέσο
όρο της χώρας.
«Η ανεργία στο νησί, στο
σύνολο του 2018 στο μέσο
όρο έφτασε το 13% όταν αυτό
το ποσοστό σε εθνικό επίπεδο
είναι 19,3%. Η Κρήτη εμφανίζει
χαμηλότερο ποσοστό, είναι μια
καλή επίδοση για τα δεδομένα
της χώρας, ωστόσο πρέπει να
καταβάλουμε προσπάθειες να
περιοριστεί περισσότερο» είπε
η Διοικήτρια του ΟΑΕΔ.
Σε ότι αφορά πάντως, τις
πολιτικές για την νέα σχέση με
ανέργους και τις επιχειρήσεις,
είπε, ότι είναι πολιτικές που θα
προσδιορίζουν τις εξατομικευμένες ανάγκες και των ανέργων
και των επιχειρήσεων. Των
ανέργων για να βρουν το δρόμο τους με μια σταθερή επαγγελματική προοπτική σύμφωνα
με τα προσόντα τους και τις
ανάγκες τους, ενώ σε ότι αφορά τις επιχειρήσεις, οι πολιτικές
από την πλευρά του Οργανισμού, όπως συμπλήρωσε, θα
στοχεύουν στο να μπορούν οι
επιχειρήσεις να έχουν υποστήριξη από εργασιακούς συμβούλους του Οργανισμού, για
τις ανάγκες πρόσληψης του
κατάλληλου προσωπικού από
το μητρώο των ανέργων, ανεξαρτήτως αν συμμετέχουν ή
όχι στα προγράμματα.

Πώς θα γίνει το «κούρεμα» οφειλών
με την ρύθμιση των 120 δόσεων
Ανοιχτό το ενδεχόμενο επαναφοράς
13ης σύνταξης και 13ου μισθού
Η υπουργός Εργασίας, Έφη Αχτσιόγλου αναφέρθηκε στην ρύθμιση των 120 δόσεων που θα κατατεθεί μετά το Πάσχα και ξεκαθάρισε ότι θα περιλαμβάνει και «κούρεμα» της βασικής οφειλής. «Περιλαμβάνει πέρα από το ‘κούρεμα’ προσαυξήσεων που υπάρχουν
στις ρυθμίσεις και ‘κούρεμα’ βασικής οφειλής, κεφαλαίου. Αυτό δεν
υπήρχε σε προηγούμενες ρυθμίσεις», είπε η υπουργός Εργασίας.
Η απόφαση αυτή φέρεται – σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ – να έχει ενοχλήσει τους δανειστές που θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο η κυβέρνηση για άλλη μία φορά κλείνει το μάτι στους κακοπληρωτές.
«Είναι απαράδεκτο να έχουμε ‘κούρεμα’ της βασικής οφειλής γιατί δημιουργούμε κακό προηγούμενο. Θα πει ο οφειλέτης, αυτός που
πληρώνει κανονικά θα θεωρήσει ότι είναι βλάκας», είπε στον ΣΚΑΪ
ο φοροτεχνικός Αντώνης Μουζάκης.
Πιο συγκεκριμένα η κυβέρνηση σκέφτεται για ελεύθερους επαγγελματίες και επιστήμονες επανυπολογισμό των οφειλών της περιόδου 2002-2016. Μόλις γίνει αυτός ο επανυπολογισμός αυτομάτως
θα υπάρξει μία μείωση της οφειλής.
Επιπλέον θα γίνει επανυπολογισμός των προστίμων αλλά και αυτός θα γίνει πάνω στο νέο μειωμένο κεφάλαιο που θα έχει προκύψει μετά τον επανυπολογισμό. Στη συνέχεια θα γίνει «κούρεμα»
ύψους 85%. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα η συνολική τελική μείωση
να κυμαίνεται μεταξύ 60% και 65%. Από το ποσό που θα μείνει μετά
από αυτούς τους επανυπολογισμούς θα έχουμε πληρωμή έως 120
δόσεις με ελάχιστη δόση τα 50 ευρώ.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο επαναφοράς 13ης σύνταξης
και 13ου μισθού – Τι γίνεται με το αφορολόγητο
Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο της
επαναφοράς της 13ης σύνταξης και του 13ου μισθού στο Δημόσιο,
ενώ επιμένει ότι δεν θα προχωρήσει η νομοθετημένη περικοπή του
αφορολόγητου. «Το λέμε και τώρα για τη μείωση του αφορολογήτου.
Δεν θα γίνει από την δική μας κυβέρνηση. Η ΝΔ λέει θα δούμε, θα
συζητήσουμε», υπογράμμισε ο υφυπουργός Εργασίας, ΤάσοςΠετρόπουλος. Αν δεν περικοπεί το αφορολόγητο δεν θα έρθουν στα
ταμεία του κράτους περίπου 1,9 δισ. ευρώ, ενώ η επαναφορά του
δώρου των Χριστουγέννων στο Δημόσιο θα κοστίσει 900 εκατ. ευρώ.
Το σύνολο για τα δύο αυτά μέτρα είναι 2,8 δισ. ευρώ όταν το υπερπλεόνασμα για φέτος και του χρόνου είναι 1,98 δισ. ευρώ.
Όλα αυτά συμβαίνουν την στιγμή που τα ασφαλιστικά ταμεία
έχουν «παγώσει» την καταβολή των νέων συντάξεων, κύριων και επικουρικών και εφάπαξ. Το υπουργείο Εργασίας θέλει να μην πάει σε
εκλογές έχοντας μία στρατιά συνταξιούχων που δεν έχει πάρει ακόμη την σύνταξη του σκέφτεται να εντάξει στο πολυνομοσχέδιο των
120 δόσεων μία ρύθμιση που θα επιτρέπει την καταβολή μέρους του
εφάπαξ σε ποσοστό που μπορεί να φτάσει στο 80%.
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ι μαθητές της Β’
τάξης του 2ου ΓΕΛ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ στα
πλαίσια προγραμμάτων
Περιβαλλοντικής και
Πολιτιστικής Εκπαίδευσης
πραγματοποίησαν
εκπαιδευτικές επισκέψεις
στην Κέρκυρα, τα Ιωάννινα
και τα Ζαγοροχώρια.

Ο

Oι επί αιώνες ποικίλες πολιτισμικές επιδράσεις που ξεκινούν
από την πρώτη Ελληνική αποίκηση το 750 π.χ περίπου και την Αρχαϊκή περίοδο, τη Βυζαντινή εποχή που την ακολούθησε η περίοδος της Ενετοκρατίας και αργότερα οι Γάλλοι και οι Άγγλοι έχουν
αφήσει στην Κέρκυρα μια ανεπανάληπτη πολιτισμική και αρχιτεκτονική κληρονομιά με πανέμορφα και ανεπανάληπτα κτίρια-μνημεία αρχιτεκτονικής. Η φύση από
την άλλη φρόντισε να προικίσει
απλόχερα την Κέρκυρα με ατέλειωτες φυσικές ομορφιές.
Στόχος του περιβαλλοντικού
προγράμματος με θέμα “ΣΕΡΓΙΑΝΙ ΣΤΑ ΚΑΝΤΟΥΝΙΑ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ”, ενταγμένο στη θεματολογία
“Ανθρωπογενές Περιβάλλον Παράμετροι & Υποβάθμιση”, είναι να
γνωρίσουν οι μαθητές τη μεγάλη
Πολιτιστική μας κληρονομιά, καθώς και τη σημασία της προστασίας και διατήρησης της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς,
αναλλοίωτης στο χρόνο, η οποία
έχει σημαντική αξία για τον άνθρωπο. Ο όρος "Πολιτιστική Κληρονομιά" αναφέρεται σε μνημεία,
ομάδες κτισμάτων και χώρων με
ιστορική, αισθητική, αρχαιολογική,
επιστημονική, εθνολογική ή ανθρωπολογική αξία. Έτσι μέσα
από το πρόγραμμα οι μαθητές εμβαθύνουν στη σημασία αλλά και
την ανάγκη διατήρησης της μεγάλης πολιτιστικής μας κληρονομιάς, αναπτύσσουν τις παρατηρητικές τους ικανότητες, καλλιεργούν τα αισθητικά τους κριτήρια που διδάσκει η αρμονία
της φύσης και θα αποκτούν δεξιότητες διερεύνησης και δράσης γύρω από περιβαλλοντικά
και ιστορικά θέματα.
Άλλος στόχος είναι η εξοικείωση με ομάδες κτισμάτων και χώρους με ιστορική, αισθητική, αρχαιολογική, επιστημονική, εθνολογική ή ανθρωπολογική αξία, να
γνωρίσουν και να περπατήσουν
στα χνάρια της Δύσης και να μυηθούν στην κουλτούρα του Ιονίου,
που Ρωμαίοι, Βυζαντινοί, Ανδεγαυοί, Βενετοί, Γάλλοι, Βρετανοί
και Ρώσοι, έβαλαν το λιθαράκι
τους και χάρισαν στην Κέρκυρα
μια προσωπικότητα πολυπολιτισμική. Χίλιες δυο διαφορετικές
κουλτούρες σμίλεψαν παλάτια,
διαμόρφωσαν συνειδήσεις, μπόλιασαν με δυτικό αέρα τις λέξεις
και τις κερκυραϊκές συνήθειες.
Καντάδες στα καντούνια, φιλαρμονικές στο πάλκο, πετάνκ στη
Γαρίτσα, σοφρίτο και μπουρδέτο
στις κουζίνες. Παραστάσεις και
μυρωδιές που δεν θυμίζουν Ελλάδα.
Το άλλο πολιτιστικό πρόγραμμα με θέμα “Λαϊκός Πολιτισμός –
Ήθη & Έθιμα – Μουσικοί Επηρεασμοί από διάφορες κατοχές”
έχει στόχο να γνωρίσουν τις επιδράσεις στη διαμόρφωση της
κουλτούρας και της καθημερινότητας σε Ζαγοροχώρια – Κέρκυρα – Τρίκαλα. Διαφορετικές επιδράσεις, διαφορετικά ήθη και έθιμα - μουσική – τοπωνύμια και
άλλα στοιχεία του λαϊκού πολιτισμού.
- Η Κέρκυρα, ένα νησί στο
οποίο παρατηρούμε ιδιαίτερα
στοιχεία μουσικής, εθίμων, κουλτούρας, εξουσία της επιρροής
Ενετικού πολιτισμού, σε αντίθεση
με την Τουρκική κατοχή στην
υπόλοιπη Ελλάδα. Σερενάτες, λαϊκά τραγούδια, θρησκευτικοί ύμνοι,
όπερα – Κερκυραϊκό καρναβάλι –
πετεγολέτσα – πανηγύρια – μπάντες, συνθέτουν όλο το παρελθόν
και το παρουσιάζουν στο σήμερα.
- Τα Ζαγοροχώρια, προστατευμένα πλέον από την UNESCO
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Στα πλαίσια Πολιτιστικού και Περιβαλλοντικού προγράμματος

Εκδρομή Β’ τάξης του 2ου ΓΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
σε Κέρκυρα – Ιωάννινα - Ζαγοροχώρια
σαν μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Χωριά σκαρφαλωμένα σε
απόκρημνες πλαγιές ποτέ δεν
κλείστηκαν σε τείχη γιατί προστατεύονταν από χαράδρες, βράχους και απόκρημνες πλαγιές,
αυτά ο λαϊκός πολιτισμός εξύμνησε με τη μουσική και τα έθιμά
του και ανέπτυξε την ανάγκη αλληλεγγύης και συνεργασίας. Οι
ηπειρώτες με ανθρώπους ευεργέτες, που πολλοί μετανάστευσαν, πλούτισαν και επέστρεψαν να
καταθέσουν στα χωριά τους χρήματα, αλλά και βιώματα από ξένους τόπους που έζησαν.
Με όλα αυτά γίνεται προσπάθεια να αντιληφθούν οι μαθητές
την ανάγκη διατήρησης του λαϊκού πολιτισμού, σαν κομμάτι ιδιαίτερο για τον καθένα και την
κάθε περιοχή.
Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής τους εκδρομής στην
Κέρκυρα επισκέφτηκαν τους εξής
χώρους:
Το Παλαιό Φρούριο, Βυζαντινής
κατασκευής του 8ου μ.χ αιώνα,
που περιέκλειε τότε ολόκληρη
σχεδόν την μικρή μεσαιωνική
πόλη που βρισκόταν μέσα σε αυτήν την φυσική προεξοχή γης.
Το Νέο Φρούριο, άλλο ένα δείγμα της μεγάλης οχυρωματικής
ικανότητας των Ενετών, αλλά και
ένα θαύμα αρχιτεκτονικής τέχνης
που έχτισαν οι Ενετοί με την αναγκαστική εργασία των κατοίκων
από το 1576 μέχρι και το 1645.
Το Ανάκτορο των Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου, που κτίστηκε
επί Αγγλοκρατίας, όταν ο Βρετανός ύπατος αρμοστής Adam το
1819 αποφάσισε να χτίσει ένα μικρό σπιτάκι, έτσι ίσα ίσα που να
χωράει άνετα αυτόν και την οικογένεια του, αλλά υπερέβαλε
λίγο και αντί για σπίτι άφησε τελικά στην Κέρκυρα το Γεωργιανού ρυθμού υπέροχο αυτό ανάκτορο. Το κτίριο σχεδιάστηκε
από τον Άγγλο Συνταγματάρχη
Μηχανικό Sir George Whitmore
(1775-1862) και είναι μεγαλοπρεπές αλλά και κομψό παρά το
μεγάλο μέγεθός του. Πρόκειται
για το μεγαλύτερο κτίριο ανακτόρων στην Ελλάδα μετά τα
ανάκτορα του Όθωνα στην Αθήνα, δηλαδή τη σημερινή Βουλή.
Το κτίριο της Ιονίου Βουλής,
όπου σφυρηλατήθηκε η σταθερή
θέληση των εκπροσώπων του
Λαού των Ιονίων Νήσων για την
ένωση με την Ελλάδα και επικυρώθηκε τελικά με το ψήφισμα
της Ιονίου Βουλής στις 23-9 του
1863. Το κτίριο κατασκευάστηκε
από τον Ιωάννη Χρόνη το 1855 σε
νεοκλασικό στυλ και χαρακτηριστική είσοδο από Δωρικούς κίονες.
Την Ιόνιο Ακαδημία, το πρώτο
Ελληνικό πανεπιστήμιο είχε ιδρυθεί ήδη από το 1823.
Tο πανέμορφο Αχίλλειο που
βρίσκεται 10 χιλιόμετρα νότια της
πόλης της Κέρκυρας δίπλα στο
ορεινό χωριό Γαστούρι. Είναι το
ανάκτορο της Αυτοκράτειρας της
Αυστρίας Ελισάβετ που έμεινε
γνωστή ως η θλιμμένη βασίλισσα
Σίσσυ. Λόγω του ότι έπασχε από
φυματίωση, ο γιατρός της συνέστησε νέα θεραπεία θεωρώντας
ότι το κλίμα του Αχιλλείου στην
Κέρκυρα θα την βοηθούσε, πράγμα που και έγινε.
Η Ελισσάβετ αγόρασε το σπίτι
όπου έζησε ο Έλληνας φιλόσοφος Πέτρος Βράϊλας Αρμένης
στην κορυφή του λόφου στο Γαστούρι με θέα στη θάλασσα του
Ιονίου και το Ανάκτορο χτίστηκε
το 1890 από τον Ιταλό αρχιτέκτονα Ραφαήλο Καρίτο και πήρε
το όνομά του από τον Αγαπημένο
μυθικό Ήρωα της Ελισσάβετ τον

Ομηρικό Αχιλλέα.
Η διακόσμηση του Αχιλλείου
έγινε από την ίδια την Ελισσάβετ
και αντανακλά τον θαυμασμό και
την αγάπη της για την αρχαία Ελλάδα, τόσο οι εξωτερικοί κλιμακωτοί κήποι όσο και το εσωτερικό
του κτιρίου είναι διακοσμημένα με
αγάλματα αρχαίων φιλοσόφων,
μυθικών ηρώων και αρχαίων θεών.
Ο θρίαμβος του Αχιλλέα είναι
από τα σπουδαιότερα εκθέματα
του Αχιλλείου, είναι ελαιογραφία
του Αυστριακού Franz Matsch
που απεικονίζει τον Αχιλλέα να
σέρνει με το άρμα του το νεκρό
σώμα του Έκτορα έξω από τα τείχη της Τροίας, βρίσκεται στο τέλος της σκάλας.
Στους κήπους του ανακτόρου
βρίσκουμε το περίφημο άγαλμα
του θνήσκοντος Αχιλλέα, έργο
του Γερμανού γλύπτη Ernst Gustav Herter, που απεικονίζει τον
Αχιλλέα τραυματισμένο να προσπαθεί να βγάλει το βέλος από τη
φτέρνα του, επίσης το εντυπωσιακό άγαλμα του Αχιλλέα ύψους
11, 5 μέτρων, αγάλματα του Ερμή
και του Απόλλωνα, του Σάτυρου
με τον Διόνυσο στους ώμους,
αλλά και ένα άγαλμα του Λόρδου
Βύρωνα.
Μετά από 2 ημέρες έντονης περιήγησης στην Κέρκυρα τα Ιωάννινα αποτελούν ένα προορισμό με
μακραίωνη ιστορία, παραδοσιακή

αρχιτεκτονική και παραδοσιακό
πλούτο.
Το κάστρο των Ιωαννίνων αποτελεί σημείο αναφοράς της πόλης. Η σημερινή του μορφή οφείλεται στον Αλή Πασά ο οποίος ξαναέχτισε το κάστρο το 1815 σχεδόν από τα θεμέλία. Μέσα στο Κάστρο διαμορφώνονται δύο ακροπόλεις. Στη βορειοανατολική
ακρόπολη, ήταν κτισμένα τα ανάκτορα των βυζαντινών ηγεμόνων
της πόλης. Σήμερα στην κορυφή
της δεσπόζει το τζαμί του Ασλάν
πασά, ενώ η δεύτερη ακρόπολη
νοτιοανατολικά, είναι γνωστή ως
Ιτς-Καλέ, δηλ. εσωτερικό φρούριο. Στο κέντρο της υπάρχει το
Βυζαντινό Μουσείο και κοντά σε
αυτό το Φετιχιέ τζαμί και ο τάφος
του Αλή πασά.
Στην πραγματικότητα, το κάστρο αυτό ήταν μέρος των οχυρωματικών σχεδίων του αυτοκράτορα Ιουστινιανού και χτίστηκε το 528 μ.Χ. για να οχυρώσει το
Βυζαντινό κράτος. Τα στοιχεία
λένε πως είναι το πιο αρχαίο βυζαντινό κάστρο, το οποίο την εποχή του Αλή Πασά αποτελούσε το
μεγαλύτερο διοικητικό κέντρο
ολόκληρου του ελλαδικού χώρου. Μέσα στο Κάστρο αναπτύχθηκαν τα ελληνικά γράμματα, εκεί
έζησε ο Αλή Πασάς το μεγάλους
τους έρωτες, εκεί δίδαξαν οι μεγάλοι δάσκαλοι του Γένους, εκεί

σπούδασαν την τέχνη του πολέμου οι μεγάλοι οπλαρχηγοί.
Μετά από μια γευστική ξεκούραση με ηπειρώτικες γεύσεις, πήραμε το καραβάκι για το νησί. Θέλαμε να δούμε από κοντά το γραφικό νησάκι με τα σπιτάκια από
σχιστόλιθο. Εκεί είδαμε αντικείμενα και ενθυμήματα από την
επαναστατική και προεπαναστατική περίοδο, μπήκαμε στο τελευταίο σπίτι του Αλή Πασά, στη
μονή Αγίου Παντελεήμωνος, και
είδαμε το σημείο όπου δολοφονήθηκε το 1822.
Η επίσκεψη στα Ιωάννινα έκλεισε με μία βόλτα δίπλα στη λίμνη
Παμβώτιδα, μία από τις ελάχιστες αστικές λίμνες της χώρας, το
σήμα κατατεθέν των Ιωαννίνων,
ηλικίας 26.000 ετών! Ίσως η ομορφότερη λίμνη της Ελλάδας, με τις
πυκνοφυτεμένες όχθες της και τα
επιβλητικά βουνά να καθρεφτίζονται στα νερά της.
Η εκδρομή συνεχίστηκε με μια
συναρπαστική ανάβαση στα Ζαγοροχώρια, ένα τόπο γεμάτο πανύψηλα βουνά, άγριες χαράδρες,
ιστορικά γεφύρια και γραφικά
χωριουδάκια, αποτελούν ένα μοναδικό δείγμα της παραδοσιακής ηπειρώτικης κουλτούρας. Τα
περισσότερα από τα χωριά έχουν
ανακηρυχθεί παραδοσιακοί οικισμοί χάρη στα ποικίλα αρχιτεκτονικά, πολιτισμικά και ιστορικά

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

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

τΡΙΚΑΛΑ – ΒΟΛΟΣ

7.00, 10.00, 13.00, 15.30, 18.30,

7.00, 11.30, 15.00, 19.00

01.00 νυχτερινό (εκτός Σαβ. προς Κυρ.)

ΒΟΛΟΣ – τΡΙΚΑΛΑ

ΑΘΗΝΑ - τΡΙΚΑΛΑ

6.30, 11.00, 15.00, 19.00

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

7.00, 10.30, 13.30, 15.30, 18.00, 21.00

τΡΙΚΑΛΑ – ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΛΑΜπΑΚΑ – ΜΕτΕΩΡΑ

extra Παρασκευή & Κυριακή: 17.00

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

Καθημερινά: 9.00, 12.00, 15.00

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

ΛΑΡΙΣΑ – τΡΙΚΑΛΑ

8.30, 12.00, 15.15, 17.30, 21.00

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

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

τΡΙΚΑΛΑ – ΚΑΡΔΙτΣΑ

καθημερινά: 8.45, 15.30

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

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

ΚΑΡΔΙτΣΑ-τΡΙΚΑΛΑ

14.30 Δευτ., Τετ., Παρ., Κυρ.

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

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

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

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

πΑτΡΑ - τΡΙΚΑΛΑ

ΚΑΛΑΜπΑΚΑ – τΡΙΚΑΛΑ

Δευτέρα, Παρασκευή, Κυριακή: 15.15

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

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

στοιχεία τους, και είναι χτισμένα
σύμφωνα με τη ζαγορίτικη αρχιτεκτονική, στην οποία κυρίαρχη
θέση έχουν η πέτρα και το ξύλο.
Σαράντα έξι μικρά έργα τέχνης, λαξευμένα στην καρδιά του
βαθύτερου φαραγγιού στον κόσμο, στις όχθες δύο κρυστάλλινων ποταμιών του Αώου και του
Βοϊδομάτη, ανάμεσα σε δύο επιβλητικές κορυφές της Πίνδου την
Γκαμήλα και το Μιτσικέλι.
Επισκεφθήκαμε το Κεντρικό
Ζαγόρι, που συγκεντρώνει και τα
ομορφότερα πιθανότατα χωριά:
Το Δίλοφο, το Κεπέσοβο, τους Κήπους, τα Άνω Πεδινά, το Τσεπέλοβο και το Μονοδένδρι όπου
διανυκτερεύσαμε. Δεν θα μπορούσαμε να αγνοήσουμε στην
περιήγησή μας τον Βοϊδομάτη
ποταμό, παραπόταμο του Αώου.
Οι κύριες πηγές του βρίσκονται
κάτω από το χωριό Βίκος. Στην
διαδρομή του δέχεται και άλλα
υδάτινα ρεύματα που σχηματίζονται στις πλαγιές της Τύμφης ή
προέρχονται από το Φαράγγι του
Βίκου και τελικά συμβάλει στον
Αώο κοντά στην Κόνιτσα. Ο ποταμός έχει συνολικό μήκος 15
χλμ., χαρακτηρίζεται ως ένας από
τους καθαρότερους ποταμούς
της Ευρώπης και δεν είναι τυχαίο
ότι η ονομασία του ποταμού προέρχεται από το Σλάβικο Μπόντε Ματ, που σημαίνει "καλό νερό".
Διασχίζει μία από τις ομορφότερες ορεινές τοποθεσίες της Ελλάδας, η οποία έχει χαρακτηριστεί
εθνικός δρυμός από το 1973,
αλλά και το φαράγγι του Βίκου,
που αποτελεί μνημείο φυσικής
ομορφιάς.
Πιθανότητα μέσα από αυτές
τις δράσεις ο σκοπός των προγραμμάτων επιτεύχθηκε ώστε να
διαμορφώσουν οι μαθητές περιβαλλοντική συνείδηση κυρίως
μέσα από τον προβληματισμό και
την ευαισθητοποίηση αλλά και
την ανάδειξη της αδιάσπαστης και
διαχρονικής σχέσης του ανθρώπου με τα δημιουργήματά του, με
τη φύση και τα δημιουργήματά
της καθώς και το να γνωρίσουν τις
ομορφιές της χώρας που δημιούργησε ο άνθρωπος όπως κτήρια, παλάτια και φρούρια, καθώς
και τις επιρροές που άφησαν οι
κατακτητές προηγούμενων εποχών και έμειναν αναλλοίωτες στο
πέρασμα των χρόνων καθώς να
δουν τη φύση και το περιβάλλον
με ένα διαφορετικό τρόπο.
Οι υπεύθυνες καθηγήτριες
των προγραμμάτων.

ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΧΑΘΗΚΑΝ
ΧΑΘΗΚΕ κινητό Samsung J4
και κινητό MLS. Όποιος τα βρει
παρακαλείται να επικοινωνήσει
στο τηλέφωνο 6980189798
XΑΘΗΚΕ Αστυνομική ταυτότητα κοντά στη στάση Αστικών
στην κεντρική πλατεία, στο όνομα Καραγεώργος Θωμάς. Όποιος τη βρήκε παρακαλείται να
επικοινωνήσει στο τηλέφωνο
2431022866.
ΒΡΕΘΗΚΕ τηλέφωνο, στην
Αμαλίας 14. Όποιος το έχασε
μπορεί να επικοινωνήσει στο
τηλέφωνο 6979050226.
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.

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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«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)
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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 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.
Αύριο 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 αναπαύ-

σεως 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

Πασχαλινό Ιερό Σαρανταλείτουργο
Στον Ιερό Ναό του Αγίου Νεκταρίου της πόλεώς μας θα τελεσθεί
ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΙΕΡΟ ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟ από την Λαμπροτρίτη 30 Απριλίου 2019 έως την Κυριακή των Αγ. Πατέρων 9 Ιουνίου 2019, υπέρ υγείας των Ζώντων και υπέρ αναπαύσεως των Κεκοιμημένων πατέρων και
αδελφών ημών.
Ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία καθημερινά από ώρα 6:30 π.μ. έως
9:00 π.μ.
Εκ του Ιερού Ναού

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 Λιτανεύσεως 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.

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

KΥΠΡΙΑΝΟΣ
ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ

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

• μοσχαράκι γιουβέτσι
• κοτόπουλο μπούτι κοκκινιστό
• τορτελίνια τυριού με κρέμα τυριών
• ρεβύθια φούρνου
• σπανακόρυζο • μπάμιες

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

Τηλ.: 24310 78278
CMYK

ΚΙΝΗΣΗ ΙΕΡΑΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ
ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΕΣ:
Ο Πρωτοσύγκελλος π. Αλέξιος
Κανίνας τη Μεγάλη Τρίτη 23
Απριλίου το βράδυ κατά την ακολουθία του Νυμφίου στον Ιερό
Ναό Παναγίας Επισκέψεως 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
τη Μεγάλη Τρίτη 23 Απριλίου το
βράδυ κατά την ακολουθία του
Νυμφίου στο χωρίο Αγία Κυριακή
Τρικάλων.
Ο π. Χαρίτων Μανιτάρας 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.

ΨΗΓΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ
«Έπειτα βάλλει ύδωρ εις
τον νιπτήρα και ήρχισε να
νίπτη τους πόδας των μαθητών» (Ιωαν.13:5)
Τι σκηνή ταπείνωσης! Αυτός, ο «εν αρχή Λόγος του
Θεού δια του οποίου τα πάντα έγιναν», τώρα, φορώντας την ποδιά του υπηρέτη,
σκύβει και πλένει τα πόδια
των μαθητών, ακόμα και
εκείνου που σε λίγο θα Τον
πρόδιδε! Η αυθόρμητη αντίδραση του Πέτρου: «δεν
θα πλύνεις εσύ τα πόδια
μου στον αιώνα», αμέσως
διαλύθηκε μπροστά στην
κατηγορηματική δήλωση
του Ιησού; «Εάν δεν σε νίψω,
δεν έχεις μέρος μαζί μου»

(εδ.8). Μπροστά στο μεγαλείο της ταπείνωσης του Κυρίου όλοι έμειναν άφωνοι.
Και αμέσως μετά, η φράση
Του: «παράδειγμα έδωσα
σε σας» (εδ.15), παραμένει
το κύριο κριτήριο της γνησιότητας των πιστών Του.
Κάνουμε άραγε ό,τι Αυτός
έκανε σε μας; Όχι βέβαια
την εξωτερική τήρηση του
παραδείγματος Του, αλλά
την από καρδιάς ταπείνωση
και βοήθεια του συνανθρώπου μας. Με κριτήριο το παράδειγμα του Κυρίου μας,
πόσοι άραγε είμαστε υπάκουοι στην εντολή Του: «να
κάνετε και σεις καθώς εγώ
έκανα σε σας» (εδ.15).

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.

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

78435 •
835 554

what’s up: 6986

Δεχόμαστε παραγγελίες
για την μαγειρίτσα του Μ. Σαββάτου
νηστισιμα φαγητα σαρακοστησ
καλαμάρι κοκκινιστό με ρύζι ή ζυμαρικό ..................................6,50 €
μυδοπίλαφο ή κριθαρότο θαλασσινών .....................................6,00 €
Ψητά λαχανικά με φρυγανισμένο ψωμί και λαδολέμονο...........4,50 €
αρακάς - φασολάκια.................................................................4,00 €
ταραμοκεφτέδες - τοματοκεφτέδες ........................................4,50 €
καλαμαράκια τηγανητά με πατάτες...........................................6,50 €

σαΛατΕσ
μαυρομάτικα σαλάτα ..........3,50 €
ρεβυθοσαλάτα ....................3,50 €
Πατατοσαλάτα.....................3,50 €
μελιτζανοσαλάτα................3,50 €
Πολίτικη με ελιές................3,50 €
μαρούλι..............................3,00 €

αγγουροντομάτα .........3,50 €
Χόρτα..........................3,00 €
μπρόκολο ...................3,00 €
κουνουπίδι ..................3,00 €
Παντζάρια ...................4,00 €
Λάχανο........................3,00 €

Κρεατικά της ώρας, θαλασσινά και ψάρια καθημερινά

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

•Δέχεται καθημερινά
με ραντεβού
•Επισκέψεις
φυσιοθεραπείας
κατ’ οίκον

Δεκτά ΕΟΠΥΥ
και λοιπά ταμεία

Bύρωνoς 9
Tηλ.: 24310 30335
Kιν.: 6932166067

•Μάρμαρα •γρανίτες
•πέτρες•σχιστόλιθοι

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

κοινωνικά
† ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας πατέρα,
παππού, αδελφό και θείο

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
ΔΗΜ. ΚΥΡΙΑΚΗ
Ετών 82
Θανόντα κηδεύουμε σήμερα Μεγάλη Τρίτη 23 Απριλίου 2019 και ώρα
2.00μ.μ., εκ του Ιερού Ναού Παναγίας
Φανερωμένης στην Φανερωμένη Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.
Φανερωμένη Τρικάλων 23-4-2019
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Δημήτριος και Πόπη Κυριάκης, Μαρίνα Κατσίμπα.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Σημ.: 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Παναγίας
Φανερωμένης στην Φανερωμένη Τρικάλων, σήμερα Μεγάλη
Τρίτη 23 - 4 - 2019 και ώρα 1.30μ.μ.
2) Ο καφές θα προσφερθεί στο Καφενείο του Ευάγγελου Κωστόπουλου στην Φανερωμένη Τρικάλων.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΤΑΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Τά Γραφεία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως τήν Μεγάλη Ἑβδομάδα θά παραμείνουν ἀνοιχτά μέχρι καί τήν Μ. Τετάρτη. Μετά τό
Πάσχα τήν ἐβδομάδα τῆς Διακαινησίμου θά εἶναι ἀνοιχτά τήν
Τρίτη καί τήν Πέμπτη μέ ὡράριο 11:00 ἔως 01:00 τό πρωί. Μετά
τήν Κυριακή τοῦ Θωμᾶ θά ἐπανέλθουν κανονικά στό πρόγραμμά
τους.
ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ

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.

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

ΤΗΛ.: 6932 403 990

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

Το Δ.Σ. του Φιλανθρωπικού Σωματείου Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ αύριο 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.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

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

σελίδα 39

Το Σωματείο Καθαριστριών & Καθαριστών Ν.Τρικάλων
εκφράζει τη βαθιά θλίψη του χωρίς να υπάρχουν λόγια παρηγοριάς στην Οικογένεια της συναδέλφου Σχολικής Καθαρίστριας Ουρανίας Ψύλλη για την απώλεια του γιού της
Μάριου Ψύλλη που “έφυγε” τόσο νωρίς.
Όλοι οι συνάδελφοι είναι συντετριμμένοι και συμπαρίστανται στο βαθύ πένθος της οικογένειας.
Συναδελφικά
Για τη Διοίκηση του Σωματείου
Η Πρόεδρος
Η Γεν. Γραμματέας
ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΤΡΑΓΑΝΗ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ “Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ”

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

Τελετές

23

ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ &
ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Kήρυγμα Ευαγγελίου
•Εκκλησιαστικά είδη • Είδη μνημείου
•Κηροπωλείο • Λουλούδια

Μ. ΤΡΙΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Μενέντεζ: Ισχυρός σύμμαχος
των ΗΠΑ η Ελλάδα
«Η σχέση μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ είναι ισχυρότερη από ποτέ»
δήλωσε ο Αμερικανόςς γερουσιαστής Μπομπ Μενέντεζ κατά τη
συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο στο Προεδρικό Μέγαρο. «Είναι μεγάλη τιμή να βρίσκομαι σήμερα εδώ και εκτιμώ πάρα πολύ το ότι μου διαθέσατε τον
χρόνο σας» ανέφερε ο κ. Μενέντεζ απευθυνόμενος στον κ. Παυλόπουλο.
Ο Αμερικανός γερουσιαστής υπογράμμισε παράλληλα πως «η
Ελλάδα είναι ένα πολύ ισχυρός και σημαντικός σύμμαχος των ΗΠΑ
στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και ένας σύμμαχος ο οποίος έχει τηρήσει
τις υποχρεώσεις του» πράγμα που – όπως είπε – ο ίδιος θα επιθυμούσε «να κάνουν και όλοι οι άλλοι σύμμαχοι». Ο κ. Μενέντεζ
χαρακτήρισε «εξαιρετικές» τις διμερείς σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ.
«Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω γι’ αυτά τα οποία μας παρέχετε
στη Σούδα, όπως επίσης και για την σχέση που έχουμε στον τομέα της ασφάλειας. Θα ήθελα να προσθέσω ότι υπάρχει και μια
σημαντική ελληνική διασπορά στις ΗΠΑ, η οποία όλο και περισσότερο επιστρέφει και επενδύει στην πατρίδα της» είπε. Από την
πλευρά του ο κ. Παυλόπουλος ευχαρίστησε τον κ. Μενέντεζ για
τη στάση που έχει τηρήσει και τις υποστηρικτικές θέσεις του σε
ό,τι αφορά την Ελλάδα και την Κύπρο. Όπως επισήμανε, οι θέσεις
αυτές, «στην ουσία είναι θέσεις οι οποίες αφορούν την εμπέδωση της ειρήνης και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή και
ιδίως στην τόσο ταλαιπωρημένη Ανατολική Μεσόγειο και την Μέση
Ανατολή».
«Ιδίως οι τελευταίες θέσεις που πήρατε σχετικά με το ποιες είναι οι υποχρεώσεις των συμμάχων μέσα στον χώρο του ΝΑΤΟ, είναι και θέσεις που αφορούν την ισχύ του ΝΑΤΟ και την επιτέλεση της αποστολής του. Συμφωνούμε απόλυτα, κύριε Γερουσιαστά,
ότι για να είσαι συνεπής σύμμαχος μέσα στο ΝΑΤΟ, όπως λέμε
εμείς οι Έλληνες με μία παροιμία ‘δεν μπορείς να πατάς πάνω σε
δύο βάρκες’. Και ο νοών νοείτω» υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Εξήρε ακόμη την στήριξη του Αμερικανού γερουσιαστή «σε μια πολιτική η οποία υπερασπίζεται τον Άνθρωπο μέσα από
την υπεράσπιση εμβληματικών αρχών και αξιών, όπως είναι εκείνες της αλληλεγγύης, των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου, της Δικαιοσύνης και, ιδίως, της κοινωνικής Δικαιοσύνης».
«Εμείς οι Έλληνες και εγώ προσωπικώς, σας παρακαλούμε να
συνεχίσετε αυτό τον αγώνα σας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρέπει
στις Ηνωμένες Πολιτείες να εμπεδωθεί αυτή η πολιτική υπέρ του
Ανθρώπου. Και αυτό γιατί οι ίδιες αρχές και αξίες αφορούν και την
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κατσικάκια
από Μυρόφυλλο,
Γενέσι και Ξυλοπάροικο
σε τιμές τρέλας
Επίσης μπορείτε να βρείτε
συκωταριές, έντερα γλυκάδια,
κοιλίτσες, σκέπες για το
πασχαλινό σας κοκορέτσι - μαγειρίτσα

από Πυργετό, Ξυλοπάροικο,
Δενδροχώρι, Πρίνος Τρικάλων
σε Τιμή ΣΟΚ κάτω του κόστους

ιών
α
λ
α
άπ
ων
Αγορ ν-σιδήρ
νλλω
μετά φορτηγώ ν
και νημάτω
μηχα

Σασμάν

2+1
ταχύτητες

ρά

Προσφο
από

540 €

CMYK

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

