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Με τη χθεσινή απόφαση του Δ. Σ. Τρικκαίων

Στα Τρίκαλα η τιμή της αμόλυβδης
αγγίζει το μέσο όρο της χώρας,
περίπου στο 1,64 ευρώ ανά λίτρο
>> 9

Ζεστάθηκαν οι τσέπες
των αγροτών
Ο ΟΠΕΚΕΠΕ πλήρωσε 110 εκατ. ευρώ
σε 69.967 δικαιούχους
>> 8

Τα 5 στρέμματα στο Ριζαριό θα πρέπει να αξιοποιηθούν σε χρονική προθεσμία οκτώ ετών

ΣΕΛ.
4

Η Euromedica Τρικάλων
υιοθετώντας τις εξελίξεις
στην απεικόνιση του μαστού,
γνωστοποιεί τη λειτουργία νέου
τμήματος Ψηφιακής 3D
Τομοσύνθεσης και Ψηφιακής
Μαστογραφίας FFDM
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ «ΑΓΡΟΓΑΛ»

Συγγρού 28
Επικοινωνία: 24310 74480, 24310 20017

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:

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

24320 78007-24320 22507-24320 22426

Διανομή κατ’ οίκον
στη φθηνότερη τιμή της αγοράς

Τηλ. επικ.: 24310 88138
CMYK

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

Αρ. Πιστ. 506925 QM08
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Σαν Σήμερα
1915
Οι Νεότουρκοι συλλαµβάνουν 200 εξέχοντες Αρµένιους της Κωνσταντινούπολης.
Αρχή της γενοκτονίας των
Αρµενίων, που στοίχισε τη
ζωή σε 1,5 εκατοµµύριο ανθρώπους ως το 1923.
1918
Λαµβάνει χώρα η πρώτη
αρµατοµαχία στην ιστορία
των πολεµικών αναµετρήσεων. Στο Βιγιέ - Μπρετονέ
της Γαλλίας έρχονται αντιµέτωπα τα βρετανικά τανκς
Mark IV και τα γερµανικά
A7V.
1944
Τα γερµανικά στρατεύµατα κατοχής εκτελούν στους
Πύργους (Κατράνιτσα) Κοζάνης 318 κατοίκους του
χωριού, σε αντίποινα για την
εκτέλεση δύο γερµανών
στρατιωτών από δυνάµεις
του ΕΛΑΣ.
1967
Το διαστηµόπλοιο «Σογιούζ 1» συντρίβεται κατά την
επιστροφή του στη Γη, µε
αποτέλεσµα να σκοτωθεί ο
κοσµοναύτης Βλαντίµιρ Κοµαρόφ. Είναι ο πρώτος άνθρωπος που χάνει τη ζωή
του κατά τη διάρκεια διαστηµικής αποστολής.

Γ

ια να βγούμε
λίγο από τη
γυάλα μας!
Σοκαρίστηκαν
πολλοί από την
αντίδραση των
Γάλλων, τις θεωρίες
συνωμοσίας και τα
ένστικτα που
ξύπνησε η
καταστροφή της
Παναγίας των
Παρισίων. Δεν θα
έπρεπε.

Ενα σηµαντικό κοµµάτι του γαλλικού λαού
βιώνει πρωτόγνωρες πιέσεις και αβεβαιότητες.
Ηδη ένιωθε ότι ένας παλιός και «ασφαλής» κόσµος, τον οποίο είχε συνηθίσει, καταρρέει.
Βίωνε τη φτωχοποίηση. Εβλεπε τα ιστορικά
σατό και οινοποιεία να
περνούν σε χέρια Κινέζων και να µετονοµάζονται µε προσφιλείς κινεζικές ονοµασίες.
Ενιωθε τη µεταναστευτική πίεση, που είναι
πάρα πολύ έκδηλη στο
Παρίσι, αλλά και σε όλη
τη γαλλική επαρχία. Και
ταυτόχρονα, του έλειπε
µια στιβαρή ηγεσία, που
να του µιλάει όχι µόνο

Η σημαία της αγωνίας
στο µυαλό αλλά και στην
καρδιά για το πώς µπορεί να ξεφύγει από αυτά
τα αδιέξοδά του.
Οταν, λοιπόν, βλέπουν
αυτοί οι πολίτες το πιο
ιστορικό σύµβολο της
Γαλλίας να καίγεται και
να καταρρέει, λογικό δεν
είναι να ξυπνήσει µέσα
τους φόβος για το µέλλον, για το ποια είναι η
χώρα τους και πού πάει;
Ακόµη και για το αν αυτό
που ήξεραν ως ∆ύση
διαλύεται µπροστά στα
µάτια τους;
Οσοι ζούµε από την
«άλλη όχθη» δεν καταλαβαίνουµε µερικές φορές τι γίνεται γύρω µας.
Ή, χειρότερα ακόµη, το
σνοµπάρουµε.
Το πλήρωσαν ακριβά
αυτό πολλές δυτικές ελίτ
τα τελευταία χρόνια.
Περνούσα προσφάτως από µια πάλαι ποτέ
µεσοαστική περιοχή,
στην οποία και µεγάλωσα. Σε µερικά µπαλκόνια
έβλεπες ελληνικές σηµαίες, µία εδώ και µία

Το Άγγελμα

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α 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• ∆ΟΥ 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)
- Σταδίου 24 (περίπτερο)

Του Αλέξη
Παπαχελά
από την
«Καθημερινή»

της ημέρας

ΕΘΝΟΣ:

```

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ Α.Ε.

παρακάτω. Ενας φίλος
που ήταν µαζί µου σχολίασε πως «τίποτα ακραίοι θα είναι».
Είναι πολύ εύκολο να
τους σβήσεις έτσι από
τον χάρτη. Αυτοί οι άνθρωποι ένιωσαν, όµως,
τα τελευταία δέκα χρόνια ότι από νοικοκύρηδες αστοί έγιναν νεόπτωχοι. ∆εν µπορούν να
µετακοµίσουν.
Τα διαµερίσµατά τους
δεν αξίζουν σχεδόν τίποτα πια. Εκεί όπου
υπήρχε το παραδοσιακό
αστικό ζαχαροπλαστείο
λειτουργεί τώρα ένα µαγαζί µε την ονοµασία Kabul Grill.
To εύκολο είναι να
τους χαρακτηρίσεις ρατσιστές ή ό,τι άλλο, αν
παραπονεθούν για όσα
βιώνουν.
∆εν είναι, όµως, υποχρεωµένοι να έχουν διαβάσει Χαράρι ή Κίγκαν
για να καταλάβουν ορθολογικά τι παίζεται παγκοσµίως γύρω τους,
ούτε τους προετοίµασε

κάποιος για το νέο σκηνικό.
Η σηµαία που έχουν
στο µπαλκόνι είναι µια
κραυγή αγωνίας. Μπορείς να την ακούσεις και
να προσπαθήσεις να µιλήσεις µε αυτόν τον κόσµο.
Μπορείς και να τη χαρίσεις στους εµπόρους
του µίσους και της ψεύτικης ελπίδας, πως όλα
µπορεί να ξαναγίνουν
όπως παλιά...
Για να είµαι σαφής,
δεν πιστεύω ότι πρέπει
να χαϊδέψεις αυτιά ή
βάρβαρα ένστικτα που
γεννιούνται µέσα από τα
αδιέξοδα όσων έχουν
µείνει πίσω, εγκλωβισµένοι και χωρίς καµία θετική προσδοκία για το
µέλλον τους.
Το χειρότερο που µπορείς να κάνεις, πάντως,
είναι να τη σνοµπάρεις
και να την ειρωνευθείς...

Μυρσίνη
Ζορμπά

"Δεύτερη ευκαιρία
για τα αυθαίρετα"

```
(Διότι από το να
γκρεμίζεις προτιμάς
το… χρήμα!)

:«Πρέπει να ξαναπιστέψουμε ότι το
βιβλίο μπορεί να αλλάξει τον κόσμο»
```
(Να το ψάξουμε στο… ιντερνέτ
να δούμε αν είναι έτσι!)

Με πολλή υποµονή,
µε πολλή καρτερία,
µε πολλή προσευχή
και µε πίστη στο Θεό, χωρίς
να γογγύζουµε να περνάµε
τις ώρες της δοκιµασίας.
Άγιος Ιάκωβος εν Ευβοία

Το ανέκδοτο της ημέρας
Η αμάθεια
Ένας Ελβετός ψάχνοντας οδηγίες για να πάει κάπου, βρίσκει σε µια
στάση λεωφορείου δύο Αµερικανούς που περίµεναν:
"Entschuldigung, koennen Sie Deutsch sprechen?" τους ρωτά
Οι δύο Αµερικανοί τον κοίταζαν.
"Excusez-moi, parlez vous Francais?" προσπαθεί πάλι ο Ελβετός
Οι δύο Αµερικανοί εξακολουθούσαν να κοιτάζουν
"Parlare Italiano?"
Καµία απάντηση οι τύποι.
"Hablan ustedes Espanol?"
Τίποτα πάλι, καµία απάντηση
Ο Ελβετός νευριασµένος τους άφησε κι έφυγε.
Ο ένας Αµερικανός γυρνάει στον άλλο και του λέει:
"Ρε συ, µήπως να µαθαίναµε καµία ξένη γλώσσα;"
"Γιατί;" λέει ο άλλος "κι αυτός ο τύπος ήξερε τέσσερις γλώσσες αλλά δεν τον
ωφέλησε σε τίποτα"

Γενική πρόγνωση για σήμερα

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Σ Η Μ Ε Ρ Α

Μ. Τετάρτη 24/4/2019

Η δυστυχία του να είσαι
νονά (το Πάσχα)
Τι σχέση µπορεί να έχουν άραγε
οι λαµπάδες µε τις κούκλες και
ό,τι άλλο φαντάζεται ο νους µε
το πραγµατικό νόηµα της
Λαµπρής;
Οταν γεννήθηκε η µπέµπα, το
σπίτι γέµισε γέλια και... κλάµατα.
Η µικρή δεν κοιµόταν τα βράδια
γιατί είχε πονάκια. «Μοιάζει µε
τη γιαγιά της την Ευτέρπη, που
είναι γκρινιάρα» είπε µια µέρα η
θεία της η Νίτσα που ήρθε επίσκεψη.
«Γι’ αυτό και εµείς θα τη βγάλουµε Ευτέρπη» βιάστηκε να
απαντήσει ο µπαµπάς της. «Τι
λες, βρε Σταύρο, Ευτέρπη θα το
πούµε το παιδί µας; Να το κοροϊδεύουν θέλεις στο σχολείο;».
Και όµως, όταν τη βάφτισε η
Ζέτα -συνάδελφος του Σταύρου
από το γραφείο- της έδωσε αυτό
το όνοµα. «Θα τη φωνάζουµε
Πέπη» είπε µετά τη βάφτιση η
Ζέτα, και όταν µεγάλωσε λίγο η
Πέπη και άρχισε να λέει τα πρώτα
της λογάκια τη φώναζε νονά.
Τι υπέροχα που ακούγεται! Και
αυτό επειδή η νονά είναι ένα πολύ
ιδιαίτερο και σηµαντικό πρόσωπο
στη ζωή µας. Ηδη από την παιδική
µας ηλικία την έχουµε συνδυάσει
µε όµορφες στιγµές, γιορτές και
δώρα.
Ο ρόλος της νονάς είναι µοναδικός, αφού γίνεται η πνευµατική
µητέρα. Το Πάσχα βέβαια είναι η
γιορτή που η νονά έχει την τιµητική της!
Τα βαφτιστήρια περιµένουν πώς
και πώς τα δώρα και τις λαµπάδες,
και φυσικά είναι µια περίοδος που
και η νονά από την πλευρά της
πρέπει να προετοιµαστεί κατάλληλα.
Οταν η Ζέτα λοιπόν πήγε να
αγοράσει και την πασχαλινή
λαµπάδα για την Πέπη σάστισε:
λαµπάδα που είχε πάνω την
Μπάρµπι, λαµπάδα σοκολάτα,
λαµπάδα παγωτό χωνάκι, λαµπάδα µε τον αγκαλίτσα, λαµπάδα
πιτόγυρος. Τι να πρωτοδιαλέξει
η φουκαριάρα για να ευχαριστήσει
τη µικρή Πέπη...
Και άραγε τι σχέση µπορεί να
έχουν αυτές µε το πραγµατικό
νόηµα της Λαµπρής; Τι σχέση
µπορεί να έχουν µε τον Μυστικό
∆είπνο, τη Σταύρωση και την Ανάσταση του Θεανθρώπου; Είπε
πουθενά ο Ιησούς προς τους
µαθητές του, όταν γιορτάζουν οι
χριστιανοί τον γυρισµό Του από
τον κάτω κόσµο, να κρατάνε τα
παιδιά τους λαµπάδες µε Τρανσφόρµερ και τον Μπάτµαν που
θα ξεπαραδιάζουν τις νονές;
Ο Ιησούς το µόνο που είπε ήταν
«Αγαπάτε αλλήλους» και την περίφηµη φράση «Ο πιστεύων εις
εµέ, καν αποθάνη, ζήσεται» για
να µεταφέρει το µήνυµα της αιώνιας ζωής.

Αραιές νεφώσεις κατά διαστήµατα
πιο πυκνές µε ασθενείς τοπικές βροχές
στα νότια.

Της Άντζελας Ζιούτη
από το «Εθνος»

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί
3 µε 5 µποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 11
έως 23 βαθµούς Κελσίου.

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

Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ

Θερμά λόγια Σάκη
για Πέτρο Κόκκαλη
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Όχι στη Χρυσή Αυγή

Ο χρΙΣΤΟΣ πρΟΣΕΥχΟΜΕΝΟΣ

Να μην παραχωρήσει χώρους ενόψει των
εκλογών στη Χρυσή Αυγή αποφάσισε, χθες
ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Τρικκαίων.
Η απόφαση πάρθηκε έπειτα από πρόταση που κατέθεσε η Λαϊκή Συσπείρωση για
την υιοθέτηση ψηφίσματος, όπου θα εκφράζεται η αντίθεση του σώματος στην
οποιαδήποτε παραχώρηση χώρου.
Την πρόταση ψήφισαν όλες οι δημοτικές
παρατάξεις, εκφράζοντας την έντονη αντίθεση τους, στα όσα πρεσβεύει η Χρυσή
Αυγή. «Είναι μια πολιτική απόφαση που
πρέπει να παρθεί, γιατί εκφράζει την πλειοψηφία του λαού των Τρικάλων και στην
οποία πρέπει να εμείνει το Δημοτικό Συμβούλιο. Και εννοείται ότι όλες οι υπηρεσίες
του δήμου θα πρέπει να πειθαρχήσουν σε
αυτή την απόφαση. Με βάση αυτό θεωρούμε
ότι δεν πρέπει σε καμιά εισήγηση να προτείνονται δημόσιοι δημοτικοί χώροι οι διαφημιστικοί χώροι τα εκλογικά περίπτερα που
έχει ο δήμος να μοιράζονται στην οργάνωση της Χρυσής Αυγής» σημειώνεται στο σχετικό ψήφισμα.

Την υποψηφιότητα του Πέτρου Κόκκαλη ως ευρωβουλευτή με τον ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε μιλώντας στη Λέσχη 97,6
ο βουλευτής Σάκης Παπαδόπουλος:
«Μπροστά μας έχουμε και τις ευρωπαϊκές εκλογές, με
πολλούς υποψηφίους να θέλουν να περάσουν από τα Τρίκαλα. Ένας από αυτούς θα είναι και ο Πέτρος Κόκκαλης,
έχει το… φαν κλαμπ του εδώ μιας και ήταν πρόεδρος του
Ολυμπιακού σε μια περίοδο που η ομάδα είχε πολύ σημαντική παρουσία. Έχει ένα συνολικό όραμα για την Ελλάδα και τον κόσμο, είναι ένας επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται κυρίως στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
και η κίνηση στην οποία συμμετέχει περιλαμβάνει οικολογική παρέμβαση για όλους τους κινδύνους της κλιματικής
αλλαγής. Έχει ιδεολογικό λόγο, τον άκουσα πρόσφατα και
με εξέπληξε το πώς ένας επιχειρηματίας έχει έναν τόσο μεστό πολιτικό λόγο. Στα ζητήματα που αφορούν τη σχέση
οικολογίας και αριστεράς είναι πολύ καλός.»

∫χρ.παπ.
Ταμήλος: Δεν είναι «Μένουμε Τρίκαλα»,
αλλά «Μένουμε Νοσοκομείο»
Το σχόλιο του για τις επερχόμενες δημοτικές εκλογές
έκανε στη Λέσχη 97,6 ο πρώην Δήμαρχος Τρικκαίων Μιχάλης Ταμήλος, ενώ ιδιαίτερο σχόλιο έκανε για τον διοικητή του Νοσοκομείου Τρικάλων:
«Τους σταυρούς στο Δήμαρχο τους φέρνουν οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι που θα κατέβουν μαζί του. Το
λάθος όμως που κάνουν οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι είναι ότι απολογούνται για ό,τι δεν έκαναν πριν. Πρέπει να λένε τι θα κάνουν την επόμενη τετραετία. Να μην πηγαίνουν στις γειτονιές και να απολογούνται γιατί δεν έγιναν όλα, να λένε θέλαμε αλλά δεν μπορούσαμε. Πάντα θα
υπάρχουν και λακκούβες, και χόρτα, και σκουπίδια.
Θεωρώ πως όλοι όσοι δήλωσαν ως τώρα υποψήφιοι Δήμαρχοι δεν θα κατεβούν τελικά, γιατί πρέπει να βρούνε περίπου 45 άτομα το ελάχιστο για να σχηματίσουν συνδυασμό. Δεν είναι εύκολο να βρεις τόσα άτομα να σε ακολουθήσουν. Για το αν είναι εφικτή η εκλογή από την Ά Κυριακή για τον κ. Παπαστεργίου θα το δούμε πιο ξεκάθαρα μετά το Πάσχα. Είχε πάρει την πρώτη του φορά
38.5%, ένα πολύ καλό ποσοστό. Πιστεύω ότι η διαφορά μέχρι το 50% είναι πολύ μικρή.
Ο συνδυασμός του Κώστα Κρεμμύδα έχει μέσα πρόσωπα
με εμπειρία, όπως ο κ. Λάππας, ο κ. Γκουγκουστάμος, αλλά
και πολλά νέα στελέχη. Το άνοιγμα στο “Μένουμε Τρίκαλα” μάλλον θα το λέγαμε… “Μένουμε Νοσοκομείο”, γιατί
από ότι βλέπω όλοι στο χώρο του νοσοκομείου ανήκουν,
είναι η ομάδα του διοικητή κ. Παρθένη.»

24

∫Ε.Κ.

Πληρώνουμε από την
τσέπη μας την Υγεία

Ξυλογραφία του συνεργάτη μας
ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΣΗ, συντ/χου Δασκάλου

Ο Γιάννης Φλωρινιώτης κατεβαίνει στις εκλογές
Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με τον συνδυασμό του Παναγιώτη Ψωμιάδη «Δύναμη Πολιτών», θα είναι ο γνωστός τραγουδιστής, Γιάννης
Φλωρινιώτης. Ο τραγουδιστής ενημέρωσε τους
διαδικτυακούς του φίλους για την απόφασή του,
κοινοποιώντας την κάρτα της υποψηφιότητάς
του στο Facebook.

∫Ψ.

∫χρ.παπ.

Λογιστικά - Φοροτεχνικά

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

Από την τσέπη τους πληρώνουν για υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας το
80% των πολιτών, σύμφωνα με τα αποτελέσματα πανελλαδικής έρευνας για λογαριασμό του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.
Επίσης, ένας στους δύο πολίτες δυσκολεύεται να καλύψει τις δαπάνες υγείας, ενώ σε
δυσμενέστερη θέση βρίσκονται τα άτομα άνω
των 65 ετών που σε ποσοστό 60%,δεν μπορούν
να πληρώσουν τα χρήματα που απαιτούνται,
όπως προκύπτει από την έρευνα.
Αποκαλυπτικό είναι και το εύρημα ότι το
50% των πολιτών δυσπιστούν σε σχέση με
το δημόσιο σύστημα υγείας, εκτιμώντας ότι
για να καλύψουν τις ανάγκες τους θα πρέπει να πληρώσουν. Σχετικά με το νέο σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, η
εικόνα των πολιτών, σύμφωνα με τα ευρήματα, έχει επιδεινωθεί τους τελευταίους
οχτώ μήνες, με το 41% να δηλώνει ότι έμεινε δυσαρεστημένο από την επίσκεψη, σε κάποια Μονάδα της ΠΦΥ.

∫Ε.Κ.

4 σελίδα

Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ

ετική ήταν η
απόφαση του
Δημοτικού
Συμβουλίου Τρικκαίων
στο αίτημα για τη δωρεά
του δημοτικού ακινήτου
του Δήμου Τρικκαίων
που βρίσκεται στο
Ριζαριό, στο Υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη,
προκειμένου να στεγάσει
την Αστυνομική
Διεύθυνση Τρικάλων.

Θ

Ως γνωστόν, η τοπική Αστυνομική Διεύθυνση ζητούσε
από το σώμα να αποφασίσουν σχετικά για τη δωρεά
τμήματος του υπ’ αριθμ. 36 τεμαχίου της διανομής αγροκτήματος Ριζαριού, έτους
1927, εμβαδού 5.000 μ2
(4.960,11 μ2, σύμφωνα με τα
στοιχεία του Ελληνικού Κτηματολογίου), ιδιοκτησίας Δήμου Τρικκαίων, το οποίο αποτελεί τμήμα του γεωτεμαχίου
με ΚΑΕΚ 451305614001, την
σκοπιμότητα αυτής και την
ωφέλεια, που προκύπτει για
τον Δήμο Τρικκαίων, με ειδικά
αιτιολογημένη απόφασή σας,
αφού λάβετε υπόψη σας τη
γνωμοδότηση της Δημοτικής
Κοινότητας Τρικάλων και της
Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Τρικκαίων, στις οποίες
κοινοποιείται η παρούσα εισήγηση».
Όπως σημειώνεται « διαπιστώθηκε ότι δεν υφίσταται
κατάλληλος χώρος εντός του
εγκεκριμένου ρυμοτομικού
σχεδίου, που να πληροί τις
απαραίτητες προϋποθέσεις
για την ευδοκίμηση του αιτήματος (χαρακτηρισμός χώρου από το εγκεκριμένο σχέδιο, εμβαδόν οικοπέδου, θέση
οικοπέδου κ.λ.π.). Ως εκ τούτου, η έρευνα προσανατολίστηκε στην εκτός σχεδίου περιοχή, περιμετρικά της πόλης
των Τρικάλων με πρόσωπο
στις βασικές οδικές αρτηρίες
που την περικλείουν και προέκυψε ότι, υφίσταται δημοτική
έκταση, η οποία βρίσκεται επί

ην συμμετοχή του
Δήμου Τρικκαίων
στο πρόγραμμα
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για την
αναβάθμιση των στάσεων
του αστικού και
υπεραστικού
λεωφορείων ενέκρινε
χθες το Δημοτικό
Συμβούλιο Τρικκαίων.

Τ

Σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της πρόσκλησης του
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ «Προμήθεια
εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία
ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση
του επιβατικού κοινού των
δήμων της χώρας», οι προδιαγραφές των στεγάστρων
καθορίζονται από τις υπ’
αριθμ. 654/1999 & 775/2000
αποφάσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου του Οργανισμού
Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ) περί έγκρισης
τεχνικών προδιαγραφών και
βασικών αρχών κατασκευής,
τοποθέτησης και λειτουργίας
των στεγάστρων στη περιοχή
αρμοδιότητας του ΟΑΣΑ.
Σύμφωνα με την εισήγηση
«στο πλαίσιο της προώθη-
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ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

Με τη χθεσινή απόφαση του Δ. Σ. Τρικκαίων

Έγκριση δωρεάς
για αστυνομικό μέγαρο
•Τα 5 στρέμματα στο Ριζαριό θα πρέπει να αξιοποιηθούν
σε χρονική προθεσμία οκτώ ετών

της Περιφερειακής Οδού Τρικάλων – Ανατολική Παράκαμψη, έναντι του Σταθμού Λεωφορείων της ΚΤΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΑΕ, εμβαδού 5.000,00 μ2,
όπως αυτή εμφαίνεται στο

κάτωθι απόσπασμα των ορθοφωτοχαρτών του Ελληνικού Κτηματολογίου (φωτ. 1)
και περιγράφεται αναλυτικά
στο, από Απρίλιο 2019, τοπογραφικό διάγραμμα με θέμα

«Τοπογραφική αποτύπωση
τμήματος του υπ’ αριθμ. 36 τεμαχίου της διανομής αγροκτήματος Ριζαριού», κλίμακας
1:500, που συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την

Υπηρεσία μας (συν. 2), με
στοιχεία 48-49-50-51-52-5354-55-56-57-58-59-48».
Στη εισήγηση αναφέρεται
ότι σε περίπτωση που εγκριθεί
η εν λόγω δωρεά, αυτή να γίνει υπό τον όρο (τρόπο) και με
τη ρητή προϋπόθεση να υλοποιηθεί από το Υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη, οι
κάτωθι τιθέμενοι, από τον
Δήμο Τρικκαίων, όροι, ήτοι:
•Ανέγερσης κτιρίου της
Αστυνομικής Διεύθυνσης Τρικάλων επί της δωρούμενης
έκτασης, μέσα σε χρονική
προθεσμία οκτώ (8) ετών, από
την ημερομηνία υπογραφής
της συμβολαιογραφικής πράξης. Η μη εκτέλεση του ανωτέρω τεθέντος όρου ή η με-

ταβολή αυτού, εκ μέρους του
Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη, εντός της προθεσμίας
αυτής, η δωρεά θα ανακληθεί
με απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων και θα επέλθει λύση
της σύμβασης, με σκοπό την
άμεση επάνοδο στην περιουσία του Δήμου Τρικκαίων του
δωρηθέντος ακινήτου και
•Οι τυχόν μελέτες, η έγκρισή τους και οτιδήποτε
απαιτηθεί για την ανέγερση
των κτιριακών εγκαταστάσεων
της Αστυνομικής Διεύθυνσης
Τρικάλων θα εκπονηθούν από
το Υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη.
Τέλος, τονίζεται ότι «άποψη
της Υπηρεσίας μας είναι ότι,
το κτίριο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Τρικάλων υπάγεται
στα κτίρια κοινής ωφέλειας,
διότι προσφέρει υπηρεσίες οι
οποίες θεωρείται ότι παρέχονται για το δημόσιο συμφέρον από τις δημόσιες αρχές
και περιλαμβάνουν υπηρεσίες
μη οικονομικού χαρακτήρα,
όπως ασφάλεια» και σημειώνεται ότι «η Ελληνική Αστυνομία, από τη φύση της αποστολής της και τη λειτουργία
της, έχει ως απώτερο σκοπό
την αποτελεσματική καταπολέμηση της εγκληματικότητας, την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, τη βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου
και την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας αυτών. Η
μεταστέγαση των υπηρεσιών
της Αστυνομίας σε νέο κτίριο,
με σύγχρονες προδιαγραφές,
θα συμβάλλει σημαντικά στην
αναβάθμιση του αστυνομικού
έργου, των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες,
και κατ’ επέκταση στην πρόληψη της εγκληματικότητας
και την αύξηση του βιοτικού
επιπέδου, ιδίως των κατοίκων
του Δήμου Τρικκαίων, αλλά
και των υπολοίπων περιοχών
της Περιφερειακής Ενότητας
Τρικάλων».
Ευαγγελία Κάκια

Εγκρίθηκε χθες από το Δ.Σ. Τρικκαίων η συμμετοχή στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

Αναβαθμίζονται οι στάσεις λεωφορείων
Στόχος είναι η βιώσιμη κινητικότητα με σκοπό την αναβάθμιση
της ποιότητας ζωής των κατοίκων της πόλης

σης της βιώσιμης κινητικότητας με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των
κατοίκων της πόλης των Τρικάλων, πρωταγωνιστικό ρόλο
έχει η ενίσχυση όλων των
μορφών ήπιας μετακίνησης,
όπως είναι η πεζή μετακίνη-

ση, το ποδήλατο και τα Μέσα
Μαζικής Μεταφοράς. Στη
πόλη μας σήμερα, γίνεται μια
μεγάλη και συντονισμένη
προσπάθεια για την εξώθηση
των ανωτέρω μορφών μετακίνησης αλλά και της πολυτροπικότητας αυτών, που

συνδυάζει πεζοδρομήσεις,
διαπλατύνσεις πεζοδρομίων,
επέκταση του δικτύου ποδηλατόδρομου, αναβάθμιση
των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, με γνώμονα την επιστημονική εμπειρία και τις
διεθνείς πρακτικές σε συν-

δυασμό με τη πολιτική βούληση του Δήμου Τρικκαίων».
Τα στέγαστρα έχουν ιδιαίτερη αρχιτεκτονική μορφή,
παρέχουν λειτουργικότητα
και προσαρμογή στο περιβάλλον και συνδυάζονται με
τις σημάνσεις των στάσεων

σε ένα αρμονικό σύνολο. Επίσης παρέχουν την απαραίτητη προστασία στους χρήστες
των αστικών συγκοινωνιών
από τις καιρικές συνθήκες
κατά τον χρόνο αναμονής
τους και εξασφαλίζουν την
ορατότητα προς όλες τις κατευθύνσεις με εξαίρεση εκείνη που έχει τοποθετηθεί η
διαφήμιση ή και ο χάρτης
των αστικών συγκοινωνιών ή
οποιαδήποτε έντυπη πληροφόρηση για τη λειτουργία
των Αστικών Συγκοινωνιών
που θα αναρτάται προς ενημέρωση των επιβατών. Τα
στέγαστρα κατασκευάζονται
από υλικά και μικροϋλικά
υψηλών μηχανικών και χημικών ιδιοτήτων και προδιαγραφών που παρέχουν καλαίσθητη εμφάνιση, είναι αντιβανδαλιστικά και δεν αλλοιώνονται από την επίδραση
των καιρικών και περιβαλλοντικών συνθηκών.
Ε.Κ.

τοπικά

Σ

ύντομο οδηγό
περιφερειακών εκλογών,
με πληροφορίες για τους
εκλογείς, τους εκλόγιμους, τα
κωλύματα και τα ασυμβίβαστα,
εξέδωσε το Υπουργείο
Εσωτερικών.

Επίσης, με αφορμή ερωτήματα
που έχουν διατυπωθεί το Υπουργείο
Εσωτερικών προχώρησε σε διευκρινήσεις ως προς τη μεταδημότευση υποψηφίων, την εφαρμογή eparavolo και τις ημερομηνίες κατά
τις οποίες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες παραμένουν ανοικτές για τη
διευκόλυνση των υποψηφίων.
Συγκεκριμένα, ο α’ γύρος των
εκλογών είναι στις 26 Μαΐου μαζί
με τις ευρωεκλογές και ο β’ γύρος
(όπου απαιτηθεί) στις 2 Ιουνίου 2019.
Οι νέες δημοτικές αρχές θα αναλάβουν καθήκοντα την 1η Σεπτεμβρίου 2019 και η θητεία τους θα
ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου
2023.
Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι
δημότες Δήμου της οικείας περιφέρειας, οι πολίτες των κρατών μελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι
είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς
εκλογικούς καταλόγους των δήμων
αυτών και οι οποίοι σωρευτικά: έχουν
συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους, δηλαδή έχουν γεννηθεί
μέχρι και την 31.12.2002,είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο
δήμου της οικείας περιφέρειας, δεν
έχουν στερηθεί το εκλογικό τους
δικαίωμα.

Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ

Εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών

Οδηγίες για τις εκλογές
•Οι νέες δημοτικές αρχές θα αναλάβουν
καθήκοντα την 1η Σεπτεμβρίου 2019
Περιφερειάρχες μπορούν να εκλεγούν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό
κατάλογο Δήμου της οικείας περιφέρειας, οι οποίοι έχουν την ικανότητα του εκλέγειν και έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας
τους κατά την ημέρα διενέργειας
των εκλογών. Περιφερειακοί σύμβουλοι μπορούν να εκλεγούν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο Δήμου της οικείας περιφέρειας
και πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι έχουν
την ικανότητα του εκλέγειν έχουν
συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημέρα διενέργειας των εκλογών.

Μεταδημότευση
υποψηφίων
Μεταδημότευση για υποβολή υποψηφιότητας δυνατότητα μεταδημότευσης χωρίς τη συνδρομή της προϋπόθεσης της διετούς κατοικίας.
υποβολή αίτησης σε δήμο της περιφέρειας από την 1η Απριλίου 2019
μέχρι και την προηγούμενη της κατάθεσης στο αρμόδιο δικαστήριο

Εγκαινιάζει
στις 30/4
το εκλογικό του
Κέντρο
ο κ. Χρ. Σινάνης

της δήλωσης κατάρτισης των συνδυασμών, δηλ. μέχρι την 12η ώρα
βραδινή της 4ης Μαΐου 2019.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται
για τη μεταδημότευση είναι τα εξής:
Αίτηση του ενδιαφερόμενου, η οποία
κατατίθεται στο δήμο όπου επιθυμεί

να μεταδημοτεύσει. Στην αίτηση
αυτή ο ενδιαφερόμενος πρέπει να
δηλώσει ρητά ότι θα θέσει υποψηφιότητα στην περιφέρεια στην οποία
ανήκει χωρικά ο δήμος αυτός και
για το λόγο αυτό ζητά την εγγραφή
του στο δημοτολόγιο του δήμου.

Χρ. Σιμορέλης: Συνάντηση
με τη σπουδαία Λουτσιάνα Καστελίνα
Τη Δευτέρα 22 Απρίλιου, ο Βουλευτής
Τρικάλων του ΣΥ.ΡΙΖ.Α κ. Χρήστος Σιμορέλης παρεβρέθηκε στην παρουσίαση του
Ευρωψηφοδελτίου του ΣΥ.ΡΙΖ.Α-Προοδευτική Συμμαχία στο Στάδιο Ειρήνης και
Φιλίας. Εκεί, στην κατάμεστη αίθουσα του
ΣΕΦ, είχε την ευκαιρία να συναντηθεί και
να συνομιλήσει με τη Λουτσιάνα Καστελίνα
μια από τις πιο ισχυρές φυσιογνωμίες της
ευρωπαϊκής και ιταλικής αριστεράς.
Η κ. Καστελίνα η οποία ίδρυσε την ιστορική εφημερίδα Il Manifesto, έχει σχέση
αγάπης με την Ελλάδα και ήταν η πρώτή
δημοσιογράφος που συνελήφθη από τη
χούντα των συνταγματαρχών και απελάθηκε
από τη χώρα μας. Σε αυτή τη μάχη που
έχουμε μπροστά μας για την Ευρώπη των
λαών, απέναντι στην άνοδο του εθνικισμού
και της ακροδεξιάς είναι τιμή και απόδειξη
αλληλεγγύης η συμπόρευση της με το Ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.
Η αριστερά, η οικολογία, η αριστερή σοσιαλδημοκρατία, οι δυνάμεις τη προόδου
και της δημοκρατίας δε θα επιτρέψουν
στην ακροδεξιά και στο νεοφιλελευθερισμό

να αλωνίζουν στην Ευρώπη. Στόχος σε αυτές τις εκλογές είναι η νίκη για τις προοδευτικές δυνάμεις, την Προοδευτική Συμμαχία, τον ΣΥΡΙΖΑ Στα πρόσωπα των 42
υποψηφίων μας για την Ευρωβουλή καθρεφτίζεται το πρόσωπο της Ελλάδας της
νέας εποχής. Για την Ελλάδα των πολλών,
για την Ευρώπη των λαών.
Σιμορέλης Χρήστος
Βουλευτής Τρικάλων με το ΣΥ.ΡΙΖ.Α

Σκρέκας: Σοκ και δέος από τις ζημιές
900 εκατομμυρίων της ΔΕΗ!
Τα εγκαίνια του εκλογικού του
Κέντρου θα πραγματοποιήσει στις
30 Απριλίου το βράδυ στις 20:00
ο Δήμαρχος Καλαμπάκας και εκ
νέου υποψήφιος με τον συνδυασμό Δύναμη Ευθύνης κ. Χρήστος
Σινάνης.
Το γραφείο του συνδυασμού
«Δύναμη Ευθύνης» στεγάζεται
στην οδό ομογενών Αμερικής 6,
πλησίον του Δασαρχείου Καλαμπάκας.
Η πρόκληση φυσικά είναι ανοικτή σε όλους τους Δημότες του
Δήμου Μετεώρων.

Ο Τομεάρχης Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής
Τρικάλων κ. Κώστας Σκρέκας, έκανε την
ακόλουθη δήλωση:
«Οι μαθητευόμενοι μάγοι της κυβέρνησης
Τσίπρα κατέστρεψαν τη μεγαλύτερη επιχείρηση της χώρας. Είχαμε εγκαίρως προειδοποιήσει για τα εγκλήματα που συντελούνται σε βάρος της ΔΕΗ. Παρόλα αυτά,
οι ζημιές ύψους 903,8 εκατ. ευρώ που για
πρώτη φορά στην ιστορία της ανακοίνωσε
η εταιρεία, προκαλούν σοκ και δέος.
Για τη δραματική αυτή εξέλιξη οι ευθύνες
έχουν ονοματεπώνυμο: Τσίπρας, Σταθάκης
και Παναγιωτάκης με τις επιλογές τους
οδήγησαν στο γκρεμό την εταιρεία. Μετέτρεψαν τη ΔΕΗ σε εταιρεία ζόμπι, με υψηλές
ζημίες, τεράστιες ανείσπρακτες οφειλές
και απαξιωμένα περιουσιακά στοιχεία, όταν
το 2014 ήταν μια εύρωστη εταιρεία με
κέρδη 90 εκατ. ευρώ.

Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να μη
σκάσει στα χέρια τους η ωρολογιακή βόμβα
που οι ίδιοι πυροδότησαν. Να είναι βέβαιοι
ότι θα λογοδοτήσουν.
Σύντομα η δραματική αυτή πορεία της
ΔΕΗ τελειώνει. Η Νέα Δημοκρατία εγγυάται
ότι θα κάνει ό,τι χρειάζεται για να αποφευχθεί η κατάρρευση του βασικού πυλώνα
του ελληνικού ενεργειακού συστήματος».
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Πιστοποιητικό γέννησης ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
από το δήμο από τον οποίο μεταδημοτεύει.
Επίσης, με αφορμή ερωτήματα
που έχουν διατυπωθεί το Υπουργείο
Εσωτερικών προχώρησε σε διευκρινήσεις ως προς τη μεταδημότευση υποψηφίων, την εφαρμογή eparavolo και τις ημερομηνίες κατά
τις οποίες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες παραμένουν ανοικτές για τη
διευκόλυνση των υποψηφίων.
Δεν απαιτείται μεταδημότευση για
υποψήφιο που είναι δημότης εκλογικής περιφέρειας άλλης από αυτή
που θα θέσει υποψηφιότητα ως περιφερειακός σύμβουλος, εφόσον
αυτές οι εκλογικές περιφέρειες ανήκουν στην ίδια περιφέρεια π.χ δημότης Πύργου (εκλογική περιφέρεια
Ηλείας) μπορεί να θέσει υποψηφιότητα σε οποιαδήποτε εκλογική περιφέρεια (π.χ. εκλογική περιφέρεια
Αιτωλοακαρνανίας) της περιφέρειας
Δυτ. Ελλάδας. Ο υποψήφιος περιφερειάρχης ή περιφερειακός σύμβουλος που δεν είναι δημότης δήμου
της περιφέρειας όπου ενδιαφέρεται
να εκλεγεί, μπορεί να μεταδημοτεύσει σε οποιοδήποτε δήμο αυτής
προκειμένου να θέσει υποψηφιότητα.
Π.χ δημότης Πύργου (περιφέρεια
Δυτ. Ελλάδας) ο οποίος επιθυμεί
να είναι υποψήφιος στην περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας μπορεί να μεταδημοτεύσει σε οποιοδήποτε δήμο
αυτής.
Ε.Κ.

Θοδωρής Αλέκος:

«Ευχαριστήριο μήνυμα
προς τους δημότες»
Το Σάββατο 20-04-2019 μέσα
σε ένα ιδιαίτερα θερμό κλίμα και
με την παρουσία πλήθους κόσμου έγιναν τα εγκαίνια του εκλογικού μας κέντρου καθώς και η
παρουσίαση των υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων του Γενικού
ψηφοδελτίου, του ψηφοδελτίου
νίκης και ελπίδας για ένα καλύτερο μέλλον.
Ο παλμός και ο ενθουσιασμός,
ο οποίος επικράτησε στην κατά
γενική ομολογία ογκωδέστατη
συγκέντρωση, σκόρπισε ρίγη
συγκινήσεως σε όλους μας, δίνοντας στον υποψήφιο δήμαρχο αλλά και σε όλους τους
υποψηφίους νέα δυναμική για τη συνέχιση του αγώνα, ενός
αγώνα ιδιαίτερα όμορφου και καθαρού για την αλλαγή
σελίδας στον Δήμο Μετεώρων, τον Δήμο της καρδιάς μας.
Είναι γεγονός αναμφισβήτητο πως η εντυπωσιακή παρουσία
του κόσμου,πέρασε ένα ηχηρό μήνυμα ελπίδας και νίκης για
τις επερχόμενες εκλογές της 26ης του Μάη, δηλώνοντας τη
στήριξη και τη συστράτευση στη μεγάλη αυτή προσπάθεια.
Μας πέρασε το μήνυμα πως η πόλη της Καλ/κας έχει ανάγκη
να αναπνεύσει, να χαμογελάσει, να δημιουργήσει και να
διεκδικήσει. Αυτή η πόλη και τα χωριά της, οι άνθρωποί της
πρέπει να πάψουν πλέον να αισθάνονται εγκαταλελειμμένοι.
Σας ευχαριστούμε λοιπόν που με την παρουσία σας μας
δώσατε το σύνθημα να προχωρήσουμε με ενότητα, με δημιουργικό πνεύμα και με αποτελεσματικότητα
Σας ευχαριστούμε γιατί με την ανεπανάληπτη παρουσία
σας προσθέσατε νέα δυναμική στην προσπάθειά μας, κάνοντάς
μας πιο αποφασιστικούς, πιο δυνατούς, πιο θαραλλέους
από ποτέ.
Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε,
μια εμπιστοσύνη που εμείς δεν θα προδώσουμε ποτέ.
Σας ευχαριστούμε για το μήνυμα που η παρουσία σας μας
μετέφερε, ότι δηλαδή πρέπει να προχωρήσουμε όλοι μαζί
χωρίς εμπάθειες, με εργατικότητα, με συνεργασία και αλληλεγγύη, σαν μια γροθιά για το καλό του Δήμου Μετεώρων.
Σας ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά, όλους και τον
καθένα ξεχωριστά από τα βάθη της καρδιάς μας.
Προχωράμε όλοι μαζί ενωμένοι. Εσείς είστε η δύναμή
μας.
Εμπρός λοιπόν στον αγώνα, εμπρός για τη νίκη!

6 σελίδα

Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ
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Βελτιώνει και ασφαλτοστρώνει Υπογραφή σύμβασης έργου
το δρόμο Κρανιά – Κονάκια Υ
η Περιφέρεια Θεσσαλίας
Σ
Δήμος Πύλης

πογράφτηκε στο
Δημαρχείο Πύλης η
σύμβαση έργου με
τίτλο «Κατασκευή
Προπονητικού Κέντρου
στη θέση Κόρπ στο Τ.Δ.
Βροντερού του Δήμου
Πύλης».

τη βελτίωση και
ασφαλτόστρωση
του δρόμου από
την Κρανιά προς τον
οικισμό Κονάκια
προχωρά το επόμενο
διάστημα η
Περιφέρεια
Θεσσαλία.

Ο
Περιφερειάρχης
Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός υπέγραψε με τον
ανάδοχο τη σύμβαση του
έργου «Βελτίωση –
Ασφαλτόστρωση δρόμου
Ι.Μ. Τιμίου Σταυρού –
Κρανιά – Κονάκια», συνολικού προϋπολογισμού
200.000 ευρώ.
Μετά την εορτή του Πάσχα αναμένεται να πραγματοποιηθούν οι χωματουργικές και τεχνικές εργασίες.
«Σε συνεργασία με τον Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Τρικάλων Χρήστο Μιχαλάκη, τους Περιφερειακούς Συμβούλους και τις υπηρεσίες
μας συντηρούμε δρόμους ενισχύοντας την
ασφαλή μετακίνηση των ανθρώπινων κοινοτήτων.
Στόχος μας είναι να βελτιώνεται συνεχώς
η ποιότητα της καθημερινότητας των συμ-

πολιτών μας.
Οι μετακινήσεις αποτελούν ένα από τα πιο
σημαντικά κριτήρια γι αυτό.
Δεν σταματάμε ούτε μέρα να μελετάμε, να
σχεδιάζουμε και να παρεμβαίνουμε προκειμένου οι κάτοικοι της υπαίθρου και του ορεινού όγκου να μην αισθάνονται απομονωμένοι»
τόνισε σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης
Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.

Μεταξύ του Δημάρχου Πύλης κ. Κωνσταντίνου Μαράβα
και του κ. Τσιουτσιουβάλα
Άγγελου του Ιωάννη, νόμιμου
εκπροσώπου της αναδόχου
«ΤΣΙΟΥΤΣΙΟΥΒΑΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» εργοληπτικής επιχείρησης.
Έργου με Προϋπολογισμό
δαπάνης 610.000,00 Ευρώ (πιστώσεις του ΣΑΕΠ 017 με
Κ.Α.
2014ΕΠ01700016
500.000,00 Ευρώ και ΣΑΤΑ
του Δήμου 110.000,00 Ευρώ,
με βάση την αριθμ. 29/2018
μελέτη των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου).
Το Αθλητικό Κέντρο θα γίνει
στην Κοινότητα Βροντερού
στη θέση ΚΟΡΠ, σε απόσταση
1 χλμ από τον οικισμό Βλάχας
με 1.200,00 m υψόμετρο.
Η κατάλληλη γεωμορφολογία του εδάφους καθώς και
το υψόμετρο θεωρούνται ιδανικά για την προπόνηση των
αθλητών.
Η έκταση είναι περίπου 18
στρέμματα με το Δήμο Πύλης
να έχει την αποκλειστική κυριότητα.

Προβλέπεται η κατασκευή
ενός γηπέδου ποδοσφαίρου
διαστάσεων 100x 64,00m και
περιμετρικού στίβου 400,00m
με 6 διαδρόμους και μία κύρια
ευθεία 6 διαδρομών και περίφραξη του χώρου.
Ο Δήμαρχος δήλωσε ικανοποιημένος με το γεγονός
λέγοντας «…συνεχίζουμε,
προχωράμε και δίνουμε την
μάχη για την ανάπτυξη του
Αθλητισμού και του τουρισμού.
Ένα έργο χρόνων γίνεται
σήμερα πραγματικότητα. Το
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΡΠ.
Το αθλητικό κέντρο θα καλύπτει την προετοιμασία
αθλητών στίβου, ποδοσφαίρου αλλά και άλλων ολυμπια-

κών αθλημάτων, τόσο από
την Ελλάδα όσο και από το
εξωτερικό.
Θα λειτουργήσει σαν σημείο αναφοράς των αθλητών
και θα συντελέσει στην τουριστική ανάπτυξη και στην οικονομική αναθέρμανση τόσο
του Νομού αλλά και της Θεσσαλίας γενικότερα.
Λένε ότι: Τα έργα που κάνουμε είναι προεκλογικά κόλπα.
Απαντάμε: Με υπογραφές
συμβάσεων. Με σχέδιο, με
υπευθυνότητα και αξιοπιστία.
Πάντα με σεβασμό στο δημόσιο χρήμα, με στόχο το καλύτερο αποτέλεσμα…..».

Στο κατάστημά μας θα βρείτε
έτοιμες ραμμένες κουρτίνες και Roman σε μισή τιμή
και όλα τα υπόλοιπα είδη σε πολύ προσιτές τιμές.

Κέντρο Διάγνωσης &
Θεραπείας Διαταραχών

Σας ευχόμαστε Καλό Πάσχα

“ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ”

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΥΛΗΣ

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

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ

www.xoutos-interior.gr

ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

Σκυλοτροφή συντήρησης 20kg

από

Σκυλοτροφή ενέργειας 20kg

από

Γατοτροφή Premium από 24,99
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΩΤ. Ι. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ

ΓOPΓOΓYPI - TPIKAΛA
THΛ.: 24310 53555

Με συνέπεια εκεί
που μας χρειάζεστε

Έγκριτο μέλος συνδέσμου
ταπητοκαθαριστηρίων

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

“ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ”
CMYK
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Συνεδρίασε το Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου Μετεώρων
•Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι στην αίθουσα
του Εργατικού Κέντρου Καλαμπάκας με πληθώρα θεμάτων
ρκετή δουλειά είχε το
Δημοτικό Συμβούλιο
Καλαμπάκας στη
συνεδρίαση που έγινε χθες
Μεγάλη Τρίτη το μεσημέρι,
στον χώρο του Εργατικού
Κέντρου Καλαμπάκας.
Προηγηθήκαν, οι
συνεδριάσεις τη
οικονομικής επιτροπής και
της Ποιότητας ζωής όπου τα
μέλη των επιτροπών έλαβαν
τις αποφάσεις στα θέματα
που συζητήθηκαν.

Α

Του

Γιώργου Χρ. Σιαμουρέλη

✉ grgsiamourelis@gmail.com
Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της
συνεδρίασης της οικονομική επιτροπής, υπήρξε μικροένταση μεταξύ του Πρόεδρου κ Χρήστου
Παπαγεωργίου και του κ. Δημήτρη Σακελλαρίου πάνω σε διαδικαστικά θέματα.
Ακολούθησε η συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου
Μετεώρων με τον Πρόεδρο κ.
Πολυζώη Χαλατσάκη να εύχεται
σε όλους Καλή Ανάσταση και
Καλό Πάσχα, αλλά και καλή επιτυχία σε όλους του δημοτικούς
Συμβούλους οι οποίοι θέτουν εκ
νέου υποψηφιότητα στις εκλογές της 26ης Μαϊου.
Η συνεδρίαση ξεκίνησε με ένα
θέμα εκτός ημερησίας διάταξης,
το οποίο αφορούσε την τοπική
κοινότητα Καταφύτου. Οι κάτοικοι
του Κατάφυτου με επιστολή τους,

Στο πλαίσιο εκδηλώσεων, που
πραγματοποιήθηκαν στην Ουάσινγκτον, στην Νέα Υόρκη και
στην Φιλαδέλφεια και διοργανώθηκαν από τον ιδρυτή και
πρόεδρο του ομίλου της Hellenic
News of America, Παύλο Κοτρώτσιο, συμμετείχε και ο Θανάσης Λιούτας.
Ο Θανάσης Λιούτας συμμετείχε στις εκδηλώσεις αυτές, ως
μέλος ελληνικής αποστολής, η
οποία πραγματοποίησε συναντήσεις με Έλληνες ομογενείς
και Αμερικανούς επιχειρηματίες,
αλλά και με πολιτικούς, με βασικό στόχο να αναδειχθούν τα ελληνικά προϊόντα.
Στις ΗΠΑ, η ζήτηση για τα ελληνικά προϊόντα διατροφής είναι
πάρα πολύ μεγάλη. Στόχος της
ελληνικής αποστολής ήταν η ζήτηση αυτή να ενισχυθεί, προς
όφελος πάντα της ελληνικής οικονομίας και των Ελλήνων παραγωγών.
Τη μεγάλη ανάγκη, η ελληνική
ομογένεια και γενικότερα η αμερικανική κοινότητα να συνδράμουν, ώστε να βοηθήσουμε όλοι
την Ελλάδα, τόνισε ο Θανάσης
Λιούτας, μέσα από τις ομιλίες
που παρέθεσε στο πλαίσιο των
εκδηλώσεων αυτών, και στις
τρεις πολιτείες, και μέσα από συνεντεύξεις που έδωσε στον Τύπο
και σε ραδιόφωνα της ελληνικής
ομογένειας στις ΗΠΑ.
Στο πλαίσιο των συναντήσεων,
ο Θανάσης Λιούτας συναντήθηκε στην Ουάσινγκτον και με τον
Ελληνοαμερικανό Βουλευτή στο
Κογκρέσο, Γιάννη Σαρμπάνη.
Κάτωθι παρατίθεται, η ομιλία
που παρέθεσε ο Θανάσης Λιούτας στην Φιλαδέλφεια, παρουσία
και του δημάρχου της Φιλαδέλφειας, Jim Kenney.

έκαμαν γνωστό προς το Δ.Σ. του
Δήμου Μετεώρων ότι είναι κάθετα αντίθετοι στο ενδεχόμενο δημιουργίας υδροηλεκτρικού εργοστασίου στην περιοχή τους. Πραγματοποιήθηκε διαλογική συζήτηση επί το θέματος και τελικά το ΔΣ
κατέληξε να κάνει δεκτές τις θέσεις και τις απόψεις των κατοίκων
το Καταφύτου.
Εν συνεχεία, τον λόγο έλαβε ο
ανεξάρτητος σύμβουλος κ. Τούλας, ο οποίος επέρριψε ευθύνη
στην Αντιδήμαρχο κ. Μαρία Κουκουράβα – Γκαραγκάνη, αναφορικά με άσκηση που έγινε από την
Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαμπάκας στην Χρυσομηλιά, με σενάριο την εκκένωση 4 ξενοδοχείων στην περιοχή, λόγω φωτιάς!
Για την άσκηση είχε σταλεί
σχετικό έγγραφο προς την Αντιδήμαρχο από την αρχή του Απρίλη και προέβλεπε την κοινοποίηση
προς τους συμμετέχοντες στο
συντονιστικό της πολίτικης προστασίας του Δήμου στο οποίο
συμμετέχει ο κ. Τούλας και άλλοι
σύμβουλοι, αλλά ενημέρωση δεν

έγινε ποτέ!
«Δεν υπάρχει ευαισθητοποίηση
σε τέτοια θέματα» ανάφερε ο
ανεξάρτητος σύμβουλος απευθυνόμενος στην Αντιδήμαρχο.
Η κ. Γκαραγκάνη από την πλευρά της είπε ότι ενημερώθηκε για
μια άσκηση αλλά τι, πως, που και
γιατί δεν ενημερώθηκε! Δηλαδή
δεν είχε στα χέρια της το σχέδιο
της άσκησης ως υπεύθυνη του
συντονιστικού πολιτικής προστασίας του Δήμου Μετεώρων!
Στα θέματα της ημερήσιας
διάταξης 46 τον αριθμό, συνέβησαν τα εξής:
Εγκρίθηκε με πλειοψηφία η κατάρτιση μεσοπρόθεσμου προγράμματος δημοσιονομικής στρατηγικής 2020-2023.
Εγκρίθηκε ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας παιδικών
σταθμών του Δήμου Μετεώρων.
Εκτός από κάποια άρθρα τα οποία
δεν τα ψήφισε ο κ. Κεραμίδας.
Πήρε παράταση το έργο «Αντικατάσταση και επέκταση δικτύου
ύδρευσης Καλαμπάκας».
Αναβλήθηκε η έγκριση τροπο-

ποίησης ρυμοτομικού σχεδίου
στο Ο.Τ. 73 της Τ.Κ. Καστρακίου
του Δήμου Μετεώρων και το Ο.Τ.
81-82 (αίτηση Χούτου Νικολάου).
Εγκρίθηκαν 800 ευρώ υπέρ του
Ποδηλατικού Αθλητικού Συλλόγου
«ΠΗΝΕΙΟΣ» για τον αγώνα ΜΤΒ
της περασμένης Κυριακής.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η
τροποποίηση Προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2019 ΝΑΙ ΚΑΤΑ
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίθηκε, εκτός από τον κ. Κεραμίδα η διάθεση θέσεων μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. στο «Μεταλυκειακό έτος –τάξη Μαθητείας» για το σχ. Έτος 2019-2020,
Εγκρίθηκε ο προγραμματισμός
προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες
ανταποδοτικού χαρακτήρα ο οποίος περιλαμβάνει πρόσληψη χειριστών.
Εγκρίθηκε η αίτηση της εταιρείας «ΑΛΦΑΕΡΓΚΟΣΠΟΡ Α.Ε.»
(παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «κατασκευή ταρτάν στο Δημοτικό Στάδιο Καλαμ-

πάκας»)
Εγκρίθηκε και παρελήφθη η Β
Φάσης του ερευνητικού έργου:
«Πολυκριτηριακή ανάλυση για την
εκτίμηση του πλημμυρικού κινδύνου και την εύρεση βέλτιστων
θέσεων για την κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων στην περιοχή Ν. Τρικάλων.
Το ΔΣ είπε όχι στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του
έργου «Μικρός Υδροηλεκτρικός
Σταθμός ισχύος 0,90 της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΣΑΡΚΝΙΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ-ΤΟΛΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ο.Ε» με το διακριτικό τίτλο «ΤΤΤΕ»
που προτείνεται να κατασκευαστεί
στο ρέμα «Σκληνασιώτικο» στην
Τ.Κ. Στεφανίου, του Δήμου Μετεώρων.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η
Χρηματοδότηση του Δήμου Με-

Σημαντικές Επαφές
του Θανάση Λιούτα στις ΗΠΑ
«Είναι ανάγκη να βοηθήσουμε όλοι την Ελλάδα»

Ο Θανάσης Λιούτας με τον δήμαρχο
της Φιλαδέλφειας, Jim Kenney
«Φίλες και φίλοι,
Πρωτίστως θα ήθελα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τον
Παύλο Κοτρώτσιο, για την άρτια
διοργάνωση των εμπορικών συναντήσεων που πραγματοποιήσαμε και θα πραγματοποιήσουμε και τις επόμενες ημέρες,
καθώς επίσης και όλους όσους

Ο Θανάσης Λιούτας με τον Ελληνοαμερικανό
Βουλευτή στο Κογκρέσο Γιάννη Σαρμπάνη

συνέβαλαν σε αυτή την προσπάθεια.
Πρόκειται για πάρα πολύ σημαντικές συναντήσεις, οι οποίες
ξεκίνησαν από την Ουάσινγκτον
και θα καταλήξουν στην Νέα
Υόρκη.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω, επίσης και τον δήμαρχο της Φιλα-

δέλφειας, Jim Kenney, για την τιμητική παρουσία του σήμερα εδώ.
Θα ήθελα, επίσης, να ευχαριστήσω όλους εσάς, τους ομογενείς μας και τους φίλους της
Ελλάδας, που μας τιμάτε με την
παρουσία σας σήμερα εδώ.
Απευθυνόμενος στους ομογενείς μας, θα ήθελα να σας πω

Ο Θανάσης Λιούτας
στο βήμα του ομιλητή
ότι, για εμάς στην Ελλάδα, όσα
έχετε καταφέρει μας γεμίζουν
περηφάνια και θαυμασμό για
εσάς.
Για εμάς, πίσω στη χώρα μας,
είστε πάντα κάτι παραπάνω από
πατριώτες. Είστε δυο φορές Έλληνες.
Προσωπικά, με συγκλονίζει

τεώρων του Ν. Τρικάλων για την
πρόσληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες. Αποδοχή και εξειδίκευση πίστωσης
ποσού 220.000,00€.
Εγκρίθηκαν δαπάνες 6.000
ευρώ για τις εκδηλώσεις (Ολοκαύτωμα της Κουτσούφλιανης,
Βλαχαβείων, Αντάμωμα Χασιωτών) και των Εορτών του Πάσχα.
Εγκρίθηκε η συμμετοχή του
Δήμου Μετεώρων στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, του Υπουργείου Εσωτερικών, στον Άξονα
προτεραιότητας «Κοινωνικές και
πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων» με τίτλο
«Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων
των Δήμων». οι οποίες αφορούν
το γήπεδο Καστρακίου.

και με συγκινεί βαθιά το πόσο
ζωντανά κρατάτε την Ελλάδα
μέσα σας και πώς, όσο μακριά
και εάν βρίσκεστε από την Ελλάδα, στην καρδιά και στην ψυχή
σας βρίσκεται πάντα η γαλανόλευκη σημαία μας.
Θα ήθελα να συγχαρώ και να
σας ευχαριστήσω όλους, τους
ομογενείς μας και τους φίλους
της Ελλάδας, που πάντα τιμάτε
κάθε τι, που έχει σχέση με τον
Ελληνισμό και την Ελλάδα.
Στην ιστορία της πατρίδας
μας, η συμβολή της ομογένειας
και των φίλων της Ελλάδας, στην
ανάπτυξη και την πρόοδο μας,
ήταν και συνεχίζει να είναι ανεκτίμητη και ο σπουδαίος καταλύτης για να νικηθούν κάθε είδους εμπόδια.
Είμαστε βαθιά πεπεισμένοι
πως για οποιοδήποτε λόγο και
οποιαδήποτε στιγμή, η Πατρίδα
μας σας χρειαστεί, εσείς θα βρεθείτε στην πρώτη γραμμή.
Σας καλώ, λοιπόν, όλους εσάς,
να σηκώσετε το βάρος μιας ευθύνης που, ενώ δε σας αναλογεί,
είμαι σίγουρος ότι θα το πράξετε.
Σας καλώ να βοηθήσετε τις ελληνικές επιχειρήσεις και τους
Έλληνες παραγωγούς, βιοτέχνες και επιχειρηματίες, που
μέσα σε μεγάλες δυσκολίες, συνεχίζουν να παράγουν και να
προσφέρουν στην οικονομία
μας.
Μέσα σε μεγάλες δυσκολίες,
συνεχίζουν να παράγουν ποιοτικά, ανταγωνιστικά προϊόντα και
υπηρεσίες.
Σας καλώ, λοιπόν, για μια ακόμη φορά, να βοηθήσουμε όλοι
μαζί την Ελλάδα να σηκωθεί και
να κατακτήσει το μέλλον που της
αξίζει!”"
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Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ

Π

ερισσότερα από
110 εκατ. ευρώ,
που αφορούν
μεταξύ άλλων
συνδεδεμένες ενισχύσεις
καθώς και
συμπληρωματικές
πληρωμές των άμεσων
ενισχύσεων, προχώρησε
ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Επίσης γνωστοποίησε ότι
οι ενισχύσεις στον τομέα της
κτηνοτροφίας και για τα μικρά
Νησιά Αιγαίου Πελάγους των
αιτήσεων έτους 2018 θα χορηγηθούν το αργότερο έως
την 30η Ιουνίου 2019.
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο οργανισμός στους
λογαριασμούς των δικαιούχων
θα πιστωθούν τα κάτωθι ποσά:
Α. Πρώτη πληρωμή συνδεδεμένων ενισχύσεων φυτικού κεφαλαίου:
• για την καλλιέργεια βιομηχανικής τομάτας ποσού
2.809.838,46 ευρώ σε 757 δικαιούχους
• για την παράδοση πορτοκαλιών προς χυμοποίηση
ποσού 4.361.439,43 ευρώ σε
5.001 δικαιούχους
• για την καλλιέργεια σπόρων προς σπορά ποσού
2.677.766,24 ευρώ σε 2.038
δικαιούχους
• για την καλλιέργεια κορινθιακής σταφίδας ποσού
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Ζεστάθηκαν οι τσέπες των αγροτών
• Ο ΟΠΕΚΕΠΕ πλήρωσε 110 εκατ. ευρώ σε 69.967 δικαιούχους
4.377.509,87 ευρώ σε 6.150
δικαιούχους
Β. Πρώτη πληρωμή συνδεδεμένων ενισχύσεων ζωϊκού κεφαλαίου:
• για την εκτροφή μεταξοσκωλήκων ποσού 379.301,63
σε 55 δικαιούχους
• στον τομέα του βόειου
κρέατος ποσού 33.726.612,27
ευρώ σε 8.226 δικαιούχους
• στον τομέα του πρόβειου
και αιγείου κρέατος ποσού
48.747.303,03 ευρώ σε 38.923
δικαιούχους
Γ. Συμπληρωματικές πληρωμές:
• για τα δικαιώματα βασικής
ενίσχυσης
ποσού
5.036.397,45 ευρώ σε 3.526
δικαιούχους
• για την πράσινη ενίσχυση
ποσού 2.429.193,44 ευρώ σε
1.970 δικαιούχους
• για τους νέους γεωργούς
ποσού 816.903,50 ευρώ σε
1.237 δικαιούχους
• για τα πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή ποσού
6.897,28 ευρώ σε 77 δικαιούχους
• για βρώσιμα όσπρια πο-

σού 4.123,26 ευρώ σε 18 δικαιούχους
• για τον σκληρό σίτο ποσού 18.762,48 ευρώ σε 81 δικαιούχους
• για τα ζαχαρότευτλα ποσού 5.103,40 ευρώ σε 2 δικαιούχους
• για τους καρπούς με κέλυφος ποσού 6.739,93 ευρώ
σε 46 δικαιούχους

• για τα μήλα ποσού 640,13
ευρώ σε 11 δικαιούχους
• για τα πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά σανοδοτικά ψυχανθή ποσού 19.202,53 ευρώ
σε 103 δικαιούχους
• για τα σπαράγγια ποσού
940,00 ευρώ σε 1 δικαιούχο
• για την ειδική ενίσχυση
βάμβακος ποσού 5.548.248,86
ευρώ σε 1.187 δικαιούχους

Δ. Μετά την ολοκλήρωση
χορήγησης των ανωτέρω ενισχύσεων θα ακολουθήσει η
καταβολή της κρατικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας
στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων:
• για την καλλιέργεια ζαχαροτεύτλων
ποσού
1.039.412,21 ευρώ σε 356 δικαιούχους

Επίσης, στην ανακοίνωση
ενημερώνει τους ενδιαφερομένους ότι
Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα προσωποποιημένης
πληροφόρησης των δικαιούχων με τους εξής τρόπους:
• Μέσω της ηλεκτρονικής
εφαρμογής «Καρτέλα του
Αγρότη». Για να είναι δυνατή
η είσοδος στην εφαρμογή είναι απαραίτητη η λήψη κωδικού και η δημιουργία προσωπικού λογαριασμού από τη
σελίδα εδώ στην επιλογή "Εγγραφή".
Επισημαίνεται ότι παραγωγοί, οι οποίοι έχουν υποβάλλει
Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης online για τα έτη 2014-2018 ή
συμμετέχουν σε κάποιο μέτρο
αγροτικής ανάπτυξης ΔΕΝ
απαιτείται να παραλάβουν εκ
νέου κωδικό.
• Μέσω της ενότητας Ψηφιακές Υπηρεσίες του portal
ΙΡΙΣ με χρήση των κωδικών
πρόσβασης στο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου
Οικονομικών (taxisnet).
ΧΡ. ΠΑΠ.

Υπόσχεση για στήριξη
στους βαμβακοπαραγωγούς
•Τέλος στις ανοιχτές τιμές και πριμοδότηση της ποιότητας
στο βαμβάκι, σύμφωνα με τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης

Α

λλαγές
αναμένονται, με
την φιλοδοξία να
είναι προς όφελος των
βαμβακοπαραγωγών
αλλά και του συνόλου της
«αλυσίδας» στην
παραγωγή προϊόντος,
από το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης.
Στόχος να αφήσουν στο
παρελθόν το «θολό»
τοπίο και να
δημιουργήσουν υγιείς
συνθήκες στην αγορά,
φέρνει η υπό τελική
διαμόρφωση Υπουργική
Απόφαση του
υφυπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων
κ. Βασίλη Κόκκαλη.

του Χριστόφορου

Παπαθανασίου
Πρόκειται για την πρωτοβουλία που είχε αναλάβει από
το περασμένο έτος ο κ. Κόκκαλης, αναζητώντας τρόπους
ώστε να επιτευχθεί μεταξύ
όλων των εμπλεκόμενων φορέων μία «συμφωνία κυρίων»
η οποία αφενός θα διασφαλίζει
ικανοποιητική τιμή στους παραγωγούς βάζοντας τέλος στο
φαινόμενο των ανοιχτών τιμών,
αφετέρου θα πριμοδοτεί την
ποιότητα στην καλλιέργεια,
ισχυροποιώντας έτσι ακόμη

περισσότερο το «brand» του
ελληνικού «λευκού χρυσού»
στις διεθνείς αγορές.
Υπό το παραπάνω πρίσμα,
συνεδρίασε προχθές η Ομάδα
Εργασίας για το Βαμβάκι, παρουσία του Υφυπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Β. Κόκκαλη. Ο κ. Κόκκαλης παρουσίασε στα μέλη
της Ομάδας τις προτεινόμενες
αλλαγές στην Υπουργική Απόφαση για το Βαμβάκι και έγινε
συζήτηση όπου το κάθε μέλος
ανέπτυξε τις θέσεις του.
Τρεις είναι οι κύριες παρεμβάσεις στην ισχύουσα
απόφαση:
•Η πριμοδότηση της ποιότητας του παραγόμενου
προϊόντος.
•Ο ουσιαστικός έλεγχος
των ανοικτών τιμών
•Η εισαγωγή των όρων για
την απόδοση του ευρωπαϊκού
σήματος (European Cotton
Alliance)
Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά
θα μετρώνται στα εκκοκκιστήρια παρουσία των γεωπόνων
του παραγωγού και του εκκοκκιστή, ενώ σε περίπτωση
που προκύψει άμεσα συμφωνία, ο Υφυπουργός υποσχέθηκε ότι θα υπάρξει ικανός
αριθμός συμβασιούχων στον
ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για να προχωρήσει σε αιφνιδιαστικούς
επιτόπιους ελέγχους, υπό την
καθοδήγηση του Εθνικού Κέν-

τρου Βάμβακος, που ανήκει
στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.
Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ. Κόκκαλης «έχει έρθει η ώρα για κρίσιμες αποφάσεις οι οποίες θα φέρουν
όλους τους εμπλεκόμενους

στη βαμβακοκαλλιέργεια προ
των ευθυνών τους.

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΟΙΧΤΕΣ
ΤΙΜΕΣ
Σε ότι αφορά το φαινόμενο
των ανοιχτών τιμών η από-

φαση αυτή θέτει τις βάσεις
για τον πλήρη έλεγχο του φαινομένου αφού καθίσταται
υποχρεωτική η υπογραφή
σύμβασης κατά την παράδοση του προϊόντος. Ο κ. Κόκκαλης δήλωσε ότι η πρόβλεψη

αυτή προστατεύει τον παραγωγό και εξαλείφει το φαινόμενο της ύπαρξης φορτίων
με βαμβάκι παρατημένων στα
εκκοκκιστήρια. Εξετάζεται το
ενδεχόμενο να υπάρξει ειδική
σύμβαση-υπεύθυνη δήλωση
για όσους θέλουν να επωμιστούν το ρίσκο της ανοικτής
τιμής αλλά ακόμη είναι πρόωρη η όποια ανακοίνωση.
Τέλος, η υιοθέτηση της δυνατότητας απόδοσης του ευρωπαϊκού σήματος (European
Cotton Alliance) στους πιστοποιημένους Έλληνες παραγωγούς, προσδίδει τεράστια
αναγνώριση και προστιθέμενη
αξία στο ποιοτικό βαμβάκι της
χώρας μας και «ξεκλειδώνει»
τις δύσκολες ξένες αγορές,
βοηθώντας στην ανταγωνιστικότητα της ελληνικής παραγωγής.

τοπικά
ια την μάστιγα της
σύγχρονης
σωματεμπορίας
ενημερώθηκαν την
περασμένη Παρασκευή
19 Απριλίου, αφού
ολοκληρώθηκαν οι δύο
δράσεις που
διοργανώθηκαν από το
Κέντρο Κοινότητας
Δήμου Φαρκαδόνας, τον
Δήμο Φαρκαδόνας και
την Αντιδημαρχία
Προγραμματισμού και
Κοινωνικής Πολιτικής.

Γ

Η Φαρκαδόνα έδειξε
την ευαισθησία της
•Δράσεις του Κέντρου Κοινότητας για την
Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων

Στόχος ήταν να ενημερώσουν και ευαισθητοποιήσουν
μαθητές και επαγγελματίες
για το πρόβλημα της σύγχρονης σωματεμπορίας στη
χώρα μας. Την διεξαγωγή των
δράσεων ανέλαβε η οργάνωση Α21 μετά από πρόσκληση
του Κέντρου Κοινότητας.
Η πρώτη δράση που αφορούσε μαθητές διοργανώθηκε στο ΕΠΑΛ Φαρκαδόνας
στις 10:00 το πρωί ενώ η δεύτερη στο χώρο του Δημαρχείου. Οι εκπρόσωποι της Α21
παρουσίασαν διεξοδικά τη σοβαρότητα του προβλήματος
της εμπορίας ανθρώπων, τα
χαρακτηριστικά των θυμάτων
και έδωσαν μια ολοκληρωμένη εικόνα των δράσεων και
των δομών της οργάνωσης.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του αστυνομικού τμήματος Φαρκαδόνας και εργαζόμενοι του Κέντρου Υγείας Φαρκαδόνας καθώς και ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Κοινωνικής Πολιτικής Ηλίας Καραμάνος, ο
οποίος έχοντας ως προτεραιότητα ζητήματα κοινωνικής
αλληλεγγύης, επισήμανε το
μέγεθος του προβλήματος και
την ανάγκη ευαισθητοποίησης
πολιτών και πολιτείας.
Το Κέντρου Κοινότητας Δήμου Φαρκαδόνας εντάσσεται
στο «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας
2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο.
ΧΡ. ΠΑΠ.

24

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

σελίδα 9

Σε τροχιά ανόδου
οι τιμές των καυσίμων
•Στα Τρίκαλα η τιμή της αμόλυβδης
αγγίζει το μέσο όρο της χώρας,
περίπου στο 1,64 ευρώ ανά λίτρο

νατιμήσεις στις εγχώριες τιμές των
καυσίμων πυροδοτούν οι διεθνείς
εξελίξεις, με αποτέλεσμα το τελευταίο
διάστημα να καταγράφεται μια σταθερή
ανατιμητική τάση, η οποία έχει «οδηγήσει» την
πανελλαδική μέση τιμή της αμόλυβδης των 95
οκτανίων σε σχεδόν 1,64 ευρώ ανά λίτρο.
Μάλιστα και στο νομό Τρικάλων ο μέσος όρος
της χώρας συνοδεύει και τα τοπικά πρατήρια
καυσίμων.

Α

JobDay: ημερίδα για δικτύωση
εργασίας στα Τρίκαλα
Ο
Δήμος Τρικκαίων
σε συνεργασία με
το Skywalker.gr
διοργανώνει τη δράση
#JobDay Τρίκαλα, μια
εκδήλωση που
αναδεικνύει την ανάγκη
για δικτύωση στην
εργασία.

Πρόκειται για μια δράση η
οποία περιλαμβάνει workshops αναζήτησης εργασίας
και ανάπτυξης επαγγελματικών δεξιοτήτων για ανέργους που επιθυμούν να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους
στην αναζήτηση εργασίας.
Η δράση #JobDay έχει ως
στόχο την ενδυνάμωση των
συμμετεχόντων με την ανάπτυξη απαραίτητων ικανοτήτων, γνώσεων, αλλά και δεξιοτήτων, ώστε να αντεπεξέλθουν στις ολοένα και αυξανόμενες απαιτήσεις της
αναζήτησης εργασίας. Καλύ-

Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ

πτει ένα ευρύ φάσμα soft skills
και πρακτικών εφαρμογών,
που θα ενισχύσουν το προφίλ
τους και θα τους καταστήσουν ανταγωνιστικούς.
Απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να βελτιωθούν ενώ
βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας και στοχεύει στην υποστήριξη των νέων στο ξεκίνημα της επαγγελματικής στα-

διοδρομίας τους μέσα από
την ενεργή συμμετοχή τους.
Αναλυτικότερα, οι συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν workshops σχετικά με
τις τεχνικές αναζήτησης εργασίας, τη σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και την
αποτελεσματική συνέντευξη.
Το #JobDay Τρίκαλα θα
διεξαχθεί στην αίθουσα «GiSe-

Mi HUB» του Κόμβου Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (Σατωβριάνδου, 421 00
Τρίκαλα) στις 7 Μαΐου 2019
από τις 10:00 έως τις 15:30.
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ.
Δηλώστε συμμετοχή στη διεύθυνση https://www.skywalker.gr/elGR/home/sicp
Για περισσότερες πληροφορίες: 2310 326712.

Συγκεκριμένα, με βάση τα στατιστικά στοιχεία του παρατηρητηρίου τιμών καυσίμων του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, η πανελλαδική μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώθηκε στις 21 Απριλίου στο 1,637 ευρώ
ανά λίτρο, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να διαθέτει την τρίτη υψηλότερη τιμή σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης,
μετά την Ολλανδία και τη Δανία.
Η προχθεσινή πανελλαδική μέση τιμή είναι σαφώς αρκετά υψηλότερη από την αντίστοιχη της 1/1/2019, δηλαδή 1,483 ευρώ ανά λίτρο.
Δηλαδή από την αρχή του χρόνου καταγράφεται αύξηση 15,4 λεπτών ανά λίτρο.
Οι τωρινές ανατιμητικές τάσεις ουσιαστικά έχουν ξεκινήσει από τις αρχές του περασμένου Μαρτίου, ακολουθώντας τις διεθνείς τιμές, ωστόσο ουδείς μπορεί να
προβλέψει σε ποια επίπεδα θα φτάσουν.
Για λόγους σύγκρισης θα πρέπει να αναφέρουμε ότι
στις 21/4/2018 η πανελλαδική μέση τιμή της αμόλυβδης
ήταν στο 1,565 ευρώ ανά λίτρο, δηλαδή χαμηλότερη
κατά 7,2 λεπτά ανά λίτρο. Επίσης υπενθυμίζουμε ότι πέρυσι, έξι ημέρες πριν από το Πάσχα η τιμή της αμόλυβδης, ήταν χαμηλότερη κατά 8,6 λεπτά το λίτρο (1,551
ευρώ ανά λίτρο).

Πιέσεις από τη φορολογία
Πέρα από τις διεθνείς εξελίξεις που επηρεάζουν τις
τιμές των καυσίμων, στην Ελλάδα, ο βασικός παράγοντας των επί μονίμου βάσεως υψηλών τιμών, είναι η
υψηλή φορολογία. Γι' αυτό και η χώρα βρίσκεται στην
πρώτη τριάδα των ακριβότερων χωρών της Ε.Ε.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι με πανελλαδική μέση τιμή
το 1,637 ευρώ ανά λίτρο, οι φόροι και οι λοιπές επιβαρύνσεις, ανέρχονται στο 1,03 ευρώ ανά λίτρο.
Τα υπόλοιπα είναι η διυλιστηριακή τιμή και το κέρδος
των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών και των πρατηριούχων. Με βάση τις σημερινές τιμές, το κέρδος των
εταιρειών εμπορίας και των πρατηριούχων, δηλαδή δύο
κρίκων της αλυσίδας στην αγορά καυσίμων, υπολογίζεται στα 10 λεπτά ανά λίτρο.
ΧΡ. ΠΑΠ.
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Αποτελέσματα των «Λαζαρίνων 2019» στα Τρίκαλα
Η

περισσή χαρά για τη συμμετοχή
των τρικαλινών κοριτσιών στον
διαγωνισμό Λαζαρίνες 2019
επιβραβεύεται. Σχολεία και ατομικές
συμμετοχές σε διάφορες κατηγορίες
κατέκτησαν πρωτιές, που
μεταφράζονται σε μια ηθική
επιβράβευση. Η επιτροπή του
διαγωνισμού ανακοινώνει τα βραβεία
για τον φετινό πολύχρωμο διαγωνισμό:

σκευή Αθανάτου, Ζώγια Σύρρου, Ειρήνη
Σουφλιά, Μαρίνα Λιάσκου, Θεοδώρα Βλαχομήτρου, Βασιλεία Παλάτου, Ευαγγελία
Αποστολάκη, Ραφαέλλα Σαλταπίδα

OMΑΔΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Συνολική Εξαιρετική Παρουσία
17ο Δημ. Σχολ. Τρικάλων, Δημ. Σχολ. Μεγάλων Καλυβίων, 16ο Δημ. Σχολ. Πυργετού,
Ε’& ΣΤ Δημ. Σχολ. Μεγαλοχωρίου, Νηπιαγωγείο Αμπελακίων, Νηπιαγωγείο Κεφαλοβρύσου

Συνολική Εξαιρετική Παρουσία
Μαριλένα Κοτσιαλή, Ιφιγένεια Μπαλαμίτσα,
Δήμητρα Κυριαζή
Καλάθι
1ο βραβείο
Έλενα Λαζογιάννη, Σουλτάνα Κυπριδάκη,
Ιωάννα Δεσκάδα, Σοφία Κούτσικου
2ο βραβείο
Βασιλική Καπέλλα, Άννα Τσιούμαρη, Βασιλική Πιτιακούδη, Ρέα Πιτιακούδη, Ελένη
Πολυμέρου, Στεργιάννα Κόρου
3ο βραβείο
Μιχαέλα Μπάρδα, Αθανασία Μπιλιάλη,
Στέλλα Μπλετογιάννη, Κωνσταντινιά Παπαγιαννούλη, Μαρία Παπαγιαννούλη, Ελένη
Μπάου, Στεφανία Κωτούλα, Ευαγγελία Παλάτου, Βασιλική Παλάτου.
Τραγούδι
1ο βραβείο
Ευαγγελία Ζαρκάδα, Ευθυμία Κάλφα,
Ευαγγελία Μπαμπούρη, Θεοδοσία Καρανάσιου, Ασπασία Σιαμορέλη, Μαρία Κορώνη
2ο βραβέιο

1ο βραβείο
Δημ. Σχολ. Φλαμουλίου, 7ο Δημ. Σχολ.
Τρικάλων, Γ’ τάξη 5ου Δημ. Σχολ. Τρικάλων
2ο βραβείο
Ε’& ΣΤ τάξεις 35ου Δημ. Σχολ. Τρικάλων,
ΣΤ’τάξη 31ου Δημ. Σχολ. Τρικάλων, Εκπαιδευτήρια Σακκά, 10ο Δημ. Σχολ. Τρικάλων
3ο βραβείο
27ο Δημ. Σχολ. Τρικάλων, 22ο Δημ. Σχολ.
Τρικάλων, Β’& ΣΤ¨τάξεις 5ου Δημ. Σχολ.
Τρικάλων, ΣΤ’τάξη Δημ. Σχολ. Παλαιοπύργου,
Ειδικό Σχολείο Τρικάλων
Καλάθι
1ο βραβείο
Ε’& ΣΤ’τάξεις Δημ. Σχολ. Κεφαλοβρύσου,
2ο βραβείο
24ο Δημ. Σχολ. Τρικάλων
3ο βραβείο
26ο Δημ. Σχολ. Τρικάλων,

Τραγούδι

Κατερίνα Καζαντζή, Μαρίνα Μάνιου, Αναστασία Μάνιου, Ελένη Σελέκου, Αθανασία
Σκαπέτη, Ευαγγελία Πλιάτσικα, Άννα Στεφανή, Αλεξία Στεφανή,
3ο βραβείο
Δέσποινα Γκρόπα, Ιωάννα Καλαντζή, Εβίτα
Κούρεντα, Χαρά Κούρεντα, Σέβη Κουκκοράβα, Ζωή Σιάφη, Κατερίνα Σιάφη.

Μικρές Παρουσίες
Βασιλική Πουλιανίτη, Ξανθίππη Γάζου,
νήπιο Ντούμπα, Μάρθα –Δανάη Γαντζούλα,
Ζωή Βούκια, Ελένη και Κατερίνα Ψυρρή,
Μαριάννα Μπάκου, Εβελίνα Καραϊσκου, Ζωή
Κυρίτση, Βασιλική Μπίτα, Θαλένια Αναστασίου, Ευαγγελία Λιάσκου, Βίκυ Καραστέργιου,
Βίκυ Μπρέλλα, Κατερίνα Σακοράφα, Παρα-

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

Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ

24

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

σελίδα 11

Την Παγκόσμια Μέρα της Γης γιόρτασαν την Παρασκευή 19 Απριλίου
οι μαθητές του 1ου Δημοτικού Σχολείου «Δωρόθεος Σχολάριος»
τές,
εκπαιδευτικά βίντεο,
τραγούδι ανακύκλωσης,
ακόμη και…
online παιχνίδι kahoot, που
πήραν μέρος όλοι!!!
Στη συνέχεια, οι μαθητές
της ΣΤ’ έκαναν επίδειξη των
κατασκευών που θα έφτιαχνε
το κάθε τμήμα με υλικά που
αλλιώς θα κατέληγαν στα
σκουπίδια!!! Έτσι, τα παιδιά
δημιούργησαν πασχαλινές κατασκευές με ανακυκλώσιμα
υλικά.
Αμέσως μετά, όλο το σχο-

ι μαθητές της ΣΤ’
τάξης
παρουσίασαν
στους συμμαθητές τους
το project που ξεκίνησαν
από πέρυσι με την
καθηγήτρια των Αγγλικών
κα Κατσιάνη Ξένια. Με
διαδραστικό τρόπο τα
παιδιά έστησαν μια
τηλεοπτική εκπομπή που
τα είχε όλα…

Ο

παρουσίαση των πληροφοριών,
συνέντευξη με τους μαθη-

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

“ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ”

Γεώργιος Σ. Σακκάς
Διπλ. Πολιτικός μηχανικός ΔΠΘ, Msc

ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ • ΨΗΣΤΑΡΙΑ

Τηλ.: 24310 30268

Αναλαμβάνονται:

Σουβλάκι

1€

Λουκάνικο

1€

Κοτόπουλο σουβλάκι 1€

Έναντι Τεχνική Σχολής

Πίτα σουβλάκι 2€

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

Κοντοσούβλι μερίδα 3,5€

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

ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ

ΞΕΚΙΝΗΣΑΜΕ

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

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

λείο πήρε μέρος σε αγώνες
σκυταλοδρομίας ανακύκλωσης με ενθουσιασμό! Τέλος,
τα δύο τμήματα της ΣΤ’ φύτεψαν δέντρα στην αυλή του
σχολείου (προσφορά της εταιρείας Λιούλιος-Παπαευθυμιου «Βοτανικός Κήπος» τους

οποίους ευχαριστούμε θερμά).
Μια μέρα γεμάτη δράσεις
και χαμόγελα! Ευχαριστούμε
πολύ όσους βοήθησαν και ευχόμαστε σε όλους σας
Καλό Πάσχα!!!

12 σελίδα
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Εγγραφές στο 16ο Δημοτικό
για το Trikala City Run

Tο 1ο ΕΠΑΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ στο 9ο Μαθητικό
Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας
ι μαθητές του 1ου ΕΠΑΛ
Τρικάλων πήραν μέρος με
τέσσερεις πρωτότυπες
εργασίες στο 9ο Μαθητικό
Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας,
που έγινε την Παρασκευή 12-42019 στο Μουσείο Τσιτσάνη.

Ο

Οι εργασίες που παρουσιάστηκαν καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα της τεχνολογίας και μαθημάτων Πληροφορικής του
ΕΠΑΛ και είναι οι ακόλουθες:

Μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε, μαθητές και εκπαιδευτικούς στο 16ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων
στον Πυργετό, καθώς μέλη- αθλήτριες της οργανωτικής επιτροπής του TRIKALA CITY RUN 2019 «Τρέχοντας στη πόλη του Αθλητισμού και του Πολιτισμού»,
επισκέφτηκαν το Σχολείο μας ενημερώνοντας για την
εκδήλωση που διοργανώνεται στις 5 Μαΐου, μετακινούμενοι με το πλέον οικολογικό και οικονομικό μέσο
που διαθέτει ο Δήμος Τρικκαίων, «τα κίτρινα ποδήλατα» μεταφέροντας τις αξίες και τα οφέλη του εθελοντισμού καθώς και τα ίδια μέλη της επιτροπής βαδίζουν στα χνάρια των μεγάλων τρικαλινών πρωταθλητών που ανέδειξε η πόλη, τον Παπανικολάου στο
επί κοντώ και τη Σακοράφα στο ακόντιο, καθώς και
τους μεγάλους δημιουργούς – καλλιτέχνες Βασίλη
Τσιτσάνη, Δημήτρη Μητροπάνο, Απόστολο Καλδάρα,
Κώστα Βίρβο, Γιώργο Σαμολαδά, Χρήστο Κολοκοτρώνη, Αλεξ. Παπαστεφάνου. Τους τιμούν εκείνη την
ημέρα με τη συγκεκριμένη εκδήλωση, καθώς και τα
ίδια τα μέλη της οργανωτικής επιτροπής-αθλήτριες
φροντίζουν να μεταλαμπαδεύουν αυτές τις αξίες στα
παιδιά μας. Ελπίζουν στη μεγαλύτερη ανταπόκριση,
καθώς εκδηλώσεις τέτοιου χαρακτήρα προάγουν τον
Αθλητισμό, την Παιδεία, τον Πολιτισμό και την Οικολογική Συνείδηση, εφόδια για ένα καλύτερο μέλλον που πρέπει να έχουν οι αυριανοί υπεύθυνοι πολίτες.
Τα μέλη αποτελούνταν από τις:
Μυλωνά Τασούλα, πανελληνιονίκη και βαλκανιονίκη στα 800 μ.
Μυλωνά Γεωργία, πανελληνιονίκη στα 800 μ.
Γρατσάνη Βίβιαν, βαλκανιονίκη και πανελληνιονίκη στα 3000 μ. και στον μαραθώνιο δρόμο, 42 χμ. αντίστοιχα.
Λιμπήσιου Βαρβάρα, πρωταθλήτρια Ελλάδος στο
ακόντιο.
Κούζα Χρύσα, πρωταθλήτρια Ελλάδος στο καράτε.
Ο Σύλλογος Διδασκόντων του Σχολείου

“Μετά το ρήμα «σ’αγαπώ»,
το «βοηθώ» είναι το πιο ωραίο
ρήμα στον κόσμο”
Bertha Van Gutter

Στο 1ο Δ.Σ. Τρικάλων «Δωρόθεος Σχολάριος», μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί πιστεύουμε στην αλληλεγγύη και την αλληλοβοήθεια και το κάναμε
πράξη, μοιράζοντας χαρά σε παιδιά που το έχουν
ανάγκη. Εν όψει της γιορτής του Πάσχα, συγκεντρώσαμε τρόφιμα και απαραίτητα είδη πρώτης
ανάγκης για το Ορφανοτροφείο Θηλέων Λαμίας
“Ευαγγελιστής Λουκάς”. Βοηθώντας τους συνανθρώπους μας βιώνουμε τη χαρά, την ψυχική ικανοποίηση και την πληρότητα που δίνει η ανιδιοτελής
προσφορά.

Α. Το αστικό πράσινο στην
πόλη των Τρικάλων και η
συμβολή στην αντιμετώπιση
της κλιματικής αλλαγής
Η εργασία αυτή υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το 1ο Εργαστηριακό Κέντρο
Τρικάλων στο πλαίσιο του προγράμματος
«Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ» και αφορούσε την καταγραφή και αξιολόγηση των
χώρων πράσινου στην πόλη μας και στη
συμβολή τους στον μετριασμό του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής. Για
την υλοποίησή της χρησιμοποιήθηκαν οι
νεοαποκτηθείσες συσκευές GPS καθώς
και ένα σύγχρονο Drone για την καταγραφή και αξιολόγηση των χώρων πρασίνου. Επίσης με την εφαρμογή ArcGIS
online αποτυπώθηκαν αυτοί οι χώροι σε
διαδικτυακό χάρτη και δημιουργήθηκε
μία ιστοσελίδα με όλες τις πληροφορίες
που συγκεντρώθηκαν.

Δ. Περιστρεφόμενο
ηλιακό πάνελ

Β. Δημιουργία e-shop με
χρήση MySQL, PHP και CSS
Στο έργο αυτό οι μαθητές αξιοποίησαν
και εφάρμοσαν τις γνώσεις από τα αντίστοιχα μαθήματα που διδάσκονται στο
σχολείο, για να δημιουργήσουν ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, σχεδιάζοντας από
την αρχή μια βάση δεδομένων και υλοποιώντας τη με MySQL. Επίσης υλοποίησαν όλες τις δυναμικές ιστοσελίδες
του ηλεκτρονικού καταστήματος με τις
γλώσσες HTML, PHP και CSS. Στο χώρο
του φεστιβάλ στήθηκε ο εξοπλισμός του
e-shop, με ένα φορητό Η/Υ και ένα ασύρματο δίκτυο WiFi. Οι επισκέπτες μέσω του
WiFi συνδέονταν στο e-shop με το κινητό τους, έκαναν αναζήτηση στις διάφορες κατηγορίες προϊόντων, επέλεγαν τα
προϊόντα που ήθελαν, συμπλήρωναν τα

στοιχεία τους και έστελναν την παραγγελία τους. Αμέσως μπορούσαν να δουν
τις καταχωρημένες παραγγελίες να εμφανίζονται στην οθόνη του φορητού.

Γ. Εφαρμογές για Android
κινητά με AppInventor
Η τρίτη εργασία ήταν διάφορες εφαρμογές Android που υλοποιήθηκαν από
τους μαθητές με τη βοήθεια του AppInventor. Οι εφαρμογές που παρουσιάστηκαν ήταν:
•Ένα εγχειρίδιο χρήσης της εντολής
if με αντίστοιχα κουίζ.
•Το παιχνίδι Κορώνα-Γράμματα
•Το παιχνίδι Πέτρα-Ψαλίδι-Χαρτί

Στην τελευταία εργασία του σχολείου
παρουσιάστηκε ένα ηλιακό πάνελ που περιστρέφεται (ανατολή-δύση) ανάλογα
με τις προσπίπτουσες φωτεινές ακτίνες. Το πλαίσιο στήριξής του, σχεδιάστηκε και εκτυπώθηκε στον τρισδιάστατο εκτυπωτή του σχολείου από τους μαθητές. Για την λειτουργία του πάνελ
χρησιμοποιήθηκε ένας μικροελεγκτής
Arduino που με τη βοήθεια φωτοαντιστάσεων και ενός μικρού κινητήρα περιστρέφει τη φωτοβολταϊκή κυψέλη προς
τον ήλιο για την επίτευξη της μέγιστης
απόδοσης.
Τέλος, οι μαθητές του 1ου ΕΠΑΛ Τρικάλων «πέταξαν» το Drone του σχολείου
μέσα στο Μουσείο Τσιτσάνη καταγράφοντας στιγμιότυπα της εκδήλωσης και
προβάλλοντας τα στην οθόνη του προτζέκτορα της εκδήλωσης.
Αξίζουν συγχαρητήρια στους μαθητές
του 1ου ΕΠΑΛ Τρικάλων και στους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς Ευσταθίου Χρήστο, Μαρολαχάκη Μάριο, Μαντζάνα
Ευάγγελο και Γίδα Γεώργιο που καθοδήγησαν τους μαθητές στην υλοποίηση
των παραπάνω εργασιών.

Επιμορφωτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Κρηνίτσας

Ενημέρωση για την
καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση
υνεχίζει τις δράσεις του ο
Επιμορφωτικός και
Πολιτιστικός Σύλλογος
Κρηνίτσας. Σε συνεργασία με
τους "Ε – θελω - ντες" του
Δήμου Τρικκαίων μπήκαν τα
θεμέλια ενημέρωσης των μελών
του Συλλόγου.

Σ

Με τον όρο καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, γνωστή και ως καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση ή εν
συντομία ΚΑΡ.Π.Α., εννοούμε τη χορήγηση θωρακικών συμπιέσεων και
αναπνοών διάσωσης σε ένα θύμα
που έχει καταρρεύσει και δεν αναπνέει...
Η Ελένη Πολύζου με την Ελισάβετ
Ευθυμίου αφιέρωσαν εθελοντικά δύο
ώρες για να μας μυήσουμε στην
καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση
ή εν συντομία ΚΑΡ.Π.Α. με πολύ
αναλυτική και περιγραφική μέθοδο.

Οι συμμετέχοντες / συμμετέχουσες
ανέλαβαν βιωματικά να παρουσιάσουν όσα αποκόμισαν. Ευχόμαστε να

μην συμβεί ποτέ, αλλά αν συμβεί οι
επιμορφούμενοι να κάνουν εφαρμογή τις γνώσεις τους!!!
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ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ

ΜΠΑΣΚΕΤ

ΣΠΟΡ

Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΑΝΟΙΞΑΝ ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΙΠΟΤΑ ΣΤΗΝ ΤΥΧΗ
Ολικά μεταμορφωμένος πρέπει
να παρουσιαστεί ο ΑΟΤ προκειμένου
να κερδίσει το στοίχημα (σελ 5)

Οι μπαμπάδες 1ου και 9ου Δημοτικών
σχολείων έδωσαν έναν ξεχωριστό
φιλανθρωπικό αγώνα (σελ 4)

Βάσει σχεδίου και με καθημερινές
επισκέψεις οι οργανωτές του Trikala city
run βάζουν όλους στο πνεύμα (σελ 3)

4 Μαζεμένοι και άκρως ποιοτικοί αγώνες με κύριο χαρακτηριστικό τον ενθουσιασμό
διεξάγονται στο τουρνουά της Δήμητρας, που έφερε αρκετό κόσμο στην περιοχή
(σελ. 6-7)
CMYK
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Στο πνεύμα
των ημερών
Ο Γυμναστικός Σύλλογος
Μουζακίου & Περιχώρων «Γ.
Πασιαλής»και η Ομάδα των
Γιατρών του κέντρου Υγείας
Μουζακίου, με την στήριξη
του Νομικού Προσώπου Πολιτισμός Αθλητισμός Νεότητα
του Δήμου Μουζακίου, συνδιοργανώνουν Πασχαλινό
τουρνουά Μπάσκετ Αγάπης,
με σκοπό την ενίσχυση των
ευάλωτων οικογενειών της περιοχής μας.
Το τουρνουά εντάσσεται
στα πλαίσια των εκδηλώσεων
«Πασιάλεια 2019» και ο σκοπός
εκτός από τον φιλανθρωπικό
χαρακτήρα έχει και να προσελκύσει όσο περισσότερους
ανθρώπους της περιοχής κοντά στον αθλητισμό και την
πρόληψη της καλής υγείας.
Οι αγώνες θα διεξαχθούν
στο Κλειστό Γυμναστήριο
Μουζακίου σήμερα Μ. Τετάρτη
24 Απριλίου 2019 και ώρες 4
μ.μ. έως 7μ.μ.
Αντί εισιτηρίου συγκεντρώνονται τρόφιμα για οικογένειες
που τα έχουν ανάγκη.

Τοπικό
χρώμα
Σημαντικές διακρίσεις είχε
ο ΑΣΕΤ στα Ακρίσια, ενώ οι
παγκορασίδες β’ του Ασκληπιού κέρδισαν 3-0 τον Φιλαθλητικό.
Σε άλλο θέμα η Ε Α Λάρισας
εξέδωσε μακροσκελή ανακοίνωση -διαμαρτυρία και στρέφεται κατά της ΕΣΚΑΘ για την
μη διεξαγωγή του αγώνα πλέι
οφ με τους Μάγους Τρικάλων
και επιφυλάσσεται να κινηθεί
νομικά, όπως ήδη γράψαμε.

Μαζική
έξοδος
Τα ταλέντα στην υποδομή
έχουν ανάγκη από μαζεμένα
παιχνίδια και το γεγονός αυτό
το ξέρουν πολύ καλά τα στελέχη του Αιόλου.
Ετσι ανταποκρίθηκαν στο
κάλεσμα και βρέθηκαν στην
Λάρισα για ενδιαφέροντα φιλικά με τον Κεραυνό.
Στην σύνθεση ήταν 50 ταλέντα από 4 τμήματα και μαζί
τους οι προπονητές: Ευαγγελακόπουλος, Φόρος, Αλεξοπούλου, Περιστεριανού, Δριβάλα. Υπεύθυνος αποστολής
ήταν ο Π. Μπραχάλας και όλοι
αποκόμισαν άριστες εντυπώσεις.

*Ακόμη οι κορασίδες του
Αιόλου είχαν φιλικό στην
Καλαμπάκα.
Επίσης οι Νέοι Αιόλου
κέρδισαν 66-56 τον ΑΣΚ.

Ξανά σέντρα
Διεξάγεται σήμερα Μ. Τετάρτη 24 Απριλίου ο εξ’αναβολής αγώνας της 19ης αγωνιστικής στην Α Εθνική γυναικών, Ελπίδες Καρδίτσας-Τρίκαλα στο Δημοτικό στάδιο
Καρδίτσας στις 16.30. Διαιτητές οι Δεληγιάννη-Καραγιάννης-Νάκας (Λάρισας).

Μ

πορεί η Γ’
Εθνική να μην
έχει την αίγλη
των
μεγαλύτερων κατηγοριών
αλλά όσοι την διακονούν
ξέρουν πολύ καλά ότι είναι
ιδιαίτερος χώρος με τις
ανατροπές να είναι στην
ημερήσια διάταξη.

Του Αρη Κόντα

Πικρή αγωνιστική
Η 24η ημέρα δεν έφερε το επιθυμητό σκηνικό για τις Τρικαλινές
ομάδες της Γ’ Εθνικής, που φέτος αποδείχτηκε ιδιαίτερα δύσκολη

arispenna@yahoo.gr

Η Βαθμολογία (σε 24 αγώνες):
Και φέτος δε έλειψαν τα αποτελέσματα που συζητήθηκαν.
Ακόμη και ορισμένα από τα βαριά χαρτιά μόλις βγήκαν από
την πρίζα και έκαναν εκπτώσεις
στο παιχνίδι τους βρέθηκαν με
την πλάτη στον τοίχο.
Διότι άλλο που δεν ήθελαν οι
αντίπαλοι για να φέρουν την
υπόθεση στα μέτρα τους και
να γίνουν ήρωες στρέφοντας
πάνω τους τα φώτα της δημοσιότητας. Δεν έλειψαν βέβαια
και οι ανώμαλες προσγειώσεις,
ενώ ένα από στοιχεία κλειδιά
αφορούσαν την διάρκεια στην
απόδοση.
Η ίδια η πράξη δείχνει πάντως
ότι με αναλαμπές δεν είναι δυνατόν να φτάσει κανείς όσο
ψηλά επιθυμεί. Σίγουρα η διαχείριση ενός αγώνα είναι μεγάλη
υπόθεση, ενώ και η κατανομή
δυνάμεων παίζει σημαντικό
ρόλο.
Στο πλαίσιο αυτό οι φίλαθλοι
έχουν δει ομάδες να αποδίδουν
καλά στο πρώτο και δεύτερο
δεκάλεπτο αλλά στην συνέχεια
να βγαίνουν από την πρίζα.
Επίσης κάποια άλλα σωματεία
αργούν να αφυπνιστούν και όταν
ανεβάζουν στροφές στο δεύτερο ημίχρονο είναι αργά.
Είναι φανερό λοιπόν ότι η
αγωνιστική κοιλιά κοστίζει ακριβά, ενώ συνήθως δεν δίνονται
δεύτερες ευκαιρίες.
Ακόμη και λίγο αν βγουν από
την πρίζα οι αθλητές θα δουν
τους ανταγωνιστές να βγαίνουν
μπροστά.
Επίσης τα περισσότερα τμήματα βασίζονται στην καλή εκκίνηση, αφού από την στιγμή
που βάλουν τα απαραίτητα ροζ
φύλλα στο βαλιτσάκι τους εκτοξεύεται και η ψυχολογία.
Υπό το πρίσμα αυτό έχουν
και την πολυτέλεια ορισμένων
μέτριων εμφανίσεων.
Βέβαια σ’ένα μακρύ πρωτάθλημα όλοι έχουν δικαίωμα στο
όνειρο και υπάρχουν αρκετά
παραδείγματα ομάδων οι οποίες
βρίσκουν το σθένος για να πραγματοποιήσουν γεμάτο δεύτερο
γύρο.
Σε αρκετές περιπτώσεις λοιπόν προκύπτουν λεπτές ισορροπίες και οι αγώνες κόβουν
την ανάσα. Γενικά τα επιτελεία
χρειάζεται να συνυπολογίσουν
αρκετά δεδομένα για να προκύψει το ιδανικό αποτέλεσμα.
Εννοείται ότι όλα τα συγκροτήματα του κόσμου θέλουν τα
βαριά χαρτιά τους να βγαίνουν
μπροστά και να κάνουν την διαφορά ειδικά στα κομβικά ματς.
Όταν λοιπόν αυτά ζεσταίνονται τότε δεν έχουν να φοβούνται
τίποτα. Ωστόσο δεν πρέπει να
ξεχνάμε ότι οι ομάδες είναι αυτές που κερδίζουν.
Μέλημα των προπονητών είναι να παρουσιάζουν σύνολα
με αρχή, μέση και τέλος όπου
ο ένας θα παίζει για τον άλλο
και όλοι μαζί για το κοινό καλό.
Χαίρεται πραγματικά κάθε φίλαθλος να βλέπει συγκροτήματα
να παίζουν όμορφο μπάσκετ και
να αναδεικνύουν την ομορφιά
του αθλήματος.
Για να γίνει κάτι τέτοιο χρειάζεται όμως δουλειά χρόνων,
αφού οι βάσεις δεν δημιουρ-

Οι Ικαροι έκαναν χαμηλή πτήση κόντρα στον ΠΑΣ Γιάννενα

Η Καλαμπάκα λύγισε στο καθοριστικό παιχνίδι της Μελίκης
γούνται από την μια στιγμή στην
άλλη. Πάντως η 24η αγωνιστική
ήταν πικρή για τα Τρικαλινά
χρώματα. Η Καλαμπάκα στο
ματς της χρονιάς δεν μπόρεσε
να λυγίσει τελικά την Μελίκη
αν και για μεγάλο διάστημα
έδειξε ότι πατούσε γερά στο
παρκέ. Όμως στην τελική ευθεία
ο αντίπαλος κατάφερε να προσπεράσει και διατήρησε το πάνω
χέρι μέχρι τέλους.
Ετσι οι ανταγωνιστές πήραν
την ανάσα που ήθελαν, ενώ
στον ΑΟΚ δεν έφτασε η αντεπίθεση που εξαπέλυσε εδώ και
αρκετές αγωνιστικές.
Σε κάθε περίπτωση οι κιτρινομπλέ έδωσαν την μάχη για
την παραμονή με αξιοπρέπεια.
Από την πλευρά τους οι Ικαροι
δεν μπόρεσαν να φρενάρουν
μια ακόμη ομάδα από το πάνω
ράφι. Ουσιαστικά βρέθηκαν να
κυνηγούν νωρίς ενώ ακόμη και
στο πρώτο μέρος που ήταν υποφερτοί δεν μπόρεσαν να πάρουν
κάτι και να απειλήσουν τα Γιάννενα. Στην επανάληψη η εικόνα
χειροτέρεψε περισσότερο και
οι φιλοξενούμενοι με καλά ποσοστά ευστοχίας πέρασαν τρένο.
Ο κόουτς Σδράκας δεν έψαξε
δικαιολογίες στις μετ’ εμποδίων
προπονήσεις και στην έλλειψη
κινήτρου αλλά η ομάδα θα πρέπει να αναλύσει πράγματα προκειμένου να ψάξει στο μέλλον
αν μπορέσει περισσότερα πράγματα.

Πάνε χέρι- χέρι
Σιαμαίοι μοιάζουν οι δυο πρωτοπόροι του ομίλου αφού βρίσκουν τρόπο να κλειδώνουν τις
συναντήσεις ενίοτε και με εντυπωσιακό θέαμα.
Στο ρόστερ τους υπάρχουν
ποιότητα και βάθος, οπότε προσπαθούν να μιλούν την στιγμή

που πρέπει. Ας δούμε όμως το
σκηνικό της κατηγορίας με την
τεχνογνωσία του ebasket.
Ο Πρωτέας Γρεβενών μεσοβδόμαδα επικράτησε της Νικόπολης Πρέβεζας με 83-43, αλλά
ο ΠΑΣ Γιάννινα δεν τον άφησε
να τον περάσει στη βαθμολογία.
Οι Γιαννιώτες επικράτησαν
εκτός έδρας των Ίκαρων Τρικάλων με 84-58 και παρέμειναν
στην κορυφή. Από κοντά ακολουθεί ο ΑΓΣ Ιωαννίνων, ο οποίος δεν αντιμετώπισε κανένα
πρόβλημα κόντρα στον ΑΟΚ Βέροιας (90-61). Τέλος, η Μελίκη
επικράτησε της Καλαμπάκα με
55-48 στην μάχη της ουράς.
Οσον αφορά τα φύλλα αγώνα
τα Γρεβενά έδειξαν πως απλά
ήθελαν λίγο χρόνο να ζεσταθούν. Όταν συνέβη αυτό άνοιξαν εντυπωσιακά την ψαλίδα
απέναντι στην απογοητευμένη
εδώ και καιρό Νικόπολη.
Τα δεκάλεπτα: 17-11, 46-29,
67-31, 83-43
Πρωτέας Γρεβενών (Μουρουζίδης): Τζήμας 4, Γρούδος
12, Μαλούτας 12, Μιχαηλίδης
14(4), Κολοβός 2, Συλλάκος 2,
Τακίδης 11, Μπόζιαρης 11(1),
Μακρής 7, Μαλιούρας 8.
Νικοπόλη Πρέβεζας (Παπίρης-Πολίτης): Παππάς, Τζίμας
4, Τζέμας, Καραστάθης 9(1),
Μήχος Σ. 16, Ζήκας 4, Κακιούζης 10(1), Παπαμιχαήλ.
Η Καλαμπάκα μετά το 28’(3536) δεν συνέχισε ανάλογα και
ψύχραιμα οπότε η αγχωμένη
Μελίκη πήρε το ροζ φύλλο. Πλέον υπάρχει σημαντικό αγωνιστικό κενό μπροστά και στην
πορεία θα κοιτάξει την Βέροια
αλλά και την επόμενη μέρα μετά
την πτώση.
Διαιτητές: Γαζέτας-Βασιλόπουλος
Τα δεκάλεπτα: 13-12, 27-22,
45-37, 55-46

1) Βίκος ΠΑΣ Γιάννινα -------------------------41 ---------(19-3)*
2) Πρωτέας Γρεβενών ------------------------41 ---------(19-3)*
3) ΑΓΣ Ιωαννίνων --------------------------------40 ---------(18-4)*
4) Δόξα Λευκάδας ------------------------------38 ---------(16-6)*
5) Ολυμπιακός Βόλου -------------------------33 ---------(10-13)
6) Ίκαροι Τρικάλων -----------------------------33 --------(11-11)*
7) Τιτάνες Παλαμά -----------------------------32 --------(10-12)*
8) Μαντουλίδης ----------------------------------30 --------(9-12)**
9) Εύαθλος ----------------------------------------30 --------(9-12)**
10) Μελίκη -----------------------------------------30 ---------(8-14)*
11) Καλαμπάκα ----------------------------------30 -----------(7-16)
12) ΑΟΚ Βέροιας --------------------------------27 ---------(5-17)*
13) Νικόπολη Πρεβέζας ----------------------24 ---------(2-20)*
(*) Έχουν δώσει το ρεπό τους
(**) Έχουν δώσει το ρεπό τους και εκκρεμεί το μεταξύ
τους παιχνίδι
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.
Καλαμπάκα (Κωνσταντινίδης):
Μασάδης 5, Μπαλωμένος, Τούλας, Σπανός, Γαϊτανίδης 6, Παουλεάνου, Σούλκο 10(2), Γκάτζιας 9, Οικονόμου, Παπακώστας 7, Κιουρτζίδης 9.
Στον γειτονικό Παλαμά η Λευκάδα επιβεβαίωσε την κλάση
της απέναντι στους τοπικούς
Τιτάνες οι οποίοι πάλεψαν στο
μέτρο του δυνατού.
Για τους νικητές μια ακόμη
εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησαν οι οικείοι: Αναγνωστόπουλος, Νικολόπουλος. Από
πλευράς γηπεδούχων μαχητικός
ήταν ο Κατσαδούρος.
Τα δεκάλεπτα: 17-17, 33-36,
43-52, 64-71
Τιτάνες Παλαμά (Ζαχαρέλης):
Τσιαμπάς 7, Τσούμας 4, Χανέλι
, Ζωιτσάκος, Γκογκίδης 14(1),
Κατσαδούρος 9, Καραϊσκάκης
6(2), Φαλιάκης 3(1), Μακρής
16(4), Αρχοντούλης 2, Μπακαβέλος 3(1).
Δόξα Λευκάδας (Δημητριάδης): Νικολόπουλος 16(2), Αργυρός 2, Αναγνωστόπουλος 16,
Τσιαβές 12(2), Βαγενάς 18, Γεωργάκης 4, Μακρόπουλος 3,
Κόγκας, Κελάριου, Γερονάτσιος,
Βλαχάκης 4.
Κανένα πρόβλημα για τον
ΑΓΣΙ που είχε τα βαριά του χαρτιά σε μεγάλα κέφια και τους
υπόλοιπους με ανεβασμένη ψυχολογία, οπότε συνέτριψε την
Βέροια.
Τα δεκάλεπτα: 20-11, 42-27,
72-40, 90-61
ΑΓΣ Ιωαννίνων (Τσουκανέλης): Καννής 9, Ζαμπέτης 9(1),
Σαχπατζίδης 2, Πρεμέτης 2, Αντωνίου 19(1), Πουρνάρας 14,
Χρύσης 11(1), Μάκης 5 Παπανικολάου, Θυμνιός, Φίλιος 7(1),
Θώδης 12
ΑΟΚ Βέροιας (Κελεπούρης):
Τρομπούκης, Καραθανάσης 2,
Γιοβανόπουλος, Γκανάς 11(3),
Καραϊσαρίδης, Αβραμίδης 13(4),
Ιωαννίδης 7(1), Κασάμπαλης,
Στογιαννόπουλος, Στοΐτσης
12(1), Ντουλαβέρης 6, Χαραλαμπάκης 10.Οι Ικαροι δεν ήταν
στο πνεύμα της συνάντησης ειδικά στην επανάληψη και τιμωρήθηκαν σκληρά.
Διαιτητές: Τζιοπάνος Ν.Αγραφιώτης Γρ.
Τα δεκάλεπτα: 15-20, 33-43,

50-64, 58-84
Ίκαροι (Σδράκας): Μέξης 13,
Μπαρμπαρούσης, Κολοτσιος Α.
14(3), Βλάχος 3, Κολότσιος Β.
6(1), Αργύρης, Χατζής, Θεοδώρου, Τζιοβάρας, Φούντας 19(1),
Στάνκοβιτς 3(1)
ΠΑΣ Γιάννινα (Κωστόπουλος): Γεωργίου 10, Πανάρας
22(3), Μουζακίτης, ΤσίρμπαςΑναγνώστου, Πρέντζας 7, Καραγκιολίδης 14, Μάντζιος Π.,
Μάντζιος Δ 21, Πάτρας 7, Πανταζής 3(1), Πιστιόλης, Γιωτάκης
Ψύχραιμος τέλος ήταν ο
Ολυμπιακός Βόλου ο οποίος
ουσιαστικά φρόντισε να καθαρίσει νωρίς το παιχνίδι με τον
Εύαθλο.
Εχτισε καλή διαφορά με το
καλημέρα και γενικά πέρασε
εύκολο απόγευμα.
Ασταμάτητος ήταν εκ νέου ο
Δ. Μπόγδανος.
Τα δεκάλεπτα: 21-10, 47-25,
56-43, 75-59
Ολυμπιακός Βόλου (Γκουγκουτούδης): Στύλας 5(1), Ιλτσογλου 11(1), Μπράμι, Μπόγδανος
22, Κωστούλας 3, Μπουσκολίτης
12(2), Σκαμάγκας 5(1), Αναστασόπουλος 5(1), Χαρχαρής 6,
Λουλούδης 6.
Εύαθλος Πολυκάστρου (Παπαδόπουλος Γ.): Παπαδόπουλος
Σ. 1, Ημερίδης 10(2), Μαρκόπουλος 5(1), Αθανασίου 4(1),
Γιαμπατζίδης 2, Τσελέκης 17,
Σιδηρόπουλος 20(1), Κώστας,
Κουτούλας.

25η αγωνιστική (5/5):
ΑΟΚ Βέροιας-Μελίκη
Δόξα Λευκάδας-ΑΓΣ Ιωαννίνων
Νικόπολη Πρέβεζας-Τιτάνες
Παλαμά
Βίκος ΠΑΣ Γιάννινα-Πρωτέας
Γρεβενών
Εύαθλος Πολυκάστρου-Ικαροι
Τρικάλων
Μαντουλίδης-Ολυμπιακός Βόλου
Ρεπό: Καλαμπάκα.

Με το
εθνόσημο
Ο Α.Π Πετσιάς της
Αμιλλας αναχώρησε χθές
με την εθνική πάμπαιδων
για τα προκριματικά στο
Μαυροβούνιο. Αναλυτικά
σε επόμενο φύλλο.
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Τρέχουν με χίλια
Οι υπεύθυνοι του Trikala city run δίνουν μεγάλη βαρύτητα
σε σχεδιασμό και οργάνωση, ενώ έχουν σειρά επαφών με φορείς

Α

πό τις πρώτες
συστάσεις και
παρουσιάσεις οι
Τρικαλινοί
φίλαθλοι του αθλητισμού
ζεστάθηκαν και έσπευσαν
να συλλέξουν όσο το
δυνατόν περισσότερες
λεπτομέρειες.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Αλλωστε είναι της άποψης
ότι πάντα υπάρχει χώρος για
καινούργιες πρωτοβουλίες,
που εμπνέουν μικρούς και μεγάλους. Πόσο μάλλον όταν
συνδέουν δυο βασικά χαρακτηριστικά της περιοχής μας,
που δεν είναι άλλα από τον
πολιτισμό και τον αθλητισμό.
Ασφαλώς και αναφερόμαστε
στο Trikala city run, που έρχεται
για να περάσει σημαντικά μηνύματα.
Κρίνοντας από τις μέχρι
τώρα αντιδράσεις η πρωτοβουλία άρεσε πάρα πολύ και
οι συμπολίτες θέλουν να την
βιώσουν από μέσα. Σε κάθε
περίπτωση έχει όλες τις προοπτικές να μονιμοποιηθεί, αφού
καλύπτει και τα πιο δύσκολα
γούστα.
Ειδικά τα νιάτα δεν κρύβουν
τον ενθουσιασμό τους και περιμένουν πως και πώς να φορέσουν τις σχετικές φανέλες
προκειμένου να τρέξουν με
την ψυχή τους. Ακόμη όμως
και όσα παιδιά δεν αγωνιστούν
θα φτιάξουν μια πολύ καλή
κερκίδα για να χειροκροτήσουν
τους φίλους τους.
Για να πετύχει πάντως ένα
τέτοιο σύνθετο εγχείρημα προϋποθέτει συστηματική προεργασία προκειμένου να μην λείψει ούτε ένας κρίκος από την
αλυσίδα.
Ομολογουμένως οι παράμετροι δεν είναι και λίγοι, οπότε
χρειάζεται και διορατικότητα
και φαντασία και κυρίως απο-

Αγαστή θα είναι η συνεργασία των διοργανωτών με το τοπικό
Ερυθρό Σταυρό, όπως έδειξε η πρόσφατη ζεστή συνάντηση
τελεσματικότητα.
Επί της ουσίας οι διοργανωτές παρά την πλούσια εμπειρία που διαθέτουν ξεκίνησαν
από μηδενική βάση. Οι ίδιοι
ξέρουν πολύ καλά ότι η πρώτη
εικόνα είναι αυτή που αποτυπώνεται έντονα σε μυαλό και
καρδιά και κρίνει σε μεγάλο
βαθμό την συνέχεια.
Διότι αν οι συμπολίτες διαπιστώσουν από την πρώτη στιγμή ότι η σύναξη καλύπτει τα
γούστα τους τότε θα την βάλουν σε περίοπτη θέση στην
καθημερινότητά τους. Ετσι τα
πράγματα θα πάρουν τον δρόμο τους και το βιογραφικό θα
γεμίσει με εντυπωσιακό τρόπο.
Με λίγα λόγια φιλοδοξία όσων
τρέχουν την γιορτή είναι να
μπει γερά στο κάδρο και να
έχει την απαραίτητη συνέχεια.
Εννοείται ότι για την επιτυχία
της σύναξης έχει σημάνει συναγερμός. Διότι με συμβατική
προσπάθεια είναι δύσκολο να
κερδηθεί το στοίχημα.
Καθένας έχει τον τομέα δράσης του και προσπαθεί νυχθημερόν να βάλει την πινελιά του.
Σίγουρα η ικανοποίησή του είναι μεγάλη όταν εντοπίζει χαμογελαστά πρόσωπα, που δείχνουν σε πρώτη ευκαιρία την

αδημονία για να καταλάβουν
θέση στην αφετηρία και γενικά
θέλουν να πάρουν άρωμα από
μέσα.
Κλειδί βέβαια είναι ο σωστός
συντονισμός, ενώ όσοι εμπλέκονται νιώθουν βαριά την ευθύνη να παρουσιάσουν μια
πρωτοβουλία, που θα αποτελέσει ένα ακόμη αθλητικό και
όχι μόνον κόσμημα για την περιοχή.

Ανοιχτή γραμμή
Ανοιχτες πόρτες διατηρούν
οι οργανωτές, αφού θέλουν
να επικοινωνήσουν όσο καλύτερα μπορούν την πρωτοβουλία, ενώ ξέρουν πόσο σημαντικό είναι να κινητοποιήσουν
τους φορείς.
Αλλωστε καθένας διαθέτει
την απαραίτητη τεχνογνωσία
και μοχθεί για το καλύτερο
στον τομέα του.
Υπό το πρίσμα αυτό πριν λίγες μέρες στελέχη της οργανωτικής επιτροπής είχαν συνάντηση- συνεργασία με την
καινούργια πρόεδρο του Ερυθρού Σταυρού κ. Βανέσα Μηλιώνη και τον ταμία κ. Βλάχο.
Οι πιο παρατηρητικοί λάτρεις
των αθλητικών δρωμένων θυμούνται πολύ καλά ότι στα με-

γάλα γεγονότα σημαίνει συναγερμός στις τάξεις του Ερυθρού Σταυρού αφού τα μέλη
του θέλουν να προσφέρουν
τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες.
Και όπως συνηθίζουν να λένε
έμπειροι αθλητικοί παράγοντες
αγώνες υψηλού επιπέδου δεν
γίνονται το αγκάλιασμα και του
συγκεκριμένου φορέα.
Η κουβέντα με το επιτελείο
του Ερυθρού Σταυρού έγινε
σε πολύ φιλικό κλίμα και ήταν
ιδιαίτερα θερμή.
Αλλωστε για το καλό και την
προβολή των Τρικάλων όλοι
είναι σε ετοιμότητα για να βάλουν πλάτη. Ετσι η οικογένεια
του Ερυθρού Σταυρού θα συνδράμει και την καινούργια αυτή
σύναξη με το αίσθημα ευθύνης
που την χαρακτηρίζει διαχρονικά. Ασφαλώς διαθέτει την
απαραίτητη τεχνογνωσία στον
τομέα της, ενώ μέσα από την
παρουσία σε σημαντικά πρωταθλήματα και διοργανώσεις
μπήκε για τα καλά στο πνεύμα
της υπόθεσης.
Μεταξύ άλλων σχεδιάστηκαν
σταθμοί πρώτων βοηθειών,
αφού είναι σημαντικό οι δρομείς να αφοσιώνονται στην
αποστολή τους χωρίς να κάνουν δεύτερες σκέψεις.
Κοινώς αν χρειαστεί θα
υπάρχει πάντα ένα χέρι βοηθείας. Είναι φανερό λοιπόν ότι
η παρέα μεγαλώνει, ενώ γενικά
αναδεικνύεται η αξία του εθελοντισμού. Επιπρόσθετα ο καθένας αντιλαμβάνεται πόσο
σημαντική υπόθεση είναι οι εμπλεκόμενοι σ’έναν αγώνα να
μιλούν την ίδια γλώσσα.
Ετσι μπορούν να συνεννοηθούν με τα μάτια για να φέρουν
το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Εν τέλει φαίνεται να σχηματοποιείται με γοργούς ρυθμούς ο απαραίτητος μηχανισμός για την επιτυχία της εκδήλωσης.
Από την πλευρά του ο κ. Δη-

Οικεία πρόσωπα του τοπικού αθλητισμού ενημερώνουν και
επιμελούνται των εγγραφών στο κιόσκι της Ασκληπιού
μήτρης Χαχάμης κατέθεσε ενδιαφέροντα πράγματα μιλώντας στην αθλητική εκπομπή
«Στα γήπεδα η Ελλάδα αναστενάζει».
Κυρίως εστίασε στις εγγραφές, όπου καταγράφεται εντυπωσιακή ανταπόκριση. Στο
κομμάτι αυτή βοηθάει η κινητοποίηση ενός εκλεκτού επιτελείου με βαθιά γνώση των
δρωμένων, οπότε στις επισκέψεις στα σχολεία ο ενθουσιασμός της νεολαίας χτυπάει ταβάνι.
Αναφερόμαστε για παιδιά
των τελευταίων τάξεων του
Δημοτικού και των πρώτων του
Γυμνασίου που παρά το γεμάτο
πρόγραμμά τους θέλουν να
βάλουν τον αθλητισμό σε ιδιαίτερη προτεραιότητα.
Οι πιτσιρικάδες λοιπόν δηλώνουν απερίφραστα ότι θα
βρεθούν στους προγραμματισμένους χώρους δράσης προκειμένου να ανακαλύψουν την
αξία της άθλησης και συνάμα
και την γοητεία των εμβληματικών Τρικαλινών τοποθεσιών.
Οι εγγραφές γίνονται στο
ειδικό περίπτερο στην Ασκληπιού(ώρες αιχμής), λίγα μέτρα
από το Δημαρχείο, στο Στάδιο
αλλά και στο κατάστημα της
Wind και στο Libro.
Όπως γίνεται αντιληπτό ο
κάθε ενδιαφερόμενος χωρίς
να κουραστεί μπορεί να καταθέσει το όνομά του.
Ο κ. Χαχάμης υπογράμμισε
ότι ο σχεδιασμός της πρωτοβουλίας δεν είναι της μιας ανάσας αλλά προχωράει εδώ και
6 μήνες, αφού πρέπει να σταθμιστούν και να γίνουν σωστά
πολλά πράγματα ταυτόχρονα.
Για το μέλλον υπάρχουν σκέ-

ψεις και για δεκάρι αλλά προέχει να αποκτήσει τον γνωστό
ρυθμό η διοργάνωση.
Πάντως αναμένονται κοντά
στις 2500 συμμετοχές, οπότε
στις 5 Μάη τα Τρίκαλα θα βουλιάξουν από κόσμο στέλνοντας
ηχηρό μήνυμα αγάπης προς
τον αθλητισμό και τον πολιτισμό.
Με την ευκαιρία να θυμίσουμε ότι θα γίνει αγώνας 200μ
για άτομα με ειδικές δεξιότητες
και εκκίνηση από την πλατεία
Χατζηπέτρου.
Λίγο αργότερα θα έχουμε
το χιλιάρι αγοριών και κοριτσιών από τον Σιδηροδρομικό
σταθμό και στις 10.30 θα αναπτυχθεί το πεντάρι από το Δημαρχείο με τους συμμετέχοντες να τοποθετούνται σε διαφορετικά γκρουπ ανάλογα αν
είναι προχωρημένοι ή όχι.
Αλλωστε υπάρχουν συμπολίτες που θέλουν να τρέξουν
με τον δικό τους ρυθμό.
Ο ομιλητής προανήγγειλε
επίσης την υψηλή παρουσία
των μεγάλων μορφών: Χρ. Παπανικολάου και Σ. Σακοράφα,
που θα αποτελέσουν πόλο έλξης. Ασφαλώς συνιστά μεγάλη
τιμή για τον νομό, που διαθέτει
δυο παγκόσμιους πρωταθλητές.
Εννοείται ότι την τιμητική
τους θα έχουν και τα πολιτιστικά δρώμενα, οπότε όλοι θα
φέρουν στο μυαλό τους τις
μεγάλες μορφές του χώρου
στις οποίες είναι αφιερωμένη
η γιορτή.
Ηδη πάντως η φήμη της μάζωξης ξεπέρασε τα Τρικαλινά
όρια και μεγάλος αριθμός κεντρικών ΜΜΕ κάνει ειδική μνεία
στην πρωτοβουλία καρδιάς.

Αμοιβαία αισθήματα
Μεγάλη αγκαλιά άνοιξαν τα στελέχη του 16ου Δημοτικού σχολείου
για γνώριμα στελέχη που ενημερώνουν για την μεγάλη γιορτή
Οσοι επιλέγουν να κάνουν
μια ψυχρή ενημέρωση είναι
δύσκολο να κερδίσουν το στοίχημα και κυρίως να βρεθούν
στην καρδιά της νεολαίας.
Αντίθετα η άμεση επαφή δίνει την δυνατότητα στα νιάτα
να μπουν καλύτερα στο πνεύμα.
Πόσο μάλλον όταν η ομάδα
εργασίας απαρτίζεται από στελέχη, που άφησαν το στίγμα
τους στον τοπικό αθλητισμό.
Αυτά ξέρουν που να εστιάσουν
και να αγγίξουν ευαίσθητες
χορδές δίνοντας το ερέθισμα
σε όλους να βάλουν τα αθλη-

τικά τους.
Ο Σύλλογος διδασκόντων
λοιπόν μετέφερε συναισθήματα από την ξεχωριστή επίσκεψη:
Μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε, μαθητές και εκπαιδευτικούς στο 16ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων στον Πυργετό,
καθώς μέλη- αθλήτριες της
οργανωτικής επιτροπής του
TRIKALA CITY RUN 2019 «Τρέχοντας στη πόλη του Αθλητισμού και του Πολιτισμού», επισκέφτηκαν το Σχολείο μας ενημερώνοντας για την εκδήλωση
που διοργανώνεται στις 5 Μαΐ-

ου, μετακινούμενοι με το πλέον
οικολογικό και οικονομικό μέσο
που διαθέτει ο Δήμος Τρικκαίων, «τα κίτρινα ποδήλατα»
μεταφέροντας τις αξίες και τα
οφέλη του εθελοντισμού καθώς και τα ίδια μέλη της επιτροπής βαδίζουν στα χνάρια
των μεγάλων τρικαλινών πρωταθλητών που ανέδειξε η πόλη,
τον Παπανικολάου στο επί κοντώ και τη Σακοράφα στο ακόντιο, καθώς και τους μεγάλους
δημιουργούς – καλλιτέχνες Βασίλη Τσιτσάνη, Δημήτρη Μητροπάνο, Απόστολο Καλδάρα,
Κώστα Βίρβο, Γιώργο Σαμο-

λαδά, Χρήστο Κολοκοτρώνη ,
Αλεξ. Παπαστεφάνου. Τους τιμούν εκείνη την ημέρα με τη
συγκεκριμένη εκδήλωση, καθώς και τα ίδια τα μέλη της
οργανωτικής επιτροπής-αθλήτριες φροντίζουν να μεταλαμπαδεύουν αυτές τις αξίες στα
παιδιά μας. Ελπίζουν στη μεγαλύτερη ανταπόκριση, καθώς
εκδηλώσεις τέτοιου χαρακτήρα
προάγουν τον Αθλητισμό, την
Παιδεία, τον Πολιτισμό και την
Οικολογική Συνείδηση, εφόδια
για ένα καλύτερο μέλλον που
πρέπει να έχουν οι αυριανοί
υπεύθυνοι πολίτες.

Επίλεκτα στελέχη ενημέρωσαν διεξοδικά τους μαθητές
του 16ου Δημοτικού σχολείου Πυργετού
Τα μέλη αποτελούνταν από
τις:
Μυλωνά Τασούλα, πανελληνιονίκη και βαλκανιονίκη στα
800 μ.
Μυλωνά Γεωργία, πανελληνιονίκη στα 800 μ.
Γρατσάνη Βίβιαν, βαλκανιο-

νίκη και πανελληνιονίκη στα
3000 μ. και στον μαραθώνιο
δρόμο, 42 χμ. αντίστοιχα.
Λιμπήσιου Βαρβάρα, πρωταθλήτρια Ελλάδος στο ακόντιο.
Κούζα Χρύσα, πρωταθλήτρια
Ελλάδος στο καράτε.

CMYK
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άποια
πράγματα δεν
θέλουν
ιδιαίτερη
παρότρυνση. Αλλωστε οι
Τρικαλινοί έχουν έμφυτη
την κοινωνική
ευαισθησία. Ετσι σε
πρώτη ευκαιρία
βγαίνουν στους
αγωνιστικούς χώρους
για ξεχωριστούς αγώνες.

Εδειξαν τον δρόμο
Οι μπαμπάδες του 1ου και του 9ου Δημοτικών Σχολείων πέρασαν
ισχυρά μηνύματα ανθρωπιάς και ευαισθησίας στην μεταξύ τους σύναξη

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr

Όταν μάλιστα τα ίδια τα
βλαστάρια έβαλαν την ιδέα
δεν ήταν δυνατόν οι γονείς
να μην φορέσουν τα αθλητικά τους.
Ετσι την Κυριακή το απόγευμα το Δημοτικό κλειστό
απέκτησε ζωντάνια, αφού
πραγματοποιήθηκε το φιλανθρωπικό φιλικό ανάμεσα
στους μπαμπάδες του 1ου
Δημοτικού σχολείου και σε
αυτούς του 9ου.
Στο πνεύμα των ημερών
λοιπόν όσοι ανταποκρίθηκαν
στο κάλεσμα έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους και είναι
αλήθεια ότι παρασύρθηκαν
από το κλίμα και την εξαιρετική ατμόσφαιρα.
Για τις ανάγκες του παιχνιδιού φρόντισαν να προετοιμαστούν όσο καλύτερα
μπορούσαν και δεν άφησαν
τίποτα στην τύχη του.
Μέλημά τους ήταν να χαρούν το μπάσκετ αλλά πάνω
απ’όλα να στείλουν μήνυμα
ανθρωπιάς και ευαισθησίας.
Διότι στις μέρες μας αρκετός κόσμος δοκιμάζεται
και κάνει αγώνα δρόμου για
να πορευτεί με αξιοπρέπεια.
Χρειάζεται λοιπόν μια καλή
κουβέντα και μια χείρα βοηθείας για να τονωθεί ψυχολογικά.
Με συνοπτικές διαδικασίες
ο ένας πρωταγωνιστής έδωσε την σκυτάλη στον άλλο
με την παρέα να μεγαλώνει,
ενώ τα παιδιά κινητοποίησαν
και τους φίλους τους για να
συγκεντρώσουν όσο το δυνατόν περισσότερο υλικό.
Η ικανοποίηση ήταν εμφανής λοιπόν στα πρόσωπα
όλα αρκετά λεπτά πριν το
τζάμπολ.
Γενικά η προσέλευση ήταν
άκρως ικανοποιητική και η
ανταπόκριση για την πρωτοβουλία άμεση.
Ασφαλώς χρειάζεται να γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις
σε τακτά χρονικά διαστήματα, αφού μέσω αυτών επιτυγχάνεται η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης.
Βάζοντας ο καθένας το λιθαράκι του μπορεί να δημιουργήσει μια χαραμάδα ελπίδας για τους συνανθρώπους.
Και μην φανταστεί κανείς
ότι χρειάζονται εξεζητημένα
πράγματα σε τέτοιες πρωτοβουλίες.
Δίνοντας ο καθένας με την
καρδιά και την ψυχή του ότι
περισσεύει μπορεί να αποτελέσει το καλό παράδειγμα
κινητοποιώντας περισσότερο
κόσμο.
Απ’ όποια πλευρά και να
το εξετάσει κανείς το νοιάξι-

Χαρακτηριστικά στιγμιότυπα από την εκδήλωση με την κοινή παράταξη των ομάδων, το επιτελείο του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του 1ου μαζί
με τον Δήμαρχο κ. Παπαστργίου. Ακόμη πλάνο από τις ομιλίες, τον αγώνα, το διαιτητικό δίδυμο, ενώ ο γνωστός φυσιοθεραπευτής κ. Λαμπρίδης ενέπνεε ασφάλεια σε όλους.
μο συνιστά τεράστια υπόθεση στις μέρες μας και όλοι
πρέπει να είμαστε έτοιμοι να
βοηθήσουμε τον συνάνθρωπο της διπλανής πόρτας.
Γιατί από την στιγμή που
τα σπίτια είναι τόσο κοντά
πλέον αξίζει και οι καρδιές
να συντονιστούν στον ίδιο
ρυθμό.
Δεν υπάρχει καλύτερο σκηνικό από την ευφορία ψυχής
που αισθάνεται κάποιος όταν
στηρίζει έμπρακτα τον συνάνθρωπό του.
Από την στιγμή πάντως
που τα νέα παιδιά μπαίνουν
μπροστά και με την δεδομένη
ευαισθησία τους η καθημερινότητα μπορεί να γίνει καλύτερη.

Ωραίες εικόνες
Λες και είχε γίνει μια εξαι-

ρετική συνεννόηση και την
ώρα της δράσης τα παιδιά
άρχισαν να γεμίζουν τις εξέδρες του Δημοτικού.
Μαζί τους έφεραν φυσικά
και υλικό για τις κοινωνικές
δομές του Δήμου ο οποίος
προσπαθεί να στηρίζει στην
πράξη συμπολίτες, που
έχουν ανάγκη από αγκάλιασμα.
Γενικά μακριά από τα πολλά φώτα καθένας κόμιζε αθόρυβα το δικό του πακέτο.
Με ομαδική προσπάθεια
λοιπόν κερδήθηκε το στοίχημα της προσφοράς, ενώ
όλοι κράτησαν τα φωτεινά
πρόσωπα των παιδιών που
είδαν από μέσα την σύναξη
να στέφεται από επιτυχία.
Η συγκεκριμένη σύναξη
ήταν αγνή και από καρδιάς
βγαλμένη, ενώ άπαντες δήCMYK

λωσαν ετοιμότητα για ανάλογες πρωτοβουλίες.
Πριν το τζάμπολ πραγματοποιήθηκαν και σύντομες
ομιλίες.
Οι υπεύθυνοι των ομάδων
εστίασαν στην αγάπη με την
οποία στήθηκε η γιορτή, ενώ
δεν παρέλειψαν να ευχαριστήσουν όλους όσοι είπαν
ασμένως το μεγάλο ναι στην
προσπάθεια που έγινε.
Ακόμη σημείωσαν ότι την
έμπνευση την έδωσαν τα παιδιά και είναι σημαντικό οι
ιδέες να γίνονται πράξεις.
Μάλιστα οι μετέχοντες δεν
έκρυψαν την διάθεσή τους
η συγκεκριμένη σύναξη να
γίνει θεσμός.
Οσο για τους παρατηρητικούς δεν είχαν πρόβλημα
να εντοπίσουν στις φανέλες
των αθλητών την φράση: Νοι-

άζομαι και δρω.
Είναι ότι πιο εύστοχο αφού
από την μια αναδεικνύεται η
αξία της προσφοράς και από
την άλλη το πέρασμα στην
πράξη.
Μετά απ’όλα αυτά ειδικά
τα παιδιά δεν κρατιούνταν
και περίμεναν το τζάμπολ.
Προηγουμένως οι προπονητές έδωσαν τις σχετικές οδηγίες και οι παίκτες τις εφάρμοσαν με θρησκευτική ευλάβεια.
Σαν έτοιμοι από καιρό έκαναν την εμφάνιση της ζωής
τους αφιερώνοντας τα καλάθια στην πιο γλυκιά κερκίδα.
Φυσικά τα πιτσιρίκια μετέδωσαν σε όλους τον ενθουσιασμό τους, ενώ τα χειροκροτήματα ήταν ζεστά και
αυθόρμητα.

Τα παιδιά καμάρωσαν τους
αγωνιζόμενους γονείς τους
και οι δεύτεροι ένιωσαν υπερήφανοι για την καλλιέργεια
και το ήθος των βλασταριών
τους, που πραγματικά διαπαιδαγωγήθηκαν με αρχές
και αξίες..
Ο επίλογος γράφτηκε με
πολλά χαμόγελα και όλοι
κράτησαν τις μοναδικές αυτές εικόνες στην καρδιά
τους.
Από την γιορτή δεν θα μπορούσε να λείψει και ο σύνδεσμος διαιτητών μπάσκετ
Τρικάλων, που πάντα ανταποκρίνεται και μάλιστα αφιλοκερδώς σε τέτοιες συνάξεις.
Ετσι οι ρέφερι Θάνος Κυρίτσης και Χάρης Μπαλατσούκας έγιναν μέρος της
παρέας.

CMYK

Football lEaguE

Η

29η αγωνιστική
έφερε τον ΑΟ
Τρίκαλα πάνω
από την
«τετράδα» που οδηγεί
στο ερασιτεχνικό
ποδόσφαιρο, αν και είναι
παράδοξο να
πανηγυρίζουμε γιατί…
υποβιβαζόμαστε μόνο
μια κατηγορία!
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Η δουλειά συνεχίζεται
Ο ΑΟ Τρίκαλα είδε ότι η 29η αγωνιστική έφερε μια δυνατότητα να αποφύγουν
τα χειρότερα, αλλά θα πρέπει να κάνουν και αυτοί κάτι την τελευταία αγωνιστική!

Του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
xristoforospap@gmail.com

Όπως και να έχει ο αγώνας
της τελευταίας αγωνιστικής
στην Άρτα με τον Καραϊσκάκη
αποκτά εικόνα τελικού, άλλωστε είχε γίνει και πριν από
3 χρόνια πάλι. Βέβαια αυτή
τη φορά τα δεδομένα είναι
διαφορετικά, αφού στην…
μάχη εμπλέκονται και άλλες
ομάδες. Όπως και να έχει ο
ΑΟΤ καλείται να πάρει τη νίκη
και από εκεί και πέρα να κάνει
ταμείο, να δει τα λάθη και αν
μπορεί να τα διορθώσει.

Επιστροφή
στις προπονήσεις
Πίσω στις προπονήσεις γύρισαν τη Μεγάλη Δευτέρα οι
παίκτες των Τρικάλων, ξεκινώντας προετοιμασία για το
ματς της τελευταίας αγωνιστικής της Β' Εθνικής με την
Α.Ε. Καραϊσκάκης.
Για να διασφαλίσουν την
παραμονή τους στην κατηγορία οι Θεσσαλοί θέλουν μόνο
νίκη και ο Δημήτρης Σίτσας
περιμένει να δει αν θα μπορεί
να υπολογίζει στους τραυματίες Σμυρλή, Τσιάρα και
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Στις προπονήσεις επέστρεψαν οι παίκτες του ΑΟ Τρίκαλα,
αφού τίποτα δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να θεωρηθεί ως δεδομένο
Γκουγκούδη.
Ο πρώτος θα υποβληθεί
σε μαγνητική τομογραφία

ώστε να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς που έχει
πάθει στο δεξί γόνατο, ο δεύ-

τερος ταλαιπωρείται από διάστρεμμα, ενώ ο Γκουγκούδης
αισθάνεται ενοχλήσεις στον

προσαγωγό.
Οι προπονήσεις θα συνεχιστούν έως τη Μεγάλη Πέμπτη,
για να ακολουθήσει τριήμερο
ρεπό ένεκα Πάσχα.
Κάθε χρόνο και μια λιγότερη
(τουλάχιστον) στο τελικό μέτρημα!
Μια… άσχημη συνήθεια έχει
γίνει τα τελευταία χρόνια για
τη Football League η ολοκλήρωση του πρωταθλήματος με
λιγότερες ομάδες απ’ όσες
ξεκίνησε.
Την τρέχουσα σεζόν η αρχή
έγινε την 23η αγωνιστική με
τον Αήττητο Σπάτων, που αποβλήθηκε λόγω εκπρόθεσμης
κάλυψης του Μετοχικού Κεφαλαίου.
Η συνέχεια, έστω και μία
αγωνιστική πριν το τέλος, περιλαμβάνει την αποβολή της
Σπάρτης, στην οποία λόγω
οικονομικών εκκρεμοτήτων
ακυρώθηκαν από την ΕΠΟ
όλα τα δελτία των παικτών
που αποκτήθηκαν τη χειμερινή
περίοδο.
Ετσι ούτε κόντρα στον
Απόλλωνα Πόντου έδωσε το
“παρών” η ομάδα της Λακωνίας, που αποβάλλεται από
το πρωτάθλημα, μία αγωνι-

στική πριν το τέλος.
Είναι η πέμπτη σερί σεζόν
που δύο ομάδες δεν κατορθώνουν να ολοκληρώσουν το
δεύτερο τη τάξει πρωτάθλημα
της χώρας. Είχε γίνει μία…
παύση μετά τη σεζόν 201112 (Εθνικός Αστέρας, Διαγόρας), αλλά από τη σεζόν 20142015 και μετά σε κάθε πρωτάθλημα έχουν αποχωρήσει
ή αποβληθεί δύο ομάδες!
Αναλυτικά:
2018-19
Αήττητος Σπάτων (23η αγωνιστική)
Σπάρτη (30η αγωνιστική)
2017-18
Αχαρναϊκός (4η αγωνιστική)
Βέροια (18η αγωνιστική)
2016-17
Πανθρακικός (13η αγωνιστική)
Καλλονή (32η αγωνιστική)
2015-16
Εργοτέλης (16η αγωνιστική)
Ολυμπιακός Βόλου (17η
αγωνιστική)
2014-15
Νότιος όμιλος
Πανηλειακός (11η αγωνιστική).

Τρία στα τρία για τους Βετεράνους!

Σ

ε εξαιρετική
φόρμα
εμφανίστηκαν
οι Βετεράνοι
του ΑΟ Τρίκαλα στο
τουρνουά που
διοργανώθηκε στο
Πανθεσσαλικό στάδιο
του Βόλου με την
συμμετοχή της ΑΕΛ, του
Ολυμπιακού Βόλου, της
Νίκης Βόλου, της
Αναγέννησης Καρδίτσας
και του ΑΟΤ.

Μία από τις ενδεκάδες του
ΑΟΤ. Όρθιοι: Ρούσσας, Αγγελάκης, Αγγελόπουλος, Γκαραγκούνης, Ζαφείρης, Πράπας. Κάτω: Πάτρας, Μαντέλας, Κατσιάκος, Μπακάλης,
Πρεκατές
Στο πρώτο παιχνίδι (ημίωρης διάρκειας) οι κυανέρυθροι

κέρδισαν την Νίκη Βόλου με
4-1 με τους Αγγελάκη, Αγγελόπουλο, Πρεκατέ και Ρούσσα
να σκοράρουν για τον ΑΟΤ.
Στην συνέχεια επιβλήθηκαν
του Ολυμπιακού Βόλου με 2-

1 χάρη σε τέρματα που σημείωσαν οι Αγγελάκης, Μιχαήλ.
Στο τελευταίο παιχνίδι ο
ΑΟΤ νίκησε με 1-0 την Λάρισα

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

χάρη σε απευθείας χτύπημα
φάουλ του Ρούσσα.
Στο τέλος των αγώνων παρατέθηκε δείπνο στις αποστολές.

ΜΠΑΚΩΣΗΣ
EΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ

3ο χλμ. Τρικάλων-Πύλης • Τηλ. 24310 24735
Άρης • 6977 231 913
www.bakosis.gr
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στο τουρνουά
της Δήμητρας
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Οι ομάδες βγαίνουν στο γήπεδο να χαρούν το

αξ,
τον τοπικό Αξι
Από τη Χίο, με
τουρνουά της
συμμετέχει στο
ος,
ώργος Κακούσι
Δήμητρας ο Γι
στη
ποδοσφαιρικά
επιστρέφοντας… α λίγες μέρες
γι
πατρίδα, έστω
ευχάριστη νότα
α
μι
ας
ντ
αποτελώ

Επιμέλεια:
Πάνος
Γιδόπουλος

ποδόσφαιρο

Στα χνάρια του πατέρα του
ο Γιώργος Γκαραγκάνης. Γυμ
νάζει, κοουτσάρει
και φροντίζει τους «μικρο
ύς» αφού ο δρόμος του είνα
ι γνωστός…

Ο προπονητής
των Σαραγίων
Νίκος Παπακυρ
ίτσης δίνει εντο
λές

Χο ρ τ α ίν ο υν μ πά λα τ α πα ιδ ι ά ;

γονός
βέρτος, εγ
λ
Α
ς
ό
ρ
ικ
μ
κουβάλα.
κέπτης ο
ιστός επισ ρου κ. Ζήση Μπου ησε να
ρ
ω
χ
ε
ξ
ς
α
τ
ιά
ζήτ
Εν
υ
τού οδοντ ήτη για διακοπές,
ιθυμία το
του γνωσ
ρ
την Κ
ς και η επ εύθυνο
ό
α
ρ
π
τ
α
η
ς
μ
ο
ή
ν
ε
Δ
π
Ερχόμ
ρά στον υ
ρνουά της
σει το του οντας ιδιαίτερη χα ων (πριν γίνει
ή
θ
υ
ο
λ
ο
κ
λλ
παρα
ητα, δίν
ο του Από
γματικότ
το πρόεδρ ωρα Παπαχρήστο.
ώ
ρ
π
έγινε πρα
ι
α
κ
ατείας
κ. Θόδ
της γραμμ η με τη Δήμητρα)
σ
ω
ν
συνέ

Ο Δημήτρης Σαργιώτη
ς έχει πανέτοιμους τους
«Μπόμπιρες»
της Δήμητρας για να το
ευχαριστηθούν

ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΠΟΛΛΩΝ

Τα παιδιά της Κ 14 του
Α Ο Τρίκαλα αγωνίστηκ
αν στο παιχνίδι με την Ολ
του 13ου τουρνουά παιδι
ύμπικ Λάρισας στο στάδιο
κού ποδοσφαίρου με μα
Τρικάλων στα πλαίσια
ύρα περιβραχιόνια, καθώ
του αδικοχαμένου συνομ
ς θέλησαν με τον τρόπο
ήλικου τους Μάριου Ψύ
αυτό να τιμήσουν την μν
λλη ο οποίος έφυγε τόσο
ήμη
νωρίς από την ζωή

Η Κ 10 της Δήμητρας

είχε κέφια

Εξτρα οδηγίες από το
ν Τρικαλινό διαιτητή
κ. Μαρκόπουλο. Και κα
λά κάνει αφού τα
παιδιά πρέπει να μαθα
ίνουν…

ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΠΟΛΛΩΝ
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Φινάλε στη γιορτή
•Με αγώνες κατάταξης και βραβεύσεις ολοκληρώνεται σήμερα στη
Μπαλκούρα το 13ο πανελλήνιο τουρνουά ποδοσφαίρου παιδικών ομάδων
ε αγώνες κατάταξης, πολλά γκολ,
πλούσιο θέαμα και βραβεύσεις
ολοκληρώνεται σήμερα το
απόγευμα το 13ο Πανελλήνιο
πρωτάθλημα ποδοσφαίρου παιδικών ομάδων
το οποίο ξεκίνησε το μεσημέρι της Μ.
Δευτέρας.

Μ

Του ΠANOΥ ΓIΔOΠOYΛOΥ
gidopoulosp@yahoo.gr
Οι ομάδες ολοκληρώνουν την όμορφη προσπάθειά
τους κάνοντας έναν απολογισμό της προσπάθειάς
τους, η οποία θα αποτελέσει οδηγό για τη συνέχεια
των παιδιών, είτε για να διακριθούν στον δύσκολο ποδοσφαιρικό στίβο, είτε για να διασκεδάσουν.
Τα χθεσινά αποτελέσματα, οι βαθμολογίες και οι
αγώνες κατάταξης.

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

ΠΡΩΙ
ΑΟΤ- Μικρασιατικός ........................................2-1
Γούσιος, Τζώρας- Κόλιας
OLYMPIC – Εδεσσαϊκός ..................................1-1
Σέτζας - Αποστολίδης

ΑΠΟΓΕΥΜΑ
OLYMPIC – Μικρασιατικός ..............................6-0
Γκουντάρας, Χαϊνης, Ταμπούρης (2), Αγριόδημος,
Δημητρόπουλος
ΑΟΤ – Εδεσσαϊκός............................................0-0

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ
1 OLYMPIC
2 Εδεσσαϊκός
3 ΑΟΤ
4 Μικρασιατικός

Β
7
5
4
0

Ν
2
1
1
0

Ι
1
2
1
0

Η
0
0
1
3

ΤΕΡ.
9-1
3-2
2-3
2-10

ΟΜΑΔΕΣ
1 Αγία Αννα
2 ΠΑΟΔ Α'
3 ΑΟΤ
4 Μετέωρα

Β
7
7
3
0

Ν
2
2
1
0

Ι
1
1
0
0

Η
0
0
2
3

ΤΕΡ.
12-2
10-2
3-7
1-15

ΠΡΩΙ

Θέσεις 7-8
Ωρα 9 π.μ Γηπ. 2 Α: Αγιαξ Τρικάλων - Μετέωρα
ΘΕΣΕΙΣ 5-6
Ωρα 10. 15 π.μ Γηπ. 2 Α: Εδεσσαϊκός- ΑΟΤ
Μικρός τελικός
Ωρα 11.30 π.μ Γηπ. 2 Α: ΠΑΟΚ Διάπλαση – ΠΑΟΔ Α’
ΤΕΛΙΚΟΣ
Ωρα 1 μ.μ Γηπ. 2 Α: Δήμητρα Α’ – Αγία Αννα

ΑΕΛ Α’ – Σαράγια .............................................4-2
Τσούμαρης (2), Τζάρτζας, Βασιλείου – Παπακώστας,
Καραμέτος
Δήμητρα Α’ – ΠΑΟΔ .........................................4-1
Πρεβέντης (2), Ζαφείρης, Αλιάγας - Τζιαμπάζι

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ 11
Α’ ΟΜΙΛΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ 16

Γ’ ΟΜΙΛΟΣ

ΠΡΩΙ

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

ΠΡΩΙ

ΠΡΩΙ

Αγία Αννα Β’ - ΠΑΟΔ Β’ ...................................0-1
Νίκογλου
Δήμητρα Β’ – ΠΑΟΚ Διάπλαση Β’ ...................0-1
Φυτόπουλος

Δήμητρα Β’ – Αγιαξ Χίου .................................0-6
Γεωργούλης, Φλάμος (3), Κάβουρας, Κουτσώνας
Αρης – Olympic ...............................................6-0
Μαρκόπουλος, Ανέγρωνος, Κασιάνος, Γκαβανάς

Δήμητρα – Ηφαιστος .......................................2-0
Ξάνθος, Τάμπος
Αστέρας Τρ.-Εδεσσαϊκός ................................2-0
Βάλλας, Ανανιάδης

ΑΠΟΓΕΥΜΑ
Εδεσσαϊκός- Ηφαιστος ...................................2-0
Κόλεφ, Κουργκουλάκης
Αστέρας Τρ. – Δήμητρα ..................................1-0
Διονυσόπουλος

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ
1 Αστέρας Τρ.
2 Δήμητρα
3 Εδεσσαϊκός
4 Ηφαιστος

Β
9
6
3
0

Ν
3
2
1
0

Ι
0
0
0
0

Η
0
1
2
3

ΤΕΡ.
9-0
4-1
2-4
0-10

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

ΠΡΩΙ
ΑΟΤ – Καβάλα ..................................................1-0
Μαντάς
ΑΕΛ – Αγιαξ Χίου .............................................1-0
Πετσούλας
ΑΠΟΓΕΥΜΑ
ΑΕΛ – Καβάλα ..................................................3-2
Χουλιαρόπουλος (2), Κούκος – Παπάζογλου, Τσαλμάς
ΑΟΤ – Αγιαξ Χίου .............................................0-1
Ριζάϊ

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ
1 ΑΕΛ
2 Αγιαξ Χίου
3 ΑΟΤ
4 Καβάλα

Β
9
6
3
0

Ν
3
2
1
0

Ι
0
0
0
0

Η
0
1
2
3

ΤΕΡ.
7-2
4-3
1-4
4-7

ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Θέσεις 7-8
Ωρα 9 π.μ Γηπ. Λογγακίου: Ηφαιστος- Καβάλα
ΘΕΣΕΙΣ 5-6
Ωρα 10.30 π.μ Γηπ. Λογγακίου: Εδεσσαϊκός- ΑΟΤ
Θέσεις 3-4
Ωρα 12 μ.μ Στάδιο Τρικάλων: Δήμητρα – Αγιαξ Χίου
ΤΕΛΙΚΟΣ
Ωρα 1 μ.μ Γηπ. Μπαλκούρα 3: Αστέρας Τρ. - ΑΕΛ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ 14-13
Α’ ΟΜΙΛΟΣ

ΠΡΩΙ
Δήμητρα Α’ – ΠΑΟΚ Διάπλαση Α’ ...................3-1
Γερεντές (2), Τσιώλης - Νικολαϊδης
Αγία Αννα Α’- Αγιαξ Χίου .................................7-0
Ζαρίφης (2), Μπέκος (2), Κωστούλας, Καφετζής, Χιουμαράκης

ΑΠΟΓΕΥΜΑ
ΠΑΟΚ Διάπλαση Α’ – Αγία Αννα .....................1-3
Λαδάς –Μπέκος (2), Ζαρίφης
Δήμητρα Α’ – Αγιαξ Χίου .................................3-2
Αυτογκόλ (3) – Μανωλιάς (2)

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ
1 Δήμητρα Α'
2 Αγία Αννα Α'
3 ΠΑΟΚ Διάπλαση Α'
4 Αγιαξ Χίου

Β
9
6
3
0

Ν
3
2
1
0

Ι
0
0
0
0

Η
0
1
2
3

ΤΕΡ.
8-3
10-3
7-6
2-15

ΑΠΟΓΕΥΜΑ
Δήμητρα Β’ – ΠΑΟΔ Β’ ....................................3-1
Τσιαντούλας, Μυλωνάς, Ζαχαράκης - Μαραμπέρης
Αγία Αννα – ΠΑΟΚ Διάπλαση Β’ .....................0-2
Μαύρος, Κελπάνης

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ
1 ΠΑΟΚ Διάπλαση Β'
2 Δήμητρα Β'
3 ΠΑΟΔ Β'
4 Αγία Αννα Β'

Β
9
6
3
0

Ν
3
2
1
0

Ι
0
0
0
0

Η
0
1
2
3

ΤΕΡ.
8-1
8-3
3-8
1-8

ΑΠΟΓΕΥΜΑ
Olympic – Αγιαξ Χίου ....................................0-12
Φλαμός (4), Γεωργούλης (2), Ανδρεάδης (2), αυτογκόλ, Κουτσώνας, Κάβουρας
Αρης – Δήμητρα Β’ ..........................................2-2
Μαρκόπουλος, Αυτογκόλ – Βασιλείου, Τσικρικάς

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ
1 Αγιαξ Χίου
2 Αρης
3 Δήμητρα Β
4 OLYMPIC

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ 12

Β
9
4
4
0

Ν
3
1
1
0

Ι
0
1
1
0

Η
0
1
1
3

ΤΕΡ.
24-0
8-8
9-11
3-25

Β
9
4
4
0

Ν
3
1
1
0

Ι
0
1
1
0

Η
0
1
1
3

ΤΕΡ.
15-2
8-6
6-6
3-18

ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Θέσεις 7-8
Ωρα 1 μ.μ Γηπ. 1 Δ: Μετέωρα- Συνοικισμός Σαραγίων
Θέσεις 5-6
Ωρα 1 μ.μ Γηπ. 1 Γ: Αγία Αννα - ΑΕΛ
Μικρός τελικός
Ωρα 1 μ.μ Γηπ. 1 Β: Αρης - ΠΑΟΔ
ΤΕΛΙΚΟΣ
Ωρα 1 μ.μ Γηπ. 1 Α: Δήμητρα 1 – Δήμητρα 2

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ 9

ΠΡΩΙ

ΠΡΩΙ
Αρης – Αμπελάκια ...........................................1-1
Σαμαράς - Χατζής
Δήμητρα Α’ – OLUMPIC Α’ ..............................3-2
Γιαννίκης (2), Μπουτσιώλης- Μπίλλης, Κακαράτζας

ΑΠΟΓΕΥΜΑ

ΑΠΟΓΕΥΜΑ

ΠΑΟΔ – Αμπελάκια ..........................................0-4
Αγραφιώτης, Σκουλής (2), Θανασάκης, Βράτζας
ΑΕΛ – ΑΕΤ ........................................................0-0

Δήμητρα Α’ – Αρης Β .......................................2-4
Κωτούλας, Χριστοδούλου – Σαμαράς, κρικέλης,
Σουλιαμίδης, Καραϊσκος
OLYMPIC Α’ – Αμπελάκια ................................1-1
Παπαδήμας – Χατζηκύρκας

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ
1 Αμπελάκια
2 ΑΕΛ
3 ΑΕΤ
4 ΠΑΟΔ

Β
9
4
4
0

Ν
3
1
1
0

Ι
0
1
1
0

Η
0
1
1
3

ΤΕΡ.
19-0
3-4
1-11
0-8

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

ΑΠΟΓΕΥΜΑ

ΟΜΑΔΕΣ
1 Δήμητρα Β'
2 ΠΑΟΔ
3 ΑΕΛ Α'
4 Σαράγια

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΠΑΟΚ Διάπλαση – Εδεσσαϊκός ......................2-1
Σιδηρόπουλος, Γιαννόπουλος - Κιόρτσης
Δήμητρα Α’ – Αγιαξ Τρικάλων .........................9-2
Αγγελάκης (2), Κόκαλης, Μαυρογιάννης (2), Παλαντζάς, Ρουμπιές, Αυτογκόλ, Τσάτσος – Αυτογκόλ
(2)

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΕΛ – Αμπελάκια .............................................0-4
Σκουλής, Λιάσκος, Τσαματσούλης, Κόκαλης
ΠΑΟΔ – ΑΕΤ .....................................................1-2
Κυρίτσης – Μελέτης, Ψύρρας

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

ΠΡΩΙ

ΑΠΟΓΕΥΜΑ
ΑΕΛ Α’ – Δήμητρα Β’ .......................................1-3
Τσουμάνης – Πρεβέντης (2), Σιούτας
ΠΑΟΔ – Σαράγια ..............................................6-1
Λαζαρίδης (2), Τζαμπάζι, Ξηλούρης, Χελίδης, Τόγκας - Καραμέτος

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Θέσεις 7-8
Ωρα 9 μ.μ Γηπ. Μπαλκούρα 1: Αγία Αννα – Αγιαξ Χίου
Θέσεις 5-6
Ωρα 12 μ.μ Γηπ. Λογγακίου: ΠΑΟΔ Β – Μικρασιατικός
Β’ ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ
Ωρα 9.30 π.μ Στάδιο Τρικάλων: Δήμητρα Β’ – ΠΑΟΚ
Διάπλαση Α’
Α’ ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ
Ωρα 10.30 π.μ Στάδιο Τρικάλων: Αγία Αννα - Εδεσσαϊκός
Β’ ΤΕΛΙΚΟΣ
Ωρα 9.30 μ.μ Γηπ. Μπαλκούρα ΠΑΟΚ Διάπλαση Β’
- ΑΟΤ
Α’ ΤΕΛΙΚΟΣ
Ωρα 11 π.μ Γηπ. Μπαλκούρα 3: Δήμητρα - OLYMPIC

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ
1 Αρης Β'
2 Δήμητρα Α'
3 Αμπελάκια
4 OLYMPIC

Β
7
6
2
1

Ν
2
2
0
0

Ι
1
0
2
1

Η
0
1
1
2

ΤΕΡ.
11-6
9-7
3-6
6-10

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Θέσεις 7-8
Ωρα 9 π.μ Γηπ. 2 Β: OLYMPIC – ΠΑΟΔ (08)
ΘΕΣΕΙΣ 5-6
Ωρα 10.15 Γηπ. 2 Β: Δήμητρα Β’ - ΑΕΤ
Μικρός τελικός
Ωρα 11.30 π.μ Γηπ. 2Β: Αρης - ΑΕΛ
ΤΕΛΙΚΟΣ
Ωρα 1 μ.μ Γηπ. 2Β: Αγιαξ Χίου - Αμπελάκια

ΠΡΩΙ
ΑΕΛ Β’ – Αγιαξ Τρικάλων .................................7-3
Παππάς (2), Γκέκας (2), αυτογκόλ, Ρησόπουλος, Κασιδούλης – Παπαρίζος, Μυγδάκος (2)
ΑΟΤ – OLYMPIC Β............................................5-2
Μπαμπούρης (2), Νακόπουλος Ι, Νακόπουλος Ε, Τούπης – Λέτσιος, Λεμονάκης

Εδεσσαϊκός- Αγιαξ Τρικάλων ..........................5-0
Ηλίας, Κατήρης, Λάσκος, Τουρλάκης (2)
Δήμητρα Α’ – ΠΑΟΚ Διάπλαση .......................5-0
Παπαευθυμίου, Αγγελάκης (2), Αυτογκόλ, Τσάτσος

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ 10

ΑΠΟΓΕΥΜΑ

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Δήμητρα Α’ – Αγία Αννα ..................................5-1
Τριανταφύλλου, Τσακνάκης, Τζέλης (2), ΜπίτοςΚρομμύδας
Αρης – Μετέωρα ............................................10-1
Καραϊσκος (4), Γέργος, Αγγέλου (2), Τιρτίλας, Τσεγλίδης (2) - Γκόνης

ΑΕΛ Β – OLYMPIC Β’ .......................................4-3
Χρυσόπουλος, Ζώγας Στ., Ζώγας Στ., Κασηδούλης
– Μίχος (3)
ΑΟΤ – Αγιαξ Τρικάλων .....................................3-3
Νακόπουλος, Μπαμπούρης, Ζντούπης- Μπαρμπαρούσης, Μυγδάκος, Πέτρου

ΟΜΑΔΕΣ
1 Δήμητρα Α'
2 ΠΑΟΚ Διάπλαση
3 Εδεσσαϊκός
4 Αγιαξ Τρικάλων

Β
9
6
3
0

Ν
3
2
1
0

Ι
0
0
0
0

Η
0
1
2
3

ΤΕΡ.
21-2
6-6
6-9
2-18

ΠΡΩΙ

ΑΠΟΓΕΥΜΑ

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

ΠΡΩΙ
ΠΑΟΔ Α’ – ΑΟΤ ................................................1-0
Ζιώγος
Αγία Αννα – Μετέωρα ......................................5-0
Κρομμύδας, Παππάς (3), Ράιος
ΑΠΟΓΕΥΜΑ
ΠΑΟΔ Α’ – Μετέωρα.........................................7-0
Αγκοπιάν, Φιιππίδης, Σαντής, Παρτσαλίδης (3), Μπιτάρης
ΑΟΤ – Αγία Αννα ..............................................0-5
Αυτογκόλ, Παππάς (2), Κρομύδας, Σαμιώτης

Αρης – Δήμητρα Α ...........................................2-3
Καραϊσκος, Γέργος – Αδάμος (2), Τσακνάκης
Αγία Αννα- Μετέωρα .......................................4-4
Κριμύδας, Χαλιμούνδρας, Σκαλίμης – Κόνης (3), Τσέκλημας

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ
1 Δήμητρα Α'
2 Αρης
3 Αγία Αννα
4 Μετέωρα

Β
9
6
1
1

Ν
3
2
0
0

Ι
0
0
1
1

Η
0
1
2
2

ΤΕΡ.
18-4
17-7
8-14
6-24

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ
1 ΑΟΤ
2 ΑΕΛ Β'
3 Αγιαξ Τρικάλων
4 OLYMPIC B'

Β
7
6
4
0

Ν
2
2
1
0

Ι
1
0
1
0

Η
0
1
1
3

ΤΕΡ.
12-7
13-10
12-13
8-15

ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Θέσεις 7-8
Ωρα 11.30 π.μ Γηπ. 1 Δ: Αμπελάκια – OLYMPIC 2
Θέσεις 5-6
Ωρα 11.30 π.μ Γηπ. 1 Γ: Αγιαξ Τρικάλων - OLYMPIC
Μικρός τελικός
Ωρα 11.30 π.μ Γηπ. 1 Β: 2ος Δήμητρα (10) – ΑΕΛ 2
ΤΕΛΙΚΟΣ
Ωρα 11.30 π.μ Γηπ. 1 Α: Αρης - ΑΟΤ

CMYK
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Είχαν την συνταγή
Πρωταθλητές ο Μάριος Δήμου και ο Κωνσταντίνος Καφρίτσας
του ΑΠΣ Τρίκαλα στους πανελλήνιους μαθητικούς αγώνες πάλης

Βροχή διακρίσεων των ταλέντων του ΑΠΣΤ στους Πανελλήνιους μαθητικούς πάλης

Μ

ε το ταλέντο
τους έβαλαν
την
παλαιστική
τους σφραγίδα για μια
ακόμη φορά.

Το δελτίο τύπου του ΑΠΣΤ
με την σφραγίδα του Νίκου
Τσιακάρα αναφέρει:
Πραγματοποιήθηκαν την περασμένη Δευτέρα 15 Απριλίου
2019 στο Βόλο οι πανελλήνιοι
μαθητικοί αγώνες πάλης με
τη συμμετοχή μαθητών λυκείων από όλη την Ελλάδα.
Οκτώ αθλητές και μια αθλήτρια του συλλόγου μας - μαθητές των λυκείων του νομού
μας αγωνίστηκαν στις εξής
κατηγορίες: Βασιλίνα Μητροβασίλη 6ο ΓΕΛ Τρικάλων στα
69 kgr, Μάριος Δήμου 4ο ΓΕΛ
Τρικάλων στα 67 kgr, Γεώργιος Μπαρλαφέστας 5ο ΓΕΛ
Τρικάλων στα 72 kgr, Νικόλαος Χρυσόμαλος στα 72 kgr

ΤΕΕ Τρικάλων, Απόστολος
Καλόγηρος 6ο ΓΕΛ Τρικάλων
στα 72 kgr, Κωνσταντίνος Καφρίτσας ΓΕΛ Πύλης στα 77
kgr, Απόστολος Καραγιάννης
1ο ΓΕΛ Τρικάλων στα 67 kgr,
Αλέξανδρος Καφρίτσας ΤΕΕ
Πύλης στα 67 kgr και Βασίλειος Δαλανίκας 6ο ΓΕΛ στα

87 kgr .
Έπειτα από πολύ καλή εμφάνιση ο Μάριος Δήμου και
ο Κωνσταντίνος Καφρίτσας
κατέκτησαν την 1η θέση
στους πανελλήνιους μαθητικούς αγώνες πάλης.
Οι υπόλοιποι μαθητές –
αθλητές κατέκτησαν τις πα-

ρακάτω θέσεις: Νικόλαος
Χρυσόμαλος την 5η θέση, Βασιλίνα Μητροβασίλη την 7η
θέση, Γεώργιος Μπαρλαφέστας την 8η θέση, Απόστολος
Καλόγηρος την 6η θέση, Αλέξανδρος Καφρίτσας την 5η
θέση, Βασίλειος Δαλανίκας
την 5η θέση και Απόστολος
Καραγιάννης την 8η θέση.
Στη σειρά των πολλαπλών
δράσεων και των αγωνιστικών
επιτυχιών του συλλόγου μας
προστίθενται για φέτος και
αυτές οι επιτυχίες των αθλητών μας σε πανελλήνιους
αγώνες.
Προτεραιότητα του ΑΠΣ
Τρίκαλα είναι το παιδί- αθλητής και η πραγματική ανάδειξη
του αθλητικού πνεύματος.
Το Δ.Σ. του συλλόγου και
οι προπονητές συγχαίρουν
τους αθλητές και την αθλήτρια για τη συμμετοχή και την
προσπάθειά τους.

Με ψηλά το κεφάλι

* Φύλλο και φτερό έκαναν οι φίλοι του ΑΟΤ τα τελευταία αποτελέσματα της κατηγορίας, που άφησαν ελπίδες. Ετσι απέκτησαν πιο ξεκάθαρη εικόνα για τον χάρτη και τους συσχετισμούς που διαμορφώθηκαν.
* Και η αθλητική μοίρα παίζει ενίοτε περίεργα παιχνίδια ή αν
θέλετε η ιστορία επαναλαμβάνεται έστω και με διαφορετικούς
πρωταγωνιστές. Στο πλαίσιο αυτό και το ματς των κυανέρυθρων
με τον Καραϊσκάκη που είναι μπροστά χαρακτηρίζεται κρίσιμο
και οριακό.
* Ολοι στην τοπική οικογένεια θυμούνται την απίστευτη απόδραση από την έδρα της συγκεκριμένης ομάδας πριν κάποια
χρόνια, που δημιούργησε ασφαλώς έκρηξη χαράς.
* Τα πανηγυρικά στιγμιότυπα είχαν ποικιλία και ήταν γεμάτα,
οπότε διατηρούν εξέχουσα θέση στα αρχεία πολλών φιλάθλων,
που σπεύδουν να κάνουν τις συγκρίσεις τους σε πρώτη ευκαιρία.
* Βέβαια στην πορεία κύλησε αρκετό νερό στο αυλάκι, ενώ
επιβεβαιώνεται ότι κάθε εποχή είναι διαφορετική. Η ουσία
βρίσκεται πάντως στην σωστή αντίδραση την κατάλληλη
στιγμή.
* Ο εκπρόσωπός μας καλείται να μεταμορφωθεί με συνοπτικές
διαδικασίες και να αφήσει πίσω ότι τον πλήγωσε το προηγούμενο διάστημα. Κοινώς στο μεγάλο παιχνίδι που έχει μπροστά
καλείται να είναι ο ΑΟΤ από τα παλιά δείχνοντας ασφαλώς
τον απαραίτητο σεβασμό στον αντίπαλο.
* Διότι στο σύγχρονο ποδόσφαιρο όλοι έχουν δικαίωμα στην
ελπίδα. Ως εκ τούτου οι κυανέρυθροι καλούνται να εντοπίσουν
την απαραίτητη συνταγή για την αγωνιστική έκρηξη με την
παράλληλη διαχείριση της πίεσης.
* Δεν προλαβαίνουν να δέχονται εύσημα τα στελέχη των
Γόμφων για τις επιβλητικές εμφανίσεις των τελευταίων
ημερών. Με το σπαθί τους κέρδισαν μαζεμένα στοιχήματα,
οπότε θέλουν να φτάσουν μέχρι το τέλος του δρόμου. Ότι
και αν γίνει όμως με την συμπεριφορά τους έδειξαν τον
σωστό δρόμο.
* Παρά την μπόλικη δουλειά η οικογένεια της ομάδας δεν παρέλειψε να ευχηθεί με τον γνωστό ζεστό τρόπο της καλή
Ανάσταση και καλό Πάσχα. Απ’ όποια πλευρά πάντως και να
το εξετάσει κανείς άπαντες στην ομάδα δύσκολα θα ξεχάσουν
αγωνιστικά το φετινό Πάσχα.
* «Τρέχει» το Πανελλήνιο εφηβικό πρωτάθλημα μπάσκετ β’φάσης
στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Οι Αετοί που εκπροσωπούν την
Θεσσαλία καθώς είχαν κερδίσει στον τελικό την Φαλώρεια
στην παράταση δεν ξεκίνησαν καλά αλλά ξέσπασαν στην Νικόπολη. Επιβεβαιώνεται έτσι ότι το συγκεκριμένο σκέλος
είναι αρκετά δύσκολο και οι αντίπαλοι καλά οργανωμένοι.
Ακόμη και ένας κρίκος αν λείψει από την αλυσίδα γίνεται
ζημιά. Επιπρόσθετα και η μέρα στην οποία εμφανίζονται τα
συγκροτήματα παίζει τον ρόλο της.
* Με νωπές τις αναμνήσεις από τις δυο τελευταίες άκρως επιτυχημένες εκδηλώσεις, αυτές του μότο κρος και του MTB τα
Τρίκαλα ετοιμάζονται να υποδεχθούν μια ακόμη σημαντική
πρωτοβουλία.
* Το Πανελλήνιο σκακιού Κ20 θα φέρει αρκετά χαρισματικά
παιδιά στα μέρη μας, που θα εντυπωσιάσουν με τις αρετές
τους. Φρέσκα στοιχεία για την διοργάνωση θα παρατεθούν
κατά την σημερινή συνέντευξη τύπου στο Μουσείο Τσιτσάνη.
* Σε κάποια φάση ο ιστορικός του μέλλοντος και με την απαραίτητη αποστασιοποίηση από την ένταση των υποχρεώσεων
θα καταθέσει πλούσιο υλικό προς μελέτη.
* Τα αθλητικά νιάτα αποτελούν μεγάλη ελπίδα και αξίζουν
απλόχερης στήριξης.

Οι γυναίκες του Ασκληπιού έκλεισαν θετικά την χρονιά με νίκη σε γεμάτο παιχνίδι

Η

θελαν όσο
τίποτα άλλο
έναν καλό
επίλογο και τα
κατάφεραν. Το δελτίο
τύπου αναφέρει:
Την τελευταία τους παράσταση έδωσαν τα κορίτσια του
Ασκληπιού την Κυριακή 21
Απρίλη 2019 κλείνοντας την περίοδο 2018-19 ,με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο. Μια χρονιά που
στο ξεκίνημα της φαινόταν δυσοίωνη και αποκαρδιωτική.
Ξεπερνώντας το σοκ των
πρώτων κακών εμφανίσεων, με
άμεση αλλαγή του προπονητή
και την έλευση του κ.Γεροβάιου, η ομάδα μπήκε σε σωστό
δρόμο.
Η πολύ σημαντική προσφορά
του προπονητή στο ψυχολογικό
κομμάτι πρωτίστως έφερε πολύ
γρήγορα τις πρώτες ενθαρρυντικές εμφανίσεις και επανέφερε
το χαμόγελο στα χείλη όλων.
Τα υπόλοιπα ήταν θέμα έντονης
και συστηματικής δουλειάς
αλλά και διάθεσης μέσα στο

Αντίο με χαμόγελα για τις γυναίκες του Ασκληπιού
γήπεδο κάτι το οποίο έδωσαν
απλόχερα τόσο ο προπονητής
όσο και οι αθλήτριες μικρές
και μεγάλες.
Σε ένα παιχνίδι γιορτή ο
Ασκληπιός επικράτησε του ΑΣΚ
Γιάννενα με σκορ 3-2 και αποχαιρέτησε τους φιλάθλους του
ιδανικά.
Ένα παιχνίδι συναισθηματικά
φορτισμένο για τον Ασκληπιό
γιατί ήταν η τελευταία παρά-

σταση τριών αθλητριών -κόσμημα που με την παρουσία
τους όλα αυτά τα χρόνια βοήθησαν τα μέγιστα στην επίτευξη
των στόχων και ενέπνευσαν τις
μικρές συναθλήτριες τους.
Με ένα λαμπερό χαμόγελο
αποχαιρέτησαν τους φιλάθλους
η Αθηνά Γεωργοπούλου, η
Δώρα Κοτσίρα (η τρίτη της παρέας Ειρήνη Αθανασοπούλου
έλλειπε λόγω υποχρεώσεων)
CMYK

και εισέπραξαν το πιο ζεστό
χειροκρότημα .
Στο αγωνιστικό κομμάτι οι
δυο ομάδες απαλλαγμένες από
το άγχος μπήκαν να διασκεδάσουν και έβγαλαν τον καλύτερο
τους εαυτό προσφέροντας
πολύ όμορφο θέαμα.
Συνεχείς εναλλαγές στο σκορ
ενώ οι προπονητές βρήκαν την
ευκαιρία και χρησιμοποίησαν
σχεδόν όλες τις παίκτριες. Από
πλευράς του Ασκληπιού οι μικρές έδειξαν ότι αποτελούν μια
πολύ σημαντική επένδυση για
το μέλλον και έχουν όλα τα
προσόντα να εξελιχτούν.
Τα σετ 23-25, 25-19, 25-14,
19-25, 15-10
Ασκληπιός (Γεροβάιος):
Βουλγαράκη, Γεωργοπούλου,
Χατζηχριστοδούλου, Λάιου, Βογιατζόγλου, Σκέμπη,Κοτσίρα(λ),
Σούλκο, Κοντοκώστα, Ταρατόρα(λ), Μπρουσιάκη, Τσιούκα.
Γιάννενα (Τσιούπης): Μπόζιου, Τόλλιου, Αδάμου, Κουκουτή, Κατσόγιαννου, Σαββάγλου, Ντέρου, Τόπαλη, Καρακατσιάνη.

03.00: COSMOTE
SPORT 4 HD
Philadelphia 76ers Brooklyn Nets
NBA
12:00 COSMOTE SPORT
6 HD
Τρίτη μέρα
ATP 500 Barcelona
BancSabadell
15:30 Eurosport 1
Φλες Βαλόν
Ποδηλασία
16:30 Eurosport 1
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
Σέφιλντ
18:00 COSMOTE SPORT
6 HD
Τρίτη μέρα
ATP 500 Barcelona
BancSabadell
18:00 ΕΡΤ Sports HD
Αερωπός - Δούκας
Handball Premier
20:00 COSMOTE SPORT
9 HD
Φλένσμπουργκ - Βέσπρεμ
VELUX EHF Champions
League

20:00 ΕΡΤ Sports HD
Ολυμπιακός - Αννόβερο
Champions League
20:00 Novasports 5HD
Ακισάρ - Ουμρανίγιασπορ
Κύπελλο Τουρκίας
20:00 Novasports 4HD
Ζάλτσμπουργκ - Βόλφσμπέργκερ
Αυστριακή Bundesliga
20:00 Novasports 2HD
Μάλμε - Χάμαρμπι
Allsvenskan
20:30 Eurosport 1
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
Σέφιλντ
20:30 COSMOTE SPORT
2 HD
Ατλέτικο Μαδρίτης - Βαλένθια
Primera Division
21:30 COSMOTE SPORT
6 HD
Βαλένθια - Μάλαγα
ACB Liga Endesa
21:30 COSMOTE SPORT
8 HD
Λεγανές - Μπιλμπάο
Primera Division

21:30 COSMOTE SPORT
7 HD
Εσπανιόλ - Θέλτα
Primera Division
21:30 Novasports 1HD
Μπασκόνια - ΤΣΣΚΑ Μόσχας
EuroLeague
21:45 Novasports 3HD
Μπρέντα - Φέγενορντ
Eredivisie
21:45 COSMOTE SPORT
5 HD
Γουλβς - Αρσεναλ
Premier League
22:00 COSMOTE SPORT
1 HD
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
- Μάντσεστερ Σίτι
Premier League
22:00 Novasports 2HD
Μπαρτσελόνα - Αναντόλου Εφές
EuroLeague
22:30 COSMOTE SPORT
9 HD
Λεβάντε - Μπέτις

τοπικά
Μέρος 4ο
3. Απογευματινό στο Ματσούκι (συνέχεια)
-Δημήτρη! Δημήτρη! Έλα
μέσα!
Ήταν οι αγαπητοί Σταύρος
Κωσταδήμας και η Ελένη του, παλιοί μαγαζάτορες στο καλντερίμι για την πλατεία. Πετάχτηκαν
έξω από το μαγαζάκι τους, ολοπρόθυμοι και ολόθερμοι, έκαιγε
και εδώ δυνατά η ξυλόσομπα.
-Το έχουμε μαθημένο το μαγαζί, εδώ τη βγάζουμε όλη την
ημέρα, βλέπουμε και κανέναν
άνθρωπο.
Μόνιμοι κάτοικοι του Ματσουκίου, κρατάνε ζωντανό τον ωραίο
μας τόπο. Η Ελένη:
-Από κοριτσάκι 8 ετών κόσευα
στα χωράφια και στα ζώα, δεν
έφυγα ποτέ από το χωριό, εδώ μ'
αρέσει. Μόνο το 1948-1949, λόγω
της ανωμαλίας, μας κατέβασαν
μια χρονιά στο Χαροκόπι και από
εκεί στη Γραμμενίτσα Άρτας.
Εδώ γεννήθηκα το 1934, εδώ
και θα πεθάνω. Τι θα πάρεις;
Καφέ; Γλυκάκι;
Τελικά, για να τους καθησυχάσω, γλυκάκι, αλλά σπιτίσιο.
-Το τζάκι καίει μέρα-νύχτα δίπλα στο σπίτι. Εκεί θα σε βάλω
απόψε να κοιμηθείς, δίπλα στο
πουρνάρι και επάνω στην φλοκιαστή.
Κι ο Σταύρος:
-Ήμουν μια κλάση με τον σχωρεμένο τον αδελφό σου, τον
Ηλία, μαζί με τον Παντελή (Καλούσιο), τον ξάδερφό σας. Τι να
φιλέψω; Α! Λίγο τσάι, μοσχοβολάει, ένα κλωναράκι και θα γίνει
κίτρινο το νερό.
Κατεβαίνω στην πλατεία, ο φίλος μου ο Γκούμας χαρές και πανηγύρια, δεξί μου χέρι για τα Ματσουκιώτικα, ο άνθρωπος για
όλα και για όλους. Στον Άγιο
Παντελεήμονα, ανάβει και τα
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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

Στο φιλόξενο τραπέζι του Γκούμα (23.3.2019, φωτ. της Βούιας).

Σταύρος Κωσταδήμας και Ελένη του, γνήσιοι Ματσουκιώτες (23.3.2019).

Η εκλεκτή Βούια υπόδειγμα περιποίησης των ευσεβών γονέων
της, Σταύρος Στραγάλης και Βασιλική του (23.3.2019).

Ο χαριτωμένος Κώστας του Σταυράκη προτιμάει το τζάκι
(23.3.2019)

Στον Δημοτικό Κινηματογράφο

"Όταν ο Βάγκνερ Συνάντησε της Ντομάτες"

Μετά την παγκόσμια πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βερολίνου και έχοντας
αποσπάσει το βραβείο Κριτικών Κινηματογράφου Fipresci στο 21 ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ
Θεσσαλονίκης, το πρωτότυπο και γεμάτο χιούμορ
ντοκιμαντέρ της Μαριάννας Οικονόμου, ετοιμάζεται για την προβολή του στις κινηματογραφικές
αίθουσες.
Σε ένα χωριό του θεσσαλικού κάμπου που αργοπεθαίνει, δύο ξαδέλφια και πέντε γυναίκες,
αποφασίζουν να κάνουν μια νέα αρχή. Με λίγη βοήθεια από τη μουσική του Βάγκνερ που παίζουν στα
χωράφια και τις ιστορίες που διηγούνται για να πά-

ρουν κουράγιο, επιχειρούν να διεισδύσουν στην
παγκόσμια αγορά με τη βιολογική καλλιέργεια ενός
παλιού σπόρου ντομάτας. Με χιουμοριστική και
ποιητική ματιά, η ταινία μιλάει για τη δύναμη των
ανθρώπινων σχέσεων, τη σημασία να βλέπει κανείς
τη ζωή διαφορετικά και να επαναπροσδιορίζεται
σε δύσκολους καιρούς.
Η ανάπτυξη της ταινίας έγινε στο Docs in
Progress 2018 του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, όπου απέσπασε το βραβείου καλύτερου ντοκιμαντέρ, καθώς και στην διεθνή αγορά του
Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ του Άμστερνταμ, IDFA Forum 2018.
Κριτική:
Η ποίηση της κάμεράς της, το δημιουργικό της
μοντάζ, αλλά πάνω από όλα η ευαισθησία και η παρατηρητικότητα της, κάνουν το ντοκιμαντέρ της Οικονόμου να ξεφεύγει από τις εύκολες συνταγές.
Και να πακετάρει στη συσκευασία του κάτι που έχει
ψυχαγωγική κι επιμορφωτική γεύση, αλλά ουσιαστική και εμπεριστατωμένη επίγευση. Που μένει
στον ουρανίσκο και προβληματίζει. Γλυκόξινα,
όπως η πραγματική ντομάτα. Π.Λυκούργου-Flix.

καντηλάκια καθημερινά.
Ανηφορίζω στον Τσιομπανάκο
(Στραγάλης Σταύρος), γεννηθείς
16.9.1929, δίπλα η Βασιλική του,
28.12.1931. Τους περιποιείται φιλόστοργα και αφοσιωμένα η χαριτωμένη κόρη τους Σταυρούλα,
η Βούια με το ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ,
κοιμάται δίπλα τους.
-Τίμα τον πατέρα σου και την
μητέρα σου, θεία εντολή, θα
πας, Σταυρούλα, με τα τσαρούχια στον παράδεισο!
-Για κάθε ενδεχόμενο βγάλ'
τους και φωτογραφία, μία δυο
τους, και από μία χωριστά.
-Και μία με την εκλεκτή τους
Σταυρούλα.
Επισκέπτομαι όλα τα μαγαζιά,
υπάρχει κάποια κίνηση, αύριο,
Κυριακή, και το μνημόσυνο του
Πέτρου Μακρή, τη Δευτέρα γιορτάζει το Μοναστήρι μας, η Βύλιζα, Ευαγγελισμός της Θεοτόκου.
Στην πλατεία ο Αχιλλέας Στραγάλης έχει ενοικιάσει από τον περασμένο Μάιο (2018) το μαγαζί
του Κότα Μάια. Ο Σταυράκης
καίει και τζάκι. Καταλήγω στο μαγαζί του Γκούμα, εδώ και το βραδινό μας, πατάτες τηγανιτές της
Βούιας.
-Και λίγες ελίτσες, ο φίλος
μου ο Γκούμας. Πρόκειται για τον
Δημήτρη Κωσταδήμα, το παιδί
του Αλέκου, του παλιού μαγαζάτορα.
-Και λίγο λαχανόπιτα από την
Βούια.
Πολλή νόστιμη, δεν είναι μόνον
τα Ματσουκιώτικα λάχανα, σπουδαίο ρόλο παίζει και η φιλόξενη
καρδιά.
Απόψε και το ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ,
δίπλα στον Γκούμα, έχει, για την
εποχή, καλή κίνηση.
(Συνεχίζεται)

BLOSSOM vol.3: Η Ανοιξη
γιορτάζει στο Μουσείο Τσιτσάνη

Σβούρα Σβούρα
Άτλας Επιγραφές / Ψηφιακές Εκτυπώσεις
Urban Print

Την Μ. Τρίτη 23 και Μ. Τετάρτη 24 θα προβάλλεται στην αίθουσα του Δημοτικού Κινηματογράφου
στον Μύλο Ματσόπουλο, η ταινία "Όταν ο Βάγκνερ
Συνάντησε της Ντομάτες". το πρωτότυπο και γεμάτο
χιούμορ ντοκιμαντέρ της Μαριάννας Οικονόμου
Ώρες προβολών: Ώρες προβολών καθημερινά 20.00
& 22.15 Πληροφορίες: Τηλ. 24310 20090,
http://cine-mylos.blogspot.com facebook/Δημοτικος Κινηματογραφος Τρικαλων

σελίδα 29

Η κίνηση ΡΕΤΟΥΣ Πρότζεκτ
με την υποστήριξη του Κέντρο
Έρευνας - Μουσείο Τσιτσάνη
διοργανώνει, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, το BLOSSOM
vol.3 street party και καλωσορίζει την Άνοιξη στην πόλη!
Παρασκευή 3 Μαΐου 2019,
19:00 - 24:00 στον πεζόδρομο
του πρώην διοικητηρίου των
παλαιών φυλακών.
THE PARTY
Άνοιξη, μουσική, χορός, ποδήλατα, street art, dj sets, visuals και πολλές εκπλήξεις.
THE LINE UP
19:00 - 20:00 EYEBROW
20:00 - 21:00 THOMEY
BORS
21:00 - 22:00 YANNA
THOMAS
22:00 - 23:00 ENGINE•EAR
23:00 - 24:00 B2B SETS
THE SPONSORS
Mikro Cocktail Bar
Gravity Shop

Pezodromio Free Press
Από το γραφείο Τύπου του
Δήμου Τρικκαίων

30 σελίδα
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Πρόταση μομφής κατά
του Π. Πολάκη θα καταθέσει η Ν.Δ.
Κ. Μητσοτάκης: Δεν υπάρχει συγγνώμη για όσα είπε ο κ. Πολάκης
- Ή τον αποπέμπει ο κ. Τσίπρας ή τον παίρνει αγκαλιά

Τ

ο κ. Πολάκης επέμεινε στις αρχικές του θέσεις, υποστηρίζοντας
μάλιστα πως «ο κύριος Κυμπουρόπουλος προσβάλλει τα
ΑΜΕΑ» και όχι ο ίδιος.
«Ντροπή είναι η δήλωση εκ του ασφαλούς, αφού έχεις
χρησιμοποιήσει την (ορθώς υπάρχουσα) ευεργεσία του νόμου,
να δηλώνεις πως δεν θέλεις επιδόματα και χάρες» έγραψε.
Σημείωσε ακόμη πως «το ηθικό πλεονέκτημα της Αριστεράς
φαίνεται στη βοήθεια που έχει δώσει στους αδύναμους αυτά
τα χρόνια .Την ηθική να χρησιμοποιείς ένα νόμο που ορθώς
υπάρχει για διορισμό στο δημόσιο των ΑΜΕΑ και μετά να δηλώνεις πως δεν θέλω επιδόματα και χάρες, αυτήν την ηθική
εγώ δεν την καταλαβαίνω».

ην κατάθεση πρότασης μομφής κατά του
αναπληρωτή υπουργού Υγείας, μετά το Πάσχα,
προανήγγειλε ο πρόεδρος της Ν.Δ. Κυριάκος
Μητσοτάκης, με αφορμή τις αναρτήσεις του Παύλου
Πολάκη κατά του υποψήφιου ευρωβουλευτή του
κόμματος, Στέλιου Κυμπουρόπουλου.

«Ντροπή σας που στηρίζετε σιωπηλά τον κ. Πολάκη» είπε ο
κ. Μητσοτάκης απευθυνόμενος προς τα κυβερνητικά έδρανα,
στη διάρκεια παρέμβασής του κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για την Παιδεία στην Ολομέλεια της Βουλής. «Ο
κόμπος έφθασε στο χτένι. Ντιμπέιτ δεν θέλατε κ. Τσίπρα;
Ντιμπέιτ στη Βουλή για τον κ. Πολάκη» είπε ο αρχηγός της
αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Σε συνομιλία που είχε στη συνέχεια με δημοσιογράφους
στη Βουλή ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως «δεν υπάρχει
συγγνώμη για τη Ν.Δ. για όσα είπε ο κ. Πολάκης». «Ή τον
αποπέμπει ο κ. Τσίπρας ή τον παίρνει αγκαλιά» πρόσθεσε,
προαναγγέλλοντας πως η πρόταση μομφής θα κατατεθεί την
πρώτη ημέρα που θα ανοίξει η Βουλή».

Π. Πολάκης: Ο κ. Κυμπουρόπουλος
προσβάλλει τα ΑΜΕΑ, όχι εγώ
Ο κ. Κυμπουρόπουλος βρέθηκε στο «στόχαστρο» του αναπληρωτή υπουργού Υγείας, ο οποίος με ανάρτησή του στο
Facebook τον εγκάλεσε για «την πρόσληψή του ως ΑΜΕΑ
στο ΕΣΥ» και όχι «με κρίση από συμβούλιο». «Αν διεκδικούσες
ίσες ευκαιρίες κύριε Κυμπουρόπουλε, να έβαζες χαρτιά για
να προσληφθείς επιμελητής Β΄ στο ΕΣΥ με κρίση από συμ-

Στ. Κυμπουρόπουλος: Λυπάμαι

βούλιο όπως οι άλλοι γιατροί και όχι έτσι: (όπως δικαιούσουν
ως ΑΜΕΑ). Ντροπή και κρίμα να λες αυτά που λες» έγραψε ο
κ. Πολάκης στην ανάρτησή του, με την οποία σχολίαζε ανάρτηση του κ. Κυμπουρόπουλου στην οποία ο υποψήφιος ευρωβουλευτής ανέφερε μεταξύ άλλων: «Δεν θέλησα ποτέ
μόρια, επιδόματα, χάρες. Ίσες ευκαιρίες διεκδικώ».
Απαντώντας στη συνέχεια σε σχόλια χρηστών του διαδικτύου,

Σε ραδιοφωνικές του δηλώσεις ο κ. Κυμπουρόπουλος εξέφρασε τη λύπη του για τις αναρτήσεις του αναπληρωτή
υπουργού Υγείας. «Λυπάμαι γιατί όταν μιλάμε για ανθρώπινα
δικαιώματα και είναι μια κυβέρνηση η οποία τα προασπιζόταν,
δυστυχώς ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ανταποκρίνεται σε αυτή την προάσπιση
των δικαιωμάτων, γιατί δικαίωμα είναι να μπορώ να φεύγω,
να κινούμαι και να βρίσκομαι στο χώρο που θέλω όποτε
θέλω» δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά».
«Αυτό είναι ντροπή, όχι προς το πρόσωπό μου, δείχνουν
ότι δεν αναγνωρίζεται το πανανθρώπινο δικαίωμα του να
κάνω τα θέλω μου όπως τα θέλω... Εγώ είχα την ιδιαίτερη
χαρά να το έχω, πρέπει όμως να μιλάμε για όλους και αυτό
αναζητώ εγώ» πρόσθεσε, ενώ σε ό,τι αφορά την πρόσληψή
του υπογράμμισε πως έγινε με νόμιμη διαδικασία και αξιολόγηση.

Αντιδράσεις στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ για Πολάκη:
Φίλης, Μπαλάφας και έπεται συνέχεια

Σ

φοδρές αντιδράσεις ακόμα και στο εσωτερικό της
ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ προκάλεσαν οι χθεσινές αναφορές
του αναπληρωτή υπουργού Υγείας, Παύλου Πολάκη
για τον υποψήφιο ευρωβουλευτή της ΝΔ, Στέλιο Κυμπουρόπουλο.
Η γενική κατακραυγή προκάλεσε εκνευρισμό στις τάξεις
των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, που ανεξαρτήτως την επί της
ουσίας στάσης τους στο επίμαχο ζήτημα, δεν κρύβουν την
ενόχλησή τους από τα λεγόμενα του υπουργού.
Αρχικά, δημόσια ο Νίκος Φίλης και από το βήμα της Βουλής
άδειασε τον υπουργό, λέγοντας πως ο κ. Πολάκης δεν εκπροσωπεί το ήθος του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα κάλεσε τον υπουργό
να βρει, όπως είπε, τρόπο να επανορθώσει για την αστοχία
του.
Από κοντά και ο πρώην υπουργός Γιάννης Μπαλάφας, ο
οποίος σε ραδιοφωνική του συνέντευξη, χαρακτήρισε «ατυχή»
την αναφορά του Πολάκη, σημειώνοντας πως θα πρέπει να
«την πάρει πίσω».
Στο ίδιο μήκος κύματος πάντως κινούνταν και οι θέσεις
που ανέπτυσσαν στα πηγαδάκια πέριξ του κοινοβουλίου, οι
βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. «Πρέπει να προσέχει ο Παύλος αυτά
που λέει. Είναι ευαίσθητα θέματα αυτά δεν μπορείς να εκφράζεσαι με τον τρόπο αυτό. Και γω πολλές φορές θέλω να

σχολιάσω κάτι που βλέπω αλλά κρατιέμαι γιατί ποτέ δεν
ξέρεις», έλεγε χαρακτηριστικά βουλευτής της περιφέρειας
με συνάδελφό του να επισημαίνει σε εντονότατο ύφος: «έχω

CMYK

εξοργιστεί από το πρωί, δεν μπορώ να τα πιστέψω όλα αυτά.
Δεν υπήρχε κανένας λόγος να κάνει επίθεση στο παιδί αυτό».
Άλλοι βέβαια, εμφανίζονται να συμφωνούν με τα όσα επί
της ουσίας είπε ο υπουργός, αντιλαμβάνονται όμως πως η
στάση του έκανε κακό στην κυβέρνηση. «Επί της ουσίας έχει
δίκιο ο Παύλος γιατί αυτό το παιδί προσπάθησε να αποδομήσει
την κοινωνική πολιτική της κυβέρνησης, της οποίας όμως
έκανε χρήση.
Παρ’ όλα αυτά, δεν μπορείς να μιλάς κατ’ αυτό τον τρόπο
για ένα παιδί», σημείωσε έξω από την Ολομέλεια έτερη βουλευτής, ενώ συνάδελφός της έδωσε μια άλλη διάσταση μιλώντας στο Newpost: «δεν μπορεί να κρατηθεί, πρέπει να τα
πει στον «καθρέφτη του facebook! Τώρα θα πρέπει η κυβέρνηση
να τον στηρίξει…».
Αξίζει να σημειωθεί πως υπάρχουν και αυτοί, λιγότεροι
είναι η αλήθεια που συνεχίζουν να μην αποδοκιμάζουν τον
υπουργό.
«Παύλο είμαι μαζί σου!», είπε βουλευτής απευθυνόμενος
στον ίδιο τον κ. Πολάκη στο καφενείο της Βουλής.
Ο τελευταίος εξήγησε στην ομήγυρη τι ακριβώς συνέβη,
σημειώνοντας πως «υπάρχουν και άλλα» αλλά και ότι «μετά
το Πάσχα θα έχουν βγει πολλά», χωρίς ωστόσο να θελήσει
να πει τίποτα περισσότερο…

εσωτερικά

Ψηφίστηκε με 147 «ναι» εν μέσω σφοδρών
αντιδράσεων το ν/σ του υπουργείου Παιδείας
ν μέσω σφοδρών
αντιδράσεων και
σκληρών επικρίσεων από τους αρχηγούς
των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ψηφίστηκε επί
της αρχής, με 147 «ναι» και
100 «όχι», το νομοσχέδιο
του υπουργείου Παιδείας
»Συνέργειες Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, πρόσβαση
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του
Κράτους και λοιπές διατάξεις».
Στο νομοσχέδιο αντιδρούν, πέραν των πολιτικών κομμάτων, και η πανεπιστημιακή κοινότητα, καθώς και οι μαθητικές
και φοιτητικές οργανώσεις

Ε

Νέα Δημοκρατία
Ο πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε «εκτρωματικό» το νομοσχέδιο του
υπουργείου Παιδείας κατά τη διάρκεια συζήτησης του νομοσχεδίου στη Βουλή και κατηγόρησε τον υπουργό Παιδείας πως «βγάζει όλα τα ιδεολογικά του απωθημένα και ιδρύει τμήματα για
ιδεολογικούς λόγους» και εστίασε στο ζήτημα που
ανέκυψε με τις αναρτήσεις του αναπληρωτή
υπουργού Υγείας Παύλου Πολάκη.
«Ο κ. Μητσοτάκης προφανώς κατέθεσε την ομιλία του για την Παιδεία στα πρακτικά. Θα σας παρακαλέσω να μου τη φέρετε να τη διαβάσω» ανέφερε ο κ. Γαβρόγλου παίρνοντας τον λόγο μετά
την ομιλία του προέδρου της Ν.Δ.
«Επειδή σας παρακολούθησα όμως κ. Μητσοτάκη, και επειδή άκουσα να μιλάτε για αξιοπρέπεια και ήθος και δημόσιο λόγο, αν διαβάζω
σωστά, από την Κύπρο είπατε το εξής: "Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, για τέσσερα χρόνια, μετέτρεψε τα πανεπιστήμια σε κέντρα κατασκευής μολότοφ και άντρα τα οποία δίνουν άσυλο σε εγκληματικές συμμορίες". Ή έχετε πλήρη άγνοια ή
το κάνετε συνειδητά. Και στις δύο περιπτώσεις,
το ανέκδοτο της ημέρας είναι η έννοια αξιοπρέπεια και ήθος στο δημόσιο λόγο μετά από αυτά»
σχολίασε ο υπουργός Παιδείας.

ΚΙΝΑΛ
Από την πλευρά της η επικεφαλής του Κινή-
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Αλ. Τσίπρας: Θα μετατρέψω
την πρόταση μομφής σε ψήφο
εμπιστοσύνης για την κυβέρνηση
ποτεδήποτε ο κ.
Μητσοτάκης καταθέσει πρόταση δυσπιστίας εναντίον οποιουδήποτε
μέλους της κυβέρνησης, εγώ
θα τη μετατρέψω σε διαδικασία
ψήφου εμπιστοσύνης για την
κυβέρνηση», δήλωσε από το
βήμα της Βουλής ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, λίγο
μετά την προαναγγελία του προέδρου της Ν.Δ. ότι θα καταθέσει
πρόταση μομφής κατά του κ. Πολάκη.
Ο κ. Τσίπρας κατηγόρησε τον
πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας ότι προσπαθεί να αποφύγει
τη συζήτηση για τα κρίσιμα και
τα μεγάλα ζητήματα, καταφεύγοντας σε έναν «σπάνιο και πρωτοφανή επικοινωνιακό αντιπερισπασμό».
«Μόλις μέρα μετά τη δημόσια
πρόσκλησή μου σε μια πρόσωπο
με πρόσωπο αντιπαράθεση για
τα όλα τα κρίσιμα ζητήματα που
απασχολούν τους Ελληνες πολίτες, τον ελληνικό λαό ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε έναν αντιπερισπασμό που αναδεικνύει τον
πανικό στον οποίο βρίσκεται και
ο ίδιος και το επικοινωνιακό του
επιτελείο, προκειμένου εκ νέου
να δραπετεύσει από μια πρόσωπο με πρόσωπο αντιπαράθεση για τα κρίσιμα ζητήματα. Και
ανέβηκε σε αυτό το βήμα ο κ.
Μητσοτάκης για να προαναγγείλει ότι θα καταθέσει μετά τις
διακοπές του Πάσχα πρόταση
δυσπιστίας σε έναν υπουργό
της κυβέρνησης» είπε ο Πρωθυπουργός για να προσθέσει: «Ο
κ. Μητσοτάκης είναι προφανές
ότι επιχειρεί με εαυτόν τον τρόπο να αποφύγει τη συζήτηση για

«Ο

ματος Αλλαγής Φώφη Γεννηματά ζήτησε την κατάργηση του νομοσχεδίου λέγοντας: «Αποχωρήσαμε από τη συζήτηση του νομοσχεδίου Γαβρόγλου που δίνει τη χαριστική βολή στην εκπαίδευση. Απαξιώνει το Λύκειο, διαλύει την Τεχνολογική Εκπαίδευση, κάνει διαβλητό το εξεταστικό σύστημα και φοιτητές δύο ταχυτήτων, δημιουργεί εξαρτημένους νέους, χωρίς εφόδια» τόνισε η κ. Γεννηματά.
Επίσης σημείωσε ότι «αυτό το έκτρωμα, δεν
διορθώνεται. Καταργείται. Η νέα γενιά μας αξίζει καλύτερα» και πρόσθεσε ότι «είναι επιλογή
του ΣΥΡΙΖΑ να ζει ο ελληνικός λαός στην ανασφάλεια και στον φόβο».

Ένωση Κεντρώων
«Για πέταμα είναι όλες οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου» για την Παιδεία, τόνισε ο πρόεδρος της
Ένωσης Κεντρώων από το βήμα της Βουλής
απευθυνόμενος στον υπουργό Παιδείας Κ. Γαβρόγλου.
«Η Παιδεία είναι ένας τομέας που και στα πιο
υποβαθμισμένα δημοκρατικά κράτη επιχειρείται
μια συναίνεση», δήλωσε ο πρόεδρος της Ένωσης
Κεντρώων, στη συζήτηση του νομοσχεδίου για
την Παιδεία για να προσθέσει ευθύς αμέσως ότι
«στην Παιδεία δεν πρέπει να υπάρχουν αιφνιδιασμοί και αλλαγές νόμων εν μέσω του έτους».
Ο κ. Λεβέντης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι
δείχνει σπουδή να λύσει «όλα αυτά που επί τέσσερα χρόνια δεν άγγιξε καν», ενώ αναφέρθηκε και
στις τροπολογίες που «τρυπώνουν», μέσα στα νομοσχέδια λέγοντας ότι είναι εντελώς άσχετες και
έτσι «εξευτελίζεται η βουλή».
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Ο πρωθυπουργός,
Αλέξης Τσίπρας
τα κρίσιμα και τα μεγάλα και επιθυμεί να βάλει στο επίκεντρο της
κουβέντας το εάν το ύφος του
Πολάκη είναι καλό ή κακό, εάν είναι ευγενής ή αγενής, καθώς κατάγεται και από τα Σφακιά και
γνωρίζει, είναι και κοντοχωριανοί, το ύφος το αψύ των Σφακιανών».
«Θέλετε να συζητάμε γι' αυτό,
όχι για τα επιδόματα που θέλετε να καταργήσετε, όχι για το
Δώρο των Χριστουγέννων που
θέλετε να καταργήσετε, όχι για
την οικονομία η οποία βγαίνει
από την κρίση, όχι για τα θαλασσοδάνεια τα οποία θέλετε να
κουκουλώσετε» συνέχισε απευθυνόμενος προς την αξιωματική
αντιπολίτευση.
Όπως είπε, ο κ. Μητσοτάκης
θα κληθεί «να μας πει γιατί θέλει
να καταργήσει το Δώρο των Χριστουγέννων, γιατί θέλει να μειωθεί αντί να αυξηθεί ο κατώτατος μισθός, γιατί θέλει ασφαλιστικό τύπου Πινοσέτ, γιατί θέλει
να κουκουλώσει τη Novartis και
τα θαλασσοδάνεια». «Για αυτά

θα δώσετε λογαριασμό και θα
απαντήσετε.
Οποτεδήποτε καταθέσετε
πρόταση δυσπιστίας εναντίον
μέλους της κυβέρνησης ή συνολικά της κυβέρνησης -δεν το
τολμάτε- εδώ θα συζητήσουμε
εφ' όλης της ύλης. Μπροστά
στον ελληνικό λαό. Για του πού
φέρατε τη χώρα, πού την καταντήσατε και πώς εμείς τη βγάζουμε από την κρίση. Αυτό το πικρό ποτήρι θα το πιείτε, θα το πιείτε μέχρι τέλους» ανέφερε.
Σε νέα παρέμβαση του στη συνέχεια ο κ. Τσίπρας επανήλθε
στο θέμα λέγοντας: «Δεν θα συζητήσουμε για τον Πολάκη, θα
συζητήσουμε για τους πολλούς,
για τα πολλά, για τους πολλούς
που υποφέρουν και βγαίνουν
από την κρίση.
Αν για σας ντροπή για τη δημοκρατία και για την αξιοπρέπεια
είναι το ύφος και το ήθος του καθενός μας, εγώ θέλω να σας πω
ότι το ύφος και το ήθος του καθενός μας μετριέται με την εντιμότητά του. Ντροπή για τη Δημοκρατία είναι τα θαλασσοδάνεια που δίνονταν νύχτα με τροπολογίες σε αυτή εδώ τη Βουλή,
οι μίζες όλης της προηγούμενης
κοινοβουλευτικής περιόδου, η
διαφθορά, η διαπλοκή, το γεγονός ότι στα μεγάλα προβλήματα
εσείς προσφεύγετε σε έναν αντιπερασπασμό που δεν σας τιμά.
Δεν σας επιτρέψουμε αν εκτρέψετε τη συζήτηση εκεί όπου
εσείς επιθυμείτε να την εκτρέψετε.
Δεν θα σας επιτρέψουμε να
αποφύγετε όλα αυτά που θέλετε να αποφύγετε σαν ο διάολος
το λιβάνι».

e-mail: kalliagra.avgeri@gmail.com

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

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

Συσκευασμένες Ζωοτροφές για όλα τα ζώα

Πώληση λιανική και χονδρική
CMYK
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Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ

Κ

ανείς δεν
αμφιβάλλει ότι η
ταπεινοφροσύνη
και η αγάπη είναι
ύψιστες χριστιανικές
αρετές. Γι' αυτό ο
Χριστός πολλές φορές
και με πολλούς τρόπους
προσπαθεί να πείσει
τους μαθητές Του να
αγαπήσουν τις αρετές
αυτές και να τις
εφαρμόζουν πάντοτε στη
ζωή τους.

Τους συμβουλεύει όχι μόνο
να μην αγαπούν τα πρωτεία,
τις πρωτοκαθεδρείες, τις τιμές
και τις δόξες εκ μέρους του
κόσμου, τα μεγαλεία, τη λαμπρότητα και την επίδειξη, την
ανθρωπαρέσκεια, την υποκρισία και την προσποίηση, αλλά
να τοποθετούν τον εαυτό τους
στην τελευταία θέση και να
διακονούν με άγια αγάπη τους
άλλους.
“Ξέρετε ότι αυτοί που θεωρούνται ηγέτες των Εθνών
ασκούν απόλυτη εξουσία
πάνω τους, και οι άρχοντές
τους τα καταδυναστεύουν.
Σ' εσάς όμως δεν πρέπει
να συμβαίνει αυτό, αλλά όποιος θέλει να γίνει μεγάλος ανάμεσά σας πρέπει να γίνει υπηρέτης σας· και όποιος από
σας θέλει να είναι πρώτος
πρέπει να γίνει δούλος όλων.
Γιατί και ο Υιός του Ανθρώπου
δεν ήλθε για να τον υπηρετήσουν, αλλά για να υπηρετήσει
και να προσφέρει τη ζωή του
λύτρο για όλους” (Μαρκ. 10,
42-45).
Είναι προφανές ότι σύμφω-

Από τη σκοπιά της Εκκλησίας και της Χριστιανικής ηθικής, τα δόγματα σε σχέση με
το ήθος και την ζωή των πιστών, σημειώνουμε τα εξής.
Το Τριαδικό δόγμα παρουσιάζει τη χριστιανική αγάπη στην
απόλυτη μορφή της. Και το
δόγμα για τον Τριαδικό Θεό
είναι το κήρυγμα της θείας
αγάπης. Είναι το αρχέτυπο
και ο δείκτης για την ενότητα
της Εκκλησίας. Οι πρώτοι χριστιανοί, παρέλαβαν, διατήρησαν και διατύπωσαν την αλήθεια για τον Τριαδικό Θεό.
Στη συνέχεια αποτέλεσε αφετηρία για γόνιμες θεολογικές
διδασκαλίες. Αυτές είχαν ως
θεμέλιο και αντίκρισμα την ευχαριστιακή εμπειρία της Εκκλησίας, που διαμόρφωσε την
κοινοβιακή και την ενοριακή
συνείδηση των πιστών. Σήμερα η κατάσταση αυτή έχει
ατονίσει, η καθημερινή ζωή
είναι ο ατομισμός και η κοινωνική διάσπαση που οδηγούν
σε αδιέξοδο. Το Τριαδικό δόγμα προβάλλει όμως ως απάντηση στην αναζήτηση-προσδοκία των πιστών, αλλά κι
όλων των ανθρώπων της εποχής μας, γι' αυτό είναι ακόμα
πιο επίκαιρο. Το ίδιο ισχύει
και για το Χριστολογικό δόγμα
με όλες τις δυσνόητες έννοιες:
“ασυγχύτως, ατρέπτως, αχωρίστως”, αυτές είναι επισημάνσεις για την εν Χριστώ
ανακαίνιση. Η ταπείνωση, η
αγάπη, η υπακοή, η ελπίδα κι
όλες οι αρετές, συνδέονται
με τον Χριστό και το Χριστολογικό δόγμα.
-Στην αμφισβήτηση της Θεότητας του Χριστού, που επιχειρήθηκε από τον Άρειο,
απάντησε η Εκκλησία με το
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ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΚΙ ΕΛΕΓΕ
ΟΔΥΡΩΜΕΝΗ…

Ο Ιερός Νιπτήρ
“Oς εάν θέλη γενέσθαι μέγας εν υμίν, έσται
υμών διάκονος...” (Μαρκ. 10,43)
Γράφει ο κ. Κων/νος Χαρ. Κορλός, θεολόγος

να με τα ανωτέρω λόγια του
Χριστού κάθε λόγος ή έργο,
ενέργεια, πράξη, σχέδιο ή επιθυμία πρέπει να διέπονται
από την εν αγάπη διακονία
των άλλων, από ταπεινό φρόνημα και απλότητα. Έτσι ο
χριστιανός διαφεύγει τον κίνδυνο της φιλαρχίας και της
έπαρσης, της αλαζονείας και
της υπερηφάνειας που ελλοχεύουν σε κάθε βήμα της χριστιανικής μας ζωής και είναι
εύκολο να εμφιλοχωρήσουν
ακόμα και μέσα στην Εκκλησία.
Ο Χριστός που πέρασε τη
ζωή Του ταπεινά και απλά

“ευεργετών και ιώμενος πάντας”, δίδασκε τους μαθητές
να αποφεύγουν τις πρωτοκαθεδρίες και την επιδειξιομανία
όχι μόνο με λόγια, αλλά και
με συγκεκριμένη ταπεινωτική
πράξη, με το πλύσιμο δηλαδή
των ποδιών των μαθητών Του.
Ο Κύριος έκανε κάτι που
έκαναν οι υπηρέτες του σπιτιού. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης
γράφει: “Σηκώνεται (ο Χριστός) από το τραπέζι που δειπνούσαν, βγάζει το ιμάτιό Του,
παίρνει μια πετσέτα και τη
ζώνεται. Έπειτα βάζει νερό
στη λεκάνη και άρχισε να πλένει τα πόδια των μαθητών και
να τα σκουπίζει με την πετσέτα που είχε ζωσθεί...
Όταν τους έπλυνε τα πόδια,
φόρεσε το ιμάτιό του, πήρε
πάλι τη θέση Του στο τραπέζι
και τους είπε: Καταλαβαίνετε
τι έκανα σ' εσάς;.. Αν εγώ ο
Κύριος και ο Διδάσκαλός σας
έπλυνα τα πόδια, έχετε και
σεις υποχρέωση να πλένετε
ο ένας τα πόδια του άλλου.
Σας έδωσα το παράδειγμα,
για να κάνετε κι εσείς όπως
έκανα εγώ... εάν τα μάθατε
αυτά, θα είστε ευτυχισμένοι
αν τα εφαρμόζετε”.

Η πράξη αυτή είναι εντυπωσιακή και θα παραμείνει
ανεξίτηλα χαραγμένη όχι μόνο
στη μνήμη των μαθητών, αλλά
και όλων των χριστιανών ανά
τους αιώνες.
Είναι μια πράξη καταλυτική,
συγκινητική που δεν αφήνει
κανέναν αδιάφορο, αλλά και
που δεν επιδέχεται παραρμηνείες ή παραποίηση, είναι
ένα αιώνιο υπόδειγμα για μίμηση, απαράμιλλο παράδειγμα ταπείνωσης.
Ακολουθώντας κι εμείς το
παράδειγμά Του, ας προσφέρουμε τα έμφυτα και τα επίκτητα χαρίσματα στους συνανθρώπους μας και ας τα
κάνουμε ανιδιοτελή προσφορά και διακονία στην Εκκλησία, στο κοινωνικό σύνολο.
“Έκαστος καθώς έλαβε χάρισμα, εις εαυτούς αυτό διακονούντες ως καλοί οικονόμοι
ποικίλης χάριτος Θεού... ει
τις διακονεί, ως εξ ισχύος, ης
χορηγεί ο Θεός”. (Α’ Πέτρου
4,10).-

Τα δόγματα της εκκλησίας ως δείκτες ζωής
Μέρος 2ο (τελευταίο)

Του Γεωργίου Δ. Κατσικά
δόγμα ότι: ο Υιός είναι τέλειος
Θεός, ομοούσιος του Πατέρα.
Διάφορες αιρέσεις επιχείρησαν να αμφισβητήσουν την
πληρότητα της ανθρώπινης
φύσεως του Χριστού και την
Θεοτόκο Παναγία, όπως ο
Απολιναρισμός, ο Νεστοριανισμός, ο Μονοφυσιτισμός και
ο Μονοεργητισμός, όλες όμως
απέτυχαν. Με τη διατύπωση
του Χριστολογικού δόγματος
οριοθετείται η αλήθεια για τον
άνθρωπο και τη ζωή του. Κάθε
παραχάραξη της Χριστολογίας
σημαίνει παραχάραξη της εκκλησιαστικής ανθρωπολογίας.
Η διδασκαλία της Εκκλησίας
συνδέεται οργανικά με τη Χριστολογία και η πλήρης ενσωμάτωση στο μυστήριο του Χριστού. Ο Χριστός θεωρείται
πάντοτε ενωμένος με το αδιαίρετο σώμα του, την Εκκλησία. Το “μία, αγία, καθολική

και αποστολική”, που αναφέρονται στο Σύμβολο της Πίστεως, αποτελούν δείκτες
ζωής για τα μέλη της.
-Σοβαρός κίνδυνος για τη
διάσπαση της Εκκλησίας, ήταν
οι Εικονομάχοι, δεν καταπολεμούσαν μόνο τις εικόνες
του Χριστού, αλλά και την τιμή
των αγίων, των λειψάνων. Αρνούνταν την προσωπική παρουσία του Θεού και τη μετάδοση της θείας Χάριτος μέσω
της ύλης. Κράτησε τρεις αιώνες (7ος, 8ος, 9ος μ.Χ.), έληξε το 843 με την αποκατάσταση της εικονολατρίας. Αργότερα όταν η αλήθεια της
εν Χριστώ ανακαινίσεως δεν
αμφισβητούνταν πλέον με άμεση αναφορά στο πρόσωπο
του Χριστού, η ύλη (εικόνα),
αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερου σεβασμού. Η εκκλησιαστική διδασκαλία υποστηρίχθηκε με τη χρήση της διακρίσεως ουσίας και ενέργειας
του Θεού. Οι ενέργειες είναι
κοινές στα τρία πρόσωπα της
θεότητας και φανερώνουν την
κοινή θεία ουσία. Η ουσία παραμένει απρόσιτη και αμέθεκτη, ενώ οι ενέργειές του γίνονται προσιτές και μεθεκτές.
Κατά τον 14ο αιώνα ο άγιος
Γρηγ. Παλαμάς, ανέπτυξε την
οργανική θέση στην διδασκαλία του για τις άκτιστες ενέργειες του Θεού, οι οποίες διακρίνονται από την άκτιστη ουσία του. Οι θέσεις του αγίου
υποστηρίζουν την κοινωνία και
τη θέωση. Όσοι αρνούνται τις

άκτιστες ενέργειες του Θεού,
επαναφέρουν τις παλαιότερες
αιρέσεις με νέα μορφή. Η θεολογία των ακτίστων ενεργειών συνδέεται με την ορθόδοξη
ζωή, την προσευχή, την ταπείνωση, την αγάπη, τη νηστεία κι όλη την παράδοση
της Εκκλησίας. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι η θεολογία αυτή παρουσιάζεται ιδιαίτερα επίκαιρη στις ημέρες
μας. Η προβληματική του παρόντος και οι εξελίξεις του
άμεσου μέλλοντος, ενισχύουν
την επικαιρότητά της. Η θεολογία προσφέρει την προσήλωση στην παράδοση της Εκκλησίας και στα δόγματά της,
τα οποία είναι δείκτες ζωής.
Έτσι μαζί με τα δόγματα, που
φυλάσσουν τους όρους της
αλήθειας, υπάρχουν και οι εντολές που φυλάσσουν τους
όρους της ελευθερίας. Ο
Θεός που ελευθέρωσε τον
λαό του από την Αίγυπτο κι
αργότερα από την Βαβυλώνα,
ελευθερώνει κι όλους τους
πιστούς από τη δουλεία του
θανάτου, εισάγοντάς τους
στην Εκκλησία των “πρωτοτόκων, στην κοινωνία της θεώσεως”. Η πίστη στον Τριαδικό Θεό οδηγεί τον άνθρωπο
στην αληθινή ελευθερία.
Υ.Σ. Δεκάλογος: “Εγώ είμι
Κύριος, ο Θεός σου, όστις
εξήγαγόν σε εκ γης Αιγύπτου,
εξ οίκου δουλείας. Ουκ έσονται σοι Θεοί έτεροι πλην Εμού.
Ου ποιήσεις σεαυτώ είδωλον...” (Έξοδος, 20).

Πρόκειται για ένα περίφημο υμνολογικό κείμενο, που αναδεικνύει έναν έντονο και βαθύ αυτογνωσιακό πλούτο. Η συνειδητότητα είναι αυξημένη και η επίγνωση της αμαρτωλότητας,
δείχνει να μην αφήνει πολλά περιθώρια ελπίδας στην αμαρτωλή
γυναίκα. Όμως, η ύπαρξη της στρέφεται στον Χριστό, στον
Οποίο και ελπίζει.
Η μοιχαλίδα που έσωσε ο Χριστός από τον βέβαιο λιθοβολισμό
των Ιουδαίων, αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει τον
Κύριο. Έρχεται, λοιπόν, η μοναχή Κασσιανή και βάζει στο
στόμα της τα λόγια του γνωστού τροπαρίου: «Κι έλεγε οδυρόμενη: Αλλοίμονο σε ‘μένα, γιατί μέσα μου είναι νύχτα κατασκότεινη. και δίχως φεγγάρι, η μανία της ασωτείας κι ο έρωτας της
αμαρτίας. Δέξου από μένα τις πηγές των δακρύων». Είναι εμφανής, από τα παραπάνω, η διάθεση και κατάσταση της μοιχαλίδας. Αυτό, βέβαια, γίνεται εμφανές σ’ ολόκληρο το τροπάριο.
Δεν υπάρχει καμία στιγμή που να εμφανίζει εφησυχασμό και
βεβαιότητα. Όλη της η ζωή, όλα της οι σκέψεις, έχουν βυθιστεί
στα δάκρυα της ψυχής∙ μιας ψυχής ταλαιπωρημένης και τσαλακωμένης από τις ασωτίες.
Εδώ, τίθεται ένα ζήτημα. Είναι ζήτημα ηθικής η συνειδητότητας;
Κι αν η συνειδητότητα, ως φυσικός νόμος κατά Παύλο, απορρέει
από τη σχέση με τον Θεό, αυτό το «δεδανεισμένο είναι», όπως
θα σημειώσει ο Μάξιμος Ομολογητής; Χρειάζεται να είναι
ηθικός κάποιος; Χρειάζεται να είναι χριστιανός; Ο χριστιανός
δεν είναι ηθικός άνθρωπος; Κι ο ηθικός άνθρωπος δεν μπορεί
να είναι χριστιανός; Κι αν ο ηθικός είναι αθεϊστής; Αν κάνει το
καλό, για παράδειγμα, χωρίς Θεό, όπως διατείνονται οι αθεϊστές;
Ο Kant αν είχε μελετήσει την περίπτωση της μοιχαλίδας, θα
μας έλεγε, δεν μ’ ενδιαφέρει ούτε ο Θεός, ούτε τίποτε άλλο,
θέλω να είμαι ηθικός, μ’ ενδιαφέρει η ηθική, πάει και τελείωσε.
Ένας άσωτος θα περιφρονούσε την μετάνοια της μοιχαλίδας
και θα της έλεγε, τί κάνεις, πας με τα καλά σου; Ζήσε την
ηδονή, είναι τόσο υπέροχο αυτό που ζεις κι εσύ οδύρεσαι και
πιστεύεις ότι αμαρτάνεις; Κι ο Χριστός; Πού είναι ο Χριστός σε
όλα αυτά; Τί θα έλεγε ο Χριστός;
Τίθεται άλλο θέμα εδώ. Το πρόσωπο του Θεού. Άλλο κεφάλαιο
κι αυτό. Τί να δείξεις στον κόσμο; Τί να πεις; Είναι τιμωρός ο
Θεός και απεχθάνεται τις μοιχαλίδες, τις πόρνες, τους ομοφυλόφιλους; Αλήθεια, ποιος έχει το ηθικό πλεονέκτημα και την
ηθική καθαρότητα να προσδώσει στον Θεό άλλη μία αλλοίωση
περί του προσώπου Του; Τιμωρός; Αγάπη; Αγάπη και τιμωρία
μαζί; Πόσο ακόμη θα αλλοιώνεται το πρόσωπο του Θεού; Για
πόσο ακόμη θα συντελείται το έγκλημα της θεοκτονίας (μετατροπή του Θεού σε ιδέα), για το οποίο κάνει λόγο ο μεγάλος
Νίτσε;
Πολλά τα ερωτήματα, μα περισσότερο, βασανιστικά. Ο σύγχρονος άνθρωπος βασανίζεται, εγκλωβίζεται στις μεταφυσικές
του ορμές που ταράσσουν την ύπαρξη του και υποστασιοποιούν
εντός του, έντονες μη οντολογικές εκρήξεις που κάθε οπτιμισμό
τον θεωρούν αποτυχία. Το δεδομένο, δυστυχώς, είναι η υπαρξιακή αγωνία του ανθρώπου. Αν σ’ αυτή την κατάσταση, σ’
αυτό το δεδομένο, προσθέσουμε την άσκηση αυτοσυνειδησίας
που λειτουργεί στον άνθρωπο την υποψία αλλά και τη βεβαίωση
ότι αποτελεί δημιούργημα του Τριαδικού Θεού, τότε η αμαρτία
εννοείται ως αστοχία και εκείνο που ποθεί ο άνθρωπος είναι η
λύτρωση από τα ψυχοφθόρα πάθη. Τέτοιος άνθρωπος είναι η
μοιχαλίδα του τροπαρίου. Μία γυναίκα που το σώμα της δεν το
σεβάστηκε και από ναό του αγίου Πνεύματος το κατήντησε
ναό ακόρεστων ηδονών. Όμως, αυτή η γυναίκα, την οποία σήμερα, αν ερχόταν στις μέρες μας, οι περισσότεροι χριστιανοί
που εκκλησιάζονται αυτές τις ημέρες θα την έφτυναν, έδειχναν
και λιθοβολούσαν, έχει μέσα της μία αίσθηση που οδηγεί στη
βεβαίωση, την πίστη. Έχει αυτογνωσία. Γνωρίζει ποια είναι.
Γνωρίζει πως η ζωή της δεν συμβαδίζει με την ηθική του
μωσαϊκού νόμου, όπως γνωρίζει και ότι αυτό που πράττει, δεν
κινείται στα όρια και στους κανόνες μιας ηθικής εντολής,
αρχής, αξίας, αλλά μιας ακοινωνησίας με τον Θεό.
Ο χριστιανός δεν ενδιαφέρεται αν είναι ηθικός. Ενδιαφέρεται
αν είναι σε κοινωνία με τον Θεό. Τί να την κάνεις την ηθική όταν
απουσιάζει ο Χριστός; Και οι αθεϊστές λένε «κάνε καλό χωρίς
Θεό». Για τον χριστιανό, κάθε αρετή έχει αξία μόνο όταν υποστασιοποιείται στο πρόσωπο του Χριστού. Η σχέση, η κοινωνία
με τον Χριστό είναι τα πάντα για τον χριστιανό. Και αυτή η κοινωνία είναι που δίνει στην ανθρώπινη υπόσταση την οντολογική
δύναμη, αξία του προσώπου, ολοκλήρωση. Δεν υφίσταται ηθική
τελειότητα. Κι ας ισχυρίζεται ο Feuerbach πως αυτή εξαρτάται
από την τέλεια βούληση. Για την ορθόδοξη ζωή και πνευματικότητα δεν μπορεί να υπάρξει κάτι τέτοιο, όσο ισχυρή κι αν
είναι η βούληση του ανθρώπου. Υπάρχει χαρισματική τελειότητα,
όλα γίνονται εξαιτίας του ελέους του Θεού, και το καλό, και το
ηθικό, όλα. Είναι χαρισματικά, δίνονται από τον Θεό. Δεν είναι
στα χέρια του ανθρώπου να υπάρξει τέλειος ηθικά.
Το τροπάριο της Κασσιανής, αποτελεί την κατεξοχήν αντι –
ηθικιστική πράξη. Ο δυτικός άνθρωπος, θα περίμενε η μοιχαλίδα
να πληρώσει για τις ασωτίες της. Δεν είναι έτσι τα πράγματα
στην ορθόδοξη ζωή. Η μοιχαλίδα, αφέθηκε στο θρήνο της, που
μόνο ήρεμος δεν ήταν, όπως τον αποτυπώνει η μοναχή Κασσιανή.
Δεν την ενδιέφερε που δεν ήταν ηθική γυναίκα, αλλά που
λέρωσε την εικόνα της, διέκοπτε την προοπτική της χαρισματικής
τελείωσης, έπαυε την σχέση με τον Χριστό. «Των αμαρτιών
μου τα πλήθη και των κριμάτων σου την άβυσσο, ποιος μπορεί
να τα εξιχνιάσει, ψυχοσώστη Σωτήρα μου; Μην καταφρονήσεις
τη δούλη σου, εσύ που έχεις τ' αμέτρητο έλεος».
Εφημέριος Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Διάβας
π. Ηρακλής Αθ. Φίλιος (Βαλκανιολόγος, Θεολόγος)

τοπικά

Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ

24

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

σελίδα 33

Μαθητές και καθηγητές του 4ου Γυμνασίου
Τρικάλων «Γιώργος Σεφέρης» στην Κύπρο
πό την Πέμπτη, 11
Απριλίου μέχρι και την
Κυριακή, 14 Απριλίου
2019 εννέα μαθητές και δύο
καθηγήτριες του σχολείου
μας είχαν τη χαρά να
μεταβούν στην Κύπρο και να
φιλοξενηθούν από μαθητές
και καθηγητές του
Γυμνασίου Πετράκη
Κυπριανού Λάρνακας.

Α

Το 4ο Γυμνάσιο Τρικάλων
«Γιώργος Σεφέρης» για τη διετία
2017-19 συμμετέχει στο διακρατικό πρόγραμμα «Χρυσοπράσινο
Φύλλο» που συντονίζει το ΚΠΕ Αργυρούπολης. Το «Χρυσοπράσινο
Φύλλο» είναι ένα πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με
διετείς συμπράξεις σχολείων από
την Ελλάδα και την Κύπρο. Λειτουργεί από το 1994 και θέτει ως
στόχους την καλλιέργεια θετικών
στάσεων και συμμετοχικών συμπεριφορών σε οικολογικά ζητήματα, την ανταλλαγή απόψεων
και εμπειριών ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και μαθητές που
συμμετέχουν και την ενδυνάμωση
των ιστορικών, εθνικών και πολιτιστικών δεσμών Ελλάδας-Κύπρου, καλλιεργώντας σχέσεις φιλίας και συνεργασίας.
Η αναχώρηση για Θεσσαλονίκη
έγινε νωρίς το πρωί της Πέμπτης.
Δεν θα μπορούσαμε να περάσουμε από την πόλη χωρίς να κάνουμε μια στάση και χωρίς να ξεναγηθούμε σε κάποια σημαντικά
μνημεία της πόλης. Η περιήγησή
μας ξεκίνησε από τον Άγιο Δημήτριο, συνεχίστηκε στον πύργο
Τριγωνίου όπου θαυμάσαμε την
υπέροχη θέα που απλωνόταν
μπροστά μας και μέσα από τα πανέμορφα πλακόστρωτα στενάκια
της παλιάς πόλης οδηγηθήκαμε
στον Άγιο Νικόλαο Ορφανό. Έπειτα, παίρνοντας έναν κατηφορικό
δρόμο φτάσαμε στον Άγιο Γεώργιο (Ροτόντα) όπου έγινε η τελευταία ξενάγηση. Ο ελεύθερος
χρόνος στην πλατεία Αριστοτέλους ήταν αρκετός για φαγητό και
βόλτα. Στο Λευκό Πύργο μας περίμενε το λεωφορείο μας για να
μας πάει στο αεροδρόμιο.
Μετά από δύο περίπου ώρες
φτάσαμε στο αεροδρόμιο της
Λάρνακας. Η έκπληξη και η συγκίνησή μας ήταν μεγάλη όταν είδαμε τους μαθητές και τους καθηγητές της Λάρνακας να μας περιμένουν με ανοιχτές αγκαλιές,
δάκρυα χαράς και συγκίνησης
και ένα τεράστιο πανό με τη φωτογραφία όλων των παιδιών που
συμμετέχουν στο πρόγραμμα και
την επιγραφή «Καλώς ήρθατε».
Στη συνέχεια, οι γονείς των μαθητών του Γυμνασίου Πετράκη
Κυπριανού παρέλαβαν τους μαθητές μας και όλοι πήγαμε για ξεκούραση.
Την επόμενη μέρα το πρωί επισκεφτήκαμε το Γυμνάσιο Πετράκη Κυπριανού, ξεναγηθήκαμε στις
αίθουσες, τα εργαστήρια, στις
αθλητικές εγκαταστάσεις και
πραγματικά μείναμε έκθαμβοι από
τις υπερσύγχρονες υποδομές του
σχολείου, που ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2011, έχει 452 μαθητές και 62 καθηγητές. Το σχολείο έχει πάρει το όνομά του από
τον αγωνιστή της ΕΟΚΑ, Πετράκη
Κυπριανό. Το πάθος του για την
ελευθερία της Κύπρου ενάντια
στους Άγγλους τον έφερε από μικρή ηλικία σε επαφή με την ΕΟΚΑ
και εντάχθηκε στις ομάδες κρούσης της Λάρνακας. Σκοτώθηκε σε
ηλικία 17 χρονών για την απελευθέρωση της Κύπρου από τους Άγγλους.
Στη συνέχεια παρακολουθήσαμε την εκδήλωση που ετοίμασε
το σχολείο για μας, η οποία άρ-

στο Δήμο Τρικκαίων και στον κ.
Κωτούλα, στον Αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων κ. Μιχαλάκη για τη
δωρεάν μετακίνηση προς και από
το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της
Θεσσαλονίκης, την Ιερά Μητρόπολη Τρίκκης και Σταγών και τον
Μητροπολίτη, τον Άγιο Αθανάσιο Μπάρας και τον ιερέα του
ναού, πατέρα Απόστολο, καθώς

χισε με την υποδοχή από τη διευθύντρια του σχολείου κ. Βαρνάβα Ρένα. Ακούσαμε τραγούδια
από τη χορωδία του σχολείου, παρακολουθήσαμε παραδοσιακούς
χορούς της Κύπρου, παρουσιάστηκαν τα προγράμματα και των
δύο σχολείων και φυσικά χορέψανε και οι μαθητές μας για τους
Κύπριους φίλους μας. Η εκδήλωση έκλεισε με το χαιρετισμό από
τη Διευθύντρια του 4ου Γυμνασίου κ. Τσιοτινού Αθανασία, την
ανταλλαγή δώρων και την παράθεση γεύματος με παραδοσιακά
προϊόντα, προσφορά του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του
σχολείου.
Επόμενος στόχος η πόλη της
Λάρνακας που μας περίμενε να
την εξερευνήσουμε! Ανεβήκαμε
στο λεωφορείο και σε σύντομο
χρονικό διάστημα φτάσαμε στην
Αλυκή της Λάρνακας, επισκεφτήκαμε το Χαλά Σουλτάν Τεκέ, τον
τρίτο σημαντικότερο τόπο προσκυνήματος για τους ισλαμιστές,
το Κάστρο της Λάρνακας με το
Μουσείο του, όπου και απολαύσαμε την υπέροχη θέα, τον Άγιο
Λάζαρο, το Μουσείο Πιερίδη και
άλλα σημαντικά κτίρια της Λάρνακας. Η ξενάγηση έκλεισε με μία
βόλτα στην πανέμορφη παραλία
της πόλης με τις «Φοινικούδες».
Το απόγευμα οι μαθητές μας μαζί
με τις οικογένειες επισκέφτηκαν
το Παραλίμνι, τον Πρωταρά, τη
Δερύνεια και την Αγιά Νάπα.
Την επόμενη μέρα μας περίμενε η Λευκωσία! Η περιδιάβασή
μας ξεκίνησε από την Πύλη της
Αμμοχώστου και τα Μεσαιωνικά
Ενετικά Τείχη και συνεχίστηκε
στο μνημείο της Ελευθερίας που
συμβολίζει τον αγώνα του Κυπριακού Λαού για την ανεξαρτησία από τη Βρετανία, το Αρχιεπισκοπικό Μέγαρο και την προτομή
του Εθνάρχη Μακαρίου, το Μουσείο του Αγώνα, όπου οι μαθητές

παρακολούθησαν ένα σύντομο
βίντεο για τον αγώνα της ΕΟΚΑ,
είδαν πλούσιο φωτογραφικό υλικό καθώς και προσωπικά αντικείμενα των αγωνιστών, το Παγκύπριο Γυμνάσιο και Μουσείο με την
πλούσια συλλογή του. Περπατήσαμε στη Λαϊκή Γειτονιά και ακολουθώντας την Πράσινη γραμμή
βγήκαμε στην Εκκλησία της Φανερωμένης, συναντήσαμε τη «Λήδρας», τον κεντρικό πεζόδρομο
της Λευκωσίας και φτάσαμε στο
μνημείο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ένα βήμα από τα κατεχόμενα. Δυστυχώς, η Λευκωσία είναι
η μοναδική διχοτομημένη πρωτεύουσα του κόσμου, γεγονός
που αποδεικνύει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα καταπατούνται.
Την Κυριακή, 14 Απριλίου και
τελευταία μέρα της επίσκεψής
μας είχαμε ελεύθερο χρόνο να χαλαρώσουμε, να περιηγηθούμε
στην πόλη της Λάρνακας και να
ανακαλύψουμε γωνιές που μας είχαν ξεφύγει. Ο επίλογος της επίσκεψής μας στην Κύπρο γράφτηκε στο αεροδρόμιο της Λάρνακας μέσα σε κλίμα συγκίνησης, χαράς για τις όμορφες στιγμές που μοιραστήκαμε όλοι μαζί
και λύπης για τον αποχωρισμό. Τα
δάκρυα και οι αγκαλιές των παιδιών μας έπεισαν για μια ακόμη
φορά πως αυτό το «ταξίδι» των
δύο χρόνων άξιζε τον κόπο. Όχι
μόνο συναντηθήκαμε με τον πολιτισμό και την ιστορία της Κύπρου, αλλά και δοκιμάσαμε γεύσεις, μεθύσαμε με τις εικόνες, τις
μουσικές, τα χρώματα και τα αρώματα της Κύπρου. Αποκομίσαμε
εμπειρίες και γνώσεις, αποκτήσαμε φιλίες, διευρύναμε τους
ορίζοντές μας.
Οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους βοήθησαν
με οποιονδήποτε τρόπο στη μετάβαση μαθητών και καθηγητών
στην Κύπρο. Θερμές ευχαριστίες

και το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 4ου Γυμνασίου Τρικάλων «Γιώργος Σεφέρης» και τον
πρόεδρο κ. Κολώνα Κωνσταντίνο
χωρίς την οικονομική βοήθεια
των οποίων δεν θα μπορούσε να
πραγματοποιηθεί η εκπαιδευτική
επίσκεψη στην Κύπρο. Θα ήταν
παράλειψη να μην ευχαριστήσουμε το Γυμνάσιο Μεγαλοχωρίου και το Διευθυντή κ. Τσαντίλα
Σωτήρη για τη συνεργασία, όσον
αφορά τη μετακίνηση προς και
από Θεσσαλονίκη, καθώς και τη
φιλόλογο του σχολείου κ. Πλεσιώτη Κωνσταντίνα για την ξενάγηση στη Θεσσαλονίκη.
Επίσης, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το Γυμνάσιο Πετράκη
Κυπριανού Λάρνακας και τη Διευθύντρια κ. Βαρνάβα Ρένα, την
υποδιευθύντρια και υπεύθυνη των
προγραμμάτων κ. Ριάνα Σολωμού, τους συντονιστές του προ-

γράμματος κ. Αγγέλη Έλενα και
Στέλιο Μεταξά, την κ. Πέτρη Δανιήλ, το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου Πετράκη
Κυπριανού Λάρνακας και το Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου
για την υποδοχή, τη φιλοξενία
και το πρόγραμμα που ετοίμασαν
για τα παιδιά μας.
Τέλος, ευχαριστούμε μέσα από
την καρδιά μας τις οικογένειες
που φιλοξένησαν τα παιδιά στην
Κύπρο και τις οικογένειες των
μαθητών του 4ου Γυμνασίου που
μας εμπιστεύθηκαν τα παιδιά τους
και μας δώσανε τη δυνατότητα με
την εμπιστοσύνη τους να υλοποιήσουμε το «Χρυσοπράσινο
Φύλλο».
Η Παιδαγωγική ομάδα
Τσιοτινού Αθανασία
Παναγοπούλου Αθηνά
Γουρζιώτη Κυριακή
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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
Roads

Μάγια η Μέλισσα E18 (Ε)
Ακρόασις (Ε)
Η Ομορφιά θα Σώσει τον Κόσμο (Ε)
Τα Άγια Πάθη στην Ευρωπαϊκή
Ζωγραφική (Ε)
Το Σκοτεινό Τρυγόνι (Ε)
Γεύσεις από Ελλάδα (Ε)
Αυτοκρατορία
Επιβιώνοντας από την 'Eξοδο (Ε)
Spirit Riding Free E2 (Ε)
Μάγια η Μέλισσα E15 (Ε)
Μάγια η Μέλισσα E16 (Ε)
Ο Ανυπόφορος Χένρυ E5 (Ε)
Ο Ανυπόφορος Χένρυ E6 (Ε)
Γιάκαρι E5 (Ε)
Γιάκαρι E6 (Ε)
1.000 Χρώματα του Χρήστου E13
'Eξι Αδελφές Κ5 Ε60 (Ε)
'Eξι Αδελφές Κ5 Ε61 (Ε)
Πρέπει να Ζήσεις Αγάπη μου
Πόντιος Πιλάτος E3 (Ε)
Ακολουθία του Νιπτήρος
Τα Πάθη (The Passion) E2
Η Μαχαιριά (The Cut)
Silent

Ο Τόπος της Καρδιάς μας (Ε)
Οι Απίθανες E75 (Ε)
Ιστορικά Προσκυνήματα E5
ΕπιΚοινωνία
Στα Βήματα του Απόστολου
Παύλου E3
Ειδήσεις
Ιστορικά Προσκυνήματα E5
Ο Τόπος της Καρδιάς μας Κ5 Ε6
Στα Βήματα του Απόστολου
Παύλου E3 (Ε)
Με το Τρία
Δελτίο Καιρού
Ο Κόσμος των Σπορ
Πολιτικό Τραπέζι (Ζ)
Η Κατάκτηση της Αμερικής E7
Η Κατάκτηση της Αμερικής Making of E7
Δελτίο Καιρού
Ειδήσεις
Η Καθαρίστρια E5
Ιστορικά Προσκυνήματα

06:00 Καλημέρα Ελλάδα
10:00 Το Πρωινό

τηλεόραση
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17:15
19:30
20:45
23:00

07:30
09:00
12:00
14:00
15:00
15:50
17:30
18:30
18:40
19:50
21:00
22:50
01:00

07:45
10:30
12:15
13:00
14:50
17:00

ANT1 News
Κωνσταντίνου και Ελένης Κ2 Ε7 (Ε)
Ρουκ Ζουκ (Ε)
Κάτι Ψήνεται (Ε)
ΑΝΤ1 News - Δελτίο στη
Νοηματική Γλώσσα
Η Χαρτοπαίχτρα
ANT1 News
Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ
Η Βίβλος

Shopping Star (Ε)
Στη Φωλιά των Κου Κου
Αλήθειες με τη Ζήνα
Ντετέκτιβ Μονκ Κ1 Ε7
Star News
Shopping Star
Elif Κ2 Ε322
Ειδήσεις στη Νοηματική Γλώσσα
Τροχός της Τύχης
Star News
Νώε για μια Εβδομάδα
Γυναίκα από Χρυσό
Γράμματα στην Ιουλιέτα

18:00
19:00
20:00
21:00
21:50
00:15
01:50

Happy Day στον Alpha
Alpha Ρεπορτάζ
Ειδήσεις
Brave - Μεταγλωττισμένο
Η Σωφερίνα
Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική
Γλώσσα
Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα Κ2 Ε3
(Ε)
Deal
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
'Eλα στη Θέση μου Κ3 Ε143
Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα Κ6 (Ε)
Το Τατουάζ Κ2 Ε231
Μετά τα Μεσάνυχτα
Η Τελευταία Παράσταση (Ε)

06:00
10:00
11:30
14:00
15:00
16:00
18:00
18:10
19:30
20:50
00:20

Σήμερα
Αταίριαστοι
Μαζί Σου
Οι Ειδήσεις του ΣΚΑΪ
Happy Traveller (Ε)
Η Γέφυρα για την Τεραμπίθια
Δελτίο στη Νοηματική
Μαύρη Θάλασσα E33
Τα Νέα του ΣΚΑΪ
Survivor
Σύμμαχοι

17:10

07:00
08:00
09:00
14:00
15:00
17:00
18:00
18:05
19:00
20:00
21:00
21:30
22:30
23:30
00:30
01:00

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
Αγροτόραμα
Δυνατά και Ελληνικά
Δελτίο Ειδήσεων (Ε)
Πολιτιστικό Ημερολόγιο

ΔIANYKTEPEYONTA ΦAPMAKEIA
8 πρωί – 2 μεσημέρι και 5 απόγευμα
έως 8 πρωί επομένης
Κουρσοβίτη Εβίτα
25ης Μαρτίου 12, 2431021789
08:00 π.μ. – 23:00 μ.μ.
Τζήμα Όλγα
Ασκληπιού 26, 2431028739

ΠPATHPIA ΔIANYKTEPEYONTA
Λιάπης-----------------------------------Οδ. Τρικάλων-Καλ/κας
Νταϊλιάννη ------------------------------------------Οδ. Λαρίσης
Ντόκος--------------------------------------------Οδ. Καρδίτσης
Παππάς------------------------------------------------Οδ. Πύλης
Κατσιάκος-----------------------------------Συνάτικας (Ρόγγια)
Κέμος -----------------------------------------------------Σωτήρα
Μίντζας ---------------------------------------Παλαιομονάστηρο
Τσινάκης--------------------------------------------Φανερωμένη

07.45 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
08.20 «Καλημέρα Θεσσαλία»
09.30 Τελεμάρκετινγκ
10.30 Παιδικό πρόγραμμα «Η Παναγία των
Παρισίων»
12.00 «Μη μου πεις»
13.00 ΤΕΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
14.00 Βυζαντινοί Υμνοι Μ. Τετάρτης
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 ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΝΙΠΤΗΡΟΣ
21.00 Γεγονότα - Δελτίο ειδήσεων
21.45 «Θεσσαλών Γη»
23.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
23.40 «Καλημέρα Θεσσαλία»

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

07.00 - 08.00 Κινούμενα Σχέδια
08.00 – 09.00 Χρώματα Ελλάδας
09.00 – 10.00 Όλο Υγεία
10.00 – 12.00 Τηλεπωλήσεις
12.00 – 13.00 Δρόμοι της Παράδοσης
13.00 – 15.00 Τηλεπωλήσεις
15.00 – 16.00 Ορθά – Κοφτά
16.00 – 18.00 Τηλεπωλήσεις
18.00 – 18.30 Δελτίο Ειδήσεων
18.30 – 19.30 Κόντρα και Ρήξη
19.30 – 20.00 Κοινωνική σειρά
20.00 – 20.30 Δελτίο Ειδήσεων
20.30 – 22.00 Εκ Βαθέων
22.00 – 23.00 Ανατρεπτικό Δελτίο
23.00 – 00.00 Κόντρα και Ρήξη
00.00 – 00.30 Δελτίο Ειδήσεων
00.30 – 02.00 Τα άστρα και τα ζώδια

07:00
09:45
13:00
14:00
14:30
16:35
16:45
18:55
20:00
23:00
01:15

Ώρα Ελλάδος 07:00
Ευτυχείτε!
Μεσημεριάτικα
Open News - Μεσημεριανό Δελτίο
Πατέρα Κάτσε Φρόνιμα
Open News στη Νοηματική
Χτυποκάρδια στο Θρανίο
Open News
A.D. The Bible Continues E1
Να με Θυμάσαι
Jackie

ΚΡΙΟΣ: Ό,τι και να σου πω σήμερα αγαπητέ μου
Κριέ δεν είναι να με πάρεις και πολύ στα σοβαρά, γιατί αυτός ο Ουρανός αγαπάει να κάνει πράξη το σενάριο που δε σου έχει περάσει απ’ το μυαλό.
ΤΑΥΡΟΣ: Μπορεί να σας γίνει εκείνο το κλικ
και να αποφασίσετε να αλλάξετε εντελώς τα
δεδομένα στη ζωή σας. Ανάμεσα τους και την
εξωτερική σας εμφάνιση, αλλά ακόμα και την
οπτική σας για τη ζωή.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Η σύνοδος που πραγματοποιείται σήμερα στον Ταύρο ανάμεσα σε Ήλιο και Ουρανό μπορεί να λειτουργήσει σαν μια βόμβα που
σκάει και κάνει τον κόσμο αγνώριστο. Αυτή λοιπόν η βόμβα σκάει για σένα σε ένα κομμάτι του
ωροσκοπίου σου που σχετίζεται αφενός με τα
εργασιακά σου κι αφετέρου με τα ψυχολογικά
σου.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Μπορείς να περιμένεις μια πολύ
ευχάριστη εξέλιξη σήμερα, η οποία εκτός των
άλλων θα μπορούσε να ανήκει και στην ερωτική θεματολογία.
ΛΕΩΝ: Οι αλλαγές στη δημόσια εικόνα σου, στην
καριέρα σου, στο γάμο σου, ακόμα και μέσα στο
ίδιο σου το σπίτι είναι «σημείο των καιρών» που
ζούμε, αφού σιγά σιγά και ξεκινώντας από τους
γεννημένους τις πρώτες μέρες όλοι πρέπει να
τις περιμένετε.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Σαφώς με την περιπέτεια εννοώ
και την ερωτική, όπου μπορεί να έχεις ασυνήθιστες εμπειρίες. Από την άλλη μπορεί να
σου δοθεί η ευκαιρία για ένα ξαφνικό ταξίδι,
όπως και να προκύψουν εξελίξεις που δεν υπολόγιζες σε κάποιο νομικό ζήτημα.

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:
Η ταινία της χρονιάς

“ΟΙ ΕΚΔΙΚΗΤΕΣ”
Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΡΑΞΗ
ΑΙΘΟΥΣΑ 2:
Σε απογευματινές
προβολές
η παιδική ταινία

“ΠΩΣ ΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΤΕ
ΤΟ ΔΡΑΚΟ ΣΑΣ 3”
Επίσης προβάλλεται
η αισθηματική ταινία

“AFTER-ΜΕΤΑ”
Από την Κυριακή
του Πάσχα
θα προβάλλεται
η νέα παιδική ταινία

“Ο ΓΑΤΟΣ Ο ΦΕΥΓΑΤΟΣ”
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Συγκροτούν λεγεώνες
(αιτ.).
2. Χρησιμοποιείται και
επί διαταγής - Κηλιδώνουν... υπολήψεις.
3. Δύο εξ αυτών υπήρξαν
ο Κριτίας και ο Θηραμένης.
4. Αγγλικό σύμφωνο Μισό... κιλό.
5. Γίνεται σε υψηλή θερμοκρασία.
6. Παρατηρείται συχνά
στις διεθνείς σχέσεις (αντιστρ.) -Συμπληρώνουν τα
ονόματα αθλητικών σωματείων.
7. Ο,τι και το 4 β' οριζοντίως - Αίτημα της Κυριακής
Προσευχής (με άρθρο).
8. Στην πόλη αυτή ιδρύθηκε η Φιλική Εταιρεία.
9. Η αρχαία αττική διάλεκτος Υπάρχει σε πολλά ρούχα.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Κοινός ο στόχος τους.
2. Αρχαίος αιτιολογικός σύνδεσμος - Πρέπει να υπερβαίνουν τα...
αντίθετά τους.
3. Ευεργετικά επιδρά -Κατάληξη
αρσενικών ονομάτων.
4. Συχνά χαρακτηρίζεται έτσι μια
νόσος.
5. Ενας από τους κυριότερους εκπροσώπους του ευρωπαϊκού Διαφωτισμού -Πρωτεύουσά του η Εντζαμένα (αντιστρ.).

Για τις ώρες στο 78775

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
CINE –ΜΥΛΟΣ
στο Μύλο Ματσόπουλου

Τηλ. 24310 20090
http://cine-mylos. blogspot.com
facebook/Δημοτικος
Κινηματογραφος
6. Ενας από τους μεγαλύτερους
Γάλλους συγγραφείς (με άρθρο).
7. Στην αρχαιότητα είχε και αυτός
τον... θεό του - Επικίνδυνο έντομο,
αν... διπλασιαστεί.
8. Ορος του τένις -Αναφερόταν
η... σκέψη του.
9. Αρχαίο κτητικό -Ιταλοί οι κάτοικοί της.
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24 Απριλίου

"Όταν ο Βάγκνερ
Συνάντησε
της Ντομάτες".
το πρωτότυπο και γεμάτο
χιούμορ ντοκιμαντέρ της Μαριάννας Οικονόμου
Ώρες προβολών:
20.00 & 22.15

Sudoku

Πώς παίζεται

9

και Μ. Τετάρτη

ΛΥΣΗ (23-4-2019)

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

1

Μ. Τρίτη 23

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΑΝΕΚΤΙΚΟΣ 2.
ΝΕΡΟΥΝΤΑ 3. ΑΠΕ - ΙΣΑ 4. ΚΑΒΓΑΤΖΗΣ 5. ΑΛΟ -ΝΕΩ 6. ΣΕΝΤ ΦΑ 7. ΩΣ - ΒΙΤΡΑΚ 8. ΑΛ - ΔΙΑΚΟ 9.
ΕΞΑΤΑΞΙΟ ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΑΝΑΚΑΛΩ
2. ΝΕΠΑΛ - ΣΑΞ 3. ΕΡΕΒΟΣ - ΛΑ 4.
ΚΟ - ΒΕ 5. ΤΥΡΑΝΝΙΔΑ 6. ΙΝ ΤΕΤΤΙΞ 7. ΚΤΙΖΩ - ΡΑΙ 8. ΟΑΣΗ ΦΑΚΟ 9. ΑΣΤΑΚΟ

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: Δεν έχω καμία διάθεση να σε τρομάξω,
επειδή όμως συμβαίνει σε ένα σημείο του
χάρτη σου που σχετίζεται και με τις χειρουργικές επεμβάσεις, καλό θα ήταν σήμερα να προσέχεις λίγο παραπάνω.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Σήμερα ειδικά, που η ενέργεια του
μπλέκεται με αυτήν του Ήλιου οι εκπλήξεις αποτελούν βασικό συστατικό και έρχονται για να σου
αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργείς
στις σημαντικές σχέσεις της ζωής σου.
ΤΟΞΟΤΗΣ: Θα έχεις την ευκαιρία να κάνεις σημαντικές αλλαγές για να τη διαφοροποιήσεις. Αν
είσαι άνεργος μπορεί να σου δημιουργηθεί η
ανάγκη να κινητοποιηθείς ή αν εργάζεσαι να δεις
τις επιλογές που έχεις για να αλλάξεις θέση ή
ακόμα και δουλειά.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Ένας τέτοιος μπορεί να σε χτυπήσει κι εσένα και βέβαια το λέω με τη μεταφορική του έννοια του πράγματος, αφού μπορεί
να μην είναι κεραυνός, αλλά τα βέλη του φτερωτού Θεού.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Κι εκεί που πολλοί άλλοι μια τέτοια
μέρα θα μπορούσαν να κάτσουν σε μια γωνιά και
να κλαίνε, εσύ βάζεις… τη γάτα σου να κλαίει
για σένα, αφού οι ανατροπές και τα παράξενα
της συνόδου του κυβερνήτη σου Ουρανού με τον
Ήλιο, όχι μόνο δε σε πτοούν, αλλά σου ανεβάζουν και την αδρεναλίνη, αφού είναι γνωστή η
θετική διάθεση με την οποία αντιμετωπίζεις τις
αλλαγές.
ΙΧΘΕΙΣ: Είναι πιθανό να κάνεις νέες γνωριμίες
με ανθρώπους που σου δίνουν την αίσθηση ότι
δεν μοιάζουν με κανέναν άλλο απ’ όσους έχεις
γνωρίσει ή συζητήσεις με ανθρώπους που σου
δημιουργούν άλλες προοπτικές για το μέλλον,
αυτό το σκοπό ακριβώς εξυπηρετούν.

8

Eπιμέλεια
I. Tσιμπερδώνη

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

H λύση του προηγούμενου
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Μικρή πτώση
στο Χρηματιστήριο

Ê

Με μικρή πτώση έκλεισε η χρηματιστηριακή
αγορά στη χθεσινή συνεδρίαση, υπό το βάρος της
μεγάλης υποχώρησης της τιμής της μετοχής της
ΔΕΗ (-11,75%), στον απόηχο της ανακοίνωσης των
αρνητικών αποτελεσμάτων της επιχείρησης για το
2018.
Αντιθέτως υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Πειραιώς, της Coca Cola HBC και του ΟΛΠ.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 776,40
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
μονάδες, σημειώνοντας
Γ.Δ. 776,40
πτώση 0,26%.
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη
στις 785,31 μονάδες
0,26%
(+0,89%).
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 52,302
ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 26.901.667 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε
άνοδο σε ποσοστό 0,23%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό
0,79%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης,
τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της
Πειραιώς (+4,21%), της Coca Cola HBC (+2,76%),
του ΟΛΠ (+2,05%) και της Εθνικής (+0,74%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι
μετοχές της ΔΕΗ (-11,75%), της Viohalco (-3,34%),
της ΑΔΜΗΕ (-1,70%), της Fourlis (-2,12%) και της
Ελλάκτωρ (-2,02%).
Από τους επιμέρους δείκτες, τη μεγαλύτερη
άνοδο σημείωσε ο δείκτης των Τροφίμων (+2,74%),
ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν οι δείκτες των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (-2,84%) και
των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (-2,24%).

120 δόσεις: Πόσοι μπορούν
να ωφεληθούν από τη ρύθμιση
«Η

ρύθμιση των
120 δόσεων για
χρέη προς τα
ασφαλιστικά Ταμεία είναι μία
ρύθμιση τεράστιας κοινωνικής ανακούφισης, από την
οποία μπορούν να ωφεληθούν 1.300.000 άνθρωποι»
δήλωσε η υπουργός Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου.
Η κ. Αχτσιόγλου υπογράμμισε ότι η ρύθμιση δεν έχει
περιουσιακά και εισοδηματικά κριτήρια και το πιο σημαντικό στοιχείο της είναι
ότι έχει κούρεμα βασικής
οφειλής, δηλαδή κεφαλαίου, που δεν το είχαν προηγούμενες ρυθμίσεις.
«Έχει, επίσης, κούρεμα και
των προσαυξήσεων κατά
85% και η νέα μειωμένη οφειλή θα αποπληρώνεται σε έως
120 δόσεις» συμπλήρωσε η
υπουργός Εργασίας και σημείωσε ότι, την επόμενη ημέρα της ψήφισης του νόμου,
θα ανοίξει η ηλεκτρονική
εφαρμογή για αιτήσεις υπαγωγής στη ρύθμιση.
Παράλληλα, τόνισε ότι η
ρύθμιση έχει μία επιπλέον
μεγάλη ωφέλεια για δεκάδες χιλιάδες ασφαλισμένους
οι οποίοι είναι εγκλωβισμένοι
και δεν μπορούν να πάρουν
σύνταξη, λόγω αυξημένων
χρεών στα Ταμεία, παρότι
πληρούν τα άλλα κριτήρια.
«Οι άνθρωποι αυτοί, που είναι περίπου 80.000, θα μπορέσουν να πάρουν σύνταξη
και θα τους γίνεται μία μικρή
παρακράτηση για την εξόφληση της οφειλής τους» διευκρίνισε η κ. Αχτσιόγλου.
Η υπουργός Εργασίας
υπογράμμισε ότι, από τον
Αύγουστο του 2018, από την
έξοδο από τα μνημόνια και

Η υπουργός Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου
μετά, έχει συμβεί μία μετατόπιση ουσίας και η δημόσια
συζήτηση επικεντρώνεται όχι
σε ενδεχόμενες περικοπές,
αλλά σε πραγματικές παροχές και έχουν ληφθεί μέτρα
στήριξης και ενίσχυσης της
μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. «Όλα όσα εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
(ΔΕΘ) έχουν γίνει πράξη.
Η μείωση ασφαλιστικών εισφορών για ελεύθερους
επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες,
η μείωση του ΕΝΦΙΑ, η αύξηση του κατώτατου μισθού
και η κατάργηση του υποκατώτατου, η επιδότηση ενοικίου. Ένα προς ένα, όλα
έχουν γίνει πράξη.
Αυτά τα μέτρα είναι μόνιμα
και διαρθρωτικά και αφορούν τους πολλούς. Δεν είναι
δυνατόν κάθε πράξη η οποία
γίνεται στο όνομα της ανακούφισης της μεγάλης κοι-

νωνικής πλειοψηφίας να χαρακτηρίζεται ως προεκλογικό δώρο ή παροχολογία»
είπε η κ. Αχτσιόγλου.
Μεταξύ άλλων, τόνισε ότι,
τα τελευταία τέσσερα χρόνια,
η ανεργία έχει μειωθεί κατά
οκτώ ποσοστιαίες μονάδες,
έχουν δημιουργηθεί πάνω
από 370.000 θέσεις εργασίας και το 70% των νέων θέσεων είναι πλήρους απασχόλησης.
«Έχουν γίνει βήματα που
μας επιτρέπουν να αισιοδοξούμε και συνεχίζουμε την
προσπάθειά μας» σημείωσε η
υπουργός Εργασίας, υπενθυμίζοντας ότι, την περίοδο
2010-2014, η ανεργία είχε
εκτιναχθεί στο 28% και για
τους νέους στο 60%.
Σε ερώτηση σχετικά με τις
αναδρομικές διεκδικήσεις
των συνταξιούχων, η κ.
Αχτσιόγλου ξεκαθάρισε:
«Οι περικοπές του 2012
έχουν ονοματεπώνυμο και
πολιτικούς υπεύθυνους.
Ήταν η συγκυβέρνηση της
ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ που έκανε αυτές τις αντισυνταγματικές περικοπές.
Από κει και πέρα, αφενός
μεν η απόφαση του ΣτΕ για
τις περικοπές του 2012 δεν

αφορά το διάστημα, πριν
από το 2015 αφετέρου δε η
ελληνική κυβέρνηση έχει
απαντήσει στο ζήτημα με την
ασφαλιστική μεταρρύθμιση
του 2016.
Αναφορικά με το διάστημα
από την έκδοση της απόφασης του ΣτΕ μέχρι την ψήφιση της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης, εξετάζουμε τις δημοσιονομικές δυνατότητες
που έχουμε. Ο δημοσιονομικός χώρος για το 2019 χρησιμοποιήθηκε σε συγκεκριμένα μέτρα ανακούφισης
που περιέγραψε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ.
Ωστόσο, έχουμε αποδείξει
ότι κάθε εκατοστό δημοσιονομικού χώρου που διασφαλίζουμε, το χρησιμοποιούμε
αμέσως, για να υποστηρίζουμε τους συνταξιούχους
και τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία και να απαλύνουμε
πληγές των πολιτικών της
περιόδου 2010-2014. Αυτό
θα πράξουμε και σε σχέση με
το ζήτημα των αναδρομικών»
υποστήριξε η υπουργός Εργασίας.
Για τη στάση της ΝΔ και
του ΚΙΝΑΛ σχετικά με την
υπόθεση Novartis, η κ.
Αχτσιόγλου ανέφερε, μεταξύ
άλλων, ότι η υπόθεση Novartis είναι αντικειμενικά ένα
σκάνδαλο το οποίο έχει κοστίσει στο ελληνικό δημόσιο
και στους πολίτες περίπου 25
δισ. ευρώ.
«Η υπόθεση αυτή είχε συγκεκριμένους εμπλεκόμενους,
ήρθαν στο φως της δημοσιότητας κάποια στοιχεία και
πήρε το δρόμο της δικαιοσύνης, όπως όφειλε να γίνει.
Η επιχειρηματολογία της
ΝΔ και του ΚΙΝΑΛ στην αρχή
ήταν περί σκευωρίας και
μετά άλλαξε και ήταν περί
παραγραφής. Αυτό είναι
ντροπιαστικό για την ελληνική πολιτική σκηνή» δήλωσε.
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Θετικός απολογισμός
της Ακαδημίας Αξιών

Απαγόρευση στάθμευσης και
προσωρινή διακοπή οχημάτων
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής της διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων αποφασίζει:
- Την απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων στην οδό
Στρατηγού Σαράφη από το
ύψος της συμβολής της οδού
με την οδό Χ. Γιώτα έως την
Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου (Κεντρική Πλατεία) και
στην οδό Βασιλείου Τσιτσάνη
από την Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου (Κεντρική Πλατεία) έως τη διασταύρωσή
της με την οδό Μιαούλη την
Μεγάλη
Παρασκευή
26/04/2019 και από ώρα
16:00’ έως πέρατος περιφοράς και Θείας λειτουργίας.
- Την προσωρινή διακοπή
κυκλοφορίας οχημάτων στην
οδό Στρατηγού Σαράφη από
το ύψος της συμβολής της
οδού με την οδό Χ. Γιώτα
έως την Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου (Κεντρική Πλατεία) την Μεγάλη Παρασκευή
26/04/2019 και από ώρα
18:00’ έως πέρατος περιφοράς - Θείας λειτουργίας.
- Την προσωρινή διακοπή
κυκλοφορίας οχημάτων στην
οδό Αμαλίας από την γέφυρα
Γούρνας έως την Πλατεία
Ηρώων Πολυτεχνείου (Κεντρική Πλατεία) και στην οδό
Βασιλείου Τσιτσάνη από την
Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου (Κεντρική Πλατεία) έως
τη διασταύρωσή της με την
οδό Μιαούλη την Μεγάλη Παρασκευή 26/04/2019 και από
ώρα 18:00’ έως πέρατος περιφοράς - Θείας λειτουργίας.

- Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από παρακαμπτήριες
οδούς σύμφωνα με τις υποδείξεις των τροχονόμων ή
την προς τούτο υπάρχουσα
σήμανση.
- Με μέριμνα και ευθύνη
των αρμοδίων προς διοργάνωση των εκδηλώσεων, σε
συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Τρικάλων, να τοποθετηθούν κατά περίπτωση οι
ανάλογες πινακίδες σήμανσης, αναγγελίας κινδύνου
κ.λπ.
- Η παρούσα απόφαση είναι
προσωρινή και ισχύει μόνο,
από την ανάρτησή της στο
διαδίκτυο και την τοποθέτηση
της σχετικής κατά τα ανωτέρω σήμανσης για το προειρημένο χρονικό διάστημα.
Η ισχύς της παρούσας στην
εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, αρχίζει:
• μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από
το Διοικητή του Τμήματος
Τροχαίας Τρικάλων σε συνεργασία με συναρμόδιους
φορείς και υπηρεσίες, για
την ορθότητα της τοποθέτησης της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης και
για την αναγκαιότητα λήψης
τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης.
• από τη δημοσίευσή της,
σύμφωνα με το άρθρο 109
του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ. και
την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο
4 Ν.3861/2010.

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ
ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΣΤΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
Από τον Ιερό Ναό Παναγίας Επισκέψεως Τρικάλων γίνεται
γνωστό ότι στο Παρεκκλήσιο της Αγίας Ειρήνης επί της οδού
Καραϊσκάκη 2, κοντά στα Δικαστήρια, θα τελεσθούν οι εξής
ακολουθίες:
ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ: 5:30-6:00 μ.μ. Σταυρώ-σιμος Ακολουθία.
ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 12:30-13:00 μ.μ. Ακολουθία της Αποκαθηλώσεως.
ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Πάνω από 60 προγράμματα για σεβασμό

απολογισμός
εργασίας της
Ακαδημίας Αξιών
το 2018 είναι θετικός,
αφού μαζί με τους
συνεργάτες της
διεξήγαγε πολλά
προγράμματα για
ευαισθητοποίηση και
ανάπτυξη μιας
ανθρωπιστικής στάσης
και συμπεριφοράς, με
γνώμονα τις αξίες καθώς
επίσης προώθησε και
στήριξε ικανότητες για
μία συναναστροφή με
αλληλοεκτίμιση. Ειδικά
αυτές οι ικανότητες είναι
σήμερα στον χώρο της
εκπαίδευσης περιζήτητες
δηλώνει η ιδρύτρια της
Ακαδημίας Ιωάννα
Ζαχαράκη από την
Χρυσομηλέα,
Καλαμπάκας.

O

Βασιζόμενη στις μεθόδους
της φιλοσοφίας του Σωκράτη και στην Φιλοκαλία δυναμώνει η Ακαδημία Αξιών την
«αίσθηση της αυτοεκτίμησης» των νέων και ενήλικων
ανθρώπων, ώστε να είναι
«ΑΞΙΟΙ» να αντιμετωπίσουν
τις σύγχρονες προκλήσεις
της κοινωνίας.
Άνθρωποι με αυτοπεποίθηση, που πορεύονται σύμφωνα με ουσιώδεις αξίες,
αναλαμβάνουν ευθύνες και
στρέφουν την προσοχή τους
σε κοινά, ενωτικά και σημαντικά για τη ζωή στοιχεία με

στόχο τη διατήρηση μιας
ζωντανής δημοκρατίας.
Το ανθρωπιστικό και αξιοκεντρικό έργο εκπαίδευσης
της Ακαδημίας Αξιών χαρακτηρίζεται για την εξέλιξη
της προσωπικότητας που
στοχεύει σε μια ζωή, η οποία
θα χαρακτηρίζεται από υπευθυνότητα απέναντι στα ίδια
τα άτομα και την κοινωνία. Η
κριτική σκέψη καθώς και η
ανάπτυξη των δεξιοτήτων
ενισχύονται π.χ. μέσω: της
αυτογνωσίας, της αυτοπεποίθησης, της εστίασης σε
αξίες και στόχους της συνείδησης ευθύνης, της σύνεσης, της ικανότητας επικοινωνίας, δράσης ως ομάδας, άσκησης κριτικής και
αντιμετώπισης διενέξεων,
της σιγουριάς κατά τη συναναστροφή με την πολυμορφία καθώς και της αλληλοεκτίμησης. Τα προγράμματα απευθύνονται σε γονείς
και κηδεμόνες, παιδαγωγούς,
εκπαιδευτικούς, παιδιά και
νέους.
Σε συνεργασία με πανεπιστήμια, σχολεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα και άλλους εταίρους η Ακαδημία Αξιών αναπτύσει προσεγγίσεις για ένα
ανθρωπιστικό και αξιοκεντρικό έργο εκπαίδευσης και
με τον τρόπο αυτό συμβάλλει στη δημιουργία μιας ανθρώπινης, φιλικής προς το
περιβάλλον, ειρηνικής και με
φυσιολογικούς ρυθμούς εξελισσόμενης κοινωνίας.
Σημαντική είναι η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο
του Wuppertal. Με την υποστήριξη της καθηγήτριας κυρίας Petra Buchwald κερδίζονται φοιτητές, να εκπαι-

δευτούν και να διεξάγουν
προγράμματα της Ακαδημίας στα σχολεία.
Οι σπουδαστές επωφελούνται επίσης από τη συνεργασία με την Ακαδημία
Αξιών. Ως μελλοντικοί εκπαιδευτικοί αποκτούν πρακτική εμπειρία και πάνω απ
'όλα, αναπτύσσουν μια στάση αυτοσεβασμού ενώ εξασκούν την ικανότητα αυτοαντανάκλασης. Αποκτούν τα
κατάλληλα προσόντα για να
προωθήσουν την θεματική
των αξιών στο σχολείο και
την κοινωνία.
Είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι το ανθρωπιστικό
και προσανατολισμένο στις
αξίες έργο της Ακαδημίας,
που ξεκίνησε το 2009 με την
Πρωτοβουλία για την πλουραλιστική κοινωνία και συνεχίστηκε το 2015 με την
Ακαδημία Αξιών, φέτος συμπληρώνει 10 χρόνια εμπειρίας. Η επέτειος θα γιορταστεί στις 8 Οκτωβρίου 2019
με σχολεία στο Solingen και
τους συμμετέχοντες εταίρους.
Είναι επίσης ευχάριστο το
γεγονός ότι η εργασία της
Ακαδημίας έχει ζήτηση και
εκτός της Γερμανίας. Υπάρχει ήδη συνεργασία με το
Πανεπιστήμιο της Δυτικής
Αττικής και εκπαιδευτικά
ιδρύματα στην Άνδρο της
Ελλάδας.
Από 29 έως 31 Μαρτίου
2019 η Ακαδημία παρουσίασε το πρόγραμμά της στο
Παγκόσμιο Ανθρωπιστικό
Φόρουμ στους Δελφούς,
στις 9 Απριλίου στο Ινστιτούτο Γκαίτε στο Παρίσι και
συμμετέχει ενεργά στις 9

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

τΡΙΚΑΛΑ - ΑΘΗΝΑ

τΡΙΚΑΛΑ – ΒΟΛΟΣ

7.00, 10.00, 13.00, 15.30, 18.30,

7.00, 11.30, 15.00, 19.00

01.00 νυχτερινό (εκτός Σαβ. προς Κυρ.)

ΒΟΛΟΣ – τΡΙΚΑΛΑ

ΑΘΗΝΑ - τΡΙΚΑΛΑ

6.30, 11.00, 15.00, 19.00

7.00, 10.30, 13.30, 15.30, 18.00, 21.00

τΡΙΚΑΛΑ – ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΛΑΜπΑΚΑ – ΜΕτΕΩΡΑ

extra Παρασκευή & Κυριακή: 17.00

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

Καθημερινά: 9.00, 12.00, 15.00

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

ΛΑΡΙΣΑ – τΡΙΚΑΛΑ

8.30, 12.00, 15.15, 17.30, 21.00

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

τΡΙΚΑΛΑ–ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Ευχαριστήριο του Οικοτροφείου
Τρικάλων ΕΠΑΨΥ
Οι ένοικοι και το προσωπικό του Οικοτροφείου Τρικάλων
της Περιφερειακής Εταιρείας και Ψυχικής Υγείας (ΕΠΑΨΥ),
θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά, το Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος Τρικάλων του Ελληνικού Ερυθρού
Σταυρού, για την σημαντική δωρεά σε είδη καθαριότητας
και τρόφιμα (αρνί, λάδι, ρύζι χυμοί, μακαρόνια, φακές, φασόλια κ.λ.π.), που έλαβε χώρα χθες Μ. Τρίτη 23/04/2019,
και παραδόθηκαν από τους κ. Αναστασίου αντιπρόεδρο Δ.Σ.
και την κα Πηλίγκου εθελόντρια του νοσηλευτικού τμήματος, στη μονάδα μας, για το πασχαλινό μας τραπέζι.

Σας ευχόμαστε ολόψυχα
Χρόνια Πολλά & Χριστός Ανέστη…

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

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

Μαΐου σε εκπαιδευτικό συνέδριο στο Βερολίνο, όπου
φήμισμένοι καθηγητές, όπως
ο Julian Nida-Rümelin και ο
Klaus Zierer θα τονίσουν τις
αναγκαιότητες στην εκπαιδευτική εργασία.
Η Ακαδημία Αξιών τιμήθηκε από το ίδρυμα KNUPP με
το βραβείο KURT KREUSER
2017. Στην τελετή απονομής
των βραβείων ο Oliver Biermann, μέλος του διοικητικού συμβουλίου του μη κερδοσκοπικού Ιδρύματος για
την Ανάπτυξη της Νεολαίας
στην πόλη του Solingen, εγκωμίασε με εύστοχα λόγια το
έργο της Ακαδημίας:
"Το έργο της Ακαδημίας
Αξιών θέτει τα θεμέλια για
μια ειρηνική και με σεβασμό
συμβίωση ήδη από την παιδική ηλικία και την εφηβεία.
Η Ακαδημία Αξιών εισαγάγει
τη μέθοδο μετάδοσης των
αξιών για σεβασμό της συνεργασίας σε σχολεία και
εκπαιδευτικά ιδρύματα, δημιουργώντας έτσι μία μεγαλύτερη πλατφόρμα για την
προώθηση της ειρηνικής
συμβίωσης που βασίζεται
στον αλληλοσεβασμό."
Για την διεξαγωγή των
προγραμμάτων στα σχολεία,
κέντρα νεότητας, συλλόγους
και ιδρύματα ζητούνται φοιτητές, οι οποίοι θα ειδικευτούν στα προγράμματα της
Ακαδημίας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Ακαδημία Αξιών.
Η επικοινωνία μπορεί να γίνει διαμέσου Έμαιλ: info@axion-akademie.de ή διαμέσου
της σελίδας www.axionakademie.de.
Ιωάννα Ζαχαράκη

ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΧΑΘΗΚΑΝ
ΒΡΕΘΗΚΕ κλειδί αυτοκινήτου
ΤΟΥΟΤΑ, με μπρελόκ. Όποιος το
έχασε να περάσει από το καφενείο
“Κίσκος” στην οδό Όθωνος να το παραλάβει.
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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Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ

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

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

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

Διήμερη εκδρομή στην Αγία Θεοδώρα στη Βαστα Αρκαδίας με
τα 18 δέντρα στην Παναγία Μαλεβη στην Ιερά Μονή Παλιοπαναγιας και στην πόλη του Ναυπλίου. Στις 10 και 11 Μαΐου 2019.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΣΤΟ ΜΗΛΕΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
(ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΗΛΕΣΙΩΤΗΣΑ) ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΕΦΡΑΙΜ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΜΑΙΟΥ 2019
ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΜΥΤΗΛΗΝΗ
(ΑΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ, ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛΜΑΝΤΑΜΑΔΟ, ΠΕΤΡΑ ΜΟΛΥΒΟΣ, ΑΓΙΑΣΟΣ )
14 - 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΤΗΝΟ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ
22 & 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
(ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ ΒΡΑΔΥ
ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ ΕΩΣ ΤΗ ΤΗΝΟ)

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής
στο γραφείο μας ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 1 (ΕΝΑΝΤΙ ΜΑΣΟΥΤΗ ΠΑΛΙΟ ΔΕΣΠΟΤΙΚΟ)
και στα τηλ. 2431300422, 2431033570 • Κιν. 6932206098

ΛΙΠΑΣ TRAVEL
ΜΗ.Τ.Ε.: 0727Ε60000015600

Όπως και αν το φανταστείτε… μ’ εμάς θα το ζήσετε !!!
Το γραφείο Γενικού Τουρισμού ΛΙΠΑΣ TRAVEL διοργανώνει τις
παρακάτω οδικές εκδρομές:
ΟΙ ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

ΠΑΣΧΑ στην «ΚΕΡΚΥΡΑ»

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

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

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

«ΧΙΟΣ - ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ»
Διαμονή στο CHIOS CHANDRIS HOTEL 4*
Από 14-17/6/2019
«ΣΠΑΡΤΗ»
ΜΥΣΤΡΑΣ-ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ-ΣΠΗΛΑΙΑ ΔΙΡΟΥ
Από 21 - 23/06/2019
«ΚΡΗΤΗ»
ΧΑΝΙΑ - ΡΕΘΥΜΝΟ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Από 26/06 - 03/07/2019

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

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

26-29 Απριλίου 2019
(3 διαν/σεις με εορταστικό μενού)

ΑΙΔΗΨΟΣ 2019
ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ΜΕ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ «ΑΙΔΗΨΟ»
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ.
ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ – ΠΕΜΠΤΗ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
5ήμερη κρουαζιέρα στα Ελληνικά νησιά (Μύκονος – Πάτμος – Ρόδος –
Ηράκλειο -Σαντορίνη) & Κουσάντασι (Τουρκία), 8-12 Ιουλίου (μεταφορά
Τρίκαλα – Πειραιά & επιστροφή, πλήρης διατροφή, απεριόριστο πακέτο
ποτών.
7ήμερη οδική εκδρομή «ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ – ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑ – ΛΙΜΝΕΣ
ΜΠΛΕΝΤ – ΒΙΛΑΧ –ΖΑΓΚΡΕΠ» 23-29/10/2019

Τo γραφείο μας είναι συνεργάτης με την WESTERN UNION
(στείλτε και λάβετε εμβάσματα από όλα τα σημεία του κόσμου)
(πληρωμές: ΕΝΦΙΑ – ΕΦΚΑ – ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΔΕΗ - ΤΗΛΕΦΩΝΑ κλπ)

•Αεροπορικά-Ακτοπλοϊκά εισιτήρια•Κρουαζιέρες
•Γαμήλια ταξίδια•Μισθώσεις λεωφορείων•Πακέτα διακοπών

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

Κάθε Τετάρτη αναχώρηση λεωφορείου για την «ΓΕΡΜΑΝΙΑ»

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

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

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

38 σελίδα

Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ

24

τοπικά

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΤΡΙΚΚΗΣ
ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ
ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ.
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ σήμερα 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.
Αύριο Μεγάλη Πέμπτη 25
Απριλίου το βράδυ στις 7:00 θα
χοροστατήσει κατά την ακολουθία των Αχράντων Παθών
του Κυρίου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου
Τρικάλων.
Τη Μεγάλη Παρασκευή 26
Απριλίου το πρωί στις 10:30 θα
χοροστατήσει κατά την Ακολουθία Εσπερινού της Αποκαθηλώσεως στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου
Τρικάλων.
Στις 12:30 θα αναπέμψει επιμνημόσυνη δέηση υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των προκατόχων κεκοιμημένων Αρχιερέων και κεκοιμημένων αδελφών στο Α’ Κοιμητήριο Τρικάλων.
Στη 1 θα αναπέμψει επιμνημόσυνη δέηση υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των κεκοιμημένων αδελφών στο Κοιμητήριο

Αγίας Μονής.
Στις 1:30 θα αναπέμψει επιμνημόσυνη δέηση υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των κεκοιμημένων αδελφών στο Κοιμητήριο Σαραγίων.
Στις 2 θα αναπέμψει επιμνημόσυνη δέηση υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των κεκοιμημένων αδελφών στο Κοιμητήριο
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης.
Το μεσημέρι στις 3 θα χοροστατήσει κατά την ακολουθία
του Επιταφίου στον Ιερό Ναό
Αγίων Νικολάου, Ραφαήλ και
Ειρήνης στο Νοσοκομείο Τρικάλων. Το βράδυ στις 7:00 θα
χοροστατήσει κατά την ακολουθία του Επιταφίου στον Ιερό
Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων. Εν συνεχεία
στις 9:45 θα προστεί της περιφοράς των Επιταφίων στην
Κεντρική Πλατεία της πόλεως
των Τρικάλων.
Το Μεγάλο Σάββατο 27 Απριλίου το πρωί από ώρα 7:4510:00 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 Αγά-

Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου
της Μεγάλης Τετάρτης

πης στις 7:30 και θα αναγνωσθεί
το Ιερό Ευαγγέλιο στα Ελληνικά
και σε ξένες γλώσσες. Μετά το
πέρας του Εσπερινού ο Σεβασμιώτατος θα διανείμει τα Πασχάλια αυγά στους πιστούς.
Τη Δευτέρα της Διακαινησίμου 29 Απριλίου το πρωί θα λειτουργήσει και θα ομιλήσει στον
Πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου
Γεωργίου Πιαλείας.
Το απόγευμα στις 7 θα Χοροστατήσει και θα ομιλήσει κατά
την Ακολουθία του Εσπερινού
στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό
Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και
Ειρήνης στο Νοσοκομείο Τρικάλων.
Το βράδυ θα τελέσει Ιερά
Αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων επί τη μνήμη των Αγίων
Νεοφανών Μαρτύρων Ραφαήλ,
Νικολάου και Ειρήνης.
Την Τρίτη της Διακαινησίμου 30 Απριλίου το απόγευμα
στις 6:00 θα Χοροστατήσει και
θα ομιλήσει κατά την Ακολουθία
του Εσπερινού με την ευκαιρία
της Πανηγύρεως της Εφεστίου
Ιεράς Εικόνος του αντιγράφου
της Ιεράς Εικόνος της Παναγίας
«Πορταΐτισσας» στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων. Εν συνεχεία θα
προεξάρχει της Ιεράς 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

• μανιτάρια πανέ
• γεμιστά
• μεσογειακή μακαρονάδα
• χοιρινό κατσαρόλας λεμονάτο
• καλαμάρι κοκκινιστό

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

Τηλ.: 24310 78278
CMYK

«...η δε οικία επλήσθη εκ
της οσμής του μύρου»
(Ιωαν.12:3)
Η Μαρία η αδελφή του Λαζάρου, εκείνη την ημέρα στο
σπίτι του Σίμωνα πρόσφερε το
πολύτιμο μύρο της ευγνωμοσύνης της στον Ιησού που σε
λίγο θα βάδιζε προς τον Γολγοθά, αδιαφορώντας για τα
σχόλια των καλεσμένων. Ο
Κύριος όμως, υπερασπιζόμενος τη Μαρία είπε: «Αφήστε
την ...πρόλαβε να αλείψει με
μύρο το σώμα μου για τον ενταφιασμό μου» (Μαρκ.14:8).
Πόσο σπουδαίο είναι το στοιχείο του χρόνου στις εκδηλώσεις της αγάπης μας! Πάν-

τα υπάρχει ένα κομβικό χρονικό σημείο. Η Μαρία πρόλαβε. Και οι μυροφόρες που κι'
αυτές αγαπούσαν τον Ιησού
πήγαν με τα μύρα τους να
αλείψουν το σώμα Του αλλά
αυτές δεν πρόλαβαν, γιατί τις
πρόφθασε η ανάσταση!
Όσο ζούμε εδώ στη γη,
έχομε την δυνατότητα να δείξομε πόσο αγαπούμε τον Λυτρωτή μας μιλώντας στους
άλλους για την αγάπη και τη
θυσία Του στο σταυρό. Έχομε την ευκαιρία να αφήνομε
να ξεχύνεται γύρω μας το
μύρο μιας ζωής υπακοής και
υπηρεσίας στον Κύριο μας
ώστε και άλλοι να ελκυσθούν
στη σωτηρία Του.

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 σήμερα Μεγάλη Τετάρτη 24 Απριλίου από
10 έως 12.30 το βράδυ.

ΚΙΝΗΣΗ ΙΕΡΑΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ
ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΕΣ:
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. Χαρίτων Μανιτάρας τη
Μεγάλη Τρίτη 23 Απριλίου το
βράδυ κατά την ακολουθία του
Νυμφίου στον Ιερό Προσκυνηματικό Ναό Αγίου Βησσαρίωνος Τρικάλων.

Στον Ιερό Προσκυνηματικό Ναό του Αγίου Στεφάνου Τρικάλων
Φέρεται εις γνώσιν των ευλαβών Χριστιανών ότι σήμερα Μεγάλη Τετάρτη και ώρα 4:00 μ.μ. στον Ιερό Προσκυνηματικό Ναό του Αγίου Στεφάνου Τρικάλων θα τελεσθεί το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Χρυσοστόμου προς ενίσχυση, ευλογία και αγιασμό των πιστών.

ΨΗΓΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ

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
Χταπόδι στιφάδο - γαριδομακαρονάδα......................................6,50 €
Ντολμαδάκια γιαλαντζί / Λαχανοντολμάδες νηστίσιμοι .............5,00 €
γεμιστά - μπριάμ λαχανικών.....................................................4,50 €
μανιτάρια με σάλτσα κρασιού με ρύζι ή ζυμαρικό ....................5,00 €
κολοκυθοκεφτέδες - λαχανοκεφτέδες ....................................4,50 €
καλαμαράκια τηγανητά με πατάτες...........................................6,50 €

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

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

Κρεατικά της ώρας, θαλασσινά και ψάρια καθημερινά

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

•Δέχεται καθημερινά
με ραντεβού
•Επισκέψεις
φυσιοθεραπείας
κατ’ οίκον

Δεκτά ΕΟΠΥΥ
και λοιπά ταμεία

Bύρωνoς 9
Tηλ.: 24310 30335
Kιν.: 6932166067

•Μάρμαρα •γρανίτες
•πέτρες•σχιστόλιθοι

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

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

ΣΤΕΦΑΝΟ ΑΠΟΣΤ.
ΣΤΑΜΟΥΛΗ
Ετών 96
Θανόντα κηδεύουμε σήμερα Μεγάλη
Τετάρτη 24 Απριλίου 2019 και ώρα
2.00μ.μ., εκ του Ιερού Ναού Αγίου
Αθανασίου Ράξας Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και
φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.
Ράξα Τρικάλων 24-4-2019
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Κωνσταντίνος Σταμούλης, Φανή και Στέφανος
Τατσιόπουλος, Αθανασία Ακρίβου. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Δημήτρης,
Στέφανος, Αντώνιος και Λίτσα, Χρυσοβαλάντω και Σωτήρης.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ. ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Σημ.: 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Ράξας Τρικάλων, σήμερα Μεγάλη Τετάρτη 24-4-2019
και ώρα 1.30μ.μ.
2) Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων
του Ιερού Ναού.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».

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

Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ

24

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

σελίδα 39

Ανακοίνωση λειτουργίας

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΑΜΩΝ

Γραφείων Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκκης
και Σταγών την περίοδο του Πάσχα

Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού
Κώδικα όπως τροποποιήθηκε με το Ν.1250/82 ότι ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ του Μιχαήλ και της Αγγελικής το
γένος Μπλιώκα που γεννήθηκε και κατοικεί στα Τρίκαλα και
η ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΛΕΤΣΟΓΙΑΝΝΗ του Ιωάννη και της Χριστίνας το γένος Ρίνη που γεννήθηκε στο Ροπωτό Πύλης Τρικάλων και κατοικεί στα Τρίκαλα πρόκειται να παντρευτούν
με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο Τρικάλων.

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

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ 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

Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού
Κώδικα όπως τροποποιήθηκε με το Ν.1250/82 ότι ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ του Χρήστου και της Ελένης, το γένος Μπαρμπαγιάννη που γεννήθηκε και κατοικεί στα Τρίκαλα και η ΦΑΝΗ ΚΟΥΒΑΤΗ του Γεωργίου και της Φωτεινής, το γένος Πολίτη, που γεννήθηκε και κατοικεί στα Τρίκαλα πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα
γίνει στο Δημαρχείο Τρικάλων.

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ “Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Δ.Σ. του Φιλανθρωπικού Σωματείου Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ σήμερα Μεγάλη Τετάρτη 24 Απριλίου 2019 και ώρα
4μ.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.

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΤΕΛΕΤΩΝ
•Εκκλησιαστικά είδη • Είδη μνημείου
•Κηροπωλείο • Λουλούδια

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

Τελετές

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΤΗΛ.: 6932 403 990
1) κΑρΑΪΣκΑκη 54 .........................................ΤΗΛ.: 24310 26258
2) ΒΑΣ. ΤΣΙΤΣΑΝη 10.......................................ΤΗΛ.: 24310 27800
3) 4ο Χλμ. ΤρΙκΑΛΩΝ-κΑρΔΙΤΣΑΣ ...................ΤΗΛ.: 24310 38990
4) ΒΑΛΤΙΝο ΤΡΙΚΑΛΩΝ.....................................ΤΗΛ.: 24310 25207
5) ρΙΖΩμΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ......................................ΤΗΛ.: 24310 96200
e-mail: panagiotoumix@yahoo.gr

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

Κατσικάκια

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η ΕΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ενημερώνει τους παραγωγούς ότι:
•Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων ΟΣΔΕ
2019, οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στα γραφεία της ΕΑΣ στο Μεγαλοχώρι καθώς
και στα παραρτήματα Πύλη, Παραπόταμος, Μεγάρχη, Φαρκαδόνα, Τρίκαλα (Εργοστάσιο Γάλακτος Τρικάλων - ΤΡΙΚΚΗ Α.Ε.).
Απαραίτητο δικαιολογητικό:
Κωδικός Εξουσιοδότησης που παράγεται από τους κωδικούς taxisnet.
•Ξεκίνησε η διαδικασία Μεταβίβασης Δικαιωμάτων
2019.
•Αναλαμβάνει την σύνταξη και κατάθεση του φακέλου
για την αίτηση άδειας χρήσης νερού.
•Άρχισε να παραλαμβάνει τιμολόγια για επιστροφή ΦΠΑ
του έτους 2018
Για περισσότερες πληροφορίες
Τμήμα ΟΣΔΕ
Τηλ.: 24310 56513, 24310 56514
6ο χλμ Τρικάλων - Μεγαλοχωρίου

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
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